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ΘΔΜΑΣΑ  ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ 
 

πκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο 

ζην 2ν Φφξνπκ ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Μαθξνπεξηθέξεηα Αδξηαηηθήο-Ηνλίνπ 

(EUSAIR) 

θαη ζηελ εθδήισζε επηρεηξεκαηηθψλ ζεζκηθψλ πλαληήζεσλ (Β2Β)  

θνξέσλ ησλ ρσξψλ ηεο Αδξηαηηθήο θαη ηνπ Ηνλίνπ  

(Αιβαλία, Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, Κξναηία, Ηηαιία, Μαπξνβνχλην, εξβία, ινβελία) 

  

Με κεγάιε επηηπρία νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο ηνπ 2νπ Φφξνπκ ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Δ.Δ. 

γηα ηελ Μαθξνπεξηθέξεηα Αδξηαηηθήο-Ηνλίνπ (EUSAIR) ζηηο φπνηεο ζπκκεηείρε θαη ην 

Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο. Σν Φφξνπκ, ζην νπνίν παξαβξέζεθαλ αξκφδηνη Τπνπξγνί 

ησλ νθηψ ρσξψλ ηεο Μαθξνπεξηθέξεηαο (Διιάδα, Ηηαιία, Κξναηία, ινβελία, Αιβαλία, 

Βνζλία Δξδεγνβίλε, Μαπξνβνχληνπ θαη εξβίαο), πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 11 θαη 12 Μαΐνπ 

2017 ζηα Ησάλληλα θαη ζπλδηνξγαλψζεθε απφ ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο θαη Δμσηεξηθψλ, θαζψο θέηνο ε Διιάδα είρε ηελ πξνεδξία ηεο ηξαηεγηθήο, θαη 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Αλνίγνληαο ην Φφξνπκ, ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θ. Αιέμεο 

Υαξίηζεο ζηάζεθε ηδηαίηεξα ζηελ ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ νθηψ θξαηψλ θαη ηφληζε φηη 

απηή δελ κπνξεί λα κέλεη κφλν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν. «Γίλεηαη πξάμε θαη εληζρχεηαη φηαλ 

αθνξά ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη παξεκβάζεηο, νη νπνίεο βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

πνιηηψλ θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ», δήισζε ραξαθηεξηζηηθά. 

Αλαθεξφκελνο εηδηθφηεξα ζηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, 

ζηάζεθε ζηε κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβιήζεθε ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα γηα ηελ 

νινθιήξσζε ζεκαληηθψλ έξγσλ ππνδνκψλ, φπσο ε Ηνλία Οδφο θαη νη κεγάιεο παξεκβάζεηο 

εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ησλ ιηκαληψλ ηεο Πάηξαο θαη ηεο Ζγνπκελίηζαο. Σφληζε 

κάιηζηα πσο είλαη ζηφρνο ηεο Κπβέξλεζεο, ε ζχλδεζε ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ κε 

αληίζηνηρεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Μαθξνπεξηθέξεηαο. ηάζεθε 



αθφκε ζηε ζεκαζία ηεο εκπινθήο ζηε ηξαηεγηθή, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ Φνξέσλ 

ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, ψζηε λα εληζρπζεί ν ξφινο ηεο θαη λα επηηεπρζεί 

ε απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζή ηεο. 

Με ηδηαίηεξε έκθαζε ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο αλαθέξζεθε επίζεο, ζην κέιινλ ησλ 

πνιηηηθψλ ζπλνρήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δειψλνληαο ραξαθηεξηζηηθά: 

«Όπσο φινη γλσξίδνπκε έρεη ήδε μεθηλήζεη ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο κία θξίζηκε ζπδήηεζε 

γηα ην κέιινλ ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ ζπλνρήο. Γηα καο είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα εληζρπζνχλ νη 

πνιηηηθέο ζπλνρήο, νη νπνίεο απνηεινχλ άιισζηε θαη ηαπηνηηθφ ηεο ζηνηρείν. Πηζηεχνπκε 

ινηπφλ φηη πξσηνβνπιίεο φπσο απηή ηεο EUSAIR απνηεινχλ ζεηηθά παξαδείγκαηα 

δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ζηελ 

άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ηνπο». 

Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ Φφξνπκ, ην Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο 

ζπκκεηείρε σο Αληέλα ηνπ Γηθηχνπ Enterprise Europe Network-Hellas θαη ζηηο 

Δπηρεηξεκαηηθέο πλαληήζεηο (Β2Β) ησλ ρσξψλ ηεο Αδξηαηηθήο θαη ηνπ Ηνλίνπ (Αιβαλία, 

Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, Κξναηία, Ηηαιία, Μαπξνβνχλην, εξβία, ινβελία). 

Ζ εθδήισζε έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο Φνξείο λα παξνπζηάζνπλ ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη λα βξνπλ ηνπο θαηάιιεινπο εηαίξνπο γηα ηε ζχλαςε 

δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ θαη σξίκαλζε ζπλεξγεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Δ.Δ. γηα 

ηελ Μαθξνπεξηθέξεηα Αδξηαηηθήο-Ηνλίνπ (EUSAIR). 

 

 

«Δλέξγεηεο θαη δξάζεηο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ  

θαη ησλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο ρψξαο γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα». 

 Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ελεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ γηα ηελ ελεξγή θαη νπζηαζηηθή 

ζπκκεηνρή ηεο ΚΔΔΔ θαη ησλ Δπηκειεηεξίσλ ζρεηηθά κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. 

Σν 2013 ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ ζηελ Άξηα απνθάζηζε 

λα δψζεη έλαλ αγψλα πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ν Νφκνο 2121/93 πεξί πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ. 

