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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 

 

Υποχρεωση υποβολης αποδεικτικου φορολογικης δηλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. από τις μη 

κεφαλαιουχικές εταιρείες. 

Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή 

όλοι εκτός από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΠΕ,. 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση 

καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623). Η καταχώριση πρέπει 

να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό 

τρόπο από την ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr 

  

Οδηγίες προς τους χρήστες της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. για την νέα αίτηση «Υποβολή 

αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης. 

 

 

https://services.businessportal.gr/


 

Οδηγίες  για την αίτηση "Yποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης" η οποία πρέπει να 

υποβάλλεται από τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς 

υπόχρεους (Ο.Ε., Ε.Ε., Συν.Π.Ε., Ατομικές, Αστικές Εταιρείες, Κοινοπραξίες, κλπ), πλην των 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.. Ι.Κ.Ε.), εντός δύο μηνών από την υποβολή της 

φορολογικής δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο στην διεύθυνση www.businessportal.gr σε 

εφαρμογή του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης υπ΄αριθμ. 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ–

3623/Β/31-12-2014) «Ελάχιστα ετησίως καταχωρισμένα στο ΓΕΜΗ στοιχεία». 

  

Ενημερωτική Εκδήλωση Patras IQ στο Αγρίνιο 

Κόμβος για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. 

 

Την Δευτέρα 20/02/2017 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε στη συνεδριακή αίθουσα του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ενημερωτική εκδήλωση Patras IQ. Σκοπός της εκδήλωσης 

ήταν η ενημέρωση επιχειρηματιών,  φοιτητών και πολιτών του νομού μας σε θέματα έρευνας, 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.  

Συντονιστής  της εκδήλωσης ήταν ο κ. Μπόκας Κωνσταντίνος Α’ Αντιπρόεδρος του 

Επιμελητηρίου ο οποίος κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό 

αναφέροντας τις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σε νέες δράσεις και 

συνέργειες σχετικά με την δημιουργία επιχειρηματικού κλίματος στην περιοχή ιδιαίτερα σε 

νέους επιχειρηματίες. Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Δημοσθένης Πολύζος, Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών. Ο κ. Πολύζος παρουσίασε τις 

κυριότερες αιτίες της οικονομικής κρίσεως τονίζοντας περισσότερο από αυτές, τις ιδέες που 

πάνε σε άλλους, τον ανύπαρκτο δανεισμό των επιχειρήσεων και το ασταθές επιχειρηματικό – 

οικονομικό περιβάλλον της χώρας. Στην συνέχεια αναφέρθηκε στο έργο και τον σκοπό του 

Patras IQ (www.patrasiq.gr) καθώς επίσης και πως μπορεί να αποτελέσει έναν μοχλό 

ανάπτυξης για όλη την Δυτική Ελλάδα.  

Επόμενοι ομιλητές ήταν η κα. Μαντίκου Ναταλία και ο κ. Πλώτας Χρήστος – Μάριος, 

μέλη του COMvoS Core Team Patras, όπου ανέπτυξαν το θέμα «Ενεργοποίηση των νέων 

μέσω των φοιτητικών ομάδων». Σκοπός της ομάδας είναι να αναλάβει ο ίδιος ο φοιτητής να 

προσφέρει υπηρεσίες προς φοιτητές ή διαφορετικά «ότι δεν κάνει το πανεπιστήμιο για εμάς, 

ας το κάνουμε εμείς για το πανεπιστήμιο». (http://comvos-uni.gr) 

 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε η κυρία Κανελλοπούλου Ιωάννα, εκπρόσωπος της 

Orange Grove Patras με θέμα «Κάνοντας μια επιχειρηματική ιδέα πραγματικότητα». Αξίζει να 

σημειωθεί ότι όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μία επιχείρηση ή να αναπτύξουν μία 

υπάρχουσα μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 

http://orangegrovepatras.biz/ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 

28/02/2017.  

Το ακόλουθο θέμα της εκδήλωσης ήταν το «Πρόγραμμα Erasmus for Young 

Enterpreneurs” το οποίο παρουσίασε η κα. Παπαγιαννοπούλου Τερέζα, εκπρόσωπος του 

προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαιδευτικής. Το πρόγραμμα αναφέρεται κυρίως στην 

χρηματοδοτούμενη «ανταλλαγή» επαγγελματιών ή στελεχών επιχειρήσεων.  

Ο κ. Μελισσαρόπουλος Γεώργιος  επιμελητής του Open Coffee Patras, παρουσίασε το 

θέμα «Open Coffee: minds wind open». Το www.opencoffee.gr φιλοδοξεί να αποτελέσει 

σημείο αναφοράς για την κάλυψη των εξελίξεων στα ελληνικά start-ups. Επίσης, ανακοίνωσε 

την προθυμία του να διοργανωθεί και το 1ο open coffee στο Αγρίνιο σύντομα.  

Οι τελευταίες εισηγήσεις της εκδήλωσης έγιναν από φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Πατρών οι οποίοι έχουν ήδη ιδρύσει εταιρείες startup. Η πρώτη ήταν η «Geabit» με θέμα την 

τεχνητή νοημοσύνη στην γεωργία, την οποία εκπροσώπησε και παρουσίασε ο ιδρυτής της κ. 

Καραθάνος Βαγγέλης (http://geabit.com/). H δεύτερη startup (Envy Softworks) είχε θέμα 

http://www.businessportal.gr/
http://www.e-kyklades.gr/images/KYA-79752-2014_F9317.pdf
http://www.e-kyklades.gr/images/KYA-79752-2014_F9317.pdf
http://comvos-uni.gr/


«Παίζειν ή Επιχειρείν; -Πώς το hobby γίνεται επάγγελμα» την οποία παρουσίασε ο κ. 

Δημητράς Μανώλης (http://www.nvsoftworks.com). 

Το παρόν έδωσαν καθηγητές και φοιτητές του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων (www.env.upatras.gr) με προβολή σε banner της ομάδας της Προέδρου του 

τμήματος, Καθηγήτριας κας Μιχαλακάκου και του συνεργάτη της, Επικ. Καθ. Σοφοκλή 

Μακρίδη, σε υλικά και διεργασίες για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές 

(www.energy-matters.weebly.com). Παρόντες επίσης στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 

τμήματος Αιτωλοακαρνανίας του ΤΕΕ κ. Λίνος Μπλέτσας καθώς και πλήθος νέων 

επιχειρηματιών της περιοχής. 

Eσπερίδα με θέμα «Δάνεια – Τράπεζες: τρόποι προστασίας, ρύθμισης και 

εναλλακτικές λύσεις». 

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017  και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε στη συνεδριακή 

αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας εσπερίδα με θέμα «Δάνεια – Τράπεζες: 

τρόποι προστασίας, ρύθμισης και εναλλακτικές λύσεις».  

