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Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2019  

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην εξόφληση των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ. 

ετών 2015-2019. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι υποχρεωτική από το 

2011 η εγγραφή των επιχειρήσεών τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 

3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297/6.12.2005) και από το 2015 η ετήσια καταβολή του ενιαίου 

ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 Κ.Υ.Α. 

79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις 

προσωπικές εταιρίες είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού 

υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 5 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). 

Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα 

αποστείλει τα εν λόγω τέλη στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για βεβαίωση και είσπραξη με 

βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 

79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). 

Προς αποφυγή αυτού, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή 

τους. 

Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής: 

α) Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους 

o μέσω web-banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ 

o σε Τράπεζα 

o με Πιστωτική Κάρτα 

β) Τα ανωτέρω τέλη δεν πληρώνονται στο Επιμελητήριο 

γ) Δικαιούχος είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) 

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε 

ηλεκτρονικά μέσω του www.services.businessportal.gr ή μπορείτε να απευθυνθείτε 

στο  Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1). 

 

Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δωρεάν Συμμετοχή στη 

διαδικτυακή Πλατφόρμα του έργου MUSE. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει ότι ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και 

η ERFC στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “MUSE” Development and valorisation of port 

museums as natural and cultural heritage sites”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στις 

επιχειρήσεις της περιοχής, στους τοπικούς επαγγελματικούς συλλόγους, στους 

επιστημονικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς της περιοχής και σε όποιον άλλον 

έχει ενδιαφέρον για την προώθηση της περιοχής, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να 

συμπεριληφθούν τα στοιχεία τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου https://www.muse-

project.net/. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω της συμπλήρωσης των στοιχείων στην Φόρμα 

Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δωρεάν Συμμετοχή στη διαδικτυακή 

Πλατφόρμα του έργου MUSE, στο κατωθι σύνδεσμο : 

  

https://forms.gle/qpsAQhzRyfpWdWag9 

 

  

https://services.businessportal.gr/
https://www.muse-project.net/
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Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 σε Διεθνείς εκθέσεις. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του ότι, η Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να συμμετάσχει με δικό της περίπτερο σε έξι διεθνείς εκθέσεις 

σε Γερμανία, Ρουμανία, Σερβία, Ισραήλ, Ρωσία και Κίνα το διάστημα Φεβρουαρίου – 

Μαΐου 2020, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της για τη στοχευμένη προβολή της περιοχής. 

Η ανάδειξη και ενδυνάμωση του τουριστικού αλλά και του παραγωγικού δυναμικού της 

Δυτικής Ελλάδας αποτελούν προτεραιότητα για την Περιφέρεια, γι αυτό συμπεριέλαβε στον 

προγραμματισμό της για το 2020, νέες τουριστικές αγορές όπως του Ισραήλ και της Κίνας. 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε διαρκή διαβούλευση με τους φορείς του 

τουρισμού, με τους οποίους και συνεργάζεται για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος 

και την ενίσχυση του ρόλου της περιοχής στις διεθνείς τουριστικές αγορές. 

Η Δυτική Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί ειδικότερα στις εξής εκθέσεις:  

 Α/Α ΧΩΡΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

1 ΙΣΡΑΗΛ IMTM ΤΕΛ ΑΒΙΒ 
11-12 

Φεβρουαρίου 

2 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

INTERNATIONAL 

TOURISM FAIR 

ROMEXPO 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
20-23 

Φεβρουαρίου 

3 ΣΕΡΒΙΑ 

INTERNATIONAL 

FAIR OF TOURISM 

(IFTM) 

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
20-23 

Φεβρουαρίου 

4 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ITB ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4-8 Μαρτίου 

5 ΡΩΣΙΑ ΜΙΤΤ ΜΟΣΧΑ 

 

17-19 Μαρτίου 

 

6 ΚΙΝΑ ITB CHINA ΣΑΓΚΑΗ 13-15 Μαΐου 

Επίσης, έχει προγραμματιστεί η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εθνική 

τουριστική έκθεση με θέμα «Ταξίδι στον Ελληνικό και Λαϊκό Πολιτισμό» που θα 

πραγματοποιηθεί από 3 έως 5 Απριλίου 2020 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην Αθήνα. 

Με βάση τον παραπάνω προγραμματισμό, ενημερώνουμε τα μέλη μας,  όποιος/ια επιθυμεί 

να φιλοξενηθεί στους χώρους του περιπτέρου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να 

επικοινωνήσει με το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας ( τηλ.2613 620168 620169, e-mail: l.vasileiadis@pde.gov.gr – 

g.papaspyrou@pde.gov.gr  ).  

Επιπροσθέτως,  παρακαλούμε όπως εξετάσετε την δυνατότητα παραχώρησης κάποιων 

τοπικών προϊόντων ώστε να τα διαθέτουν με την μορφή κεράσματος στο περίπτερο της 

Π.Δ.Ε. κατά την διάρκεια των εκθέσεων. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε με 

το παραπάνω αναφερόμενο Τμήμα της Περιφέρειας. 

mailto:l.vasileiadis@pde.gov.gr
mailto:g.papaspyrou@pde.gov.gr


 

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση 

θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020. 

 

Ξεκίνησε την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11η πρωινή και ολοκληρώνεται 

την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή αιτήσεων των 

εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα 

επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας 

κατά τη χειμερινή περίοδο 2019-2020». Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη διατήρηση των 

θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά τη 

χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως την 29η Φεβρουαρίου 

2020. 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον 

πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

Α) Λειτουργούν εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας 

Νήσων) και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλεως της Θεσσαλονίκης, 

Β) Έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ, 

Γ) Είχαν διακόψει τη συνεχόμενη λειτουργία τους τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την 

προηγούμενη πενταετία 2014 – 2018 (συγκεκριμένα, εντός της χρονικής περιόδου από την 

1η Νοεμβρίου μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου) εκτός εάν μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα 

προηγούμενα όμοια προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο. 

Οι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να λειτουργούν από την 1/1/2018 και να  έχουν διακόψει 

την συνεχόμενη λειτουργία τους, πριν την 1/11/2018.  

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,  στο διαδικτυακό τόπο του 

ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), με  χρήση  κωδικών πρόσβασης (ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό) 

στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού. 

Όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης οφείλουν να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 περιοχής 

αρμοδιότητας της επιχείρησης τους, προκειμένου να παραλάβουν κλειδάριθμο και τους  

σχετικούς κωδικούς πρόσβασης.  

Ωφελούμενοι είναι ξενοδοχοϋπάλληλοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις εξής προϋποθέσεις: 

* Απασχολούνταν στην ξενοδοχειακή επιχείρηση έως και τις 31 Οκτωβρίου 2019, 

* Είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2019 και 

* Δεν είχαν συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην ίδια ή/και σε άλλη ξενοδοχειακή 

επιχείρηση πριν την 1η Νοεμβρίου 2019. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 

συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ 

(www.oaed.gr). 

