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Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής  Επικαιρότητας 05 2014 

Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας 

Antenna Enterprise Europe Network – Hellas τοσ Επιμελητηρίοσ 

Ιωαννίνων.  
 

 

ΘΔΜΑΣΑ  ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ 
 

Απζαίξεην ην λνκνζέηεκα γηα ηηο αδεηνδνηήζεηο. 

«Γπζηπρψο γηα πνιινζηή θνξά ε θπβέξλεζε αηθληδίαζε δπζάξεζηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν» δήισζε ν πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ θ. Κσλζηαληίλνο 

Μίραινο, ζρνιηάδνληαο ην λνκνζρέδην γηα ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. «ην λνκνζρέδην γηα ηηο αδεηνδνηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ην ππνπξγείν 

Αλάπηπμεο αγλφεζε κε πξσηνθαλή ηξφπν ηηο πξνηάζεηο ησλ Δπηκειεηεξίσλ, παξά ην 

γεγνλφο φηη άιια είραλ ζπκθσλεζεί θαηά ηε δηαβνχιεπζε θαη θαηέζεζε ζηε Βνπιή έλα 

απζαίξεην λνκνζέηεκα γηα άιιε ρψξα, γηα άιιεο επηρεηξήζεηο θαη γηα άιινπο πνιίηεο … 

Παξάιιεια, ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο αγλφεζε ηηο πξνηάζεηο ησλ Δπηκειεηεξίσλ γηα ηνλ 

ηξφπν δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επνπηείαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε απνηέιεζκα λα 

πξνβιέπνληαη απαξάδεθηεο δηαδηθαζίεο εξεπλψλ γηα ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ηνπ λφκνπ 

θαη λα επηβάιινληαη εμνλησηηθέο πνηλέο». 

Yπνηέιεηα ζηελ ηξόηθα θαη ζηνπο δαλεηζηέο καδί κε ηζρπξά ζπκθέξνληα απεξγάδνληαη 

ηνλ αθαληζκό ησλ επηκειεηεξίσλ! 

Μεγάιε αίζζεζε πξνθάιεζε ε απνθάιπςε ηεο ππνηέιεηαο ηεο θπβέξλεζεο ζηελ θα Μέξθει 
αθφκε θαη γηα ηελ παξακηθξή απφθαζε, φπσο νη εηζθνξέο ζηα επηκειεηήξηα. Οκνίσο, 
αίζζεζε πξνθάιεζε θαη ε θαηαγγειία φηη, πίζσ απφ ην ζθεληθφ ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα 
ηα επηκειεηήξηα, θξχβνληαη θαη κεγάια ζπκθέξνληα πνπ αθνξνχλ ζηα λέα επξσπατθά 
πξνγξάκκαηα. Γηα ηα ζέκαηα απηά απνθαιππηηθφο ήηαλ ζηηο δειψζεηο ηνπ ν ΓΓ ηνπ ΔΔΑ θ. 
Γηάλλεο Ρεθιεηηεο.  
Ζ ππνηέιεηα ζηελ ηξφηθα θαη ζηνπο δαλεηζηέο καδί κε ηζρπξά ζπκθέξνληα απεξγάδνληαη ηνλ 
αθαληζκφ ησλ επηκειεηεξίσλ! 
Όπσο ηφληζε ν θ. Ρεθιεηηεο, «Αηζζάλζεθα απνζηξνθή θαη αεδία φηαλ άθνπζα ηνλ πξφεδξν 
ηνπ Δπξσεπηκειεηεξίνπ θ. Κ. Ρίηζαξλη Βέκπεξ, παξνπζία ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΚΔΔΔ, θ Κ. 

http://www.eea.gr/gr/el/articles/se-thesi-maxis-ta-epimelitiria-vinteo
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Μίραινπ θαζψο θαη ηνπ ΓΓ ηνπ Δπξσεπηκειεηεξίνπ θ. Αξλάιλην Ακπξνπδίλη, λα δειψλεη φηη ν 
Πξσζππνπξγφο θ. ακαξάο ηνπ δήηεζε, λα κεζνιαβήζεη ζηελ θα. Μέξθει, γηα λα επηηξέςεη 
ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα άξεη ηε δηάηαμε γηα ηελ κε ππνρξεσηηθή εγγξαθή ζηα 
επηκειεηήξηα»! Όπσο ηφληζε, φηαλ έλαο έιιελαο πξσζππνπξγφο, έλαο Πξφεδξνο ηεο 
θπβέξλεζεο, δειψλεη φηη ηα ρέξηα ηνπ είλαη δεκέλα «έηζη», αληηιακβάλεζηε ην κέγεζνο ηεο 
ππνηέιεηαο έλαληη ηεο ηξφηθαο θαη έλαληη ησλ άιισλ πνπ καο πεξηζηνηρίδνπλ! 
  
Πέξα απφ απηφ, ηνλ αθαληζκφ ησλ επηκειεηεξίσλ επηδηψθνπλ θαη κεγάια ζπκθέξνληα γηαηί, 
«είλαη πνιιά ηα ιεθηά» απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα έπαηξλαλ ηα επηκειεηήξηα θαη 
κε ηελ απαμίσζή ηνπο, ζα πεξάζνπλ ζηα ρέξηα ηνπο! 
  
Δίρε δξνκνινγεζεί, απνθάιπςε, ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ λα είλαη ε εηαηξεία 
δηαρείξηζεο ησλ λέσλ επξσπατθψλ  πξνγξακκάησλ γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 2016-
2020. Απηφ ν ΔΒ δελ ζέιεζε πνηέ λα ην απνδερηεί γηαηί είλαη πνιχ κεγάια ηα θνλδχιηα. 
Έηζη πξνζπάζεζε λα απαμηψζεη ηα επηκειεηήξηα γηα λα παίμεη ην ξφιν ηεο ΚΔΔΔ ζηα 
πξνγξάκκαηα.  Τπεχζπλνο γη απηφ είλαη ν ίδηνο ν Πξσζππνπξγφο, αθνχ ν θ. Υαηδεδάθεο, 
ζην κεηαμχ, απνπνηήζεθε ησλ επζπλψλ ηνπ»! 
 

 

ην -5,5% νη εμαγσγέο ζην πξώην δίκελν. 

Ζ νξηαθή βειηίσζε ησλ εμαγσγψλ ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο ηνπ Φεβξνπαξίνπ δελ 

ζηάζεθε ηθαλή λα απνηξέςεη ηελ θαηαγξαθή αξλεηηθψλ πξνζήκσλ ζην εμσηεξηθφ εκπφξην 

ηεο ρψξαο γηα ην πξψην δίκελν ηνπ έηνπο, φπσο αλαθέξεη ζε αλαθνίλσζή ηνπ ν 

Παλειιήληνο χλδεζκνο Δμαγσγέσλ (ΠΔ). χκθσλα κε αλάιπζε ηνπ ΠΔ θαη ηνπ Κέληξνπ 

Δμαγσγηθψλ Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ (ΚΔΔΜ), επί ησλ πξνζσξηλψλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΛΣΑΣ γηα 

ηνλ Φεβξνπάξην, ε ζπλνιηθή αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξηνο-

Φεβξνπάξηνο 2014 κεηψζεθε θαηά 5,5% ζηα 4,18 δηζ. επξψ. 

 
Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή: Οδεγίεο γηα ην λέν πιαίζην δηαπξαγκάηεπζεο κε ηηο 

ηξάπεδεο. 

