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                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Σο Δπαγγελμαηικψ Δπιμεληηήπιο Πειπαιά (Δ.Δ.Π.) πληποθοπεί ηα μέλη ηος και κάθε 

ενδιαθεπψμενο, ψηι βπίζκονηαι ζε εξέλιξη ηα παπακάηυ ππογπάμμαηα / δπάζειρ ενίζσςζηρ ηηρ 

επισειπημαηικψηηηαρ: 

 

Α. Εργαλειοθήκη Επιτειρημαηικόηηηας: Εμπόριο - Εζηίαζη - Εκπαίδεσζη  

 

ηηοοσσεεωωεειι  ζζηηηηνν  εεννίίζζσσςςζζηη  μμιικκππϊϊνν  κκααιι  πποολλωω  μμιικκππϊϊνν  εεππιισσεειιππήήζζεευυνν  πποοςς  δδππααζζηηηηππιιοοπποοιιοοωωννηηααιι  ζζηηοο  

λλιιααννιικκψψ  εεμμππψψππιιοο,,  ζζηηηηνν  ππααπποοσσήή  ςςππηηππεεζζιιϊϊνν  εεζζηηίίααζζηηρρ  κκααιι  ζζηηηηνν  ππααπποοσσήή  ςςππηηππεεζζιιϊϊνν  ιιδδιιυυηηιικκήήρρ  

εεκκππααίίδδεεςςζζηηρρ  --  κκοοιιννυυννιικκήήρρ  μμέέππιιμμννααρρ,,  πππποοκκεειιμμέέννοοςς  νναα  ααννααββααθθμμίίζζοοςςνν  ηηηηνν  λλεειιηηοοςςππγγίίαα  ηηοοςςρρ..    

  

ΔΔννιιζζσσωωοοννηηααιι  κκααηηάά  5500%%  εεππεεννδδςςηηιικκάά  ζζσσέέδδιιαα  ααππψψ  1100..000000  έέυυρρ  115500..000000  εεςςππϊϊ,,  μμιικκππϊϊνν  κκααιι  πποολλωω  

μμιικκππϊϊνν  εεππιισσεειιππήήζζεευυνν,,  οοιι  οοπποοίίεερρ  θθαα  ππππέέππεειι  ααθθπποοιιζζηηιικκάά  νναα  έέσσοοςςνν  κκλλεείίζζεειι  ηηοοςςλλάάσσιιζζηηοονν  33  

δδιιαασσεειιππιιζζηηιικκέέρρ  σσππήήζζεειιρρ  1122μμηηννηηρρ  δδιιάάππκκεειιααρρ,,  νναα  δδιιααθθέέηηοοςςνν  έένναανν  ηηοοςςλλάάσσιιζζηηοονν  εεππιιλλέέξξιιμμοο  ΚΚ..ΑΑ..ΓΓ..,,  νναα  

έέσσοοςςνν  ηηοο  έέηηοορρ  πποοςς  πππποοηηγγεείίηηααιι  ηηηηρρ  ςςπποοββοολλήήρρ  ηηηηρρ  ππππψψηηααζζηηρρ  σσππηημμααηηοοδδψψηηηηζζηηρρ  ηηοοςςλλάάσσιιζζηηοονν,,  11  

εεηηήήζζιιαα  μμοοννάάδδαα  εεππγγααζζίίααρρ  ((ΔΔ..ΜΜ..ΔΔ..))  γγιιαα  ηηοο  λλιιααννιικκψψ  εεμμππψψππιιοο,,  22  ΔΔ..ΜΜ..ΔΔ..  γγιιαα  ηηηηνν  εεζζηηίίααζζηη  κκααιι  55  

ΔΔ..ΜΜ..ΔΔ..  γγιιαα  ηηηηνν  εεκκππααίίδδεεςςζζηη  --  κκοοιιννυυννιικκήή  μμέέππιιμμνναα..  

  

ΔΔππιιδδοοηηοοωωννηηααιι  δδααππάάννεερρ  γγιιαα  ππααππεεμμββάάζζεειιρρ  ζζεε  κκηηήήππιιαα,,  εεγγκκααηηααζζηηάάζζεειιρρ  κκααιι  ππεεππιιββάάλλλλοοννηηαα  σσϊϊπποο,,  

πππποομμήήθθεειιαα  μμηησσααννηημμάάηηυυνν  κκααιι  εεξξοοππλλιιζζμμοοωω,,  μμεεηηααθθοοππιικκάά  μμέέζζαα,,  ςςππηηππεεζζίίεερρ  ττηηθθιιαακκήήρρ  πππποοββοολλήήρρ,,  

ππιιζζηηοοπποοίίηηζζηηρρ,,  μμεελλεεηηϊϊνν  ––  κκααηηάάππηηιιζζηηρρ  ––  ππααππαακκοολλοοωωθθηηζζηηρρ  ηηοοςς  εεππεεννδδςςηηιικκοοωω  ζζσσεεδδίίοοςς,,  κκααθθϊϊρρ  κκααιι  

δδααππάάννεερρ  μμιιζζθθοολλοογγιικκοοωω  κκψψζζηηοοςςρρ  ννέέοοςς  πππποοζζυυππιικκοοωω..  