Ο Νφκνο 2121/93 «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα» 

απέηπρε λα αληαπνθξηζεί ζηνλ κνλαδηθφ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν είρε ςεθηζηεί, λα κπνξνχλ 

δειαδή νη άλζξσπνη πνπ παξάγνπλ πνιηηηζκφ ζηε ρψξα καο λα έρνπλ έλα εηζφδεκα κε ην 

νπνίν ζα δνπλ κε αμηνπξέπεηα. Σν κφλν απνηέιεζκα ήηαλ ε θεξδνζθνπηθή Α.Δ.Π.Η. Α.Δ. λα 

επηηίζεηαη κε ζθνδξφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη λα δηαζχξεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο σο 

απαηεψλεο, θιέθηεο, γηαηί αδπλαηνχζαλ λα πιεξψζνπλ ηηο ππεξβνιηθέο θαη κνλνκεξψο 

θαζνξηζκέλεο ακνηβέο, ηηο νπνίεο βεβαίσο, φπσο ηεθκαίξεηαη απφ ηε κέρξη ηψξα έξεπλα ηεο 

δηθαηνζχλεο «έηξσγαλ» νη επηθεθαιήο ηεο. 

Ο αγψλαο γηα ηέζζεξα θαη πιένλ έηε ήηαλ πνιπεπίπεδνο, δχζθνινο, αιιά θαη δίθαηνο. 

πζηήζεθε ε γλσζηή ζε φινπο επηηξνπή, κε ζπληνληζηή ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Ξάλζεο θ. ηπιηαλφ Μσξαΐηε, πξνθεηκέλνπ λα αληηπαξαηεζεί ζηελ παξάηππε δξάζε ηεο 

ΑΔΠΗ. Υξεηάζηεθε πνιιέο θνξέο λα γίλνπλ επηζθέςεηο ζε ππνπξγνχο, λα ζηαιζνχλ 

επηζηνιέο ζηνλ Πξσζππνπξγφ, ζηνλ Αξρεγφ ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο, θαζψο επίζεο 

θαη ζηνπο επηθεθαιήο φισλ ησλ θνκκάησλ θαη ηνπο Βνπιεπηέο. 

 

 

  



Καηαθέξακε κε ηηο παξεκβάζεηο: 

 Να αλνίμεη ν δξφκνο απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ηνλ ηφηε ΤΠ.ΠΟ., θ. Π. 

Παλαγησηφπνπιν, γηα ηνλ Δζληθφ Γηάινγν ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014. 

 Να πξνθεξχμεη ν πξ. ΤΠ.ΠΟ., θ. Ν. Ξπδάθεο, δηεζλή δηαγσληζκφ πξνθεηκέλνπ λα 

κπνπλ Οξθσηνί Λνγηζηέο ζηελ ΑΔΠΗ Α.Δ., πφξηζκα ην νπνίν ε λέα ΤΠ.ΠΟ., θ. Λ 

Κνληφξδνπ, παξέδσζε ζηνλ Δηζαγγειέα θαη νπζηαζηηθά δηθαηψλεη ηηο αλεζπρίεο, ηηο 

θαηαγγειίεο, αιιά θαη ηηο δίθαηεο ζέζεηο ηεο ΚΔΔ. 

 Δπηηέινπο, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 λα θαηαηεζεί ζηε Βνπιή απφ ηνλ πξ. ΤΠ.ΠΟ., θ. 

Αξ. Μπαιηά, ζρέδην λφκνπ πνπ πεξηειάκβαλε ηηο δίθαηεο πξνηάζεηο ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ, ην νπνίν ζε ιίγεο ψξεο απεζχξζε πξνο έθπιεμε φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ πιελ ηεο ΑΔΠΗ. 

  

Ζ αληίδξαζε ηεο ΑΔΠΗ φιν απηφ ην δηάζηεκα ήηαλ ζθνδξή, κε πηέζεηο ζε φια ηα επίπεδα, κε 

κήλπζε θαηά ησλ ζηειερψλ ηνπ ΓΔΜΖ γηαηί εθαξκφζακε ην δίθαην θαη ην Νφκν, κέρξη θαη κε 

ηε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο ζηελ Κχπξν. 

  

Πξνηάζεηο ΚΔΔ θαη Δπηκειεηεξίσλ ηεο ρψξαο: 

Κύπια επιζήμανζη ηηρ ΚΕΕ, αλλά και βαζική επιδίωξη και ζηόσο ηων πποζπαθειών ηηρ, 

αποηέλεζε και αποηελεί η δςναηόηηηα ηων επισειπήζεων να πληπώνοςν λιγόηεπα και από ηην 

πλεςπά ηοςρ οι δικαιούσοι να παίπνοςν πεπιζζόηεπα. 

  

πγθεθξηκέλα: 

 Γηαθάλεηα θαη ζπλεξγαζία. 

 Τπνρξεσηηθή δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ρξεζηψλ θαη Οξγαληζκψλ πιινγηθήο 

Γηαρείξηζεο (ΟΓ-Γηθαηνχρνη). Ζ ππνρξεσηηθή δηαπξαγκάηεπζε (κεηαμχ ζπιινγηθψλ 

θνξέσλ-ΚΔΔΔ, ΓΔΒΔΔ, ΔΔΔ θ.ιπ. θαη ησλ Οξγαληζκψλ πιινγηθήο Γηαρείξηζεο) 

ζα θέξεη ηηο δχν πιεπξέο ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα πξψηε θνξά, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληάζζεηαη έλα ακνηβνιφγην δίθαην θαη θνηλά απνδεθηφ. 