Έλαλ ρξήζηκν νδεγφ γηα ηελ εμσδηθαζηηθή ξχζκηζε ησλ δαλείσλ κε ηηο ηξάπεδεο, απφ ην 

2015 θαη κεηά, εμέδσζε ε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή. ηνλ νδεγφ, κε ηε κνξθή 16 

εξσηαπαληήζεσλ, επεμεγνχληαη νη νξηζκνί ησλ «εχινγσλ δαπαλψλ δηαβίσζεο» θαη ηνπ 

«ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε». Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή 

είλαη www.efpolis.gr 

 

 

Πξσηαζιήηξηα ε Διιάδα ζηελ απνξξόθεζε θνηλνηηθώλ θνλδπιίσλ 

ηελ ηξίηε ζέζε κεηαμχ ησλ 28 ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλέβεθε ε Διιάδα, απφ ηελ 

18ε ζέζε πνπ βξηζθφηαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ζηελ απνξξφθεζε θνλδπιίσλ απφ ην ΔΠΑ 

κε πνζνζηφ 79,32%, δειαδή 14 κνλάδεο παξαπάλσ απφ ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν . 

Ζ Διιάδα, επίζεο, είλαη πξψηε ζηηο απνξξνθήζεηο ζηελ ΔΔ ζην κεγαιχηεξν Κνηλνηηθφ 

Σακείν, ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο κε πνζνζηφ 81,68%. ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην πνζνζηφ απνξξφθεζεο είλαη ζην 70,64%, κε κέζν φξν 

68,71% ζηελ ΔΔ θαη ζην Σακείν πλνρήο ε επίδνζε ηεο ρψξαο είλαη ε ηξίηε θαιχηεξε κε 

81,8%. 

 

ΔΠΑ: Οινθιήξσζε όισλ ησλ επελδύζεσλ έσο ηνλ Ηνύλην ηνπ 2015. 

H εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ ζεξαπείαο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε 

δξάζε «Δλίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο 

Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνχ, Δκπνξίνπ- Τπεξεζηψλ» νινθιεξψλεηαη εληφο ηνπ Απξηιίνπ νπφηε 

θαη ζα αθνινπζήζεη ε αμηνιφγεζε φζσλ γίλνπλ απνδεθηά κε ζθνπφ ηελ έθδνζε ησλ 

απνθάζεσλ έληαμεο έσο 30 Ηνπλίνπ 2014, φπσο αλαθνηλψζεθε απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ-ΔΠΑ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ιφγσ ηεο νινθιήξσζεο ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 (ΔΠΑ) φιεο νη επελδχζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

νινθιεξσζεί έσο ηηο 30/6/2015. 

http://www.efpolis.gr/


Τπ. Αλάπηπμεο: Πξόζηηκα  850.000 ζε πέληε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

H Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή θαηφπηλ εθηεηακέλεο έξεπλαο θαη θαη’ εθαξκνγή ηεο 

λνµνζεζίαο γηα ηελ «πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ» (λ. 2251/94) επέβαιε πξφζηηκα 

ζπλνιηθνχ χςνπο 850.000,00 επξψ ζε πέληε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο θάλνληαο 

ρξήζε θαηαρξεζηηθψλ φξσλ ζπλαιιαγψλ πξνέβεζαλ ζε απζαίξεηεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ 

αζθαιίζηξσλ ζηηο αζθαιίζεηο λνζνθνκεηαθήο θάιπςεο θαη αξλνχληαλ ηελ θαηαβνιή Φ.Π.Α. 

επί ησλ εμφδσλ λνζειείαο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

Κ.Μηραινο: Εεηάκε ζπκςεθηζκό ηνπ ζπλόινπ ησλ ρξεώλ κεηαμύ  

δεκνζίνπ θαη επηρεηξήζεσλ. 

«Ο ζπκςεθηζκφο ησλ ρξεψλ κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα απνηειεί ρξφληα ηψξα 

πάγην αίηεκα ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα, 

ε θπβέξλεζε απνθαζηζηά κηα ηεξάζηηα αδηθία ζε βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηαηί είλαη έμσ 

απφ θάζε ινγηθή θαη εζηθή ε αζπλέπεηα ηνπ θξάηνπο λα θαηαζηξέθεη επηρεηξήζεηο. Εεηνχκε 

απφ ηνλ πξσζππνπξγφ ε θπβέξλεζή ηνπ λα πξνρσξήζεη φρη κφλν ζηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ 

νθεηιψλ ΦΠΑ αιιά θαη γεληθφηεξα ζηνλ ζπκςεθηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεψλ κεηαμχ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ». 

Υακειόηεξα αζθάιηζηξα γηα 160.000 ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο ην 2015. 

“Παξάζπξν” γηα ηελ θαηαβνιή -θαη ην 2015- ρακειφηεξσλ αζθαιίζηξσλ ζηνλ ΟΑΔΔ απφ 

ηνπο160.000 ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ, ππφ ηελ πίεζε ηεο θξίζεο θαη ηεο έιιεηςεο 

ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο, έρνπλ ήδε εληαρζεί ζε ρακειφηεξεο αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο θαζψο 

θαη απφ φζνπο δελ έρνπλ αμηνπνηήζεη, έσο ζήκεξα, ηε δπλαηφηεηα απηή, «αλνίγεη» ζε 

ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ Ζκεξεζία ν ππνπξγφο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο 

Γηάλλεο Βξνχηζεο. 

«Ζ δπλαηφηεηα επηινγήο ρακειφηεξεο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο ζα παξαηαζεί θαη κεηά ηηο 

31/12/2014», πξναλαγγέιιεη ν Γηάλλεο Βξνχηζεο, ππνγξακκίδνληαο φηη «ην κέηξν έρεη 

απνδψζεη δίλνληαο αλάζα ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη, ηαπηφρξνλα, έλα ηζρπξφ 

θίλεηξν γηα λα είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο», δειαδή λα ξπζκίδνπλ ηηο νθεηιέο θαη 

λα ηεξνχλ ηηο ξπζκίζεηο. 

 

Αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγηά ησλ ιατθώλ αγνξώλ θαη ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. 

Έμη βαζηθνχο άμνλεο πεξηιακβάλεη ην λέν λνκνζρέδην γηα ηνλ  εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ 

απινπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ην ππαίζξην εκπφξην θαη ηηο ιατθέο αγνξέο, πνπ 

παξνπζηάζηεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο. Αλαιπηηθά: θσδηθνπνηείηαη φιε ε λνκνζεζία 

γηα ην ππαίζξην εκπφξην, νη ζέζεηο ησλ πσιεηψλ ζηνπο ηφπνπο εκπνξίνπ ζα απνθαζίδνληαη 

κε εηήζηα δεκφζηα θιήξσζε, επηηξέπνληαη πεξηζζφηεξα πξντφληα ζηηο ιατθέο αγνξέο, 

ξπζκίδεηαη ν ζαθήο ρσξνηαμηθφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ παξαγσγψλ θαη επαγγεικαηηψλ, 

ζεζπίδνληαη απζηεξέο θπξψζεηο θαη γηα πξψηε θνξά θαη πνηληθέο θπξψζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ λνκίκνπ εκπνξίνπ, εηζάγεηαη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

ειέγρνπ  γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ παξαεκπνξίνπ.  