 

 

 

 

 

 

http://www.oaed.gr/
http://www.oaed.gr/


Αιτήσεις συμμετοχής στην 19η Biennale των Νέων Δημιουργών Ευρώπης και 

Μεσογείου _ MEDITERRANEA 19 «School of Waters» 

  

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δια της Διεύθυνσης Νέας Γενιάς της Γενικής 

Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, με στόχο την 

υποστήριξη του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των νέων και την ενίσχυση και ανάδειξη 

της νεανικής καλλιτεχνικής δημιουργίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προσκαλεί τους νέους 

καλλιτέχνες της χώρας μας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη 19η Biennale των Νέων 

Δημιουργών Ευρώπης και Μεσογείου _ MEDITERRANEA 19 «School of Waters».  

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε όλες και όλους τους δημιουργούς, καλλιτέχνες, συγγραφείς και 

ερευνητές από 18 μέχρι 35 ετών (να έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1984) Έλληνες 

ή/και διαμένοντες νόμιμα στην Ελλάδα.  

Η προθεσμία κατάθεσης φακέλων υποψηφιότητας για επιλογή λήγει στις 26 Ιανουαρίου 2020 

(20.00 ώρα Ιταλίας).  

Στο link https://www.minedu.gov.gr/rss/43688-12-12-19-prokiryksi-tis-19is-biennale-neon-

dimiourgon-evropis-kai-mesogeiou-mediterranea-19-school-of-waters-2 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr), είναι 

αναρτημένα το Δελτίο Τύπου, η Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επίσημη 

αναλυτική πρόσκληση της BJCEM aisbl στα αγγλικά, κοινή για όλα τα μέλη της διεθνούς 

ένωσης και η αίτηση συμμετοχής  

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δ/νση 

Νέας Γενιάς / Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής: Μάγδα Μακρή - Τηλ. : 210 

3442798 

Διαγωνισμοί αγαθών έργων και υπηρεσιών του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 

(ΔΟΜ) – Ενημέρωση προς τα μέλη μας 

 

Ο ΔΟΜ είναι ο παγκόσμιος ηγετικός διακυβερνητικός Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τη 

μετανάστευση. Στο πλαίσιο του Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός Διεθνούς 

https://www.minedu.gov.gr/rss/43688-12-12-19-prokiryksi-tis-19is-biennale-neon-dimiourgon-evropis-kai-mesogeiou-mediterranea-19-school-of-waters-2
https://www.minedu.gov.gr/rss/43688-12-12-19-prokiryksi-tis-19is-biennale-neon-dimiourgon-evropis-kai-mesogeiou-mediterranea-19-school-of-waters-2
http://www.minedu.gov.gr/


Ανάπτυξης (IOM) έχει αναπτύξει τις δικές του πολιτικές, κανόνες και κανονισμούς, υπό το 

φως του οποίου λειτουργεί με τον πλέον αποτελεσματικό, αποτελεσματικό και ηθικό τρόπο. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του που αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας και 

υποστήριξης στον μεταναστευτικό πληθυσμό, ο ΔΟΜ προμηθεύει ένα ευρύ φάσμα αγαθών, 

έργων και υπηρεσιών, που δεσμεύεται έντονα για την τήρηση των υψηλότερων ηθικών 

προτύπων και καθοδηγείται από αξίες όπως: 

• Αποτελεσματικότητα και οικονομία. 

• Ίσες ευκαιρίες και ανοιχτός ανταγωνισμός. 

• Διαφάνεια στη διαδικασία και επαρκή τεκμηρίωση. και 

• Υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα σε όλες τις δραστηριότητες προμηθειών.  

Παρατήρησε ότι τρίτα πρόσωπα φαίνονται ψεύτικα ως συνεργάτες ή εργάζονται για 

λογαριασμό της αποστολής μας. Ο ΔΟΜ θα ήθελε να διευκρινίσει ότι δεν συνεργάζεται 

καθόλου με τους συμβούλους ιδιωτικών προμηθειών ούτε αναπτύσσει καμία σχέση με 

αυτούς που θα παραβίαζε την πολιτική του περί διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων, 

σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές Προμηθειών του Διεθνούς Οργανισμού Διαστήματος και τον 

Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς Οργανισμού Διαστήματος για Προμηθευτές.  Η 

δεοντολογία των προμηθειών της IOM επικεντρώνεται στη μηδενική ανοχή στη διαφθορά, 

αποφεύγοντας οποιαδήποτε μορφή σύγκρουσης συμφερόντων και σε έντιμη εκπροσώπηση 

των δυνατοτήτων του προμηθευτή. Ο ΔΟΜ υποστηρίζει την ειλικρίνεια, την ακεραιότητα και 

τη δικαιοσύνη σε όλες τις πτυχές της επιχείρησής του και αναμένει το ίδιο στις σχέσεις του με 

τους πωλητές του. Τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας χρησιμοποιούνται σε όλες τις 

συναλλαγές προμηθειών και οι προμηθευτές επιλέγονται βάσει των πολιτικών προμηθειών 

του ΔΟΜ και καθορίζονται κριτήρια επιλογής. Προκειμένου να διασφαλίσει τα παραπάνω, ο 

ΔΟΜ έχει δημιουργήσει ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας για να επιτρέψει στους πωλητές 

και τους παρόχους υπηρεσιών να εγείρουν εμπιστευτικές και υπεύθυνες ανησυχίες. Εάν 

κάποιος προμηθευτής έχει ερωτήσεις σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς ή επιθυμεί να 

αναφέρει μια αμφισβητήσιμη συμπεριφορά ή πιθανή παραβίαση του Κώδικα Συμπεριφοράς, 

ο προμηθευτής ενθαρρύνεται και θα πρέπει να επικοινωνήσει με την IOM Αθηνών σε 

ηλεκτρονική διεύθυνση iomathens@iom.int .  

Δείτε τους τρέχοντες διαγωνισμούς - προκηρύξεις του ΔΟΜ στο παρακάτω link  

https://greece.iom.int/el/tenders 

Μνημόνιο συνεργασίας ΚΕΕ – ΔΕΠΑΝ. 

