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1. Γενικά Στοιχεία 
 
Ό Άγιος Μαρίνος αποτελεί το τρίτο μικρότερο κράτος στην Ευρώπη μετά από το Βατικανό και το 
Μονακό. Η εξωτερική πολιτική του Αγίου Μαρίνου είναι ευθυγραμμισμένη με αυτή της Ιταλίας. 
 
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται ορισμένα βασικά στοιχεία για τον Άγιο Μαρίνο. 
 
 
Έκταση 62 τ.χλμ. 
Πληθυσμός 33.562 
Διοικητική Διάρθρωση Η χώρα διαιρείται σε 9 περιφέρειες (castelli) Acquaviva, 

Borgo Maggiore, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, 
Fiorentino, Montegiardino, San Marino Città, Serravalle 

Νομοθετικά Σώματα - 
Εκλογικό σύστημα 

Οι Αρχηγοί της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου (Capitani 
Reggenti) εκλέγονται απευθείας από το Μεγάλο και Γενικό 
Συμβούλιο (Consiglio Grande e Generale) για 6 μήνες 
(Απρίλιο-Οκτώβριο και Οκτώβριο-Απρίλιο). 
 
Η Κυβέρνηση (Congresso di Stato) αποτελείται από 10 μέλη, 
τα οποία διορίζονται από το Μεγάλο και Γενικό Συμβούλιο. 
Το Μεγάλο και Γενικό Συμβούλιο, το οποίο κατ’ ουσίαν 
αποτελεί το κοινοβούλιο αποτελείται από 60 μέλη, τα οποία 
εκλέγονται κάθε 5 έτη. 

 
 
2. Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 
 
Η οικονομία του Αγίου Μαρίνου βασίζεται, κυρίως, στον τουρισμό και τον τραπεζικό τομέα. Άλλοι 
σημαντικοί τομείς της οικονομικής δραστηριότητας αποτελούν η βιομηχανία κατασκευής και 
εξαγωγής κεραμικών, ένδυσης, υφασμάτων, επίπλων, χρωμάτων, οινοπνευματωδών ποτών, 
πλακιδίων και οίνου. 
 
Η σαμμαρινέζικη οικονομία ωφελήθηκε στο παρελθόν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από τις ξένες 
επενδύσεις, λόγω των σχετικά χαμηλών εταιρικών φόρων και χαμηλών φόρων επί των εσόδων από 
τόκους. Η εφαρμογή, όμως, στην Ιταλία, τα έτη 2009-2010, της φορολογικής αμνηστίας για τον 
επαναπατρισμό κεφαλαίων που διατηρούνταν αφορολόγητα στο εξωτερικό, οδήγησε σε σημαντικές 
οικονομικές εκροές από τον Άγιο Μαρίνο προς την Ιταλία, αξίας μεγαλύτερης των 3,5 δισ. ευρώ, 
τοποθετώντας τη χώρα στη μαύρη λίστα της Ιταλίας με τους φορολογικούς παράδεισους. Οι εκροές 
αυτές, σε συνδυασμό με ένα σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα του Αγίου Μαρίνου και την πρόσφατη παγκόσμια οικονομική ύφεση, οδήγησαν σε μια 
βαθιά ύφεση, ένα αυξανόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού και υψηλά επίπεδα χρέους 
 
Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε σημαντικά, ειδικά στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, ενώ 
οι εξαγωγές επλήγησαν από την ύφεση στην Ιταλία, η οποία αντιπροσωπεύει τον εξαγωγικό 
προορισμό για το 90% των σαμμαρινέζικων προϊόντων. Εκτός των διμερών εμπορικών σχέσεων, η 
έκθεση του τραπεζικού συστήματος του Αγίου Μαρίνου απέναντι στην Ιταλία ανέρχεται σε 
περίπου 1,4 δισ. ευρώ, ή κοντά στο 100% του Α.Ε.Π. της χώρας. 
 
Ο τραπεζικός τομέας, επίσης, συρρικνώθηκε σημαντικά κατά τα τελευταία έτη και συνεχίζει να 
αντιμετωπίζει αυξανόμενα προβλήματα, εξαιτίας σημαντικών μειώσεων στη ρευστότητα, της 
ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (asset quality) και την κερδοφορία. Κατά συνέπεια, τα 
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κεφαλαιακά αποθέματα (capital buffers) έχουν διαβρωθεί, καθιστώντας απαραίτητη την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών του Αγίου Μαρίνου, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής. 
 