  

3 εθαη. επξώ "ξίρλεη" ζηα startup ε Δζληθή Σξάπεδα. 
Μηα ζεκαληηθή έθπιεμε "έθξπβε", ε εηδηθή εθδήισζε γηα ηελ αλαθνίλσζε ησλ ληθεηψλ ηνπ 

"4νπ δηαγσληζκνχ i-bank Καηλνηνκία & Σερλνινγία" ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, θαζψο ν 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο ηξάπεδαο, Αιέμαλδξνο Σνπξθνιηάο αλαθνίλσζε ηελ δεκηνπξγία 

επελδπηηθνχ ηακείνπ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε startup επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ. 

χκθσλα ινηπφλ κε απνθιεηζηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ EMEAgr, ην χςνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επελδπηηθνχ ηακείνπ ζα είλαη 3 εθαη. επξψ θαη ζα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο "angel fund". Ζ 

Δζληθή Σξάπεδα κε "πξνίθα" ηνπο 4 δηαγσληζκνχο θαηλνηνκίαο πνπ έρεη δηνξγαλψζεη έρεη 

πιένλ κηα "πινχζηα" εκπεηξία ζε φηη αθνξά ηηο αλάγθεο θαη ηα ζέισ ησλ  startup ζηελ 

Διιάδα θαη σο εθ ηνχηνπ ε εμέιημε απηή απνηειεί κηα θπζηθή εμέιημε γηα έλα ηξαπεδηθφ 

ίδξπκα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ε νπνία ζηνλ ηνκέα απηφ πζηεξνχζε. 

http://www.emea.gr/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-pollifish-%cf%84%ce%bf-1%ce%bf-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-4%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf/397654
http://www.emea.gr/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ac%cf%82-%ce%b9%ce%b4%cf%81%cf%8d%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-fund-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b3/397643


Ωζηφζν ε Δζληθή Σξάπεδα δελ ζα είλαη κφλε ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Αξσγφο θαη 

ζηξαηεγηθφο ζπλεξγάηεο ζα είλαη ε Endeavor Greece ε νπνία φπσο εμάιινπ αλαθνηλψζεθε 

ρζεο ζα απνηειεί βαζηθφ ζπλεξγάηε ηεο ηξάπεδαο ζηνλ "5ν δηαγσληζκφ i-bank Καηλνηνκία & 

Σερλνινγία". 

Όκσο απηή ζα είλαη ε κηα πηπρή ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Endeavor Greece κε ηελ Δζληθή 

Σξάπεδα, θαζψο φπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά, θαιά πιεξνθνξεκέλεο πεγέο ζην EMEAgr, ε 

Endeavor Greece ζα έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηελ ιήςε, κηαο 

ζεηηθήο ή αξλεηηθήο άπνςεο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην επελδπηηθφ fund πνπ δξνκνινγεί 

ε ηξάπεδα. 

Γειαδή, ε Endeavor Greece ζα έρεη, κεηαμχ άιισλ, ην ξφιν ηνπ κέληνξα, αιιά θαη ηνπ 

ζπκβνχινπ ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο κηαο startup επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δερζεί ή 

φρη επέλδπζε. ε φηη αθνξά ην mentroring απηφ ζα μεθηλήζεη αθφκε θαη απφ ηνπο θεηηλνχο 

ληθεηέο ζηνπο νπνίνπο ε Endeavor Greece ζα πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο. 

 

 

Πξσηνγελέο πιεόλαζκα 1,56 Γηο. Δπξώ ζην Α’ Σξίκελν. 

ε 1.566 εθαη. επξψ αλήιζε ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014 απφ 

520 εθαη. επξψ πνπ ήηαλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ην 2013, μεπεξλψληαο ηνλ ζηφρν ησλ 878 

εθαη. επξψ. Ωζηφζν, ηελ ίδηα ψξα ηα έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηαγξάθνπλ 

πζηέξεζε ηεο ηάμεο ησλ 720 εθαη. επξψ.  

 

Τπ.Αλ. : Ζ ηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο από ην ΔΠΑ αλαδσνγνλεί ηελ νηθνλνκία.  

Αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 4 δηζ. επξψ, 32.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, θαη επαλαπαηξηζκφο ησλ 

επηζηεκφλσλ πνπ έθπγαλ απφ ηε ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη κεξηθά απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ επηθέξεη ε ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα δξάζεηο έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ ηζξαειηλνχ νξγαληζκνχ ΤΟΕΜΑ. ηε κειέηε, ε 

νπνία ζπδεηήζεθε θαηά ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Καηλνηνκίαο, πξνηείλεηαη ε 

επηρνξήγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε 1, 17 δηζ. επξψ θαηά ηελ επηαεηία ηνπ λένπ ΔΠΑ (2014-

2020).  

 

Υξήκα ζε ελλέα ηνκείο «ξίρλεη» ην ππ. Αλάπηπμεο 

Έκθαζε ζε ελλέα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ζηνπο νπνίνπο ε ρψξα δηαζέηεη 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη κπνξνχλ λα απνδψζνπλ άκεζα, ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 

αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζα δψζεη ην πξφγξακκα 

«Δπαλεθθίλεζε» ηνπ λένπ ΔΠΑ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Μηιψληαο ζε εκεξίδα δηαβνχιεπζεο γηα ηελ «Δπαλεθθίλεζε» ν ππνπξγφο Αλάπηπμεο 

Κ.Υαηδεδάθεο ζεκείσζε φηη κε ην πξφγξακκα απηφ, πνπ ζα είλαη ην κεγαιχηεξν απφ ηα 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ λένπ ΔΠΑ, «ζπάεη» κηα παξάδνζε δεθαεηηψλ, πνπ έδηλε 

έκθαζε ζηα ηερληθά έξγα, θαζψο πιένλ νη πφξνη ζα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηνπο εμήο ηνκείο: 

* ηνλ Σνπξηζκφ γεληθά θαη ζε εηδηθφηεξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ 

• ηνλ Αγξνηνδηαηξνθηθφ ηνκέα, ζε ζπλέξγεηα θαη κε ην ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

• ηα Logistics (εθνδηαζηηθή αιπζίδα) 

• ηελ Πεξηβαιινληηθή βηνκεραλία 

• ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο 

• ηελ παξαγσγή θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

• ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

• ηνλ ηνκέα πιηθψλ- θαηαζθεπψλ 

• ηηο δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνκείο φπσο ην ειιεληθφ design θαη ν 

πνιηηηζκφο. 

«Με θαηεχζπλζε ηνπ πξσζππνπξγνχ θ. Α. ακαξά, ηα θνλδχιηα γηα ηελ ελίζρπζε 

θαηλνηνκίαο δηπιαζηάδνληαη θαη δηακνξθψλνληαη απφ ην 4% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ήηαλ 

ζην πξνεγνχκελν πξφγξακκα, ζην 8%. Δπίζεο, αθφκε θη αλ θάπνηα επηρείξεζε δελ 



εληάζζεηαη ζηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο, ζα κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί αλ έρεη μεθάζαξν 

εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ» ηφληζε ν θ. Υαηδεδάθεο. 

Αλαθεξφκελνο ζην πξφβιεκα ηεο ξεπζηφηεηαο ν ππνπξγφο Αλάπηπμεο ζεκείσζε ηελ 

αλάγθε λα δηακνξθσζνχλ εηδηθψο πξνζαξκνζκέλα, επέιηθηα ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα γηα ηηο 

ρψξεο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε, φπσο είλαη ε Διιάδα θαη λα 

αμηνπνηήζνπκε κε ηξαπεδηθά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, φπσο είλαη νη business angels θαη ηα 

venture capital funds. 