Τα Επιμελητήρια και η Τοπική Αυτοδιοίκηση ένωσαν τις δυνάμεις τους για τον συντονισμό 

και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που θα συμβάλουν στην προώθηση της 

απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη Μνημόνιο 

Συνεργασίας μεταξύ του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη και της Κεντρικής 

Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Μίχαλος τόνισε: «Η 

Επιμελητηριακή Κοινότητα, με τη συνεργασία της αυτή, αποσκοπεί να δώσει τις καλύτερες 

δυνατές λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες και οι κατά τόπους 

επιχειρήσεις και κυρίως να προωθήσει εξειδικευμένες προτάσεις για δράσεις που θα 

ενισχύσουν την απασχόληση και θα μειώσουν την ανεργία. Επιχειρηματίες και τοπικοί φορείς 

από κοινού μπορούν να χαράξουν μια νέα πορεία ανάπτυξης και προοπτικής 

mailto:iomathens@iom.int
https://greece.iom.int/el/tenders


Ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας – Τι δείχνει η ετήσια έκθεση του ΙΟΒΕ. 

Τη σημαντική ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας, καταγράφοντας μια από τις 

υψηλότερες διαχρονικά επιδόσεις,και τη βελτίωση των προσδοκιών για την οικονομία και το 

επιχειρείν καταγράφει η Ετήσια Έκθεση για την Επιχειρηματικότητα 2018-2019, που 

παρουσιάστηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). 

Η επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων για το 2018 ενισχύεται: 

ειδικότερα, το 2018 το 6,4% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών της χώρας (περίπου 418 

χιλ. άτομα) βρισκόταν στα αρχικά στάδια έναρξης μιας επιχείρησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, από 4,8% το 2017. Παράλληλα, περιορίζεται 

στο 2,8% του πληθυσμού (183 χιλ. άτομα), το ποσοστό ατόμων που διέκοψε την 

επιχειρηματική του δραστηριότητα (έναντι 4,8% το 2017), κυρίως λόγω έλλειψης 

κερδοφορίας. 

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ: 

«Από το σύνολο των ευρημάτων, διαφαίνεται πως η άμβλυνση των αβεβαιοτήτων, η 

αναπτυξιακή δυναμική της περυσινής χρονιάς,καθώς και η εμφάνιση κάποιων νέων 

χρηματοδοτικών εργαλείων, ενίσχυσαν τη νέα επιχειρηματικότητα και την έναρξη 

αυτοαπασχόλησης, παρά τη δυσμενή φορολογική μεταχείρισή της. Όμως, η αύξηση της 

επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων τροφοδοτείται περισσότερο από επίδοξους 

επιχειρηματίες, γεγονός που υποδηλώνει μεν μια αλλαγή προσδοκιών και ένα ευνοϊκότερο 

κλίμα στην οικονομία, αλλά θα πρέπει να «μετατραπεί» στην πορεία σε νέα εγχειρήματα. 

Άλλωστε, έχει μεγαλύτερη σημασία σε μια οικονομία η ενίσχυση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών της νέας επιχειρηματικότητας,ώστε να βελτιώνονται οι προοπτικές 

βιωσιμότητας και το πολλαπλασιαστικό τους αποτέλεσμα,και όχι απλώς η αριθμητική αύξηση 

των νέων εγχειρημάτων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, καταγράφεται μεν βελτίωση της εικόνας, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν 

είναι ακόμα ικανοποιητικά: αν και ενισχύεται η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας (48,9% του 

συνόλου, περίπου 204 χιλ.άτομα) και περιορίζεται η επιχειρηματικότητα ανάγκης (20,8% του 

συνόλου, 87 χιλ.άτομα), τα περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά παραμένουν «κοινά»: 

χαμηλή καινοτομία, είσοδος σε αγορές με ήδη ισχυρό ανταγωνισμό και χρήση καθιερωμένων 

τεχνολογιών για την πλειονότητα των εγχειρημάτων, παρόλο που ενισχύονται οι εξαιρέσεις. 

Ταυτόχρονα, διαφαίνεται μικρή υποχώρηση του μέσου μεγέθους των νέων εγχειρημάτων 

κατά την έναρξη λειτουργίας, καθώς σχεδόν ένα στα τέσσερα εγχειρήματα (23,4%) 

προσφέρει απασχόληση αποκλειστικά στους ιδρυτές του. Ωστόσο, βελτιώνονται οι 

προσδοκίες απασχόλησης στο μέλλον, καθώς το 85% εκτιμούν ότι την επόμενη πενταετία θα 

δημιουργήσουν τουλάχιστον μια θέση εργασίας. 

Η έκθεση δημοσιεύεται για 16η συνεχή χρονιά στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΙΟΒΕ στο 

διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα Global Entrepreneurship Monitor(GEM). Την παρουσίασε ο 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ, κ. Άγγελος 

Τσακανίκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ. 

Στα ειδικότερα σημεία της έκθεσης, θα πρέπει να σημειωθούν οι ακόλουθες θετικές εξελίξεις: 

 Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας για τέταρτη συνεχή χρονιά 

 Η εντονότερη συνεισφορά άτυπων επενδυτών στη χρηματοδότηση νέων 

εγχειρημάτων, αν και πρόκειται κυρίως για μέλη της οικογένειας 

 Η ενίσχυση εγχειρημάτων μεταποίησης και πρωτογενούς τομέα 



 Το χαμηλότερο ποσοστό όσων διέκοψαν ή ανέστειλαν την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα το 2018 

 Οι καλύτερες προσδοκίες για τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν 

 Οι υψηλότερες προσδοκίες για επιχειρηματικές ευκαιρίες στη χώρα στο επόμενο 

διάστημα αλλά και η βελτίωση στην αυτοπεποίθηση για την άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας 

 Η ακόμα καλύτερη εικόνα της επιχειρηματικότητας ως επιλογή επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας. 

Στις αρνητικές εξελίξεις θα πρέπει επίσης να σημειωθούν: 

 Η σχετική υποχώρηση συμμετοχής στην επιχειρηματικότητα ατόμων με υψηλότερο 

μορφωτικό επίπεδο 

 Η μικρή υποχώρηση της εξωστρέφειας 

 Η στασιμότητα στη γυναικεία επιχειρηματικότητα 

 Η υποχώρηση του μέσου μεγέθους κατά την έναρξη του νέου εγχειρήματος 

 Η πολύ μικρή βελτίωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της νέας επιχειρηματικότητας σε 

όρους καινοτομίας, εισόδου σε νέες αγορές και τεχνολογικής αναβάθμισης 

 Σταθερά υψηλός ο φόβος της αποτυχίας, παρά τη βελτίωση. 

Τέλος, σημειώνεται ότι τα πρώτα αποτελέσματα για το 2019 δείχνουν σημαντική αύξηση του 

ποσοστού της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων σε επίπεδο άνω του 8%του 

πληθυσμού.» 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

Κομισιόν: Απόφαση - ανάσα για τις ελληνικές εξαγωγές. 