 Μεδεληζκφο ηνπ εηζπξαθηηθνχ θφζηνπο, κέζσ ηεο είζπξαμεο απφ ηα Δπηκειεηήξηα 

ησλ ζπκθσλεκέλσλ απφ ππνρξεσηηθή δηαπξαγκάηεπζε ακνηβνινγίσλ θαη 

απνδίδνληαο ηα απζεκεξφλ ζηνπο ΟΓ. Μέρξη ζήκεξα ην εηζπξαθηηθφ θφζηνο ηεο 

ΑΔΠΗ πνιιέο θνξέο μεπεξλνχζε αθφκε θαη ην 100% ησλ εηζπξάμεσλ. Δπίζεο, 

πξνηείλνπκε ην θφζηνο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ λα κνηξαζηεί αληαπνδνηηθά 

ζην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο. 

  

 Παξέκβαζε θξαηηθνχ επίηξνπνπ ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη 

ηε δηαθάλεηα ησλ ρξεκάησλ πνπ εηζπξάηηνληαη θαη δηαλέκνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο 

θαζψο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ ΟΓ. 

  

 

 

 



ην θαιεληάξη ηεο 29εο Reggata Φηιίαο  “Appuntamento in Adriatico e Ionio”  

ε Αηησιναθαξλαλία θαη ε 2ε Αλαπηπμηαθή Έθζεζε Τπεξεζηψλ & Πξντφλησλ  

Γήκνπ Ηεξάο Πφιεσο Μεζνινγγίνπ. 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο επηκέλνληαο ζηελ ζηξαηεγηθή ΜΑΕΗ, ΣΟΠΗΚΑ ΜΔ 

ΔΞΩΣΡΔΦΔΗΑ, ζηεξίδνληαο έκπξαθηα γηα άιιε κηα θνξά ηεο θνηλέο Αλαπηπμηαθέο 

πξσηνβνπιίεο κε ην Γήκν Η.Π. Μεζνινγγίνπ, ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο θαη ηνλ 

Δκπνξνβηνκεραληθφ χιινγν Η.Π. Μεζνινγγίνπ, ζπκκεηέρεη ζηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο 2εο 

Αλαπηπμηαθήο Έθζεζεο Τπεξεζηψλ & Πξντφλησλ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεσο Μεζνινγγίνπ. 

Θέηνληαο φκσο σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Θεζκνχ, ηελ αχμεζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, ηελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 

Αηησιναθαξλαληθψλ πξντφλησλ, ζπκπεξηέιαβε ζην επίζεκν θαιεληάξη θαη ζην εκεξνιφγην 

πινήγεζεο ηεο εμαηξεηηθά δεκνθηινχο Γηεζλνχο Ηζηηνπιντθήο Γξάζεο 

“AppuntamentoinAdriaticoeIonio”, σο ζηαζκφ, ηελ Ηεξά Πφιε ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη ηελ 2ε 

Αλαπηπμηαθή Έθζεζε Μεζνινγγίνπ.  

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο σο κέινο ηεο Δπξσκεζνγεηαθήο 

Assonauticaζπκκεηέρεη ζηελ 29ε Reggata Φηιίαο “AppuntamentoinAdriaticoeIonio” θαη 

ζα θηινμελήζεη γηα 3 ήκεξεο 20 Ηζηηνπιντθά θάθε καδί κε ηα πιεξψκαηά ηνπο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο, δηνξγαλψλνληαο θνηλέο Αλαπηπμηαθέο δξάζεηο. Γηα 6ε θνξά ηα 

ηειεπηαία 10 ρξφληα, ε παλέκνξθε αθηνγξακκή θαη ηα γξαθηθά ιηκαλάθηα ηνπ Νφκνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεκα ζην εκεξνιφγην πινήγεζεο ηεο Γηεζλνχο 

Ηζηηνπιντθήο Γξάζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε φιε ηελ Αδξηαηηθή θαη ην Ηφλην δηαζρίδνληαο ηηο 

αθηνγξακκέο ηεο Ηηαιίαο, Κξναηίαο, Βνζλίαο, Μαπξνβνπλίνπ, Αιβαλίαο θαη Διιάδνο.  

Δίλαη ε πνιινζηή θνξά πνπ ε Reggata Φηιίαο θηάλεη ζηελ Αηησιναθαξλαλία θαη ην γεγνλφο 

απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο καθξάο παξνπζίαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο ζε 

δηαθξαηηθέο δξάζεηο ηεο Διιάδαο κε ηε γεηηνληθή Ηηαιία θαη ινηπέο ρψξεο πνπ βξέρνληαη απφ 

ηελ Αδξηαηηθή θαη ην Ηφλην θαη πνπ έρνπλ σο ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ ηνκέα ηνπ 

Ηζηηνπιντθνχ Σνπξηζκνχ θαη ηνπ Σνπξηζκνχ θαθψλ Αλαςπρήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πξνψζεζε ηνπ γαζηξνλνκηθνχ πινχηνπ, ησλ πξντφλησλ αξηζηείαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ 

ηνκέα, ηελ ελ γέλε εμσζηξέθεηα θαη ηνπξηζηηθή πξνβνιή ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη ηεο 

Ηζηνξίαο ηνπ Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο.  