  

ΟΟιι  ααιιηηήήζζεειιρρ  σσππηημμααηηοοδδψψηηηηζζηηρρ  κκααιι  ηηαα  ααππααιιηηοοωωμμεενναα  δδιικκααιιοολλοογγηηηηιικκάά  ςςπποοββάάλλλλοοννηηααιι  ηηλλεεκκηηπποοννιικκάά  

ααππψψ  0066//0022//22001199  έέυυρρ  1199//0044//22001199,,  ζζηηοο  ΠΠλληηπποοθθοοππιιαακκψψ  ωωζζηηηημμαα  ΚΚππααηηιικκϊϊνν  ΔΔννιιζζσσωωζζεευυνν  ((ΠΠ....ΚΚ..ΔΔ..))  

wwwwww..eeppeennddyysseeiiss..ggrr//mmiiss..  

  

BB..  ΕΕρργγααλλεειιοοθθήήκκηη  ΑΑννηηααγγωωννιιζζηηιικκόόηηηηηηααςς  ΜΜιικκρρώώνν  κκααιι  ΠΠοολλύύ  ΜΜιικκρρώώνν  ΕΕππιιττεειιρρήήζζεεωωνν  

  

ηηοοσσεεωωεειι  ζζηηηηνν  εεννίίζζσσςςζζηη  μμιικκππϊϊνν  κκααιι  πποολλωω  μμιικκππϊϊνν  εεππιισσεειιππήήζζεευυνν,,  πππποοκκεειιμμέέννοοςς  νναα  ααννααββααθθμμίίζζοοςςνν  

κκααιι  νναα  ββεελληηιιϊϊζζοοςςνν  ηηηηνν  ααννηηααγγυυννιιζζηηιικκήή  ηηοοςςρρ  θθέέζζηη  ζζηηηηνν  εεζζυυηηεεππιικκήή  κκααιι  εεξξυυηηεεππιικκήή  ααγγοοππάά,,  

εεππεεννδδωωοοννηηααρρ  ζζηηοονν  εεκκζζςςγγσσπποοννιιζζμμψψ  ηηοοςς  ππααππααγγυυγγιικκοοωω  εεξξοοππλλιιζζμμοοωω  ηηοοςςρρ  κκααιι  ζζηηηηνν  ππιιζζηηοοπποοίίηηζζηη  ηηυυνν  

πππποοφφψψννηηυυνν  ηηοοςςρρ..  

  

ΔΔννιιζζσσωωοοννηηααιι  κκααηηάά  5500  ––  6655  %%  εεππεεννδδςςηηιικκάά  ζζσσέέδδιιαα  ααππψψ  2200..000000  έέυυρρ  220000..000000  εεςςππϊϊ,,  εεππιισσεειιππήήζζεευυνν  

πποοςς  δδππααζζηηηηππιιοοπποοιιοοωωννηηααιι  ζζηηηηνν  ααγγπποοδδιιααηηπποοθθήή  //  ββιιοομμηησσααννίίαα  ηηπποοθθίίμμυυνν,,  ζζηηηηνν  εεννέέππγγεειιαα,,  ζζηηηηνν  

εεθθοοδδιιααζζηηιικκήή  ααλλςςζζίίδδαα,,  ζζηηιιρρ  πποολλιιηηιιζζηηιικκέέρρ  κκααιι  δδηημμιιοοςςππγγιικκέέρρ  ββιιοομμηησσααννίίεερρ  ((ΠΠ..ΓΓ..ΒΒ..)),,  ζζηηοο  ππεεππιιββάάλλλλοονν,,  

ζζηηιιρρ  ηηεεσσννοολλοογγίίεερρ  ππλληηπποοθθοοππιικκήήρρ  κκααιι  εεππιικκοοιιννυυννίίααρρ  ((ΣΣ..ΠΠ..ΔΔ..)),,  ζζηηηηνν  ςςγγεείίαα,,  κκααιι  ζζηηαα  ςςλλιικκάά  ––  

κκααηηααζζκκεεςςέέρρ,,  οοιι  οοπποοίίεερρ  θθαα  ππππέέππεειι  ααθθπποοιιζζηηιικκάά  νναα  έέσσοοςςνν  κκλλεείίζζεειι  ηηοοςςλλάάσσιιζζηηοονν  33  δδιιαασσεειιππιιζζηηιικκέέρρ  

σσππήήζζεειιρρ  1122μμηηννηηρρ  δδιιάάππκκεειιααρρ,,  νναα  δδιιααθθέέηηοοςςνν  ηηοοςςρρ  εεππιιλλέέξξιιμμοοςςρρ  ΚΚ..ΑΑ..ΓΓ..  ηηηηρρ  εεππέέννδδςςζζηηρρ  κκααιι  νναα  έέσσοοςςνν  22  