"Από την 1η Ιανουαρίου του 2020, οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι εξαγωγικών πιστώσεων για 

την Ελλάδα θα θεωρούνται ως εμπορεύσιμοι, ώστε να καλύπτονται από ιδιωτικούς 

ασφαλιστικούς φορείς," ανέφερε η ανακοίνωση. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τρίτη την επιστροφή της Ελλάδας στη λίστα των 

χωρών "εμπορεύσιμου ρίσκου" (marketable risk) για την βραχυπρόθεσμη ασφάλιση 

εξαγωγικών πιστώσεων, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020. 

"Από την 1η Ιανουαρίου του 2020, οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι εξαγωγικών πιστώσεων για 

την Ελλάδα θα θεωρούνται ως εμπορεύσιμοι, ώστε να καλύπτονται από ιδιωτικούς 

ασφαλιστικούς φορείς," ανέφερε η ανακοίνωση. 

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν, «μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

προγράμματος στήριξης της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας τον 

Αύγουστο 2018, την πλήρη ενσωμάτωσή της στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τη συνεχιζόμενη 

υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της ενισχυμένης 

εποπτείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επανεντάξει την Ελλάδα στον κατάλογο 

των χωρών με «εμπορεύσιμους κινδύνους» για βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών 

πιστώσεων από την 1η Ιανουαρίου 2020. 

Οι εξαγωγικές πιστώσεις δίνουν τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς αγοραστές αγαθών ή/και 

υπηρεσιών να αναβάλουν την πληρωμή. Η αναβολή της πληρωμής συνεπάγεται πιστωτικό 

κίνδυνο για τους πωλητές/εξαγωγείς, έναντι του οποίου αυτοί ασφαλίζονται συνήθως με 

ασφαλιστές του ιδιωτικού τομέα (πράξη αποκαλούμενη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων). 

https://www.eea.gr/wp-content/uploads/2019/12/RES_02_11122019_REP_GR.pdf


Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 2012 για τη βραχυπρόθεσμη εξαγωγική πίστωση, η οποία 

έχει τεθεί σε ισχύ από το 2013, το εμπόριο εντός των χωρών της ΕΕ (και ορισμένων χωρών 

εκτός ΕΕ που απαριθμούνται στο παράρτημα) με μέγιστη περίοδο κινδύνου έως δύο ετών 

συνεπάγεται εμπορεύσιμους κινδύνους και δεν θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να ασφαλίζεται από το 

κράτος ή από ασφαλιστές υποστηριζόμενους από το κράτος. 

Με άλλα λόγια, δεδομένου ότι οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν αυτό το είδος 

ασφάλισης, το κράτος δεν χρειάζεται να παρεμβαίνει και να προσφέρει παρόμοιο προϊόν. 

Ωστόσο, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης και της έλλειψης ασφαλιστικής 

ικανότητας για τους πιστωτικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις εξαγωγές στην Ελλάδα, η 

Επιτροπή αποφάσισε το 2013, επίσης βάσει στοιχείων από δημόσιες διαβουλεύσεις, να 

αποσύρει την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους και να 

θεωρήσει τους κινδύνους από βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων προς την 

Ελλάδα προσωρινά «μη εμπορεύσιμους». 

Η απόφαση αυτή παρατάθηκε πολλές φορές και η τελευταία τροποποίηση λήγει στο τέλος 

του 2019. Η Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει δημόσια διαβούλευση με την οποία κάλεσε τα 

κράτη μέλη, τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να 

υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τη διαθεσιμότητα ιδιωτικής ασφάλισης 

πιστώσεων για εξαγωγές προς την Ελλάδα. Με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και 

λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς οικονομικούς δείκτες, ιδίως τις αξιολογήσεις του 

δημόσιου χρέους της Ελλάδας και τις επιδόσεις του εταιρικού τομέα, η Επιτροπή αποφάσισε 

να επανεντάξει την Ελλάδα στον κατάλογο των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους και να 

τροποποιήσει αναλόγως την ανακοίνωση. Αυτό σημαίνει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι 

βραχυπρόθεσμοι πιστωτικοί κίνδυνοι για τις εξαγωγές προς την Ελλάδα θα θεωρούνται ως 

εμπορεύσιμοι ώστε να καλύπτονται από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. 

Πρόκειται για άλλη μια ένδειξη της συνεχιζόμενης εξομάλυνσης στην Ελλάδα και βασίζεται 

στην πρόοδο που έχει σημειωθεί από την ολοκλήρωση του προγράμματος», καταλήγει η 

ανακοίνωση 

 

ΕΘΝΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (EΠΑ). 

 

Μέχρι σήμερα το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, παρότι υπήρξε σημαντικό σε πόρους κατά τα 

χρόνια που προηγήθηκαν της δημοσιονομικής κρίσης, παρέμεινε χωρίς πλαίσιο 

προγραμματισμού, και χωρίς μεσοπρόθεσμη οπτική και στόχευση, γεγονός που σταδιακά 

οδήγησε στη βαθμιαία υποβάθμιση του ρόλου του. 



Για τη ριζική  αναμόρφωση και κατοχύρωση της προγραμματικής διάστασης του εθνικού 

ΠΔΕ, με το π.δ. 147/2017 συστήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η Διεύθυνση Διαχείρισης  Εθνικού ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.) 

με κύριες αρμοδιότητες  την κατάρτιση του «Εθνικού προγράμματος Ανάπτυξης» (ΕΠΑ)  και 

του  Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου αυτού,  το συντονισμό  της εξειδίκευσης των 

επιμέρους Προγραμμάτων του (Τομεακών, Περιφερειακών, Ειδικών) και το συντονισμό και 

τον έλεγχο της  εφαρμογής  αυτών. 

Με αφετηρία την εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού και υλοποίησης του ΕΣΠΑ, μέσα από 

το Νόμο 4635/2019 (άρθρα 118 – 141, ΦΕΚ 167/Α’/30.10.2019) που συνιστά το νέο θεσμικό 

πλαίσιο για το εθνικό ΠΔΕ, τίθενται οι βάσεις ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την 

κατάρτιση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση  και τον έλεγχο του Εθνικού Προγράμματος 

Ανάπτυξης (ΕΠΑ). 