Η σημαντική πτώση των φορολογικών εσόδων, σχετιζόμενη κυρίως με τη συρρίκνωση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, έχει επιφέρει την αποδυνάμωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας, 
καθιστώντας τη χρηματοδότηση του δημοσιονομικού ελλείμματος μια ολοένα και πιο δύσκολη 
διαδικασία. 
 
Η παρατεταμένη ύφεση έχει οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια της παραγωγής. Συγκεκριμένα, μεταξύ 
2008 και 2012, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά περίπου 31%. Η μείωση του πραγματικού Α.Ε.Π. 
για το 2012 οφείλεται, κυρίως, στην ασθενή ζήτηση για εξαγωγές και στις διαρθρωτικές δυσκολίες 
του χρηματοοικονομικού τομέα. Επιπλέον, η αβεβαιότητα σχετικά με την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κατάσταση της Ιταλίας ενδέχεται να παρατείνει την ύφεση και να αυξήσει την 
πίεση στο χρηματοπιστωτικό τομέα του Αγίου Μαρίνου. Ως εκ τούτου η σαμμαρινέζικη οικονομία 
δεν αναμένεται να εξέλθει της ύφεσης ούτε κατά το 2013. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δυσμενές 
σενάριο, το οποίο προβλέπει επιδείνωση των εξελίξεων αναφορικά με την κρίση χρέους της 
ευρωζώνης και μεγαλύτερη από το αναμενόμενο συρρίκνωση της ιταλικής παραγωγής, το 
πραγματικό Α.Ε.Π. του Αγίου Μαρίνου θα μειωθεί κατά περίπου 3,5% το 2013. 
 
Προς αυτή την κατεύθυνση, η κυβέρνηση της χώρας ενέκρινε μέτρα για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής ύφεσης, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτούμενων δανείων σε επιχειρήσεις. 
Σημαντική πρόκληση, ωστόσο, για την οικονομία της χώρας, παραμένει η ανάπτυξη νέων κλάδων 
δραστηριότητας οι οποίοι θα οδηγήσουν την οικονομία σε έξοδο από την ύφεση. Η πλήρης 
εξομάλυνση των σχέσεων με την Ιταλία θα αποτελέσει σημαντική προϋπόθεση προς αυτή την 
κατεύθυνση, καθώς και η σχεδιαζόμενη αναμόρφωση της αγοράς εργασίας. 
 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει αυξηθεί η διεθνής πίεση προς τις Αρχές του Άγιου 
Μαρίνου προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία τους με τις ξένες φορολογικές Αρχές και να 
επιτευχθεί διαφάνεια στον τραπεζικό τομέα της χώρας, που παράγει περίπου το ένα πέμπτο των 
φορολογικών εσόδων της. Ως εκ τούτου, οι Αρχές του Αγίου Μαρίνου ξεκίνησαν μια προσπάθεια 
εναρμόνισης της φορολογικής νομοθεσίας της χώρας με αυτή των χωρών-μελών της Ε.Ε. και με τα 
διεθνώς συμφωνημένα φορολογικά πρότυπα. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν, το Σεπτέμβριο του 
2009, ο Ο.Ο.Σ.Α. να αφαιρέσει τον Άγιο Μαρίνο από τον κατάλογο των φορολογικών παραδείσων 
που δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει πλήρως τα διεθνώς συμφωνημένα φορολογικά πρότυπα, ενώ το 
2010 η χώρα υπέγραψε συμφωνίες για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών με τις 
περισσότερες μεγάλες χώρες. 
 
Στις 13.06.2012 η Ιταλία και ο Άγιος Μαρίνος συμφώνησαν σε διάφορα θέματα, όπως τραπεζικού 
απορρήτου, διαφάνειας συναλλαγών, αποφυγής διπλής φορολογίας κοκ., προκειμένου να βγει από 
τη μαύρη λίστα στην οποία τον είχε τοποθετήσει η Ιταλία στις 11.05.2010. 
 