ηηοοςςλλάάσσιιζζηηοονν  ΔΔ..ΜΜ..ΔΔ..  εεξξααππηηηημμέέννηηρρ  εεππγγααζζίίααρρ  ππλλήήπποοςςρρ  ήή  μμεεππιικκήήρρ  ααππααζζσσψψλληηζζηηρρ  ηηοο  έέηηοορρ  πποοςς  

πππποοηηγγεείίηηααιι  ηηηηρρ  ςςπποοββοολλήήρρ  ηηοοςς  εεππεεννδδςςηηιικκοοωω  ζζσσεεδδίίοοςς..    

mailto:eepir@otenet.gr
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ΔΔΠΠΑΑΓΓΓΓΔΔΛΛΜΜΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟ                          ΔΔΠΠΙΙΜΜΔΔΛΛΗΗΣΣΗΗΡΡΙΙΟΟ                          ΠΠΔΔΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ  
  

22  

  

  

ΔΔππιιδδοοηηοοωωννηηααιι  δδααππάάννεερρ  γγιιαα  μμηησσααννήήμμααηηαα  --  εεξξοοππλλιιζζμμψψ,,  ππιιζζηηοοπποοίίηηζζηη  πππποοφφψψννηηυυνν  --  ςςππηηππεεζζιιϊϊνν  --  

δδιιααδδιικκααζζιιϊϊνν,,  ζζςςζζκκεεςςααζζίίαα  --  εεηηιικκέέηηαα  --  bbrraannddiinngg,,  ττηηθθιιαακκήή  πππποοββοολλήή,,  ζζςςμμββοοςςλλεεςςηηιικκέέρρ  ςςππηηππεεζζίίεερρ  --  

ηηεεσσννιικκέέρρ  μμεελλέέηηεερρ,,  μμεεηηααθθοοππιικκάά  μμέέζζαα,,  μμιιζζθθοολλοογγιικκψψ  κκψψζζηηοορρ  ννέέοοςς  πππποοζζυυππιικκοοωω..  

      

ΟΟιι  ααιιηηήήζζεειιρρ  σσππηημμααηηοοδδψψηηηηζζηηρρ  κκααιι  ηηαα  ααππααιιηηοοωωμμεενναα  δδιικκααιιοολλοογγηηηηιικκάά  ςςπποοββάάλλλλοοννηηααιι  ηηλλεεκκηηπποοννιικκάά  

ααππψψ  0066//0022//22001199  έέυυρρ  εεξξααννηηλλήήζζεευυρρ  ηηοοςς  δδιιααθθέέζζιιμμοοςς  γγιιαα  ηηοο  ππππψψγγππααμμμμαα  πππποοχχπποολλοογγιιζζμμοοωω  ((ηηοο  

ααππγγψψηηεεπποο  1188  μμήήννεερρ  ααππψψ  ηηηηνν  ααππσσιικκήή  δδηημμοοζζίίεεςςζζηη  ηηηηρρ  ζζσσεεηηιικκήήρρ  ππππψψζζκκλληηζζηηρρ)),,  ζζηηοο  ΠΠλληηπποοθθοοππιιαακκψψ  

ωωζζηηηημμαα  ΚΚππααηηιικκϊϊνν  ΔΔννιιζζσσωωζζεευυνν  ((ΠΠ....ΚΚ..ΔΔ..))  wwwwww..eeppeennddyysseeiiss..ggrr//mmiiss..  

  

ΠΠεεππιιζζζζψψηηεεππεερρ  ππλληηπποοθθοοππίίεερρ  κκααιι  γγιιαα  ηηαα  22  ππααππααππάάννυυ  πππποογγππάάμμμμααηηαα  //  δδππάάζζεειιρρ  μμπποοπποοωωνν  νναα  

λλααμμββάάννοοςςνν  οοιι  εεννδδιιααθθεεππψψμμεεννοοιι,,  ζζηηηηνν  ιιζζηηοοζζεελλίίδδαα  ηηοοςς  ΔΔππιιμμεελληηηηηηππίίοοςς  wwwwww..eeeepp..ggoovv..ggrr,,  κκααθθϊϊρρ  κκααιι  

ζζηηιιρρ  ιιζζηηοοζζεελλίίδδεερρ  wwwwww..eellaanneett..ggrr,,  eessppaa..ggrr    κκααιι  wwwwww..aannttaaggoonniissttiikkoottiittaa..ggrr..  

    

ΠΠεειιππααιιάάρρ      1144//0011//22001199                                                                                          ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗ  ΓΓΔΔΡΡ..  ΒΒΟΟΤΤΣΣΙΙΝΝΑΑ  

                                                                                                                                                                                          ΠΠππψψεεδδπποορρ  ΔΔ..ΔΔ..ΠΠ..  
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