Με βάση τις προτεραιότητες πολιτικής που εξειδικεύονται στο σχέδιο ανάπτυξης της χώρας 

για την παραγωγική ανάταξη και την κοινωνική συνοχή, την ισόρροπη περιφερειακή 

ανάπτυξη, το ΕΠΑ έχει ως στόχο την αποτύπωση του εθνικού μεσοπρόθεσμου 

αναπτυξιακού προγραμματισμού με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των εθνικών 

επενδυτικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η διάρκεια της κάθε 

προγραμματικής περιόδου ορίζεται κατά κανόνα σε πέντε έτη. Η πρώτη Προγραμματική 

Περίοδος του ΕΠΑ αρχίζει την 1η/1/2021. 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγει: 

 τη θεσμική και ουσιαστική κατοχύρωση του σχεδιασμού και της κατάρτισης του ΕΠΑ 

και των επιμέρους Τομεακών και των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης 

(ΤΠΑ και ΠΠΑ) με αυτοτελείς, σαφείς και διακριτές  διαδικασίες, 

 το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση έργων με βάση 

στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες, 

 την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, μέσω του οποίου τα έργα 

και τα προγράμματα θα ενεργοποιούνται, θα παρακολουθούνται, θα ελέγχονται και 

θα αξιολογούνται ως προς την επίτευξη των αποτελεσμάτων τους. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση και 

το συντονισμό του ΕΠΑ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις διαδικασίες διαβούλευσης και στον 

αποκεντρωτικό χαρακτήρα σχεδιασμού και εφαρμογής των Προγραμμάτων Ανάπτυξης, 

καθώς οι φορείς σχεδιασμού αφενός εξειδικεύουν το Πρόγραμμά τους και αφετέρου 

διαχειρίζονται την υλοποίηση και τους πόρους του δικού τους επιμέρους τομεακού ή 

περιφερειακού προγράμματος. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Η Δι.Δι.Ε.Π. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με βάση το  αναπτυξιακό σχέδιο 

της χώρας καταρτίζει το σχέδιο του ΕΠΑ, το οποίο αναρτάται σε ανοικτή ψηφιακή 

πλατφόρμα. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου διαβούλευσης, το ΕΠΑ εγκρίνεται από 

το  Υπουργικό Συμβούλιο. 

Με την απόφαση έγκρισης του ΕΠΑ, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων καλεί τους 

φορείς, Υπουργεία και Περιφέρειες, να καταρτίσουν και να υποβάλουν προς έγκριση τα 

επιμέρους Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ και ΠΠΑ). Με την 

απόφαση εξειδικεύονται οι αρχές του αναπτυξιακού προγραμματισμού, η διαδικασία και το 

χρονοδιάγραμμα κατάρτισης, διαβούλευσης και υποβολής των επιμέρους προγραμμάτων και 

οι προδιαγραφές αυτών, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης προγραμμάτων. 

http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2019/11/%CE%9D.-4635_2019-%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%89-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.pdf


Με την απόφαση  έγκρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 

κατανέμεται στον αρμόδιο φορέα ο προϋπολογισμός του οικείου προγράμματος 

και  ορίζονται οι Υπηρεσίες Διαχείρισης, στις οποίες ανατίθεται η διαχείριση και ο έλεγχος 

των αντίστοιχων πόρων. 

Με απόφαση του ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνει το Σύστημα Διαχείρισης 

και Ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει: 

α) τη διαδικασία ενεργοποίησης και υλοποίησης των προγραμμάτων και επιλογής των 

έργων, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, το σύστημα παρακολούθησης και 

αξιολόγησης, τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, τροποποίησης και ολοκλήρωσης των 

έργων, 

β) το σύστημα επιθεωρήσεων και ελέγχων, και γ) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα 

προσκλήσεων, τεχνικών δελτίων, εκθέσεων, αναφορών και αποφάσεων για τα στάδια 

εφαρμογής των ανωτέρω. 

Τέλος, το ΕΠΑ μπορεί να περιλαμβάνει και Ειδικά Προγράμματα αναπτυξιακών/επενδυτικών 

παρεμβάσεων, με χωρική ή τομεακή αναφορά, για την αντιμετώπιση ειδικών τομεακών ή 

περιφερειακών αναγκών και την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών, ενώ προβλέπεται 

η σύσταση Αποθεματικού, το οποίο θα διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων, για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, των άμεσων συνεπειών κρίσεων, 

έκτακτων αναγκών ή φυσικών καταστροφών. 

Συνοπτική παρουσίαση των Διατάξεων ν.4635/2019 για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

(ΕΠΑ) 

Ελαιόλαδο, ψάρια, Φέτα, παρασκευάσματα και κομπόστες από τα κλασικά.  

 Ελπίδες από τα προϊόντα αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, τις μαρμελάδες, τα γλυκά 

κουταλιού το κρασί, τα τουρσί τα τυριά, τα φιλέτα ψαριών και τις σάλτσες 

 Ανερχόμενες χώρες η Ρουμανία, η Πολωνία και οι Τσεχία, ‘τσιμπάνε’ Αυστρία, Δανία, 

Βέλγιο, Σουηδία, Καναδάς και Αλβανία  

Τα 30 κρισιμότερα εξαγώγιμα ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά, τόσο ως προς τις ποσότητες όσο 

και ως προς τις προοπτικές τους, με βάση την ανάπτυξη των εξαγωγών τους στα 5 τελευταία 

χρόνια, καθώς και τις πιο σημαντικές χώρες στις οποίες πρέπει να στοχεύσουμε, για το 

καθένα από αυτά, εντοπίζει Μελέτη της εταιρίας GLOBALGREECE.  

Σύμφωνα με τη Μελέτη τα τρόφιμα και τα ποτά αντιστοιχούν στο 16% των ελληνικών 

εξαγωγών ποσοστό που ανεβαίνει στο 24% μετά από την αφαίρεση των πετρελαιοειδών. 

http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2019/11/PAROUSIASH-EPA-.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2019/11/PAROUSIASH-EPA-.pdf


Ωστόσο οι εξαγωγές Μεταποιημένων προϊόντων προστιθέμενης αξίας αντιστοιχούν στο 51% 

πολύ μικρό ποσοστό έναντι του 76% για παράδειγμα της Ιταλίας.  

Όπως δήλωσε ο διευθυντής της GLOBALGREECE Μπάμπης Φιλαδαρλής: ‘Ένας κρίσιμος 

παράγοντας για να αυξήσουμε τις εξαγωγές του κλάδου είναι ο εντοπισμός των πιο 

σπουδαίων εξαγόμενων προϊόντων, καθώς και των πιο ενδεδειγμένων χωρών για στόχευση. 

Κάναμε αυτή τη Μελέτη για να καταγράψουμε ποια είναι τα κρισιμότερα εξαγώγιμα προϊόντα 

και ποιες οι σπουδαιότερες αγορές για το καθένα από αυτά με κριτήρια τόσο σε μέγεθος 

εξαγωγών όσο και σε προοπτική, την ανάπτυξή τους δηλαδή στα τελευταία χρόνια, 

ανεξάρτητα αν οι ποσότητες είναι μεγάλες ή μικρές’................. 