 
ΚΥΡΙΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 
ΑΕΠ σε 
τρέχουσες τιμές 
(εκ. ευρώ) 

1.832,0 1.768,1 1.610,3 1.484,6 1.460,7 1.442,2 1.414,2 1.426,3 

Μεταβολή ΑΕΠ 
(%) 3,5 -5,1 -12,2 -7,5 -2,5 -4,0 -3,5 0,0 

Κατά κεφαλήν 
Α.Ε.Π. (ευρώ) 54.798 53.169 47.769 44.998 44.104    
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Εξαγωγές 
(% μεταβολή)  1,5 -18,3 -12,1 -12,4    

Εισαγωγές 
(% μεταβολή)  1,8 -18,5 -14,0 -13,3    

Ανεργία (%) 3,0 3,1 4,5 4,9 5,5 6,9   
Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή 
(%) 

2,5 4,1 2,4 2,6 2,0 2,8 1,6 0,9 

*Προβλέψεις 
Πηγή: Δ.Ν.Τ. 
 
 
3. Θέματα Οικονομίας Αγίου Μαρίνου 
 

- Το 1991 υπεγράφη η Συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε. και Αγίου Μαρίνου, που 
επέτρεψε την πλήρη ένταξη της Δημοκρατίας στην Κοινοτική Αγορά, με την ένταξη της 
επικράτειας του Αγίου Μαρίνου στον κοινοτικό τελωνειακό χώρο. Η Συμφωνία προώθησε 
την οικονομική ανάπτυξη του κράτους, καθώς εξέλιπαν παντός είδους δασμολογικά 
καθεστώτα εισαγωγής και εξαγωγής. 

- Ο Άγιος Μαρίνος εφαρμόζει ως προς τα τρίτα κράτη, το ενιαίο κοινοτικό δασμολόγιο και το 
ρυθμιστικό πλαίσιο της Ε.Ε., αναφορικά με το εμπόριο αγροτικών προϊόντων, καθώς επίσης 
και το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. σε θέματα κτηνιατρικά, φυτοϋγειονομικά και ποιοτικά. 

- Με τη Νομισματική Σύμβαση μεταξύ της Ιταλικής Δημοκρατίας, ενεργούσας εξ’ ονόματος 
της Ε.E. και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, το 2001, δόθηκε η δυνατότητα 
συμμετοχής στην Ευρωζώνη και κοπής περιορισμένης ποσότητας κερμάτων. Ο Άγιος 
Μαρίνος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις δικές του εθνικές παραστάσεις και στις δύο 
όψεις των νομισμάτων. 

- Πριν το ευρώ, νόμισμα του Αγίου Μαρίνου ήταν η Λίρα του Αγίου Μαρίνου 
(Σαμμαρινέζικη Λίρα), η οποία ήταν συσχετιζόμενη και ανταλλάξιμη με την ιταλική λιρέτα. 

- Ο σημαντικότερος τομέας της οικονομίας του Αγίου Μαρίνου είναι ο τουριστικός, με 
περισσότερους από 2 εκ. τουρίστες να επισκέπτονται τη χώρα κάθε έτος. 

- Παρόλα αυτά, η οικονομία του Αγίου Μαρίνου δεν βασίζεται πλέον μόνο στον τουρισμό 
και το εμπόριο, καθώς αναπτύσσονται ταχέως άλλοι τομείς, όπως η βιομηχανία (41%), το 
εμπόριο (10,7%), οι υπηρεσίες (8,6%) και οι κατασκευές (7%). 

- Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Αγίου Μαρίνου, στη χώρα λειτουργούν 
14 Τράπεζες και 25 εταιρείες χαρτοφυλακίου (από 18 και 49 αντίστοιχα το 2011). 

- Συνολικά λειτουργούν 2.919 επιχειρήσεις, αναλογία, δηλαδή, περίπου 100 επιχειρήσεις ανά 
τ. χλμ. Δεδομένων μάλιστα των μικρών διαστάσεων της χώρας, η αναλογία αυτή είναι από 
τις υψηλότερες στον κόσμο. 

 
 
4. Φορολογία 
 
Το φορολογικό σύστημα του Αγίου Μαρίνου στηρίζεται στην άμεση φορολόγηση (IGRL και 
IGRP) και την έμμεση φορολόγηση (Μονοφασική). 
 