Κεντρικοί  Ομιλητές στην εσπερίδα ήταν ο Κος Γαλλιάκης Χρήστος, Οικονομικός Διευθυντής 

της εταιρείας V.P. Negotiations και η κα Δημούση Αναστασία, χρηματοκοικονομικός 

σύμβουλος της εταιρείας V.P. Negotiations. 

 
Τα θέματα που θα αναπτυχτήκαν ήταν :  

 

1. Ρυθμίσεις Τραπεζικών Δανείων και Οφειλών, 

2. Αναδιάρθρωση και ρύθμιση δανείων με σκοπό τη μείωση του τραπεζικού κόστους 

δανεισμού, 

3. «Κόκκινα» Δάνεια, 

4. Προστασία επιχειρήσεων από τις Τράπεζες, 

5. Απεγκλωβισμός από τις Τράπεζες με βιώσιμες λύσεις και επιτόκια, 

6. Νόμος Κατσέλη – Νόμος Δένδια – Νόμος Σταθάκη, 

7. Κώδικας Δεοντολογίας Τράπεζας της Ελλάδος, 

8. Χρηματοδότηση & αυτοχρηματοδότηση επιχειρήσεων. 

 

Επίσης στις 23 και 24 Φεβρουαρίου 2017, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του 

Επιμελητηρίου παρέχονταν, χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος, από τους εισηγητές της 

εσπερίδας εξειδικευμένη προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη προς τα μέλη του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του τραπεζικού 

δανεισμού τους. 

 

Επιχειρηματική Αποστολή και Εκθεσιακή Εκδήλωση του κοινοτικού 

προγράμματος Gateway to Korea για τα τρόφιμα βιολογικής καλλιέργειας. 

 

Στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος EU Gateway to Korea, στις 23 και 27 Οκτωβρίου 

2017, θα πραγματοποιηθεί επιχειρηματική αποστολή και εκθεσιακή εκδήλωση, με σκοπό την 

υποστήριξη μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να προωθήσουν στην κορεατική 

αγορά τρόφιμα βιολογικής καλλιέργειας.  

 

Το κόστος της συμμετοχής στις εκδηλώσεις του προγράμματος Gateway είναι  επιδοτούμενο, 

καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει μέχρι 1000 ευρώ για διαμονή και μέχρι 1000 ευρώ και 

σε ποσοστό μέχρι 80% για διάφορες υπηρεσίες που θα χρειασθούν τα μέλη της αποστολής. 

Η δράση αυτή περιλαμβάνει Β2Β συναντήσεις και εκθεσιακή εκδήλωση.  

http://www.energy-matters.weebly.com/


 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 19 Μαΐου 2017.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω 

ιστοσελίδα: 

 

https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/food-beverages-organic-

only-korea  

 

Επιχειρηματική Αποστολή και Εκθεσιακή Εκδήλωση του κοινοτικού προγράμματος 

Gateway to Korea του κλάδου Περιβάλλοντος και 

Τεχνολογιών Ύδατος. 

 

Στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος EU Gateway to Korea, στις 4 και 5 Ιουλίου 2017, 

θα πραγματοποιηθεί επιχειρηματική αποστολή και εκθεσιακή εκδήλωση, με σκοπό την 

υποστήριξη μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να προωθήσουν στην κορεατική 

αγορά προϊόντα και τεχνολογίες περιβάλλοντος και ύδατος.  

 

Το κόστος της συμμετοχής στις εκδηλώσεις του προγράμματος Gateway είναι  επιδοτούμενο, 

καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει μέχρι 1000 ευρώ για διαμονή και μέχρι 1000 ευρώ και 

σε ποσοστό μέχρι 80% για διάφορες υπηρεσίες που θα χρειασθούν τα μέλη της αποστολής. 

Η δράση αυτή περιλαμβάνει Β2Β συναντήσεις και εκθεσιακή εκδήλωση.  

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 24 Μαρτίου 2017.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω 

ιστοσελίδα: 

 

https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/environment-water-

technologies-korea  

 

 

 

Πρόσκληση συμμετοχής σε επιχειρηματικές συναντήσεις  

για το κλάδο των δομικών υλικών. 

 

Ο οργανισμός Enterprise Greece,  με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των 

Ελληνικών επιχειρήσεων και την αύξηση των Ελληνικών εξαγωγών, προγραμματίζει, με την 

υποστήριξη της ΔΕΘ – Helexpo,  τη διεξαγωγή επιχειρηματικών συναντήσεων στη 

Θεσσαλονίκη, στις 15 και 16 Μαΐου 2017, για τον κλάδο των Δομικών Υλικών.    

 

Για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τα κατά τόπους γραφεία ΟΕΥ των Ελληνικών 

Πρεσβειών, προσκαλεί στην Ελλάδα κατασκευαστικές εταιρείες, μελετητικά γραφεία και 

αγοραστές από τα  ΗΑΕ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και την 

Αίγυπτο, προκειμένου να έλθουν σε επαφή με ενδιαφερόμενες εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

 

Όσοι εκ των μελών σας επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εν λόγω επιχειρηματικές 

συναντήσεις, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να 

την αποστείλουν, μαζί με σύντομο προφίλ της επιχείρησής τους στην αγγλική γλώσσα, στο 

mail promotion@enterprisegreece.gov.gr,  έως την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.         

  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις κυρίες Ζωή Λέγγα (210 

3355798, z.legga@enterprisegreece.gov.gr) και Αννίτα Τρυποσκούφη (210 3355778, 

a.triposkoufi@enterprisegreece.gov.gr).  

https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/food-beverages-organic-only-korea
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/food-beverages-organic-only-korea
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/environment-water-technologies-korea
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/environment-water-technologies-korea
mailto:promotion@enterprisegreece.gov.gr
mailto:z.legga@enterprisegreece.gov.gr
mailto:a.triposkoufi@enterprisegreece.gov.gr


 

 

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργιάς μικρομεσαίων τουριστικών ΜμΕ. 

Το επόμενο δίμηνο αναμένεται να ξεκινήσει πρόγραμμα για «Ενίσχυση της ίδρυσης και 

λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων». Προϋπολογισμός 

προγράμματος  στα 266,6 εκατ. Ευρώ. Δικαιούχοι είναι: ΝΕΕΣ πολύ μικρές, μικρές και 

μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις με υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου καθώς και των 

λειτουργικών εξόδων για 6 μήνες από την έναρξη. Επιχειρήσεις καταλυμάτων που έχουν 

αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί 

λόγω δυσκολιών οφειλομένων στην οικονομική κρίση. Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία 

μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλλουν 

ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 80.000 ευρώ – 400.000 ευρώ με ποσοστό επιδότησης 

από 40% και σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται δαπάνη 

μισθολογικού κόστους, το ποσοστό ανεβαίνει στο  50%. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ 

Ξενοδοχεία, Καταλύματα, Ενοικιαζόμενα δωμάτια, Camping, Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές 

μεταφορές επιβατών, Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων-ποδηλάτων, Ταξιδιωτικά 

πρακτορεία, Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών σχεδίων κλπ.. 

Επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες: 

Κτιριακά, Μηχανήματα & εξοπλισμός, Ξενοδοχειακός εξοπλισμός, Συστήματα ποιότητας, Η/Υ 

και λοιπά περιφερειακά, Λογισμικό & μηχανογραφικά συστήματα, Δαπάνες προβολής-

προώθησης-διαφήμισης-Συμμετοχής σε εκθέσεις, Δαπάνες προσωπικού. 

Λόγω του μικρού χρόνου για υποβολή φακέλων που είναι συνήθως 1,5-2 μήνες από την 

έναρξη των προθεσμιών, είναι σκόπιμο οι δυνητικοί δικαιούχοι να προετοιμαστούν 

κατάλληλα ως προς το επενδυτικό τους σχέδιο, τη μορφή της εταιρείας που θα ιδρύσουν, την 

σύνταξη των καταστατικών (χωρίς έναρξη εργασιών)και τα οικοδομοτεχνικά σχέδια που θα 

χρειαστούν στην πορεία της υλοποίησης. 

Έμφαση πρέπει να δοθεί στην ενσωμάτωση στην επένδυση δαπανών προστασίας του 

περιβάλλοντος, καθώς και εξοικονόμησης ενέργειας. 

 

ΕΣΠΑ: «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση » - Πρόγραμμα για ανέργους  

άνω των 45 ετών. 

 

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2017 υπολογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης για τη 

δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας -Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» που αφορά 

στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα η 

δράση παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν 

είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική 

εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά 

εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά κατέχουν. 

Βασικοί στόχοι της δράσης 



• Η χρηματοδότηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σαφείς 

προσανατολισμούς, που αναδύονται και εναρμονίζονται από τις προτεραιότητες και τους 

στρατηγικούς στόχους του ΕΠΑνΕΚ αλλά και από γενικότερες ευρωπαϊκές /ή και διεθνείς 

εξελίξεις για την ομάδα στόχος «άνεργοι άνω των 45 ετών με πρότερη 

επιχειρηματική/επαγγελματική εμπειρία». 

• Η αναθέρμανση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αξιοποιώντας την επιχειρηματική 

ικανότητα και δεινότητα έμπειρων επιχειρηματικών στελεχών από την βιομηχανική 

παραγωγή και μεταποίηση ή άλλους συναφείς με αυτά κλάδους. 

• Η μείωση της ανεργίας στις κρίσιμες ηλικίες προ-συνταξιοδότησης (45 ετών και άνω), οι 

οποίες όμως έχουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα συσσωρευμένης εργασιακής εμπειρίας και 

τεχνογνωσίας 

Δυνητικοί δικαιούχοι : Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα 

μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης 

της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα 

αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας 

καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και οι οποίοι: 

• στο παρελθόν συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελματία, είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων ή 

• διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με 

το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν 

Προϋπολογισμός πράξης 

Το προτεινόμενο συνολικό ύψος επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 

15.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ. Ποσοστό ενίσχυσης κατά μέσο όρο 65%. 

 

 

Τουρισμός και βιομηχανία στο επίκεντρο των 821 επενδυτικών σχεδίων. 

Συνολικά, 821 επενδυτικά σχέδια χρηματικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ έχουν υποβληθεί στο 

πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η 

Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017, 

οπότε και έληξε η ημερομηνία υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων. Το μεγαλύτερο 

μέρος των επενδυτικών σχεδίων (41,3%) αιτούνται φορολογικής απαλλαγής, ενώ τα 

υπόλοιπα αιτούνται επιχορήγησης, leasing ή ενίσχυσης μισθολογικού κόστους. Το 65% των 

επενδυτικών σχεδίων και το 51,3% του συνολικού ύψους των επενδύσεων αφορούν τη 

βιομηχανία (κυρίως τον κλάδο της αγροτοδιατροφής) και μικρός αριθμός επενδύσεων τα 

logistics. Τα επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό αποτελούν το 35% των επενδυτικών σχεδίων 

και το 48,7% του συνολικού ύψους επενδύσεων. 

 

Στη 12η θέση η Ελλάδα στις χρηματοδοτήσεις του «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020». 

Η χώρας μας βρίσκεται στη 12η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για το 2015, 

όπως προκύπτει από την έκθεση προόδου που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Η χρηματοδότηση ελληνικών φορέων για τη διετία 2014-2015 ανήλθε στα 318,5 

εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 137,1 εκατ. χορηγήθηκαν το έτος 2015. Σύμφωνα με τα 

ίδια στοιχεία, τη διετία 2014-2015 τα ελληνικά έργα που εγκρίθηκαν ήταν στο σύνολό τους 

1.049, από τα οποία τα 457 αφορούσαν στο 2015, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει τη 10η 



 θέση στη συνολική κατάταξη των κρατών. Όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας για τη χώρα 

μας, βάση των προτάσεων που είχαν υποβληθεί τη διετία 2014-2015, ήταν 11,2%. 

 

 

OPENiSME - Μια καινούργια πλατφόρμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 

Ανήκετε στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που ψάχνουν να βρουν λύση σε προβλήματα 

καινοτομίας; 

Η γνώση για τη λύση στο πρόβλημά σας μπορεί να υπάρχει ήδη στην πλατφόρμα 

OPENiSME η οποία έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας με τη 

συμβολή της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας από την πλευρά της χώρας μας. 

Πολλοί νέοι επιχειρηματίες στις μέρες μας τείνουν να συμβιβάζονται δημιουργώντας 

επιχειρήσεις που μπορούν απλά να τους προσφέρουν τα προς το ζην χωρίς να τολμούν να 

καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν κάτι διαφορετικό. Ο λόγος, μεταξύ άλλων, είναι η 

έλλειψη σύνδεσης της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας, με την επιχειρηματική κοινότητα. 

Η ανοικτή καινοτομία αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο ώστε να αποφευχθούν παραδείγματα 

σαν τα παραπάνω. Αρκεί,να βρεθούν κάθε φορά οι κατάλληλοι άνθρωποι για την αξιοποίησή 

της. 

Η πλατφόρμα ανοικτής καινοτομίας OPENiSME http://www.openisme.eu 

 είναι τεράστια και περιλαμβάνει : 

 23.887 Πανεπιστήμια 

 8.726 επιστημονικά περιοδικά 

 986.099 επιστημονικές ανακοινώσεις, που δημοσιεύθηκαν το 2008 

 πάνω από 7.000.000 Ερευνητές 

 πάνω από 50 εκατομμύρια ακαδημαϊκές εργασίες συνολικά 

Τι κάνει; Σας συνδέει άμεσα με τους πιο κατάλληλους εμπειρογνώμονες για το πρόβλημα 

έρευνας και καινοτομίας που απασχολεί την επιχείρησή σας. 