«Γεληθψο» ηφληζε «ζα πξέπεη ε λέα θηινζνθία καο λα εζηηάδεη ιηγφηεξν ζηηο απεπζείαο 

εληζρχζεηο θαη πεξηζζφηεξν ζηε κεγαιχηεξε κφριεπζε ησλ θνλδπιίσλ». 

εκείσζε αθφκε φηη εηδηθά γηα ην Πξφγξακκα «Δπαλεθθίλεζε» ζα ζπζηαζνχλ 9 Σνκεαθά 

πκβνχιηα κε εθπξνζψπνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, έλα γηα θάζε ηνκέα 

πξνηεξαηφηεηαο, πνπ ζα παξαθνινπζνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ζα 

πξνηείλνπλ κέηξα θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ελίζρπζε θάζε θιάδνπ θαη ζα θαηαγξάθνπλ εάλ 

πξάγκαηη εθαξκφδνληαη νη πνιηηηθέο θαη πνηεο επηπηψζεηο έρνπλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα. 

Σν Πξφγξακκα «Δπαλεθθίλεζε» κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ ζα δηαξθέζεη 

κέρξη ηηο 22 Απξηιίνπ ζα ζηαιεί ζηηο Βξπμέιιεο ελψ κέρξη ηηο 28 Απξηιίνπ πξνβιέπεηαη λα 

έρνπλ ζηαιεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην ζχλνιν ησλ Σνκεαθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ. 

 

Πξόγξακκα Μαζεηείαο γηα Απνθνίηνπο Γεκόζηαο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο γηα 

Απόθηεζε Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο – Γ’ ΦΑΖ. 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ / Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξάζεσλ, πινπνηεί ην Πξόγξακκα Μαζεηείαο γηα Απνθνίηνπο Γεκόζηαο Σερληθήο 

Δθπαίδεπζεο γηα Απόθηεζε Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο – Γ’ ΦΑΖ, ζην πιαίζην ηνπ 

Δ.Π. «Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ ΔΠΑ, κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

Μέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο Μαζεηείαο 6 κελώλ 

ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο έρνπλ λένη απόθνηηνη ηεο Γεκόζηαο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ησλ ηειεπηαίσλ 2 ζρνιηθώλ εηώλ (ή 3, 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα άξξελεο πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία θαηά ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο / αλαθνίλσζεο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο πξνο 

απνθνίηνπο). 

ηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μαζεηείαο απνθνίησλ Σερληθήο Δθπαίδεπζεο, γηα απφθηεζε 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο είλαη λα ππνζηεξίμεη θαη λα εληζρχζεη ηνπο πξφζθαηα 

απνθνηηήζαληεο απφ ηε Γεκφζηα Σερληθή Δθπαίδεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ, κέζσ Μαζεηείαο, επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ 

παξαγσγηθφ ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ζε Ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο θιάδσλ ζρεηηθέο κε ηηο 

ζπνπδέο ηνπο, έηζη ψζηε λα εληζρύζνπλ ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηέο ηνπο θαη λα είλαη 

θαιύηεξα πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

ηα πιαίζηα ηεο Μαζεηείαο ρνξεγείηαη ζηνπο απνθνίηνπο κεληαία ππνηξνθία 300 €, θαη 

θαιύπηεηαη ε αζθάιηζή ηνπο ζην ΗΚΑ γηα ηνλ θίλδπλν αηπρήκαηνο. Ζ Μαζεηεία 

παξέρεηαη πέληε εκέξεο (5) εβδνκαδηαίσο, έμη (6) ώξεο ηελ εκέξα. 

Σν Πξφγξακκα ζα πινπνηείηαη πεξηνδηθά ζε θχθινπο (πεξίπνπ αλά δίκελν), κε ζηφρν λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ έσο 1.115 ππνηξνθίεο απνθνίησλ Σερληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

ηελ παξνύζα θάζε (Γ’ ΚΤΚΛΟ) θαινύληαη: 

1. Δπηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Πξόγξακκα, λα εγγξαθνύλ θαη 

λα δειώζνπλ ζέζεηο καζεηείαο, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πύιεο www.mathiteia4u.gov.gr, 

έσο θαη ηηο 16.04.2014. 

2. Απόθνηηνη ηερληθήο εθπαίδεπζεο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

Πξόγξακκα, λα εγγξαθνύλ θαη λα επηιέμνπλ ζέζεηο καζεηείαο, κέζσ ηεο ζηελ 

ειεθηξνληθήο πύιεο www.mathiteia4u.gov.gr, από ηηο 05.05.2014 έσο θαη ηηο 31.05.2014. 

Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ζην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ: 

http://www.mathiteia4u.gov.gr/
http://www.mathiteia4u.gov.gr/


α) απφθνηηνη ηεο Γεκφζηαο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ησλ ζρνιηθψλ εηψλ 2011-2012 θαη 2012-2013 (θαη ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2010-

2011 εθφζνλ πξφθεηηαη γηα άξξελεο πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο) θαη 

β) νη ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο (αηνκηθέο, πξνζσπηθέο ή θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο) εθηφο ησλ 

ηεξεάο Διιάδαο (ΒΟΗΩΣΗΑ, ΔΤΒΟΗΑ, ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ, ΦΘΗΩΣΗΓΑ θαη ΦΩΚΗΓΑ) θαη 

Ννηίνπ Αηγαίνπ (ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ θαη ΚΤΚΛΑΓΩΝ). 

Πξνβιεπφκελε εκεξνκελία έλαξμεο καζεηεηψλ ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, γηα ηνλ Γ’ ΚΤΚΛΟ, 

νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01.07.2014 – 04.07.2014. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ειεθηξνληθή πχιε www.mathiteia4u.gov.gr 

θαη ζηα ηειέθσλα 210 344 3795. 

 

Δπίζεκε έλαξμε πξνγξάκκαηνο  ERASMUS γηα λένπο επηρεηξεκαηίεο/Γξαζε Δ4ΗC. 

To Δζληθφ Δπηκειεηεξηαθφ Γίθηπν Διιελίδσλ Γπλαηθψλ Δπηρεηξεκαηηψλ ζαο ελεκεξψλεη γηα 

ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus, γηα Νένπο Δπηρεηξεκαηίεο. 

Ζ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κηα αθφκε πξφθιεζε γηα ην Γίθηπν, ην νπνίν θηινδνμεί λα 

πξνζθέξεη νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηνπο σθεινχκελνπο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπο  θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ επηηπρεκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ. 

Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ εθ 

κέξνπο λέσλ, ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζηήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε, 

αιιά θαη επηρεηξεκαηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ επηρεηξείλ γηα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κέρξη ηξία ρξφληα, θαη επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, λα γλσξίζνπλ 

λέεο αγνξέο, λα δηθηπσζνχλ γηα λα βειηηψζνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο, λα αλαπηχμνπλ 

θαηλνηνκίεο θαη ζπλεξγαζίεο κε επηηπρεκέλα θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Οθέιε ζα πξνθχςνπλ θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα θηινμελήζνπλ λένπο επηρεηξεκαηίεο. Οη 

λένη ζα θέξνπλ καδί ηνπο ηε δπλακηθή ηνπο, ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο, ηηο γλψζεηο ηνπο, ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ζα πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε 

επηρεηξεκαηίεο ηεο ρψξαο ηνπο. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα Erasmus for Young Entrepreneurs 

θαη ηελ δξάζε Δ4ΗC, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηηο θπξίεο: Κνπαλάξνβα Έιελα, 

Καξπελήζε Βατα // e-mail: elena@oecon.gr, secretary@oecon.gr; Σει: +30 2310256360. 