Άμεση φορολόγηση: 
Ο IGR είναι ο γενικός φόρος εισοδήματος. Για τους μισθωτούς ονομάζεται IGRL και για τις 
εταιρείες IGRP. Ο εταιρικός φόρος IGRP ανέρχεται στο 17% των καθαρών εσόδων και 
εφαρμόζεται επί των κερδών, ενώ ο IGRL, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους μη κατοίκους, 
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προσδιορίζεται με την εφαρμογή προοδευτικών συντελεστών και αφορά μόνο σε εισοδήματα που 
προκύπτουν από δραστηριότητες στον Άγιο Μαρίνο. 
 
Έμμεση φορολόγηση: 
ΦΠΑ δεν υπάρχει. Επιβάλλεται φόρος ίσος με 17% επί των εισαγόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών, ο οποίος ονομάζεται μονοφασικός. Όντας ένα είδος εισαγωγικού δασμού, ο εν λόγω 
φόρος αναγνωρίζεται ως ισοδύναμος του ΦΠΑ. 
 
 
5. Εμπορικό Ισοζύγιο 
 
Από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία αναφορικά με τις εμπορικές συναλλαγές του Αγίου Μαρίνου, 
προκύπτει πτώση του όγκου αυτών. Συνολικά, το 2010, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 11% σε σχέση 
με το 2009, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 12,7%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου 
τριμήνου του 2011, παρατηρείται πτώση των εισαγωγών κατά 20,4%, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 36,3%, γεγονός που καταδεικνύει την προσπάθεια των σαμμαρινέζικων επιχειρήσεων να 
διατηρήσουν χαμηλά αποθέματα (stock). 
 
Στο ακόλουθο διάγραμμα διαφαίνεται η πορεία των εμπορικών συναλλαγών του Αγίου Μαρίνου, 
για τα έτη 2005-2010. 
 

 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

Πηγή: Οικονομικό Πρόγραμμα 2012, Υπουργείο Οικονομικών Αγίου Μαρίνου 
 
 
6. Διμερές Εμπόριο 
 
Η εξέλιξη του εμπορίου μεταξύ της χώρας μας και του Αγίου Μαρίνου, παραμένει διαχρονικά σε 
χαμηλό επίπεδο, το οποίο όμως είναι φυσιολογικό, εξαιτίας του πολύ μικρού μεγέθους της εν λόγω 
χώρας. 
  
Οι ελληνικές εξαγωγές το 2012 κατέγραψαν αύξηση σε σύγκριση το προηγούμενο έτος. Ο όγκος 
των εισαγωγών από τον Άγιο Μαρίνο ήταν διαχρονικά πολλαπλάσιος αυτού των ελληνικών 
εξαγωγών. Εντούτοις, το έτος 2012, οι ελληνικές εξαγωγές κατόρθωσαν να καλύψουν τις 
αντίστοιχες εισαγωγές. 
 

 
ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 

(σε ευρώ) 2010 2011 2012 % Μεταβολή 
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12/11 
Ελληνικές Εξαγωγές 745.302 869.117 1.921.312 121,06% 
Ελληνικές Εισαγωγές 1.898.823 616.006 634.460 3,00% 
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.153.521 253.111 1.286.852 408,41% 
Όγκος Εμπορίου 2.644.125 1.485.123 2.555.772 72,09% 
Δείκτης κάλυψης εξαγωγών 
(Εξαγωγές / Εισαγωγές) 0,39 1,41 3,03  
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΛΣΤΑΤ 

 
Τα τρία πρώτα σε αξία ελληνικά προϊόντα που εξήχθησαν στον Άγιο Μαρίνο για το 2012 είναι τα: 
αργίλιο, σύρματα και καλώδια, και πολυμερή ακρυλικά. Αναφορικά με τα σαμμαρινέζικα 
προϊόντα, οι εξαγωγές τους περιλαμβάνουν, κυρίως, πλυντήρια πιάτων και μηχανές / συσκευές 
καθαρισμού, γουνοδέρματα, και παρασκευάσματα διατροφής. 
 
 
7. Διαδικασία Εισαγωγής από τον Άγιο Μαρίνο 
 
Τα αγαθά που αποκτώνται από στις χώρες της ΕΕ (πλην της Ιταλίας) και κατευθύνονται στον Άγιο 
Μαρίνο θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα τελωνειακά κοινοτικά έγγραφα 
διαμετακόμισης Τ2 ή T2L και να υποβάλλονται άμεσα στους εξουσιοδοτημένους εκτελωνιστές για 
την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής. Το Τ2 είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο 
που εκδίδεται από τις τελωνειακές Αρχές.  
 