Πώς λειτουργεί; Μια μηχανή αναζήτησης ανιχνεύει την επιστημονική βιβλιογραφία και τις 

βάσεις δεδομένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σας καθοδηγεί στην εύρεση του 

κατάλληλου εμπειρογνώμονα για την περίπτωσή σας. 

Γιατί χρειάζεται; Για τη μείωση του κόστους καθώς και του χρόνου διάθεσης του καινοτόμου 

προϊόντος στην αγορά. 

Στην ουσία, το κλειδί της επιτυχίας είναι ο συνδυασμός του προβλήματος της επιχείρησής 

σας με τον κατάλληλο εμπειρογνώμονα! 

http://www.openisme.eu/
http://www.openisme.eu/


Μέσα από την πλατφόρμα του OPENiSME μπορείτε κι εσείς να συνδεθείτε άμεσα με τους 

κατάλληλους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα σας παρέχουν τις καλύτερες, οικονομικότερες 

και ταχύτερες λύσεις, για να γίνει η επιχείρησή σας ανταγωνιστικότερη. H Εγγραφή σας στην 

πλατφόρμα είναι δωρεάν και μη δεσμευτική. 

Το μόνο που χρειάζεται, είναι να καταθέσετε εδώ το πρόβλημα καινοτομίας που 

αντιμετωπίζετε και μαζί με τους ειδικούς να βρείτε τρόπους για την επίλυσή του. 

 

Ελ3Π Εκδήλωση - συζήτηση: "Η Ποιότητα ως Παράγων Οικονομικής Αξίας των 

προϊόντων της Ελαιοκομίας" 

Με κεντρική ομιλήτρια την κ. Alexandra Devarenne της διεθνούς οργάνωσης Extra Virgin 

Alliance (Συμμαχία του Έξτρα Παρθένου), ο Σύνδεσμος των Ελαιοκομικών Προϊόντων 

Πιστοποιημένης Ποιότητας (Ελ3Π) οργανώνει εκδήλωση – συζήτηση την Πέμπτη 23 Μαρτίου 

2017 και ώρα 14:00 μμ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιερά Οδός 75, Αθήνα), 

Αίθουσα Διαλέξεων Βιβλιοθήκης, με θέμα: 

 

«Η Ποιότητα ως Παράγων Οικονομικής Αξίας των προϊόντων της Ελαιοκομίας» 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

14:15 Σύντομος χαιρετισμός εκπροσώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 14:30 Τα 

προβλήματα και οι προτάσεις από πρωτοπόρους ελαιοτριβείς με καθετοποίηση έως και την 

εμφιάλωση 

15:45 Ευστάθιος Πανάγου, Καθηγητής ΓΠΑ: «Η οργανοληπτική αξιολόγηση της επιτραπέζιας 

ελιάς, ένα νέο εργαλείο για την πιστοποίηση της ποιότητάς της» 16:00 Alexandra Devarenne: 

«Η ποιότητα ως οικονομική αξία του ελαιολάδου» 17:30 Άρης Κεφαλογιάννης, Διευθύνων 

Σύμβουλος ΓΑΙΑ ΑΒΕΕ: «Η σημασία της ποιότητας στο ανταγωνιστικό πεδίο των εξαγωγών» 

18:00 Ερωτήσεις – συζήτηση (Η είσοδος και παρακολούθηση είναι ελεύθερη) 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

email: el3p@axionagro.eu (mailto:el3p@axionagro.eu) 

τηλεφωνικά: 210 - 3210621 

 

Νέα διαδικτυακή πύλη του υπουργείου Οικονομικών. 

Η νέα διαδικτυακή πύλη του υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) τέθηκε σε λειτουργία 

από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης 

(ΓΓΠΣ&ΔΥ), με στόχο την ενοποίηση όλων των ιστοχώρων του υπουργείου Οικονομικών. 

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη, στην οποία έχουν μεταφερθεί οι 

διαδικτυακοί τόποι των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών του υπουργείου Οικονομικών, 

καθώς και όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπουργείου, όπως το Ηλεκτρονικό Παράβολο, 

οι Συντάξεις και η Μισθοδοσία του Δημοσίου, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ), e-

Aιτήσεις προς τις υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας, το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (ΕΣΥΠ) 

κα. 

 

 

Μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες το Δεκέμβριο. 

Σημαντική μείωση σημείωσαν τον Δεκέμβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς 

τους ιδιώτες οι οποίες περιορίστηκαν στα 3,310 δισ. ευρώ έναντι 4,162 δισ. ευρώ το 

Νοέμβριο και 4,719 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο επιβεβαιώνοντας την πολιτική σταδιακής 

αποπληρωμής τους που ακολουθεί το υπουργείο Οικονομικών. Αυτό προκύπτει από τα 

στοιχεία για την πορεία των μεγεθών της Γενικής Κυβέρνησης το Δεκέμβριο που δόθηκαν 

στην δημοσιότητα. Παράλληλα, τον ίδιο μήνα μειώθηκαν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων 

mailto:el3p@axionagro.eu
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οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,226 δισ. ευρώ έναντι 1,440 δισ. ευρώ το Νοέμβριο και 1,612 

δισ. ευρώ τον Οκτώβριο. 

 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Αύξηση κατά 1,8% των Ελληνικών εξαγωγών το 2016. 

Τους κλάδους που ξεχώρισαν για τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια του 

2016, παρουσιάζει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, με αφορμή τη δημοσίευση των 

στοιχείων του εμπορικού ισοζυγίου από την ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, ανοδικά κινήθηκαν 

τέσσερις κλάδοι και πτωτικά έξι: Τρόφιμα (+9,8%), Ποτά/καπνός (+10,5%), Χημικά (+0,5%), 

Διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (+6,9%), πρώτες ύλες (-1%), πετρεαλαιοειδή (-9,1%), 

βιομηχανικά προϊόντα (-3,9%), μηχανήματα (-0,8%), εμπιστευτικά προϊόντα (-21,6). Η 

συνολική αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε 25,41 δισ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 1,8%, 

εξαιτίας κυρίως των διακυμάνσεων στις διεθνείς τιμές των πετρελαιοειδών. Παράλληλα, 

κατεγράφη αύξηση των εξαγωγών κατά 1,8% προς τις χώρες της Ε.Ε. και μείωση κατά 6,1% 

προς τις τρίτες χώρες. 

 

Πάνω από Δις. Ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού. 