Νέα ζπζηήκαηα θαη κέζνδνη απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

Νένπ ηχπνπ δηαζηαπξψζεηο θαη εξγαιεία γηα ζηνρεπκέλεο θαη πην απνδνηηθέο θαηαζρέζεηο 

πξνβιέπεη ην λέν ρέδην Γξάζεο γηα ην 2017 ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

  

χκθσλα κε ην ζρέδην πνπ ππνγξάθεη ν Γηνηθεηήο ηεο ΑΑΓΔ θ.Γηψξγνο Πηηζηιήο, ην νπνίν 

δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπαίλνπλ νη βάζεηο θαη γηα ζεκαληηθέο 

αιιαγέο πνπ ζα ππάξμνπλ ην 2018-2019 φπσο: 

  

-έσο 31/12/2018 λα έρεη ελζσκαησζεί ην λέν ζχζηεκα ππνινγηζκνχ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ 

ησλ απηαπαζρνινπκέλσλ ψζηε ν ππνινγηζκφο θαη ε είζπξαμε ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο λα γίλεηαη απφ ηελ εθνξία. 

 

-έσο 31/12/2018 λα κπνξεί ην TAXISnet λα δέρεηαη θαη ηηο εθπξφζεζκεο αξρηθέο θνξνινγηθέο 

δειψζεηο. 

 

-έσο 31 Μαξηίνπ ηνπ 2019 λα έρεη ηειεηψζεη ε πινπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ Πεξηνπζηνινγίνπ 

(ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγθαηξεο ςήθηζεο ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ). 

 

-έσο 30 Ηνπλίνπ 2019 λα έρεη νινθιεξσζεί ειεθηξνληθφ χζηεκα Παξαθνινχζεζεο θαη 

Δίζπξαμεο Οθεηιψλ. 

http://www.protothema.gr/economy/ggde/tag/
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Άκεζα φκσο, απφ θέηνο θηφιαο: 

  

-έσο 31 Ηνπιίνπ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη πιεξσκέο θφξσλ κε θάξηεο κέζσ TAXISnet. 

 

-κέρξη 31/7/2017 ζα δεκηνπξγεζεί θαηζχζηεκα γηα ηελ απεηθφληζε «αθεξέγγπσλ νθεηιεηψλ». 

 

-έσο 30 επηεκβξίνπ ζα έρεη γίλεη δηαζχλδεζε ηεο εθνξίαο κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

ΔΡΓΑΝΖ φπνπ δειψλνπλ νη εξγνδφηεο ηηο πξνζιήςεηο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπο, ψζηε λα 

κπνξεί ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε λα δηαζηαπξψλεη ηη δειψλνπλ νη θνξνινγνχκελνη. 

 

-έσο 31 Οθησβξίνπ ζα εκθαλίδνληαη θαη νη επηζηξνθέο θφξνπ ζηελ ζειίδα 

«πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθνξφξεζε» ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ζην Taxisnet. 

 

-ζηα κέζα ή ηέιε ηνπ έηνπο θαη, πάλησο, εληφο κελφο απφ ηελ ςήθηζε ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ, ζα επηδίδνληαη ειεθηξνληθά θαηαζρεηήξηα θαη γηα ηα πεξηερφκελα ζπξίδσλ. 

 

-κέρξη 31/12/2017 ε εθνξία ζα απνθηήζεη πξφζβαζε θαη ζηα δεδνκέλα ηνπ Κηεκαηνινγίνπ 

γηα ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ ηδηνθηεζίαο θαη δηαζηαπξψζεηο κε ηα δεισζέληα ζηα Δ9, αιιά θαη 

γηα ηελ ηαρχηεξε εγγξαθή θαηαζρέζεσλ θαη βαξψλ (ή θαη ηελ άξζε απηψλ) απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηεο. Παξάιιεια ζα ππάξμεη εληνπηζκφο ππνρξέσλ ζε ππνβνιή Δ9 θαη 

επηθνηλσλία κε φζνπο δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί. 

 

-κέρξη 31/12/2017 ζα κπνπλ νη βάζεηο γηα δηαζηαπξψζεηο θαη ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο, κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ εηδηθψλ θιαδηθψλ δεηθηψλ επηρεηξήζεσλ (βάζεη ησλ δειψζεσλ πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί). Οπζηαζηηθά ε εθνξία ζα βιέπεη απνθιίζεηο θαη χπνπηεο θηλήζεηο επηρεηξήζεσλ 

πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ γεληθή εηθφλα πνπ εκθαλίδεη ν θιάδνο ηνπο. 

 

-έσο 31.12.2017 ην 70% ησλ αηηήζεσλ επηζηξνθήο θφξνπ ΦΠΑ θιπ λα ηθαλνπνηείηαη εληφο 

90 εκεξψλ θαη λα έρεη εθθαζαξηζηεί πάλσ απφ 80% ησλ εθθξεκψλ πνζψλ πξνο επηζηξνθή. 

Πξνβιέπνληαη 3,289 δηζ. ζε επηζηξνθέο θέηνο θαη επηπιένλ 1,886 δηζ. επηζηξνθέο απφ ηηο 

ΓΟΤ κέζσ ηεο εηδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα εθθξεκείο αηηήζεηο πνπ αθνξνχλ έσο 31/10/2017. 

 

-έσο 30/6 ζα εθδνζνχλ νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ξπζκίζεσλ πησρεπκέλσλ (άξζξν 62Α ηνπ 

Κψδηθα Δηζπξάμεσλ Γεκνζίσλ Δζφδσλ). Αθφκε, νη λέεο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Πησρεπηηθνχ 

Κψδηθα ζα ελεξγνπνηεζνχλ εληφο εμακήλνπ απφ ηελ ςήθηζ’ε ηνπο, δειαδή ζηα κέζα ή πξνο 

ηα ηέιε ηνπ έηνπο. 