Στην περίπτωση του φυσικού ελέγχου των εμπορευμάτων, ο έλεγχος θα πρέπει να διεξάγεται από 
τις Φορολογικές Υπηρεσίες (Ufficio Tributario) ή τους διασυνοριακούς φύλακες (Guardia di 
Rocca) μαζί με τον εκτελωνιστή. 
 
 
8. Επενδυτικά Κίνητρα – Φορολογικές Απαλλαγές προς τις Επιχειρήσεις 
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Νόμος αρ. 65, από 29.05.2007, παρέχει κίνητρα για 
επενδύσεις σε επιχειρήσεις και ο Νόμος αρ. 19, από 27.01.2006, παρέχει κίνητρα για την έρευνα, 
την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας. Συνοπτικά, οι ανωτέρω Νόμοι προβλέπουν τα 
παρακάτω: 

 
1. Νόμος αρ. 65, από 29.05.2007 για επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 5 

εργαζομένους 
α) Απαλλάσσεται κατά 60% και για τέσσερα έτη, η φορολόγηση επί των κερδών για τις 
επιχειρήσεις που προβαίνουν σε απόκτηση άυλων και υλικών αγαθών, εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
με σκοπό είτε τη βελτίωση των προϊόντων ή της διαδικασίας παραγωγής, είτε τη δημιουργία νέων 
προϊόντων ή νέων παραγωγικών διαδικασιών, υπό τον όρο ότι το συνολικό ύψος της επένδυσης, θα 
υπερβαίνει τις 100.000€. 
 
β) Απαλλάσσεται κατά 90% και για τέσσερα έτη, η φορολόγηση επί των κερδών για τις 
επιχειρήσεις που προβαίνουν σε απόκτηση εγκαταστάσεων, μηχανημάτων ή τεχνολογικών 
διαδικασιών με σκοπό την εξοικονόμηση της ενέργειας και μείωση της μόλυνσης του 
περιβάλλοντος, υπό τον όρο ότι το συνολικό ύψος της επένδυσης, θα υπερβαίνει τα 20.000€. 
 
γ) Απαλλάσσεται κατά 30% και για τέσσερα έτη, η φορολόγηση επί των κερδών για τις 
επιχειρήσεις που προβαίνουν σε κατασκευή, απόκτηση, ανακατασκευή ακινήτων, με σκοπό τη 
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βελτίωση των υπαρχουσών παραγωγικών διαδικασιών, ή την εισαγωγή νέων, υπό τον όρο ότι το 
συνολικό ύψος της επένδυσης, θα υπερβαίνει τα 500.000€. 
 
Σε περίπτωση που η επένδυση υπερβαίνει τα 10.000.000€, οι φορολογικές απαλλαγές, για τις 
ανωτέρω περιπτώσεις, παρέχονται για 6 έτη. 
 
2. Νόμος αρ. 19, από 27.01.2006 
Σε εταιρείες που επενδύουν στην έρευνα, καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του εν λόγω νόμου, το κράτος του Αγίου Μαρίνου παρέχει φορολογικές απαλλαγές και 
πιστωτικές διευκολύνσεις. Ειδικότερα, με το Διάταγμα 36, από 15.02.2006, παρέχεται πιστωτική 
διευκόλυνση των επιλέξιμων δαπανών έως 50% και έκπτωση στη φορολογία εισοδήματος ύψους 
30%, για ποσό έως 300.000€, για χρονικό διάστημα έως 3 και 5 χρόνια αντίστοιχα. 
 
Επίσης, σημειώνουμε ότι, όπως μας εγνώρισαν και αρμόδιες αρχές του Αγ. Μαρίνου, δεν υφίσταται 
ειδικός νόμος για τις ξένες επενδύσεις, ούτε υπάρχει κατάλογος/στοιχεία για τον αριθμό και το 
ύψος των ξένων επενδύσεων στην χώρα.  
 