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,012 δις ευρώ δημιούργησαν η υπέρβαση του στόχου στο σκέλος 

των εσόδων κατά 325 εκ. ευρώ ή 8,7% σε συνδυασμό με τη συγκράτηση δαπανών κατά 137 

εκ. ευρώ το μήνα Ιανουάριο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, το ύψος των 

καθαρών εσόδων ανήλθε σε 4,158 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 166 εκατ. ευρώ ή 

4,2% έναντι του στόχου. Συνακόλουθα, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού έκλεισε με 

πλεόνασμα 832 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 888 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2016 

και στόχου για πλεόνασμα 530 εκατ. ευρώ. 

 

Ρύθμιση χρεών προς τα ταμεία βάσει των δυνατοτήτων του οφειλέτη. 

Ρύθμιση α λα καρτ, με βάση την εισφοροδοτική ικανότητα του κάθε οφειλέτη, ετοιμάζει η 

κυβέρνηση για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ένα έτος 

αυξήθηκαν οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΚΕΑΟ) κατά 2,2 δισ. ευρώ 

και έφθασαν στα 17,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τύπου , το σχέδιο που βρίσκεται 

υπό επεξεργασία και πρέπει να εγκριθεί και από τους δανειστές πριν θεσμοθετηθεί 

προβλέπει ρύθμιση με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη. Στόχος είναι να 

προσαρμόζεται στην ικανότητα του εκάστοτε οφειλέτη ύστερα από έλεγχο των περιουσιακών 

του στοιχείων και της εισοδηματικής του κατάστασης. Το ύψος και το πλήθος των δόσεων 

όπως και πιθανές ίσως εκπτώσεις σε πρόστιμα και προσαυξήσεις θα προσδιορίζονται με 

βάση συγκεκριμένα ποσοτικά, αντικειμενικά κριτήρια, ώστε η κάθε ρύθμιση να έχει 

εξατομικευμένο χαρακτήρα και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των οφειλετών. 

 

ΣΕΤΕ: Αναμένουμε άνοδο του τουρισμού κατά 9% το 2017. 

Αισιόδοξος για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν, εμφανίσθηκε ο πρόεδρος του 

ΣΕΤΕ κ. Ανδρεάδης, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters. «Τα έσοδα από τον 

τουρισμό ενδέχεται να αυξηθούν φέτος κατά 9% βοηθώντας την Ελλάδα να επιστρέψει στην 

ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, ωστόσο, πολιτικά ζητήματα θα μπορούσαν να ρίξουν τη σκιά 

τους στις προβλέψεις αυτές, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρεάδης. Ειδικότερα, ο κ. 

Ανδρεάδης ανέφερε ότι τα έσοδα από τον τουρισμό θα μπορούσαν να ανέλθουν στα 14,5 

δισ. ευρώ μετά από μία πτώση 6,4% στα 13,2 δισ. ευρώ το 2016. Προβλέπει μάλιστα ότι οι 

αφίξεις ενδέχεται να κορυφωθούν στους 27 εκατομμύρια επισκέπτες από 25 εκατομμύρια 

που ήταν πέρσι. 

 

 

Στο 185% του  ΑΕΠ το δημόσιο χρέος της Ελλάδας στο τέλος του 2016. 

Στα δυσθεώρητα ύψη των 326,3 δισ. ευρώ ή περίπου 185% του ΑΕΠ, ανήλθε το ελληνικό 

δημόσιο χρέος στο τέλος του 2016, καταγράφοντας άνοδο περίπου 5 δισ. ευρώ σε σχέση με 

το τέλος του 2015, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε ο Οργανισμός 



Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους,. Η διεύρυνση οφείλεται στην εισροή πρόσθετων κεφαλαίων 

από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, ο οποίος αποτελεί και τον βασικό δανειστή της 

χώρας, αφού προς τον Μηχανισμό η χώρα οφείλει 227,7 δισ. ευρώ. 

 

Ελλειμματικό το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2016. 

Σε ελλειμματικό μετατράπηκε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας το 2016. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

παρουσίασε έλλειμμα 1,1 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 206 εκατ. ευρώ το 2015. 

Συνολικά, η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 6,1%, ενώ η αξία 

των εισαγωγών μειώθηκε κατά 4,2%. Επίσης, επιδεινώθηκαν και τα ισοζύγια πρωτογενών 

και δευτερογενών εισοδημάτων 

 

 

Λιγότερες κατά 50% οι νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε σχέση  με το 2008. Μείωση, 

κατά 50% του αριθμού των νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε σχέση με το 2008, 

καταγράφει νέα μελέτη της Endeavor Greece, διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού 

στήριξης της επιχειρηματικότητας, με βάση στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 

(ΓΕΜΗ). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Endeavor Greece, 

ιδρύθηκαν 28.615 νέες επιχειρήσεις το 2016, 33% λιγότερες σε σχέση με το 2012. Αυτή η 

μείωση είναι η βασική αιτία του αρνητικού ισοζυγίου συστάσεων/διαγραφών, καθώς ο 

αριθμός των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους εμφανίζεται να μειώνεται, σε 

σχέση με το 2012, κατά 5.500 περίπου και διαμορφώνεται στις 35.159. 

 

EUROSTAT: στο 23% η ανεργία στην Ελλάδα τον Οκτώβριο. 

Στο 23% διαμορφώθηκε το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2016, σε 

σχέση με το Σεπτέμβριο (23,1%), σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 

Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Στην ευρωζώνη η ανεργία μειώθηκε 

στο 9,6% τον Δεκέμβριο (έναντι 9,7% Νοέμβριο) και στην «ΕΕ των 28» παρέμεινε σταθερή 

στο 8,2%. Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (23% τον 

Οκτώβριο) και στην Ισπανία (18,4%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην 

Τσεχία (3,5%) και στη Γερμανία (3,9%).  

 

  

188.000 Κατασχέσεις και 11 πλειστηριασμοί ακίνητων το 2016. 

Έντεκα πλειστηριασμοί ακινήτων και κατασχέσεις καταθέσεων σε 180.226 ΑΦΜ 

πραγματοποίησε το 2016 το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε 

στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών, κ. Παπανάτσιου. Συγκεκριμένα, το πλήθος των 

κατασχέσεων καταθέσεων μέσα στο 2016 ανήλθε σε 188.363, επί κατασχεθέντος ποσού 

124.482.369 ευρώ. Οι κατασχέσεις αφορούν σε 180.226 Α.Φ.Μ. Το ίδιο διάστημα 

πραγματοποιήθηκαν 11 πλειστηριασμοί ακινήτων, η συνολική αξία των οποίων ανήλθε σε 

8.469.900 ευρώ. 

 

Πρόστιμα σε τράπεζες και εισπρακτικές για προστασία του καταναλωτή. 