  

Δπηπιένλ, κεηαμχ άιισλ, κέζα ζηε ρξνληά πξνβιέπνληαη: 

  

- επέθηαζε ηνπ εχξνπο ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζρέζσλ θαη ζα ππάξμεη πεξαηηέξσ 

απηακαηνπνίεζή ηνπο. Μεηαμχ άιισλ φκσο πξνβιέπεηαη θαη ε ειεθηξνληθή άξζε ή 

πεξηνξηζκφο ησλ θαηαζρέζεσλ κε ειεθηξνληθά κέζα, ψζηε λα κελ παξαθσιχεηαη ε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ εκπιενθνκέλσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

 

-απηφκαηνη ειεθηξνληθνί ζπκςεθηζκνί, εηδηθά γηα κηθξά πνζά. 

 

-επαλαζρεδηαζκφο ηνπ Δ3 (έσο 30/9/2017) ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ηεξνχκελα βηβιία 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

-θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κεγάισλ νθεηιεηψλ. 

 

-ειεθηξνληθή ππνβνιή ηπρφλ βιάβεο θνξνινγηθήο κλήκεο ησλ ηακεηαθψλ κεραλψλ, κε 

ηαπηφρξνλε αληηθαηάζηαζή ηεο κε λέα θνξνινγηθή κλήκε. 

http://www.protothema.gr/economy/fpa/tag/


 

-ζα γίλεηαη πιένλ ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε δειψζεσλ θφξνπ κεηαβίβαζεο, γνληθήο 

παξνρήο θαη θιεξνλνκηάο αθηλήησλ (έσο 31/12/17). 

 

-ειεθηξνληθή ππνβνιή αλαθνξάο βιάβεο θνξνινγηθήο κλήκεο ΦΖΜ, κε ηαπηφρξνλε 

αληηθαηάζηαζή ηεο κε λέα θνξνινγηθή κλήκα. 

 

-ειεθηξνληθή δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ εηζαγγειηθψλ παξαγγειηψλ κέζσ ηνπ 

ELENXIS. 

 

-ελίζρπζε ηεο Γηεχζπλζε Δπίιπζεο θνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ (ΓΔΓ) ζηελ νπνία πξνζθεχγνπλ 

νη θνξνινγνχκελνη γηα λα δηθαησζνχλ. Δληφο 30 εκεξψλ,  νη απνθάζεηο ΓΔΓ ζα 

δεκνζηεχνληαη ζην δηαδίθηπν θαη έσο 30.6.17 ζα γίλεη ε αλάξηεζε φζσλ απνθάζεσλ 

εθδφζεθαλ έσο 31.3.2017. 

 

  7 Πξνηάζεηο λνκνζεηηθήο νξγαλσηηθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο πθήο πνπ κπνξνχλ λα 

απνγεηψζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

Σξία ρξφληα κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4302/2014 γηα ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα, ν λφκνο 

παξακέλεη αλελεξγφο γεγνλφο πνπ νδήγεζε ηνπο ζεζκνχο λα δεηνχλ εθ λένπ θαη γηα κία 

αθφκε θνξά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ, ζέηνληάο ηνλ μαλά ζηα πξναπαηηνχκελα ηεο 

αμηνιφγεζεο. Δπηά αλαιπηηθέο θαη πιήξσο ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο πνπ έρεη ππνβάιεη ε 

ΚΔΔ είηε κε ππνκλήκαηα ηεο ζηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο, είηε κέζσ ηεο αληηπξνζσπείαο 

ηεο ζην πκβνχιην Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο Δθνδηαζηηθήο εδψ θαη κήλεο, είηε 

απνξξίθζεθαλ είηε παξακέλνπλ ζην ζπξηάξη ησλ αξκνδίσλ δπζηπρψο. Αθνξνχλ ζε 

πξνηάζεηο γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηελ ρσξνζέηεζε ηνπο, 

ηελ ξχζκηζε ησλ βαζκψλ φριεζεο, ηνλ εζληθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Πάξθσλ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Αθνξνχλ επίζεο ζε πξνηάζεηο γηα εηδηθά αλαπηπμηαθά θαη 

ρξεκαηνδνηηθά θίλεηξα ζηνλ Αλαπηπμηαθφ λφκν θαη ζην ΔΠΑ (ΔΠΑλΔΚ), φπνπ ε ΚΔΔ ήδε 

απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2016 θαηέζεζε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα ηελ θαη’ εμαίξεζε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλαλέσζεο ησλ νδηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο. Αλ νη πξνηάζεηο ηεο ΚΔΔ ή 

θάπνηεο εμ απηψλ είραλ γίλεη απνδεθηέο αξκνδίσο, ε θαηάζηαζε ζηελ εθνδηαζηηθή ζα ήηαλ 

δηαθνξεηηθή θαη πάλησο πην ειπηδνθφξα, δήισζε ν Πξφεδξνο θ. Μίραινο. 

 

Τπνπξγείν εξγαζίαο : Δπεμεξγάδεηαη λέα ξχζκηζε νθεηιψλ έσο 120 δφζεηο. 

Βαζηά αλάζα ζηα έζνδα ηνπ ΔΦΚΑ αιιά θαη ζε ρηιηάδεο νθεηιέηεο, ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο θαη αγξφηεο, πξνζθέξεη ε λέα ξχζκηζε πνπ επεμεξγάδεηαη ην ππνπξγείν 

Δξγαζίαο γηα απνπιεξσκή παιαηφηεξσλ ρξεψλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, πνπ ζήκεξα 

αγγίδνπλ ηα 30 δηζ. επξψ. χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα κε ηελ ξχζκηζε νη νθεηιέηεο ζα 

κπνξνχλ λα απνπιεξψζνπλ ηα ρξέε ηνπο ζε έσο 120 δφζεηο κε θνχξεκα ησλ 

πξνζαπμήζεσλ. Όζν ιηγφηεξεο είλαη νη δφζεηο ηφζν κεγαιχηεξν ην θνχξεκα. Τπφ 

πξνυπνζέζεηο κάιηζηα ζα πξνβιέπεηαη αθφκε θαη θνχξεκα ηεο βαζηθήο νθεηιήο. ηε 

ξχζκηζε απηή ππάγνληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο – ρσξίο πεξηνξηζκφ, 

 έκπνξνη, αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη λνκηθά πξφζσπα κε ζπλνιηθέο νθεηιέο έσο 

20.000 επξψ. 