Ολόκληρη η Μελέτη βρίσκεται στο:  

https://www.globalgreece.gr/img/meleti%20GlobalGreece.pdf 

ΙΟΒΕ : Στα 17,5 Δις. Ευρώ ετησίως το «ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ» των ΒΙ.ΠΕ 

Η σημασία των οργανωμένων υποδοχέων και συγκεκριμένα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ στην ανάπτυξη 

της βιομηχανίας και στην ταχύτερη μεγέθυνση της εγχώριας οικονομίας ήταν το αντικείμενο 

της μελέτης, που παρουσίασε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 

(ΙΟΒΕ).  Σύμφωνα με τη μελέτη, το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της δραστηριότητας 

στις ΒΙ.ΠΕ., σε όρους ετήσιας ακαθάριστης αξίας παραγωγής, υπολογίστηκε στα 17,5 δισ. 

ευρώ, ενώ η συνολική επίδραση της δραστηριότητας στις ΒΙ.ΠΕ. στο ΑΕΠ της χώρας 

ανέρχεται σε 9,7 δισ. ευρώ. 

Στην εφημερίδα της ΕΕ η απόφαση για την έγκριση κρατικής επιδότησης της Α’ 

Κατοικίας στην Ελλάδα. 

Δημοσιεύτηκε στη σελίδα 6 στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απόφαση για την 

έγκριση κρατικής επιδότησης της πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα. Συνεπώς, όλοι οι πολίτες 

μπορούν να λάβουν συμβουλές και υποστήριξη για την προστασία της πρώτης κατοικίας 

τους, καθώς και για τις δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών τους, στα 39 κέντρα και Γραφεία 

Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών που λειτουργούν πανελλαδικά (τηλέφωνο για 

ραντεβού 213.212.57.30). Αιτήσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας γίνονται 

εδώ: http://www.keyd.gov.gr/a-katoikia/. Σύμφωνα με την απόφαση προβλέπεται η 

διάθεση περίπου 132 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την 

επιδότηση των δανειακών δόσεων των ευάλωτων δανειοληπτών. 

 

Έσοδα "ΡΕΚΟΡ" Ύψους 2,4 Δις. Ευρώ προσδοκά για το 2020 το ΤΑΙΠΕΔ. 

Έχοντας "προμετωπίδα" τα "βαριά χαρτιά", όπως είναι οι αποκρατικοποιήσεις του "Ελ. 

Βενιζέλος", των ΔΕΠΑ Υποδομών και Εμπορίας και των ΕΛΠΕ, η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ 

αισιοδοξεί ότι θα επιτευχθεί το επόμενο έτος ο στόχος για έσοδα 2,4 δισ. ευρώ από 

πωλήσεις και παραχωρήσεις εταιριών και υποδομών του Δημοσίου. Η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ 

ανέφερε σε συνάντηση με δημοσιογράφους ότι το ακριβές ποσό που θα εισπραχθεί, θα 

καθοριστεί από την έκβαση των προαναφερθεισών τεσσάρων ιδιωτικοποιήσεων. Ωστόσο, 

εμφανίστηκαν βέβαιοι πως το 2020 θα είναι μία "χρονιά ρεκόρ" και σίγουρα τα έσοδα θα είναι 

υψηλότερα από εκείνα των ετών 2018- 2019, ήτοι πάνω από 2 δισ. Ευρώ. 

 

Στα 3,2 Δις. Ευρώ οι ξένες επενδύσεις στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019. 

Αύξηση των ξένων επενδύσεων στη χώρα μας και σημαντική μείωση κατά 1,6 δισ. ευρώ του 

ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών καταγράφεται στο τέλος Οκτωβρίου 

2019. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 697 εκατ. ευρώ και οι ξένες επενδύσεις 

έφθασαν τα 3,2 δισ. ευρώ. Αυτές οι εξελίξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της 

Ελλάδος, οφείλονται στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και στη 

βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, οι οποίες 

αντιστάθμισαν τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. 

https://www.globalgreece.gr/img/meleti%20GlobalGreece.pdf
https://acci.us20.list-manage.com/track/click?u=e1bb33f7e1a69178b9d781b78&id=19bb7e5dae&e=f519702949


Εντος του 2020 Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου. 

Τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων 

παρουσίασαν ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλής και επιτελικά στελέχη σε περισσότερους 

από 200 συμβολαιογράφους. Στόχος είναι εντός του Ιανουαρίου να δημοσιευθούν σχετικό 

video και οδηγίες χρήσης για τη νέα εφαρμογή, ώστε να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στο 

τέλος Ιανουαρίου 2020. Θα ακολουθήσει η ηλεκτρονικοποίηση των υπόλοιπων δηλώσεων 

για συναλλαγές φορολογίας κεφαλαίου (φορολογία δωρεών, κληρονομιών κ.λπ.) με στόχο 

εντός του 2020 να εξαλειφθεί οριστικά η ανάγκη επίσκεψης στις ΔΟΥ για αυτές τις 

συναλλαγές. 

  

 ΑΑΔΕ: Εγκύκλιος για το πότε διαγράφεται η επιστρέφεται το τέλος επιτηδεύματος. 

Διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις διαγραφής βεβαιωμένων αλλά μη εισπραχθέντων 

ποσών τέλους επιτηδεύματος, καθώς επίσης και για τις προϋποθέσεις επιστροφής 

καταβληθέντων ποσών τέλους επιτηδεύματος οικονομικών ετών 2012 και εφεξής σε φυσικά 

και νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών παρέχονται με 

εγκύκλιο της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με αυτή, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης 

διακοπής εργασιών, εφόσον η ημερομηνία διακοπής είναι προγενέστερη της 1ης-1-2014, 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, τυχόν καταβληθέντα 

τέλη επιτηδεύματος που αφορούν τη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία διακοπής 

επιστρέφονται στον αιτούντα φορολογούμενο μόνο εφόσον δεν έχει παρέλθει τριετία από την 

ημερομηνία καταβολής του. 

  

 Πρωτογενές πλεόνασμα 6,945 Δις. Ευρώ στον προϋπολογισμό το 11Μηνο 2019. 

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 6,945 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το 

ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,715 

δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο πέρυσι το πρωτογενές πλεόνασμα ανερχόταν σε 4,784 δισ. 

ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, 

σύμφωνα με τα οποία την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 παρουσιάζεται πλεόνασμα 

στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (Γενική Κυβέρνηση) ύψους 1,922 δισ. ευρώ 

έναντι στόχου για έλλειμμα 343 εκατ. ευρώ. 

 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Ανάπτυξη 2,3% το Γ’ Τρίμηνο 2019. 

Στο 2,3% διαμορφώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το τρίτο τρίμηνο 

2019, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία 

που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ 

το τρίτο τρίμηνο του 2019, παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 

2019, ενώ σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2018 η ανάπτυξη προσδιορίζεται στο 2,3%. 

  

 ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Στο 38,7% του ΑΕΠ τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας το 2019. 