Πρόστιμα ύψους 1.156.000 ευρώ για καταστρατήγηση της νομοθεσίας σχετικά με την 

προστασία του καταναλωτή επέβαλε το 2016 η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας. Όσον αφορά στον τομέα των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών, κατά το έτος 2016 επιβλήθηκαν σε τράπεζες 84 πρόστιμα ύψους 512.500 ευρώ 

κυρίως για παραβίαση του νόμου 3869/2010 (νόμου Κατσέλη). Σε Εταιρείες Ενημέρωσης 

Οφειλετών και τράπεζες επιβλήθηκαν επίσης 12 πρόστιμα ύψους 315.000 ευρώ κυρίως για 

μη ταυτοποίηση, για αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές, για μη τήρηση τραπεζικού 

απορρήτου, για κλήση σε τηλέφωνο εργασίας, για συχνότητα οχλήσεων, για τη δυσφήμιση 

στο οικογενειακό περιβάλλον και για κλήσεις πριν καταστεί ληξιπρόθεσμη η οφειλή. 

 



 

Αύξηση 22,8% στις πωλήσεις των αυτοκίνητων τον Ιανουαρίου 2017. 

Αύξηση 22,8% σημειώθηκε στις πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Ιανουάριο εφέτος, 

καθώς κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 13.096 αυτοκίνητα (καινούρια ή μεταχειρισμένα 

εξωτερικού) έναντι 10.665 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2016 (αύξηση 3,7% 

είχε παρουσιαστεί τον Ιανουάριο του 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015). Τα 

καινούρια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 2017 ανέρχονται σε 7.146 έναντι 

6.248 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 14,4%. 

 

 

 

 

 

 

FENESTRATION BAU China στη Σανγκάη (07. – 10.11.2017) 
Διεθνής Έκθεση Παραθύρων, Πορτών και Προσόψεων 

 
BAU 2019 στο Μόναχο (14. – 19.01. 2019) 

Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής, Δομικών Υλικών και Συστημάτων 
 

ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ! 
 
στο πλαίσιο διεξαγωγής της BAU 2017, ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου ανακοίνωσε 
την αγορά της σημαντικότερης εκθεσιακής πλατφόρμας της κινεζικής αγοράς για τον κλάδο 
της οικοδομής, που επικεντρώνεται κυρίως σε παράθυρα, πόρτες και προσόψεις, την έκθεση 
FENESTRATION CHINA, μετονομάζοντας την σε FENESTRATION BAU China. 
Η  FENESTRATION BAU China θα λάβει χώρα στις 7 – 10 Νοεμβρίου 2017, στο Shangai 
New International Expo Center και αναμένεται να εδραιωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα 
σημεία συνάντησης του κλάδου της οικοδομής παγκοσμίως, συμπεριλαμβάνοντας ως μέρος 
του προγράμματος της έκθεσης και το επιτυχημένο BAU Congress China.  
 
Η έκθεση FENESTRATION CHINA ιδρύθηκε το 2003. Στην τελευταία διοργάνωση τον 
Νοέμβριο 2016, φιλοξένησε πάνω από 500 εκθέτες, οι οποίοι παρουσίασαν τα προϊόντα 
τους σε περισσότερους από 80.000 εμπορικούς επισκέπτες. 
 
Οι κατηγορίες, που παρουσιάζονται στην FENESTRATION BAU China είναι οι εξής: 
 

 Συστήματα πορτών και παραθύρων 

 Κατασκευή οροφών και δαπέδων 

 Αυτοματισμοί 

 Συστήματα φωτισμού 

 Ενσωμάτωση ΙΤ στα κτίρια 

 Μονωτικά υλικά  

 Συστήματα αλουμινίου και προσόψεων  

 Επιστρώσεις δαπέδων 
 
 
 
Κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή μπορείτε να παραγγείλετε online στην ιστοσελίδα 
www.bau-muenchen.com. Πληροφορίες στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην 
Ελλάδα και Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην 
ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr 
 

 

 

 

 

 

http://www.bau-muenchen.com/
http://www.german-fairs.gr/


 

24η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Επεξεργασίας Ειδών Διατροφής "Iran Agrofood" 

 
Η Promo Solution ως επίσημος και αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και 
την Κύπρο, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 24η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και 
Επεξεργασίας Ειδών Διατροφής "Iran Agrofood" που οργανώνεται στην Τεχεράνη , το 
διάστημα 23-26 Μαϊου 2017. 
 
Η συγκεκριμένη έκθεση είναι η μεγαλύτερη στους τομείς των τροφίμων,της τεχνολογίας 
τροφίμων, της συσκευασίας, της φιλοξενίας, των πρώτων υλών και της γεωργίας στο Ιράν 
και λαμβάνει χώρα στο εκθεσιακό κέντρο Tehran International Permanent Fairgrounds. 
 
Οι τομείς που την αποτελούν είναι οι εξής: 
 

 Γεωργικός και Κτηνοτροφικός Εξοπλισμός 

 Συσκευασία & Επεξεργασία Τροφίμων & Αναψυκτικών 

 Πρώτες Ύλες Τροφίμων 

 Τρόφιμα & Αναψυκτικά, Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός, Catering 

  
 
Στην περσινή διοργάνωση του 2016, η Promo Solution διοργάνωσε την 1η Ελληνική 
εθνική συμμετοχή σε αυτή την έκθεση, με 10 εταιρίες από τους χώρους των τροφίμων, της 
συσκευασίας και των μηχανημάτων συσκευασίας! 
 
Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις εμπορικές επαφές που 
πραγματοποίησαν κατά την διάρκεια της έκθεσης και έμειναν απολύτως ευχαριστημένοι 
από το service της Promo Solution, σε όλες τις πτυχές της συμμετοχής τους. 
 
 
Επιπλέον τις προσπάθειες υποστήριξης της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων και 
την συνολική εικόνα της Ελληνικής συμμετοχής στην έκθεση εξήρε και ο  Σύμβουλος 
Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στην Τεχεράνη, 
κος Νικόλαος Δούκας ο οποίος επισκέφτηκε τα περίπτερα της Promo Solution μετά από 
σχετική πρόσκληση. 
 
 

Δηλώστε τώρα τη συμμετοχή σας για την έκθεση του 2017 και αξιοποιήστε τις 
δυνατότητες μιας από τις μεγαλύτερες αγορές της Μέσης Ανατολής! 

Υπεύθυνος Έκθεσης: Άκης Μινόγλου 

Email: minoglou@promosolution.net, info@promosolution.net 

Τηλεφωνο: 210 9630630, 210 9690720 
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Έρχεται η Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» και το ταξίδι μας στην Ελλάδα ξεκινά! 
Από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017 ταξιδεύουμε στις γεύσεις, στον πολιτισμό & 

τον τουρισμό της Ελλάδας με αφετηρία το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. 

 

Η πρώτη Έκθεση για την ολοκληρωμένη εικόνα της Ελλάδας είναι πλέον 

γεγονός και συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. 