Ση ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ: 

 Απνπιεξσκή ρξένπο ζε δφζεηο (έσο 120), 

 θνχξεκα πξνζαπμήζεσλ, 

 εθάπαμ θαηαβνιή κε νιηθή δηαγξαθή πξνζαπμήζεσλ θαη πξνζηίκσλ (100%), 

 60 δφζεηο κε κείσζε θαηά 75% ησλ πξνζαπμήζεσλ, 

 120 δφζεηο κε κείσζε θαηά 35% ησλ πξνζαπμήζεσλ 



ε πνηεο πεξηπηψζεηο ζα γίλεηαη «θνχξεκα» ζηε βαζηθή νθεηιή: 

Ζ ξχζκηζε αθνξά νθεηιέο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016. Απηφ είλαη απαξαίηεην γηαηί αιιηψο ζα 

ππήξρε θίλεηξν αζέηεζεο λέσλ νθεηιψλ. Οη λέεο νθεηιέο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηα πάγηα 

ζρήκαηα ξπζκίζεσλ. Δπίζεο δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην λα κπαίλνπλ ζηνλ λφκν φζνη 

έρνπλ ήδε ξχζκηζε νθεηιψλ. Ζ ξπζκηζκέλε νθεηιή (π.ρ. 100 δφζεηο) κέλεη σο έρεη ζην λέν 

ζρήκα ξπζκίζεσλ θαη ξπζκίδνληαη νη ππφινηπεο νθεηιέο. 

Πνηα αγαζά επηζηξέθνπλ ζην κεησκέλν ζπληειεζηή Φ.Π.Α. απφ 01.7.2017. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ επαλέξρνληαη νξηζκέλα αγαζά ζην 

ρακειφ ζπληειεζηή ΦΠΑ (13%) απφ ηνλ θαλνληθφ (24%) . πγθεθξηκέλα κεηψλνληαη ζε ελλέα 

( 9 ) θαηεγνξίεο αγαζψλ ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ θαη είλαη νη αθφινπζεο : 1. Άινγα, γατδνχξηα θαη 

κνπιάξηα θάζε είδνπο, βννεηδή, ρνηξνεηδή, πξνβαηνεηδή θαη αηγνεηδή, δσληαλά. Δμαηξνχληαη 

ηα άινγα ηππνδξνκηψλ (Γ.Κ. ΔΥ 0101,0102, 0103 θαη 0104), 2. Πεηεηλνί, θφηεο, πάπηεο, 

ρήλεο, γάινη, γαινπνχιεο θαη θξαγθφθνηεο, δσληαλά, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ αλζξψπηλε 

δηαηξνθή (Γ.Κ. ΔΥ0105), 3. Κνπλέιηα, πεξηζηέξηα, νξηχθηα, θαζηαλνί, πέξδηθεο, ιαγνί θαη 

ινηπά δψα θαη πηελά, δσληαλά, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ αλζξψπηλε δηαηξνθή. Εψα πνπ 

εθηξέθνληαη γηα ηε γνπλνπνηία. Μέιηζζεο. Αθάξεα (έληνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

θαιιηέξγεηεο αληί εληνκνθηφλσλ) (Γ.Κ. ΔΥ 0106), 4. πέξκαηα θαη ζπφξνη πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ζπνξά (Γ.Κ. ΔΥ 1201, ΔΥ 1202, ΔΥ 1204, ΔΥ 1205, ΔΥ 1207 θαη ΔΥ 1209), 5. Άρπξα θαη 

θινηνί αθαηέξγαζησλ δεκεηξηαθψλ, έζησ θαη ηεκαρηζκέλα, αιεζκέλα, ζπκπηεζκέλα ή 

ζπζζσκαησκέλα κε κνξθή ζβφισλ. Γνγγχιηα νπεδίαο (γνγγπινθξάκβεο), ηεχηια 

θηελνηξνθηθά, ξίδεο θηελνηξνθηθέο, ρνξηνλνκέο (FOIN, LUZERNE), ηξηθχιιηα, θηελνηξνθηθά 

ιάραλα, ρνξηνλνκέο ινχπηλνπ, βίθνπ θαη παξφκνηα θηελνηξνθηθά πξντφληα, έζησ θαη 

ζπζζσκαησκέλα κε κνξθή ζβφισλ (Γ.Κ. 1213 θαη 1214), 6. Τπνιείκκαηα θαη απνξξίκκαηα 

ησλ βηνκεραληψλ εηδψλ δηαηξνθήο. Σξνθέο παξαζθεπαζκέλεο γηα δψα. Δμαηξνχληαη ηα 

παξαζθεπάζκαηα ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ (Γ.Κ. 2301, 

2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307 θαη 2308), 7. Μαζηίρα (ιεπθή ή κε), αθαηέξγαζηε (Γ.Κ. 