Άνοδο 2,3% σημείωσε το ΑΕΠ στη χώρα το γ' τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το γ' τρίμηνο 

πέρυσι, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς 

που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ. Ενώ, μεταξύ γ' τριμήνου και β' τριμήνου 2019, καταγράφηκε 

ανάπτυξη της τάξης του . Σημειώνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε τα στοιχεία για το ΑΕΠ το 

α' και το β' τρίμηνο εφέτος, λόγω ενημερωμένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης και λόγω 

ενημερωμένων στοιχείων βραχυχρόνιων δεικτών. Έτσι, το ΑΕΠ αυξήθηκε 1,4% το α' τρίμηνο 

και 2,8% το β' τρίμηνο του 2019. 

 

ΣΕΒΕ: Το 2019 οι εξαγωγές θα ξεπεράσουν τα 35 Δις. Ευρώ.  

Την εκτίμηση ότι το 2019 οι ελληνικές εξαγωγές θα ξεπεράσουν τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ 

και είναι εφικτός ο στόχος των 40 δισ. ευρώ μέχρι το 2021, χρονιά κατά την οποία το μερίδιο 

των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ θα φθάσει και θα ξεπεράσει το 25%, διατύπωσε ο 

πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας (ΣΕΒΕ) Γ. Κωνσταντόπουλος, στη 

διάρκεια συνέντευξης Τύπου, όπου παρουσιάστηκε η μελέτη “Χαρτογράφηση της εξαγωγικής 

δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα”, για το διάστημα 

https://acci.us20.list-manage.com/track/click?u=e1bb33f7e1a69178b9d781b78&id=bc1cfda75c&e=f519702949
https://acci.us20.list-manage.com/track/click?u=e1bb33f7e1a69178b9d781b78&id=bc1cfda75c&e=f519702949


2014-2018. Οι Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Κεντρικής Μακεδονίας 

συγκεντρώνουν το 81,5% των ελληνικών εξαγωγών. 

 

 

Ιστοσελίδα Εμβληματικής Δράσης «Οι δρόμοι της Ελιάς». 

 

 Το Εθνικό  Ερευνητικό  Δίκτυο 13 ερευνητικών  φορέων "Οι Δρόμοι της Ελιάς" παρουσιάζει 

τα πρώτα αποτελέσματα της δράσης του. 

 

Η  Εμβληματική Ερευνητική Δράση Εθνικής εμβέλειας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 

στον τομέα της Αγροδιατροφής, με εξειδίκευση στην γονιδιωματική τεχνολογία και την 

πιλοτική εφαρμογή στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», συστάθηκε το 2018. 

Στόχοι της Δράσης : 

 ο γενετικός χαρακτηρισμός των ελληνικών ποικιλιών ελιάς με χρήση φαινοτυπικών 

και μοριακών δεικτών, 

 η ολιστική αλληλούχιση του γονιδιώματος των δύο εμβληματικών ποικιλιών 

ελιάς‘Κορωνέικη’ και ‘Χονδρολιά Χαλκιδικής’, 

 η εφαρμογή μεταγραφωμικής, πρωτεομικής, μεταβολομικής και μετα-γονιδιωματικής 

ανάλυσης στις εμβληματικές ποικιλίες ‘Κορωνέικη’, ‘Καλαμών’, ‘Χονδροελιά 

Χαλκιδικής’ και ‘Κολοβή’ και  η σύνδεσή τους με σημαντικά βιολογικά φαινόμενα (πχ., 

αβιοτικές καταπονήσεις, αναπτυξιακά στάδια καρπού) και ο χαρακτηρισμός του 

μικροβιώματος τους με την χρήση εργαλείων μαζικής αλληλούχισης, 

 η βιοπληροφορική ανάλυση για την αξιοποίηση των δεδομένων που θα αποκτηθούν 

από τη χρήση των –ομικών τεχνολογιών   θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

Δικτύου. 

Ακολουθεί ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας πιλοτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων της 

Δράσης. 

https://elia.ast.gr/ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

(SAVE THE DATE) 

Επίσκεψη Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

και Επιχειρηματική Αποστολή στο Κουβέιτ 

(3-4 ή 10-11 Φεβρουαρίου 2020) 

Σχετικά με την διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στο Κουβέιτ, με την ευκαιρία της 

επίσκεψης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, σας 

ενημερώνουμε ότι αυτή μετετέθη για ένα από τα διήμερα 3-4 ή 10-11 Φεβρουαρίου 2020. Η 

αλλαγή ημερομηνιών οφείλεται στην παραίτηση της προηγούμενης Κουβετιανής κυβέρνησης 

αμέσως μετά τον προσδιορισμό των αρχικών ημερομηνιών και τον ορισμό νέας τις τελευταίες 

ημέρες. Το ακριβές διήμερο αναμένεται να προσδιορισθεί από την Κουβεϊτιανή κυβέρνηση 

πολύ σύντομα, οπότε θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση και πρόσκληση συμμετοχής. 

https://elia.ast.gr/


Στο πλαίσιο της επίσκεψης και αποστολής θα διοργανωθεί επιχειρηματικό φόρουμ, και θα 

εξασφαλισθούν Β2Β συναντήσεις, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο του Κουβέιτ. 

Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση 

στους εξής τομείς: 

 

 Ενέργεια 

 Έργα υποδομής - δομικά υλικά 

 Προστασία περιβάλλοντος - δίκτυα υδάτων - διαχείριση αποβλήτων 

 Λιμενικά έργα και διαχείριση λιμένων 

 Φαρμακευτικά - παραφαρμακευτικά προϊόντα - ιατρικές υπηρεσίες 

 Τρόφιμα - μη αλκοολούχα ποτά 

 Αγροτική παραγωγή και οργάνωση εγκαταστάσεων 

 Βιομηχανικά προϊόντα 

 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

 

            

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής εδώ. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το 

Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας - Κουβέιτ, τηλ. 698-6009934, email: 

executiveofficer@greecekuwaitbc.org. 

 

Mediterranean Taste Awards 2020, στις 24 - 27 Απριλίου 2020, στο Ηράκλειο της 

Κρήτης. 

 

 Τα «Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης» (Mediterranean Taste Awards 2020 - ΜΤΑ2020) 

διοργανώνονται για πρώτη φορά από την εταιρεία Agatha Ingredients LTD, 1146 High Road, 

Whetstone, London, N20 0RA, με αριθμό μητρώου 08845932, (αριθμός φορολογικού 

μητρώου GB 332 7277 04), τηλέφωνο +44(0)207 992 6200, email, 

info@medtasteawards.com με έδρα την Αγγλία. Οι διοργανωτές φιλοδοξούν να προβάλλουν 

τόσο τα ελληνικά όσο και τα εν γένει μεσογειακά προϊόντα σε όλο τον κόσμο. 

https://forms.gle/fbxu7e3iWr44e2m16
http://greecekuwaitbc.org/
mailto:info@medtasteawards.com


Τα προϊόντα (τρόφιμα και ποτά) που θα συμμετάσχουν στα MTA2020 θα πληρούν όλες τις 

προδιαγραφές των συσκευασμένων προϊόντων και θα αξιολογηθούν από κορυφαίους 

επιστήμονες και εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας τροφίμων - ποτών και της γαστρονομίας.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα προϊόντα τροφίμων και ποτών που προέρχονται από 

χώρες που ανήκουν στην Λεκάνη της Μεσογείου και τηρούν τις νόμιμες προδιαγραφές.  