 

Πολιτισμός, Γαστρονομία & Τουρισμός είναι τα τρία βασικά μας συστατικά 

και με αυτά πρόκειται να γνωρίσουμε την καλή πλευρά της Ελλάδας. 

 

  Live Μαγειρική στο Παραδοσιακό Παντοπωλείο, φρέσκα προϊόντα στο Οπωροπωλείο, 

διαφορετικές πολιτιστικές δράσεις σε κάθε αίθουσα, εκθέσεις φωτογραφίας, αφιερώματα 

σε μεγάλους έλληνες δημιουργούς, αναβίωση ελληνικών παιχνιδιών για τους μικρούς μας 

φίλους και παραδοσιακά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Όλα αυτά και ακόμη 

περισσότερα προετοιμάζονται από την Alfa Expo από τις 18 έως τις 21 Μαΐου στην 

Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.  

    

 
 



 
ΕΚΘΕΣΗ FRESKON 

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται στην Θεσσαλονίκη στο χώρο των 

εγκαταστάσεων της ΔΕΘ – HELEXPO ΑΕ,  η έκθεση FRESKON, από 27 έως 29 Απριλίου 

2017. Η   FRESKON είναι μια καθαρά επαγγελματική έκθεση με στόχο την ενίσχυση του 

πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα τον τομέα των Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών. 

Αποβλέπει στη σύνδεση ανάμεσα στις εταιρίες που διακινούν φρέσκα φρούτα και λαχανικά 

με τις διεθνείς αγορές. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα διεθνές σημείο συνάντησης εταιριών , 

παραγωγών και εμπόρων μέσα από το οποίο επιτυγχάνεται η ανάπτυξη του εμπορίου και 

των εξαγωγών, η ανάδειξη εξαιρετικών προϊόντων φρούτων και λαχανικών κα η διεύρυνση 

συνεργασιών μέσα από μια ποιοτική εκθεσιακή διοργάνωση, πρόγραμμα Β2Β συναντήσεων, 

διεθνή συνέδρια, παράλληλες εκδηλώσεις, ομιλίες κλπ. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ 

2310291161 κα Νικολαϊδου Τόνια , e mail : freskon@helexpo.gr . 

 

 

 

7η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΛΙΑΣ 

Το 7Ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 31 

Μαρτίου, 1 & 2 Απριλίου 2017 και τελέι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων. Το 7Ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς έχει κατεύθυνση τις εξαγωγές και έχει 

πλέον καταστεί ο σημαντικότερος θεσμός στον τομέα του ελαιολάδου και της ελιάς στην 

χώρα μας, με την παρουσία πάνω από 50.000 επισκεπτών και 10.000 επαγγελματιών στις 

προηγούμενες διοργανώσεις. Στο πλαίσιο του 7Ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς θα 

πραγματοποιηθεί και ο 5ος Διαγωνισμός Εξαιρετικά Παρθένων Ελαιολάδων και ο 4ος 

Διαγωνισμός Ελληνικής Επιτραπέζιας Ελιάς. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχές επικοινωνήστε με την κα Ειρήνα 

Ψαχούλια, Υπεύθυνη Έκθεσης, στα τηλ : 2103610265, 6974305957, fax: 2103610276, 

email: info@edpq.gr, www.edpa.gr . 

 
 
 

 

 

 LONDON IOOC 2017, 
 • Διαγωνισμός ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ελαιολάδου 
 • Διαγωνισμός ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ ελαιολάδου 
 • Διαγωνισμός ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ελαιολάδου 
 Δήλωσε την συμμετοχή σου 

σήμερα 

Το καλό, παρθένο ελαιόλαδο πρόκειται να ταξιδέψει ως την αγγλική πρωτεύουσα και να 

βραβευτεί στους διεθνείς διαγωνισμούς ελαιολάδου «London International Olive Oil 

Competitions». Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο θα έχει την τιμητική του στο Λονδίνο στις 7-10 

Απρίλιου 2017, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι διεθνείς διαγωνισμοί ελαιολάδου 

«London IOOC 2017». 

mailto:freskon@helexpo.gr
mailto:info@edpq.gr
http://www.edpa.gr/


Δηλώστε συμμετοχή: 

A. Διαγωνισμός ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ελαιολάδου 2017. Κατεβάστε από εδώ την αίτηση 
συμμετοχής: 
http://www.londonoliveoil.com/wp-content/uploads/2015/06/PARTICIPATION-FORM-

QUALITY-OLIVE-OIL.pdf 

Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και στείλτε την πίσω υπογεγραμμένη-μαζί με 

το καταθετήριο της τράπεζας- στο email: info@eleotexnia.gr 

- Κόστος συμμετοχής 250 Ευρώ (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ - τελική τιμή)  

- 4 τεμ φιάλες 500ml ή 750ml 

- Χημική ανάλυση προϊόντος 

 

Β. Διαγωνισμός ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ελαιολάδου 2017. Κατεβάστε από εδώ την 
αίτηση συμμετοχής: 
http://www.londonoliveoil.com/wp-content/uploads/2015/06/PARTICIPATION-FORM-

HEALTH-CLAIM-OLIVE-OIL.pdf 

Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και στείλτε την πίσω υπογεγραμμένη-μαζί με 

το καταθετήριο της τράπεζας- στο email: info@eleotexnia.gr 

- Κόστος συμμετοχής 250 Ευρώ (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ - τελική τιμή)  

- 4 τεμ φιάλες 500ml ή 750ml 

 

Γ. Διαγωνισμός ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ελαιολάδου 2017. Κατεβάστε από εδώ την αίτηση 
συμμετοχής: 
http://www.londonoliveoil.com/wp-content/uploads/2015/06/PARTICIPATION-FORM-

DESIGN-OLIVE-OIL.pdf 

Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και στείλτε την πίσω υπογεγραμμένη-μαζί με 

το καταθετήριο της τράπεζας- στο email: info@eleotexnia.gr 

- Κόστος συμμετοχής 250 Ευρώ (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ - τελική τιμή)  

- 4 τεμ φιάλες 500ml ή 750ml 

- 3 τεμ ετικέτες ή εκτύπωση ετικέτας σε υψηλή ανάλυση. 

http://www.londonoliveoil.com/wp-content/uploads/2015/06/PARTICIPATION-FORM-QUALITY-OLIVE-OIL.pdf
http://www.londonoliveoil.com/wp-content/uploads/2015/06/PARTICIPATION-FORM-QUALITY-OLIVE-OIL.pdf
mailto:info@eleotexnia.gr
http://www.londonoliveoil.com/wp-content/uploads/2015/06/PARTICIPATION-FORM-HEALTH-CLAIM-OLIVE-OIL.pdf
http://www.londonoliveoil.com/wp-content/uploads/2015/06/PARTICIPATION-FORM-HEALTH-CLAIM-OLIVE-OIL.pdf
mailto:info@eleotexnia.gr
http://www.londonoliveoil.com/wp-content/uploads/2015/06/PARTICIPATION-FORM-DESIGN-OLIVE-OIL.pdf
http://www.londonoliveoil.com/wp-content/uploads/2015/06/PARTICIPATION-FORM-DESIGN-OLIVE-OIL.pdf
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ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ το κόστος συμμετοχής στην τράπεζα Santander Bank: 

CONFEXPO LTD - Sort Code: 09-01-28, Account Number 88864605-IBAN: 

GB25ABBY09012888864605  

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 4 φιάλες 500ml or 750ml και μέσα στο ίδιο κουτί προσθέστε την 

αίτηση συμμετοχής τυπωμένη, την χημική ανάλυση (αν συμμετέχετε στο διαγωνισμό 

ποιότητας), τις 3 ετικέτες (αν συμμετέχετε στον διαγωνισμό συσκευασίας).  