 

 

Κπθινθόξεζε ην 5ν ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ΗΜΔ-ΓΔΒΔΔ κε  πιήξε νδεγό  γηα ηα 

Δπηδνηνύκελα Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο γηα απηναπαζρνινύκελνπο & εξγαδόκελνπο. 

Σν 5ν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηνπ ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ, θπθινθφξεζε θαη είλαη δηαζέζηκν ζην 

δηαδίθηπν(www.imegsevee.gr) κε έλαλ πιήξε νδεγφ, γηα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο γηα απηναπαζρνινχκελνπο θαη εξγαδφκελνπο. 

Σα πξνγξάκκαηα απηά ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 40 σξψλ ην θαζέλα, επηδνηνχληαη κε 5€ αλά ψξα 

θαη ηα ζεκαηηθά ηνπο αληηθείκελα αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ: ηερληθέο παξέκβαζεο ζηελ 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζε πεξίνδν θξίζεο, πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα, δεκηνπξγία 

ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ, δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ, εθνδηαζηηθή δηαρείξηζε, 

γεληθή νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε, νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο, ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίεο, δηαρείξηζε 

ζπγθξνχζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Απεπζχλνληαη ζε απηναπαζρνινχκελνπο (0- 3 άηνκα πξνζσπηθφ) θαη εξγαδφκελνπο ζε 

επηρεηξήζεηο φισλ ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη δηεμάγνληαη παλειιαδηθά απφ ην ΗΜΔ 

ΓΔΒΔΔ.  

Οη ελδηαθεξφκελνη, απηναπαζρνινχκελνη θαη εξγαδφκελνη, κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ αηηήζεηο 

ζπκκεηνρήο, ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα www.imegsevee.gr  ηνπ ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ, κέζσ fax, 

e-mail, ή ζηα θαηά ηφπνπο παξαξηήκαηα ηνπ θνξέα θαη λα ελεκεξσζνχλ πιεξέζηεξα απφ ην 

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηνπ ΗΜΔ.  

Αθφκε,ζην 5ν Δλεκεξσηηθό Γειηίν ηνπ ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ κπνξείηε λα δηαβάζεηε: 

  Σα εκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλνπλ  ην ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ  θαη ην ΚΔΚ ΓΔΒΔΔ. 

 Οη επηπηψζεηο ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ζηηο ηνπηθέο αγνξέο 

http://www.mathiteia4u.gov.gr/
mailto:elena@oecon.gr
mailto:secretary@oecon.gr
http://www.imegsevee.gr/
http://www.imegsevee.gr/


 Οη ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο 

 Σν θνηλσληθφ ηαηξείν ηεο ΓΔΒΔΔ. 

 Οη λέεο εθδφζεηο ηνπ ΗΜΔ-ΓΔΒΔΔ  

 

 

Γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο ηα απνζεκαηηθά θεθάιαηα ηνπ ΣΥ. 

Σα θεθάιαηα πνπ ζα παξακείλνπλ σο απνζεκαηηθφ ζην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο, δήισζε ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, θ. Γ. ηνπξλάξαο, ζην πιαίζην 

ηεο ζπλέληεπμεο Σχπνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Ecofin. χκθσλα κε ηνλ ππνπξγφ, απηή ηε 

ζηηγκή ζην ΣΥ ππάξρεη απνζεκαηηθφ ηεο ηάμεο ησλ 11 δηζ. επξψ θαη κε ην πνιπλνκνζρέδην 

πνπ ςεθίζηεθε ηελ Κπξηαθή πξνσζείηαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

ηδησηψλ ζηηο αλαθεθαιαηνπνηήζεηο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

  

ΗΟΒΔ: Αλέθακςαλ νη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ηνλ Μάξηην. 

Σελ πςειφηεξε επίδνζε απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2008 θαηέγξαςε ηνλ Μάξηην ν δείθηεο 

Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο, ν νπνίνο δηακνξθψζεθε ζηηο 97,5 κνλάδεο απφ ηηο 94,8 ηνλ 

Φεβξνπάξην, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ηνπ ΗΟΒΔ. ηνπο επηκέξνπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαηαγξάθεηαη αλάθακςε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ζηε 

βηνκεραλία θαη ηηο θαηαζθεπέο, πηψζε ζην ιηαληθφ εκπφξην θαη ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ζηηο 

Τπεξεζίεο. 

 

Σν 29% ησλ εμαγσγώλ πξντόληα ηεο ειιεληθήο γεο 

ηελ ειιεληθή γεσξγία αληηζηνηρεί ην 29% ηεο αμίαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ (εμαηξνπκέλσλ 

ησλ πεηξειαηνεηδψλ). ρεδφλ 1/3 απφ ηα θνξπθαία 100 εμαγψγηκα ειιεληθά πξντφληα 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αγξνηηθή, κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή ηεο ρψξαο. 

Μεηαμχ ησλ 15 θπξηφηεξσλ εμαγσγηθψλ πξντφλησλ ζπγθαηαιέγνληαη ηα ηρζπεξά, ηα 

ιαραληθά, ηα θξνχηα, ηα ηπξηά, ην βακβάθη, ην παξζέλν ιάδη θαη ηα γνπλνδέξκαηα. 

  

Τπ. Δξγαζίαο: Ξεπεξλνύλ ηα 12 Δθαη. Δπξώ ηα πξόζηηκα γηα ηελ 

«Μαύξε Δξγαζία» 

ηαδηαθή απνθιηκάθσζε ηεο θαηαγεγξακκέλεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο κεηά ηελ επηβνιή 

ησλ λέσλ, πςειψλ πξνζηίκσλ, δείρλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο. χκθσλα κε 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ «ΑΡΣΔΜΗ» γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αδήισηεο εξγαζίαο, ην πνζνζηφ ησλ αδήισησλ εξγαδφκελσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηνπο 

ειέγρνπο, απφ 40,47% ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013, έθζαζε ζην 21,86% ηνλ Φεβξνπάξην 

θέηνο. Σα πξφζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηηο 15 επηεκβξίνπ, απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

αδήισηε εξγαζία, θηάλνπλ ηα 12.168.525 επξψ.  

  

ηα 1,5 Γηο επξώ ν ζηόρνο ην 2014 από ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο. 

ην 1,5 δηζ. επξψ είλαη ν αλαζεσξεκέλνο ζηφρνο ησλ εζφδσλ απφ ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο 

γηα ην 2014, αλέθεξε ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ ΣΑΗΠΔΓ θ. Ησάλλεο Δκίξεο, ζην πιαίζην 

ηεο ζπλέληεπμεο κε ηελ επθαηξία ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ. Γηα ην 2015 ν 

ζηφρνο ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ αλέξρεηαη ζε 2,3 δηζ. επξψ.  

  

 

Δπηβαξύλζεηο ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο ΓΔΖ. 