ΔΥ 1301), 8. Ληπάζκαηα (Γ.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104 θαη 3105), 9. Δληνκνθηφλα, 

πνληηθνθάξκαθα, κπθεηνθηφλα, δηδαληνθηφλα, αλαζρεηηθά ηεο βιάζηεζεο θαη ξπζκηζηηθά ηεο 

αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, απνιπκαληηθά θαη παξφκνηα πξντφληα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

κνξθέο ή ζπζθεπαζίεο γηα ηε ιηαληθή πψιεζε ή σο παξαζθεπάζκαηα άιια απφ εθείλα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε. Δμαηξνχληαη ηα εληνκναπσζεηηθά, ηα απνιπκαληηθά γηα 

νηθηαθέο ρξήζεηο, ηα εληνκνθηφλα θαη θαηζαξηδνθηφλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θηάιεο κε 

πξνσζεηηθφ αέξην ή ζε ζθφλε γηα νηθηαθέο ρξήζεηο (Γ.Κ. ΔΥ 3808). 

 

ην 1/4 ππνινγίδεηαη ε ζθηψδεο νηθνλνκία ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε έξεπλα.                  

ην 25% ηνπ επίζεκνπ ΑΔΠ ππνινγίδεηαη φηη θηλείηαη θαηά κέζν φξν ε ζθηψδεο νηθνλνκία 

ζηελ Διιάδα, ε νπνία εθηηκάηαη φηη έρεη απμεζεί, ππνζηήξημε ν θαζεγεηήο Βαζίιεο Βιάρνο, 

δηδάζθσλ ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, παξνπζηάδνληαο ηα επξήκαηα ππφ εμέιημε έξεπλαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 

θηψδνπο Οηθνλνκίαο. Βάζεη ησλ επξεκάησλ ηεο κειέηεο, ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ζθηψδε νηθνλνκία θπκαίλεηαη θαηά κέζν φξν γχξσ ζην 60% θη 

απνγεηψλεηαη ζην 71,6% ζηελ πεξίπησζε ησλ αλέξγσλ. χκθσλα κε ηνλ θ.Βιάρν, βαζηθνί 

παξάγνληεο αχμεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε αίζζεζε κε αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ 

θνξνινγηθψλ βαξψλ θαη έιιεηςεο δηθαίνπ ζηελ θαηαλνκή ηνπο, αιιά θαη νη αλεπαξθείο 

έιεγρνη.  

  

  

αθάξη θαηαζρέζεσλ γηα φζνπο ρξσζηνχλ ζην δεκφζην απφ ηελ εθνξία. 

Δθηεηακέλνπο ειέγρνπο γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, 

απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ θαη 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26177


αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ πξνβιέπεη, 

κεηαμχ άιισλ, ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Γξάζεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, 

πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Σν ζρέδην, κεηαμχ άιισλ, πξνβιέπεη 

ηελ δηαζχλδεζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο κε ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ηεο ΔΑΥΔ (έσο ηελ 

30.6 2018) θαη ηεο ΔΡΓΑΝΖ (έσο 30.12.2017) φπσο θαη ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ 

πεξηνπζηνινγίνπ (έσο ην Μάξηην ηνπ 2019) κε ζθνπφ ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν εληνπηζκφ ηεο 

θνξνδηαθπγήο.  

ΔΡΓΑΝΖ: 92.132 Πεξηζζφηεξεο πξνζιήςεηο απφ απνιχζεηο ηνλ Απξίιην. 

Σελ πςειφηεξε κεληαία επίδνζε απφ ην 2001 έσο ζήκεξα θαηέγξαςε ηνλ Απξίιην ην 

ηζνδχγην πξνζιήςεσλ-απνρσξήζεσλ (ζεηηθφ θαηά 92.132 ζέζεηο εξγαζίαο), ζχκθσλα κε ηηο 

ξνέο κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ θαηαγξάθεη ην Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Δξγάλε. Κξίζηκεο ζεκαζίαο ζηνηρείν ε επηθξάηεζε ηνλ Απξίιην ηνπ πνζνζηνχ 

πξνζιήςεσλ κε πιήξε απαζρφιεζε, έλαληη ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ εξγαζίαο. Δπίδνζε- 

ξεθφξ θαηαγξάθεηαη θαη ζε επίπεδν ηεηξακήλνπ.  «Σα ζηνηρεία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο "ΔΡΓΑΝΖ" επηβεβαηψλνπλ ηε ζεηηθή δπλακηθή πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο» . 

Βειηίσζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ θιίκαηνο δείρλνπλ νη δείθηεο. 

ρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, πεξαηηέξσ βειηίσζε εκθάληζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2017 

ην νηθνλνκηθφ θιίκα, ην νπνίν δηακνξθψζεθε ζηηο 94,9 κνλάδεο (έλαληη 93,4 κνλάδεο ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα), σο απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ 

θπξίσο ζηηο ππεξεζίεο θαη ην ιηαληθφ εκπφξην, ελψ παξάιιεια αλαθφπεθε ε πηψζε ηεο 

θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο (ζηηο -72,2 κνλάδεο έλαληη -74,4 ηνλ πξνεγνχκελν κήλα).  

Σελ ίδηα ψξα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ θαη παξά ηελ αίζζεζε ηεο αγνξάο, ν 

φγθνο ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ πιελ θαπζίκσλ απμήζεθε θαηά +9,1% ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 2017 (έλαληη -5,5% ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016), εληζρχνληαο εθ λένπ ηελ αλνδηθή ηάζε 

πνπ δηαγξάθεη απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2016, κε ηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο θαηαζηεκάησλ 

λα εκθαλίδνπλ βειηησκέλν φγθν πσιήζεσλ ην πξψην δίκελν ηνπ 2017 (+4,1% ν γεληθφο 

δείθηεο). Ωζηφζν, ηνλ Μάξηην ηνπ 2017 ζπλερίζηεθε ε εθξνή θαηαζέζεσλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ (-€312 εθαη.), ελψ ε κείσζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ επηβξαδχλζεθε ζην -0,2% (απφ -0,4% ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017). 