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
(κόστος αποστολή δειγμάτων στο Λονδίνο 20Ευρώ) 

Auro Hellas Μεταφορές (London Olive oil Awards 2017) 

12ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (Οδυσσέως & Ζακύνθου), 

14452 Μεταμόρφωση-Αττικής, Τηλ: 2102849240 -3 

Υπόψη: Ευγενία Μαγγίνα  

  

Γίνε η καλύτερη εταιρεία του ελαιοκομικού κλάδου 
χρησιμοποιώντας τους διαγωνισμούς ελαιολάδου 
Λονδίνου. Αύξησε τις πωλήσεις σου σε όλον τον πλανήτη. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:  

2107568888, 

info@londonoliveoil.com,  

www.londonoliveoil.com 

mailto:info@londonoliveoil.com
http://www.londonoliveoil.com/


  

 
Περιγραφή έκθεσης  
Η ολοκληρωμένη έκθεση δόμησης, ανακαίνισης και εξοικονόμησης ενέργειας για το 

σπίτι, το κατάστημα και το ξενοδοχείο.  

Στόχος της παραμένει η ολοκληρωμένη προβολή του κλάδου και η δημιουργία ενός κέντρου 

ενημέρωσης  και συνάντησης όλης της αγοράς. Για τον λόγο αυτό και για το 2017 η 

DOMOTEC θα διοργανωθεί παράλληλα με την έκθεση BUILDING δίνοντας ακόμα 

μεγαλύτερη δυναμική για την ελληνική αγορά!  

 

Αξιολογώντας την αθρόα προσέλευση των επαγγελματιών και ιδιωτών επισκεπτών σε 

συνδυασμό με το απροσδόκητα μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον και τις συμφωνίες που 

κλείστηκαν, η επόμενη διοργάνωση έχει προγραμματιστεί για τις 7 με 9 Απριλίου 2017 στο 

Metropolitan Expo, στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος. 

 

Ποιοι συμμετέχουν 
Η έκθεση παρουσιάζει σε βάθος όλες τις κατηγορίες δόμησης, ανακαίνισης και 

εξοικονόμησης ενέργειας μέσα από σημαντικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς όπως: 

Δομικά υλικά και μηχανήματα επεξεργασίας τους, Μονωτικά υλικά, Συστήματα εξωτερικής 

θερμομόνωσης, Κουφώματα, Προκατασκευασμένες οικίες, Είδη υγιεινής, Συστήματα 



θέρμανσης και κλιματισμού, Δάπεδα και επενδύσεις τοίχων, Ηλιακοί συλλέκτες, Εργαλεία, 

Αυτοματισμοί, Οικιακά φωτοβολταϊκά, Τεχνικές-κατασκευαστικές εταιρείες, Ηλεκτρολογικό 

υλικό, Φωτισμός Led, Τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρονικό υλικό, Εσωτερικός – εξωτερικός 

φωτισμός 

 

Ποιοι την επισκέπτονται  

Η έκθεση δημιουργεί τον ιδανικό χώρο συνάντησης της αγοράς δόμησης, ανακαίνισης και 
εξοικονόμησης ενέργειας που προσελκύει σταθερά τους επαγγελματίες του κλάδου.  

Έμποροι δομικών υλικών και εξοπλισμού κτηρίων, Τεχνικές εταιρείες, Εργολάβοι, Μηχανικοί, 
Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές, Καταστήματα, Ξενοδοχεία, Γραφεία μελετών, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 
Εγκαταστάτες δικτύων (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, ψυκτικοί, ειδικοί καυστήρων, 
συστημάτων ασφαλείας και ανελκυστήρων), Επαγγελματίες και τεχνίτες πέτρας, μαρμάρου, ξύλου, 
αλουμίνιου και γυαλιού, Οικοδόμοι, Τοπικές αρχές, Ενεργειακοί επιθεωρητές, Ελαιοχρωματιστές, 
Ιδιώτες 

 

Οφέλη συμμετοχής  
 Αποτελεί την ολοκληρωμένη έκθεση στο χώρο των κατασκευών με τη μεγαλύτερη εμπορική 

αποτελεσματικότητα 

 Συγκεντρώνει μία ευρεία γκάμα προϊόντων δόμησης, ανακαίνισης και εξοικονόμησης 

ενέργειας με την ταυτόχρονη διοργάνωσή της με συναφείς εκθέσεις  

 Επωφελείται από την υψηλή επισκεψιμότητα, την ποιότητα και τη συνάφεια των 

επισκεπτών της κοινής διοργάνωσης 

 Υποστηρίζεται από ένα ευρύτατο επικοινωνιακό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει 

πολύπλευρη και ουσιαστική διαφήμιση σε κλαδικά έντυπα και  στα ΜΜΕ 

Προβολή της έκθεσης  

 Διαφημιστικό πρόγραμμα στους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής 

εμβέλειας 

 Καταχωρήσεις και ένθετα στα κλαδικά περιοδικά 

 Αποστολή έντυπων και ηλεκτρονικών προσκλήσεων 

 Αποστολές δελτίων τύπου, ηλεκτρονικών newsletters με τα νέα της έκθεσης και SMS 

 Προβολή και προώθηση της έκθεσης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 

Οι διοργανωτές  
Η T EXPO Α.Ε. είναι η σημαντικότερη εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων και 

εκδηλώσεων με μακρόχρονη εμπειρία ειδικότερα στο χώρο των τεχνικών - κλαδικών 

εκθέσεων στην Ελλάδα. Μέσω των 5  καταξιωμένων διοργανώσεων της (DOMOTEC, 

ELECTROTEC, ECOTEC, METEC, FETEC) έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ισχυρή 

παρουσία στην εκθεσιακή αγορά της χώρας. 

Επικοινωνία : T.Expo Α.Ε. Λ. Ανθούσας 4, 15351Παλλήνη – Αθήνα 
Τηλέφωνο : 2.111.801.801 Fax: 2.111.801.810 

E-mail: c.karamanos@texpo.gr   URL: http://www.texpo.gr 

 

mailto:c.karamanos@texpo.gr


 

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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