ε κεζνζηαζκηθή αχμεζε ηνπ ΔΣΜΔΑΡ, πξψελ ηέινπο ΑΠΔ, θαηά πεξίπνπ 32%, 

πξνθεηκέλνπ λα εηζξεχζνπλ ζηα ηακεία ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΑΠΔ 781,57 εθαη. επξψ 

ηελ πεξίνδν Απξηιίνπ - Γεθεκβξίνπ 2014 γηα λα κεδεληζηεί ην έιιεηκκα ζην ηέινο ηνπ 

ρξφλνπ, πξνρψξεζε ηειηθψο ε ΡΑΔ, ζχκθσλα κε απφθαζε πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ. 

 

 



Πξόγξακκα KEWEP - Πξνθήξπμε λέσλ ζέζεηο καζεηείαο (Internship) ζε 

επξσπατθέο επηρεηξήζεηο ζηε Νόηηα Κνξέα. 

αο πιεξνθνξνχκε φηη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο KEWEP ηνπ Δπξσπατθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ ζηε Νφηηα Κνξέα (ECCK), γηα ηελ απαζρφιεζε λέσλ επηζηεκφλσλ κε ηε 

κνξθή καζεηείαο (Internship) ζε εγθαηεζηεκέλεο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Νφηηα Κνξέα, 

πξνθεξχρζεθαλ 2 αθφκε ζέζεηο απφ ηελ TUV SUD Korea, κία γηα ηηο πσιήζεηο θαη κηα γηα ην 

ινγηζηήξην.   

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ECCK, ζηελ νπνία δεκνζηεχνληαη 

φιεο νη ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο ζέζεσλ. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ ECCK είλαη ε εμήο: 

http://www.ecck.eu/ 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ απεπζείαο κε ηηο εξγνδφηξηεο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο ζα θάλνπλ ηελ επηινγή. 

 

Πξνζθνξά εξγαζίαο  Διιήλσλ πηπρηνύρσλ ζε εηαηξείεο ζηε Βόξεηα Ηξιαλδία.                  

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο, αληέλα ηνπ Γηθηχνπ ηεο Δ.Δ. ENTERPRISE EUROPE 

NETWORK-HELLAS ελεκεξψλεη φηη : O Ηξιαλδηθφο θνξέαο  European 

Intellect  (http://www.europeanintellect.eu/)  αλαδεηά έιιελεο απνθνίηνπο  Πιεξνθνξηθήο 

κε εηδηθόηεηα ηελ ηερλνινγία ινγηζκηθνύ  γηα πιήξε απαζρόιεζε ζε επηρεηξήζεηο ηεο 

Βόξεηαο Ηξιαλδίαο. Ηδαληθνί ππνςήθηνη είλαη κεραληθνί ινγηζκηθνχ κε πςειέο επηδφζεηο ζην 

ζρεδηαζκφ, ηε ζχληαμε θαη ηνλ έιεγρν αζθαινχο θψδηθα.               Οη ππνςήθηνη 

ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ Κα Debbie Vance 

(Enterprise Europe Network Northern Ireland Research and Development 

Invest Northern Ireland, Bedford Square, Bedford Street. BT2 7ES. 

Direct T: +44 (0) 28 9069 8781  Mobile T: 07899075362, Email: debbie.vance@investni.com  

-  www.enterpriseeuropeni.com )  

 

 

 

 

 

 

24-27 ΗΟΤΝΗΟΤ 2014 

Δ. ΕΚΘΕΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΣΩΝ 

SIAL  BRAZIL  Sao Paulo, 24-27/06/2014 
 

Προϊόνηα ποσ προβάλλονηαι: 

Γαλακτοκομικά, φροφτα & λαχανικά κατεψυγμζνα και κονςερβοποιθμζνα , προϊόντα κρζατοσ και 
πουλερικϊν, ιχκυθρά, οίνοι και αποςτάγματα, αλκοολοφχα και μθ  ποτά, προϊόντα 

ηαχαροπλαςτικισ  ,αρτοςκευάςματα, προϊόντα υγιεινισ διατροφισ, ςνάκσ κ.ά. 
 

Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ για ηην έκθεζη μποπούν να βποςν οι ενδιαθεπόμενοι ζηο web 

site: www.sialbrazil.com/ 

 

Παπακαλούμε  για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ. 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

κα Φ. Ζωγοποφλου . 
Τ.: 210 9982146, 

E.: f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr 
F.: 210 9982411 

http://www.ecck.eu/
http://www.europeanintellect.eu/
mailto:debbie.vance@investni.com
http://www.enterpriseeuropeni.com/
http://www.sialbrazil.com/?
mailto:f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr


 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΣΩΝ 

Annapoorna World of Food India 2014, 
(Mumbai, 24-26/9/2014) 

 
 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 
Η 9θ Διεκνισ Ζκκεςθ Annapoorna World of Food India, διοργανϊνεται ςτθ Βομβάθ, από 24 ζωσ 26 
Σεπτεμβρίου 2014, ςτον Εκκεςιακό χϊρο Bombay Exhibition Center Hall Νο 5  
στνόηηηα διοργάνωζης: εηήζηα  
Είζοδος: Μόλν γηα εκπνξηθνύο επηζθέπηεο  

Η ζκκεςθ διοργανϊνεται από τθν Koelnmesse YA Tradefair Pvt LTD και τθν Ζνωςθ Επιμελθτθρίων 
Ινδίασ (Federation of India Chambers of Commerce and Industry-FICCI). Είναι μία μεγάλθ εκκεςιακι 
εκδιλωςθ Τροφίμων και Ποτϊν και αποτελεί ζνα επιχειρθματικό γεγονόσ που προςελκφει τουσ 
ςθμαντικότερουσ εκπροςϊπουσ από το χϊρο τθσ λιανικισ, τθσ τροφοδοςίασ, τθσ χονδρικισ, τθσ 
διανομισ, τθσ μαηικισ εςτίαςθσ, τθσ βιομθχανίασ τροφίμων και ποτϊν, των ξενοδοχείων, των super 
market και κλπ.  
ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ:  
Αλκοολοφχα και μθ αλκοολοφχα ποτά, είδθ αρτοποιίασ, είδθ ηαχαροπλαςτικισ-παγωτό, κονςζρβεσ, 
ιχκυθρά, ςυμπλθρϊματα τροφίμων, φρζςκα και κατεψυγμζνα προϊόντα διατροφισ, ρφηι, κρζασ και 
πουλερικά, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, πρϊτεσ φλεσ, ιχκυθρά, οςτρακοειδι, ςνακ, 
μπαχαρικά, φυτικά προϊόντα κλπ.  
ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ  

● Σφνολο εκκετϊν: 177 ( 91 από Ινδία και 86 από 16 άλλεσ χϊρεσ)  

● Εκνικά περίπτερα: 6 χϊρεσ (Αργεντινι, Αυςτραλία, Γερμανία, Καναδάσ, Αμερικι, Κορζα).  

● Σφνολο εκκεςιακοφ χϊρου: 9.452 τ.μ.  

● Σφνολο εμπορικϊν επιςκεπτϊν: 6.334  

 
ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΗ 
Χ. ΓΟΤΡΑΚΗ 
T: 210 9982 169 
E: sgourakis@hepo.gr 
Φ. ΖΩΓΟΠΟΤΛΟΤ 
T: 210 9982 146 
E:zogopoulou@hepo.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

FINE FOOD  15 –18 επτεμβρίου 2014 
 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 

Η Δηεζλήο Έθζεζε “ FINE FOOD ” (15-18/9/2014) είλαη ε κεγαιχηεξε εκπνξηθή 
Έθζεζε ηξνθίκσλ & πνηψλ ζηε Απζηξαιία  θαη δηνξγαλψλεηαη  ζηνλ Εθζεζηαθφ ρψξν 
Melbourne Convention Exhibition  Centre,  ςτθ Μελβοφρνθ.  
 