Οι κατηγορίες στις οποίες θα διαγωνιστούν τα υποψήφια προϊόντα είναι: 

Ποιότητα (Quality Awards), Μοναστηριακά (Monastery Awards), Οργανικά (Organic Awards), 

Καινοτομία (Innovation Awards), Συσκευασία (Packaging Awards).  

Η πρώτη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 - 27 Απριλίου 2020, στο Ηράκλειο της 

Κρήτης, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου «Atrion Hotel».  

Στόχοι της διοργάνωσης των ΜΤΑ2020 είναι: 

- Η εισαγωγή αναγνωρισμένων βραβείων ποιότητας για τα μεσογειακά προϊόντα. 

- Η δημιουργία ενός αμερόληπτου και αντικειμενικού δείκτη αναφοράς σε ό,τι αφορά την 

ποιότητα των μεσογειακών προϊόντων μέσω της εισαγωγής μιας διαφανούς και αυστηρής 

διαδικασίας αξιολόγησης, 

- Η συμβολή στην προώθηση προϊόντων που εντάσσονται στη μεσογειακή διατροφή.  

Ανταποδοτικά οφέλη συμμετεχόντων: 

Με τη συμμετοχή τους στο ΜΤΑ2020, οι παραγωγοί έχουν την μοναδική ευκαιρία να 

ενισχύσουν την αναγνώριση, την προβολή και την προώθηση εμπορικών σημάτων τροφίμων 

και ποτών.  Επιπλέον, οι παραγωγοί θα είναι σε θέση να διαφοροποιήσουν τη μάρκα τους 

από τους ανταγωνιστές τους και να αυξήσουν τις δυνατότητες προσέγγισης νέων πελατών 

σε πολλαπλές γεωγραφικές τοποθεσίες, ενώ παράλληλα καθιερώνουν τα εμπορικά σήματα 

των προϊόντων τους στις περιοχές όπου υπάρχουν ήδη.  

Τα βραβευμένα εμπορικά σήματα θα προωθηθούν απευθείας σε 5.000 ευρωπαίους 

εμπορικούς αγοραστές και εμπόρους τροφίμων. Οι βραβευμένες μάρκες τροφίμων και 

ποτών θα αναγράφονται στην ιστοσελίδα medtasteawards.com με τα πλήρη χαρακτηριστικά 

περιγραφής και ανάθεσης του κάθε βραβείου. Επίσης θα υπάρξει προώθησή τους μέσω του 

ΜΤΑ2020 social media marketing, συμπεριλαμβανομένου του μηνιαίου ενημερωτικού 

δελτίου του, το οποίο φθάνει σε χιλιάδες συμμετέχοντες στη βιομηχανία τροφίμων καθώς και 

σε μεμονωμένους πελάτες.  

Τρόποι προβολής 

Τα ΜΤΑ 2020 θα προβληθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (instagram, twitter, facebook, 

linkedin, youtube). Επιπλέον δελτία τύπου θα αποσταλλούν σε συνεργασία με 

ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο, ANSA και 

Newswire.  

Κοινωνική προσφορά 

Μέρος των εσόδων θα καταβληθεί υπέρ του έργου και των δράσεων της Action Aid. 

Κόστος συμμετοχής 



Τιμή συμμετοχής ανά κωδικό (προϊόν): 90€ 

(Προνομιακή τιμή για τα μέλη του Επιμελητηρίου με ισχύ από 15/11-2019 έως 20/12/2019 : 

70€) 

Τιμή συμμετοχής για κάθε επόμενο κωδικό (προϊόν) ανεξαρτήτου κατηγορίας: 60€ 

*Κάθε εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει με 1 έως 7 κωδικούς (προϊόντα)  

H συμμετοχή των προϊόντων στο διαγωνισμό MTA 2020 μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα www.medtasteawards.comΓια περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα 

Mediterranean Taste Awards 2020 - ΜΤΑ2020 

Ηνωμένο Βασίλειο : ΜΤΑ 2020, +44 (0) 207 992 6200, info@medtasteawrds.com 

Ελλάδα : ΜΤΑ 2020, +3(0) 211 234 3702, info@medtasteawards.com 

 

 

 

 

 

 
 

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΠΟΧΗ! 

 

Η Metal Machinery, η επαγγελματική έκθεση μηχανημάτων και τεχνολογιών 

επεξεργασίας μετάλλου, βιομηχανικού εξοπλισμού και βιομηχανικής υπεργολαβίας 

διοργανώνεται για δεύτερη φορά, 13 - 15 Νοεμβρίου 2020 στο εκθεσιακό κέντρο 

Metropolitan Expo. 

Η έκθεση του κλάδου, μετά την πρωτοφανή επιτυχία της το 2018, θα αποτελέσει ξανά το 

κέντρο των εξελίξεων για όλη την αγορά, προσελκύοντας τη βιομηχανία, τα μεγάλα 

εργοστάσια, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και όλους τους επαγγελματίες του κλάδου! 

Δείτε ΕΔΩ το Έντυπο Πληροφοριων 
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World Food Poland    21-23 Απριλίου 2020 Βαρσοβία 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 

Ιστοσελίδα του Πανευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network» 

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

 

Ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας  

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

  

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) 

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

  

Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ  

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

  

Επιτροπή των Περιφερειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Δοκιμαστική ομάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

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

 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ε.Κ.Τ. 

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας 

www.infosoc.gr 

 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 
www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/ 
 

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 

www.ependyseis.gr 

 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 
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Σύμβουλος 
Πληροφόρη
σης & 
Βάσεων 
Δεδομένων: 

Κος Ρόμπολας Γεώργιος 

Δημόσιες 
Σχέσεις:  Κος Ρόμπολας Γεώργιος 

Οικονομικά:  Κος Αγγέλης Γεώργιος 

Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Τηλέφωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26410 22590 

Ταχυδρομικ
ή 
Διεύθυνση: 

Ευρωπαϊκό Κέντρο "enterprise europe", ANTENNA  
Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 
30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ηλεκτρονικ
ές 
Διευθύνσεις
: 

grombol@epimetol.gr  

Ιστοσελίδα: 

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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