 
9. Χρήσιμες Διευθύνσεις 
 

La Tribuna Sammarinese 
Εφημερίδες 

http://www.latribunasammarinese.net/ 
San Marino Oggi 
http://www.sanmarinonotizie.com/ 
Il Giornale 
http://www.giornale.sm/ 
 

San Marino RTV
Τηλεόραση - Ραδιόφωνο 

 

 
http://www.smtvsanmarino.sm/ 

Κοινοβούλιο (Consiglio Grande e Generale) 
Υπουργεία 

http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/index.php3  
 
Κεντρική Τράπεζα Αγίου Μαρίνου (Banca Centrale di San Marino) 
http://www.bcsm.sm/ 
 
Υπουργείο Οικονομικών και Προϋπολογισμού (Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio 
Rapporti con l'Azienda Filatelica e Numismatica) 
http://www.finanze.sm/ 
 
Υπουργείο Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Εμπορίου (Segretario di Stato all'Industria, 
all'Artigianato, al Commercio) 
http://www.industria.sm/ 
 
Γραφείο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Αγίου Μαρίνου (Ufficio per i Rapporti Economici 
Internazionali di San Marino) 
http://www.rapportiinternazionali.sm/ 
 

http://www.latribunasammarinese.net/�
http://www.sanmarinonotizie.com/�
http://www.giornale.sm/�
http://www.sanmarinortv.sm/�
http://www.smtvsanmarino.sm/�
http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/index.php3�
http://www.bcsm.sm/�
http://www.finanze.sm/�
http://www.industria.sm/�
http://www.rapportiinternazionali.sm/�
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Υπουργείο Τουρισμού, Αθλητισμού, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας (Segretario di Stato al Turismo, allo Sport, Programmazione economica e rapporti con 
l'A.A.S.S.) 
http://www.turismo.sm/ 
 
Εμπορικό Επιμελητήριο Αγίου Μαρίνου (Camera di Commercio della Repubblica di San Marino) 
http://www.cc.sm/ 
 
Γραφείο Σημάτων και Δικαιωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Ufficio Marchi e Brevetti) 
http://www.usbm.sm/ 
 
Πληροφορίες για επενδύσεις (Informazioni utili per investire) 
http://www.sanmarinoweb.com/ufficio_industria_investire.htm 
 

 
Αναζήτηση εμπορικών συνεργασιών στον Άγιο Μαρίνο 

http://www.guidatitano.com/  
 
 
10. Χρήσιμες Πληροφορίες 
 
Οι συνήθεις εργάσιμες ώρες είναι, για τις μεν ιδιωτικές επιχειρήσεις, από τις 8:00 ή 9:00 μέχρι τις 
13:00 και από  τις 1 5:00 μέχρι τις 18:00 ή 19:00, Δευτέρα με Παρασκευή, ενώ το ωράριο των 
τραπεζών είναι 8:30 με 13:00 και 14:00-16:45 και παραμένουν κλειστές Σάββατο και Κυριακή. 
 
Η εμπορική γλώσσα είναι, κατά κύριο λόγο, η ιταλική και η αγγλική. 
 
Η ώρα είναι +1 ώρα Γκρίνουιτς. 
 
Επίσημες αργίες: 
1η Ιανουαρίου (νέο έτος), 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνεια), 5η Φεβρουαρίου (Αγία Αγαθή, Προστάτιδα 
Αγίου Μαρίνου και απελευθέρωση από την Αλμπερονιάνικη κατοχή), 25η Μαρτίου (Επέτειος της 
Συνέλευσης του 1906), 1η Απριλίου (Τελετή ορκωμοσίας των Αρχηγών της Δημοκρατίας του 
Αγίου Μαρίνου), Δευτέρα του καθολικού Πάσχα, 7η Ιουνίου (Corpus Domini), 28η Ιουλίου (Πτώση 
της φασιστικής Κυβέρνησης), 15η Αυγούστου (Αναλήψεως της Θεοτόκου), 3η Σεπτεμβρίου 
(Επέτειος της ίδρυσης της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου), 1η Οκτωβρίου (Cerimonia Τελετή 
ορκωμοσίας των Αρχηγών της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου), 2α Νοεμβρίου (Μνημόσυνο των 
εκλιπόντων), 8η Δεκεμβρίου (Αμώμου συλλήψεως), 25η Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα), 26η 
Δεκεμβρίου (Αγίου Στεφάνου). 

http://www.turismo.sm/�
http://www.cc.sm/�
http://www.usbm.sm/�
http://www.sanmarinoweb.com/ufficio_industria_investire.htm�
http://www.guidatitano.com/�
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