Έηνο ίδξπζεο: 1984 
Σπρλφηεηα δηνξγάλσζεο: θάζε  ρξφλν (ελαιιάμ κε Σχδλευ) 
Ώξεο ιεηηνπξγίαο:  15/9/2014        : 10.00 – 20.00 
                           16-18/9/2014   : 10.00 – 17.00 

Η έθζεζε απηή απνηειεί έλα επηρεηξεκαηηθφ 
γεγνλφο πνπ πξνζειθχεη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 
εθπξνζψπνπο απφ ην ρψξν ηεο ιηαληθήο, ηεο 
ηξνθνδνζίαο, ηεο ρνλδξηθήο, ηεο δηαλνκήο θαη 
ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη νη νπνίνη 
πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηελ Απζηξαιία φζν θαη 
απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 
Αζίαο. 
 H Απζηξαιία κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 22,3 εθ. 
θαηνίθνπο εθ ησλ νπνίσλ ηα 3,6 βξίζθνληαη ζηελ 
Μειβνχξλε θαη ηα 4,1  ζην Σχδλευ είλαη έλα 
ζεκαληηθφ  ζεκείν αλαθνξάο ηεο Ειιεληθήο 
νκνγέλεηαο ε νπνία θαη απνηειεί ην 2% ηνπ 
ζπλνιηθνχ ηεο  πιεζπζκνχ. Έρεη  επίζεο λα 
παξνπζηάζεη έλα ηδηαίηεξα ηζρπξφ 
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηνπο  ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο 
(πιεζσξηζκφο 2,2%, αλεξγία 5,6%) απνηειεί κηα 
πνιιά ππνζρφκελε αγνξά γηα ηα ειιεληθά 
πξντφληα.  
Η έθζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε 7 ηνκείο απηνί 
είλαη:Gourmet World, Bakery World, 
Confectionery World, Drinks World, Dairy World, 
Meat & Seafood World, Flavours of the World. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε κπνξνύλ λα βξνπλ 
νη ελδηαθεξόκελνη ζηελ παξαθάηω ηζηνζειίδα: 

 www.finefoodaustralia.com.au   
 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ: 

Γεληθά ηξφθηκα, αιθννινχρα θαη κε πνηά,  γαιαθηνθνκηθά, πξντφληα αξηνπνηίαο & 
δαραξνπιαζηηθήο, θαηεςπγκέλα, πξντφληα θξέαηνο, παξαδνζηαθά θαγεηά, πξντφληα 
πγηεηλήο δηαηξνθήο, ςάξηα, θξέζθα πξντφληα θ.ά., θαζψο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη 
εμνπιηζκφ. 

 

 

 

 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

 
κα τοικάκη Ζωή 

T.:2310 510047, 
E: stoikaki@hepo.gr   

F.: 2310 510046 
 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ (*) 
500€  / τ.μ & 23% ΦΠΑ 

 
ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 
Μέχρι τις 28/2/2014 

 
 

ΧΡHΙΜΑ LINKS 
 

 www.finefoodaustralia.com.au   
 
 

mailto:stoikaki@hepo.gr
http://www.finefoodaustralia.com.au/


 

Engineering 2014“ 

The Embassy of the Slovak Republic in Athens wishes to inform you about the brokerage event 

„Engineering 2014“ organised by BIC Bratislava, coordinator of Enterprise Europe Network in 

Slovakia and SARIO (Slovak Investment and Trade Development Agency), on the 21st of May 2014 in 

Nitra, Slovakia as an official accompanying event to the 21st International Engineering Trade Fair 

(20-23 May 2014 in Nitra, Slovakia). 

The event is targeted to organisations offering or looking for technologies, tools and solutions in their 

products, services, development and manufacturing processes or commercial activities in the field of 

engineering industry. It will provide an opportunity to establish new business contacts with potential 

partners from Slovakia and other European countries.  

Date: 21 May 2014, 9:00 - 18:00 

Language: English 

Costs: 25 EUR per person 

Location: Agrokomplex Exhibition Area - Pavilion K - Congress Centre, Výstavná 4, 949 01 Nitra 

Registration Deadline: 2 May 2014 

Kindly find enclosed the invitation for the Engineering Day.  

 

More detailed information about the event can be found at the following webpage: 

http://www.b2match.eu/engineering2014, 

and for registration:  http://www.b2match.eu/engineering2014/registration 

 

Contacts: 

SARIO - Dominika Dubovská, Mobile: +421 910 828 276, E-mail: matchmaking@sario.sk 

Slovak Embassy in Athens: Miriam Rafajová, Tel. +30 210 6771872, E-mail: 

miriam.rafajova@mzv.sk 

Jana Palatová, Tel. +30210 6771984, E-mail: jana.palatova@mzv.sk 
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Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κίλα. 

Σν Διιελν – Κηλέδηθν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΒ, ην ΔΒΔ, θαη ην ΔΒΔΘ, σο 

ζεζκηθνί επηρεηξεκαηηθνί θνξείο πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εμσζηξέθεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπο ζπλδηνξγαλψλνπλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζην Υνλγθ 

Κνλγθ, ηελ Καληόλα , ηελ αγθάε θαη ην Πεθίλν ζηηο 17 – 24 Ματνπ 2014. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην Διιελν – 

Κηλέδηθν Δπηκειεηήξην θα ηακαηίλα Μάξθνπ ζην ηει: 

 

 

 

 

 
 

 

Η 3
η
 διεθνής έκθεζη κρέαηος MEAT DAYS  

ζηις 1, 2 & 3 Νοεμβρίοσ 2014 

 

Απσέρ Νοεμβπίος και ζςγκεκπιμένα ηο ηπιήμεπο 1, 2 & 3 Νοεμβπίος 2014 θα 

ππαγμαηοποιηθεί η 3
η
 διεθνήρ έκθεζη κπέαηορ και πποϊόνηων MEAT DAYS ζηο εκθεζιακό 

κένηπο Metropolitan Expo. 

Oι πποεηοιμαζίερ για ηην μεγάλη κλαδική έκθεζη έσοςν ήδη απσίζει. Σο ίδιο και ηο 

ενδιαθέπον ηηρ αγοπάρ, ηο οποίο είναι ιδιαίηεπα αςξημένο, έπειηα από ηην επιηςσία ηων 2 

πποηγούμενων διοπγανώζεων. Γεκάδερ εηαιπείερ πος ζςμμεηείσαν ζηην πεπαζμένη έκθεζη 

έσοςν ήδη επικςπώζει ηη ζςμμεηοσή ηοςρ και ζηην 3
η
, ενώ ένηονο είναι ηο ενδιαθέπον και 

από νέερ επισειπήζειρ, πος θέλοςν μέζω ηηρ πποβολήρ ηοςρ ζηη MEAT DAYS να 

ενιζσύζοςν ηην εικόνα ηοςρ, να διεςπύνοςν ηην επισειπημαηική ηοςρ δπαζηηπιόηηηα και να 

κοινοποιήζοςν ηο έπγο ηοςρ ζηο εςπύ κοινό. 

Ζ μεγάλη επιηςσία πος ζημείωζε η έκθεζη ηον πεπαζμένο Νοέμβπιο ηος 2013 (25.000 

επιζκέπηερ & 130 εκθέηερ) έδωζε κίνηηπο ζηην διοπγανώηπια εηαιπεία o.mind creatives να 

ηην κάνει ακόμη μεγαλύηεπη, πληπέζηεπη και να ηην ενιζσύζει καλύπηονηαρ όλο ηο θάζμα 

ηος κλάδος κπέαηορ. 

Οι βαζικέρ καηηγοπίερ πποϊόνηων πος θα παποςζιαζηούν ζηην έκθεζη είναι: Κπέαρ, 

Αλλανηικά, Κπεαηοζκεςάζμαηα, Παπαγωγοί, Δκηποθείρ, Έμποποι, θαγεία, Δξοπλιζμοί και 

ςζκεςαζίερ. 



Και η επόμενη 3
η
 καηά ζειπά διοπγάνωζη θα πλαιζιωθεί από πλήθορ παπάλληλων 

εκδηλώζεων, ζςνεδπίων, διαγωνιζμών, παποςζιάζεων, δύο θεμαηικέρ ενόηηηερ Delicatessen 

και Grill Corner, αποηελώνηαρ ηόζο ηο εκθεζιακό όζο και ηο ενημεπωηικό γεγονόρ ηηρ 

σπονιάρ για ηο κπέαρ και ηα πποϊόνηα ηος. 

Παπάλληλα θα διοπγανωθεί και η 2
η
 έκθεζη Γαλακηοκομικών και Σςποκομικών πποϊόνηων 

DAIRY EXPO. 

Σο κπέαρ και ηο 2014 θα είναι ζηα καλύηεπά ηος και θα είναι όλοι εκεί! 

Με ηην ςπογπαθή ηος πεπιοδικού MEAT PLACE και ηην αιγίδα ηος Τποςπγείος Αγποηικήρ 

Ανάπηςξηρ και Σποθίμων. 

 

 
Λ. Βοςλιαγμένηρ & Κάππος 33 

11631, Ν. Κόζμορ, Αθήνα 

Σηλ. 210 90 10 040 

Fax. 210 90 10 041 

www.meatdays.gr, www.meatplace.gr 

info@omind.gr, info@meatplace.gr 

 

 

 

http://www.meatdays.gr/
http://www.meatplace.gr/
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Πηζηνί ζηελ πξνζπάζεηα καο γηα ελίζρπζε ηνπ εζωηερικού Σοσριζμού ζαο 
αλαθνηλώλνπκε ηελ 5η έκθεζη Ελληνικών Σοσριζηικών Προοριζμών 2014 πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί όπωο πάληα ζηα ηέλη Μαΐοσ αρτές Ιοσνίοσ ζηελ Αίζνπζα Πνιιαπιώλ 
Χξήζεωλ ηνπ Μεηρό ζηο ύνηαγμα.  

Όπωο θάζε ρξόλν έηζη θαη θέηνο ε έθζεζε ζα έρεη κεγάιε επηηπρία κε ηελ ζπκκεηνρή ηωλ 
θπξηνηέξωλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ (πεξηθέξεηο, δήκνη, θ.α.) αιιά θαη ηδηωηηθώλ 

ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεωλ. 

πλεκκέλα ζα βξείηε ζρεηηθό ηηκνθαηάινγν ζπκκεηνρήο ζηελ δηνξγάλωζε. 

Λόγν πεξηνξηζκέλνπ ρώξνπ παξαθαινύκε επηθνηλωλήζηε ην ζπληνκόηεξν καδί καο ζην 210 

9245577 ή ζην info@verticom.gr 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξζηλή δηνξγάλωζε κπνξείηε λα βξείηε ζην: 

http://tourismfest.verticom.gr  

 

 

 

ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ - 6
η
 Γενική Δμποπική Έκθεζη ΔΟΡΓΑΗΑ                                         

Παπαζκεςή 30 ΜΑΗΟΤ έωρ και ηην ΠΔΜΠΣΖ  5 ΗΟΤΝΗΟΤ 2014                                       

Γιοπγανώνοςν ο Δμποπικόρ ύλλογορ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ, ηο Δπιμεληηήπιο ΚΟΕΑΝΖ και 

ηο Δκθεζιακό Κένηπο ΚΟΕΑΝΖ. 

 

 

ΒΔΛΓΗΟ 

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βέιγην, 

απέζηεηιε ην ελεκεξσηηθφ δειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ απφ ην Βέιγην, 

γηα ηελ πεξίνδν 21 -31 Μαξηίνπ 2014 θαη γηα ηελ πεξίνδν 1 – 10 Απξηιίνπ 2014. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο, ecocom-brussels@mfa.gr  

 

 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα, 

απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν ζρεηηθφ κε ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε Βνπιγαξία γηα ην κήλα 

Απξίιην 2014. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε φθηα, ecocom-sofia@mfa.gr.  

 

 

mailto:info@verticom.gr
http://tourismfest.verticom.gr/


 

ΥΡΗΙΜΕ ΤΝΔΕΕΙ 

 

Ιζηνζειίδα ηνπ Παλεπξωπαϊθνύ Γηθηύνπ «Enterprise Europe Network» 
http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network  

 
Ιζηνζειίδα ηνπ Διιεληθνύ Γηθηύνπ «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  
  

ΓΓ Δπηρεηξήζεωλ θαη Βηνκεραλίαο  

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

Δθηειεζηηθόο Οξγαληζκόο γηα ηελ Αληαγωληζηηθόηεηα θαη ηελ Καηλνηνκία (EACI) 
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm  

  
Δπξωπαϊθή πύιε γηα ηηο ΜΜΔ  

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

Δπηηξνπή ηωλ Πεξηθεξεηώλ  

http://www.cor.europa.eu  
  

Δπξωπαϊθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλωληθή Δπηηξνπή  
http://eesc.europa.eu  

  
Γνθηκαζηηθή νκάδα επξωπαϊθώλ επηρεηξήζεωλ 

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

Ψεθηαθή Βηβιηνζήθε Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο ηνπ Δ.Κ.Σ. 

http://www.ekt.gr/diglib 
 

Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο 2007 – 2013 
http://www.espa.gr  

 
ΔΠΑΝ ΙΙ: Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αληαγωληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

http://www.antagonistikotita.gr  
 

Η Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

www.infosoc.gr 
 

ΠΔΠ Δσηικής Ελλάδας, Πεινπνλλήζνπ θαη Ινλίωλ Νήζωλ 
www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/ 
 

Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδύζεωλ θαη Αλάπηπμεο 
www.ependyseis.gr 

 
Δπηκειεηήξην Αηηωιναθαξλαλίαο 

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 Χξπζάθε Άλλα 

ύμβοσλος 

Πληροθόρη
ζης & 
Βάζεων 
Δεδομένων: 

Κνο Ρόκπνιαο Γεώξγηνο 

Δημόζιες 
τέζεις:  Κνο Ρόκπνιαο Γεώξγηνο 

Οικονομικά:  Κνο Αγγέιεο Γεώξγηνο 

ηνηρεία Δπηθνηλωλίαο:  

Σηλέθωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26510 22590 

Σατσδρομικ

ή 
Διεύθσνζη: 

Δπξωπαϊθό Κέληξν "enterprise europe", ANTENNA Δπηκειεηήξην 

Αηηωιναθαξλαλίαο  Παπαζηξάηνπ 53 & κύξλεο 1 
30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ηλεκηρονικ
ές 

Διεσθύνζεις
: 

grombol@epimetol.gr 

Ιζηοζελίδα: 

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

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

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