  

Αχμεζε 10,1% ζηελ επηβαηηθή θίλεζε ζηα αεξνδξφκηα ην Α’ 4Μελν 2017. 

Αχμεζε 10,1% παξνπζίαζε ε επηβαηηθή θίλεζε ζηα αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο ην πξψην 4κελν 

ηνπ έηνπο, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα πέξπζη. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δηαθηλεζέλησλ 

επηβαηψλ ην ηεηξάκελν ηνπ 2017 έθζαζε ηα 9.275.894, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 10,1% ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2016, πνπ είραλ δηαθηλεζεί 8.427.013 επηβάηεο. ε φηη 

αθνξά ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πηήζεσλ ζηα ειιεληθά αεξνδξφκηα έθζαζε ηηο 89.991, 

παξνπζηάδνληαο νξηαθή αχμεζε 0,2%, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2016, πνπ 

είραλ πξαγκαηνπνηεζεί 89.851 πηήζεηο. 

ΔΦΚΑ: Πιενλαζκαηηθφο ν Πξνυπνινγηζκφο ην Σεηξάκελν. 

Πιενλαζκαηηθφο, άλσ ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ επξψ, εκθαλίδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

ΔΦΚΑ ην ηεηξάκελν Ηαλνπαξίνπ- Απξηιίνπ 2017, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο εθηέιεζήο ηνπ, 

ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, γηα ην α΄ ηεηξάκελν ηνπ 

έηνπο ν ΔΦΚΑ παξνπζηάδεη πιεφλαζκα 112,33 εθαη. επξψ, έλαληη πξνβιεπφκελνπ ηακεηαθνχ 

ειιείκκαηνο 234 εθαη. επξψ γηα ην ίδην δηάζηεκα. Σν πιεφλαζκα, αλαθέξεηαη, πξνθχπηεη 

κεηά θαη ηελ απφδνζε ζηνλ ΔΟΠΤΤ, ην ΔΣΔΑΔΠ, ηνλ ΟΑΔΓ θαη ην ΑΚΑΓΔ, ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εζφδσλ πνπ εηζπξάρζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο απφ ηνλ ΔΦΚΑ. 



 

 Σνλ Αχγνπζην μεθηλά ν εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο γηα ηηο νθεηιέο. 

 ηηο 3 Απγνχζηνπ ζα ελεξγνπνηεζεί ν λένο Νφκνο 4469/2017 γηα ηνλ εμσδηθαζηηθφ 

ζπκβηβαζκφ, πνπ πξνβιέπεη κία δηαδηθαζία ξχζκηζεο φισλ ησλ νθεηιψλ κηα επηρείξεζεο 

πξνο ην ζχλνιν ησλ πηζησηψλ, δειαδή ηξάπεδεο, εθνξίεο, ηεισλεία, δήκνπο, αζθαιηζηηθά 

ηακεία θαη ινηπνχο ηδηψηεο (π.ρ. πξνκεζεπηέο). Ο λφκνο ζα παξακείλεη ζε ηζρχ έσο ηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2018, ελψ ζηηο 4 Απγνχζηνπ 2017 ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θαη ε ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα γηα ηνλ εμσδηθαζηηθφ κεραληζκφ επίιπζεο δηαθνξψλ.  

 

 

Δθηφο ξχζκηζεο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 115.658 Οθεηιέηεο.                                

Απμήζεθαλ θαηά 11.872 νη νθεηιέηεο πνπ ηέζεθαλ εθηφο ξχζκηζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπο 

νθεηιψλ κέζα ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2017, κε απνηέιεζκα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

νθεηιεηψλ πνπ είλαη εθηφο νπνηαζδήπνηε ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ λα αλέιζεη ζε 115.658 απφ 

103.786 πνπ ήηαλ ζην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2016. χκθσλα κε ηελ ηξηκεληαία έθζεζε ηνπ 

ΚΔΑΟ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο απνιεζζείζεο 

ξπζκίζεηο ησλ 115.658 νθεηιεηψλ αλέξρεηαη ζε 4,5 δηζ. επξψ. 

 

 

Σν ζρέδην γηα ηελ ραιάξσζε ησλ capital controls 

Mεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο κε ηνπο δαλεηζηέο επαλέξρεηαη ην ζέκα ηεο ραιάξσζεο 

ησλ capital controls. ην πξνζρέδην ηνπ λένπ κλεκνλίνπ πνπ δεκνζηεχηεθε αλαθέξεηαη 

κεηαμχ άιισλ θαη ε ραιάξσζε πνπ πξέπεη λα γίλεη κεηά απφ ηε ζχληαμε ελφο νδηθνχ ράξηε. 

Δλα απφ ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη είλαη ε αχμεζε ηνπ κεληαίνπ νξίνπ αλαιήςεσλ πνπ ζα 

θηάζεη ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο απφ ηα 840 επξψ πνπ είλαη ζήκεξα ζε βάζνο δχν 

εβδνκάδσλ ζηα 2.000 επξψ ην κήλα. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα αχμεζε ηνπ νξίνπ 

αλαιήςεσλ απφ ηα 420 επξψ πνπ είλαη ζήκεξα αλά εβδνκάδα ζηα 500 επξψ. Δπηπιένλ 

ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα εθηφο απ' ηελ αχμεζε ηνπ κεληαίνπ νξίνπ αλαιήςεσλ ζηα 2.000 

επξψ εμεηάδεηαη ην άλνηγκα λέσλ ινγαξηαζκψλ φςεσο ή θαηαζεηηθψλ κε ηελ πξνζζήθε 

δηθαηνχρσλ, αιιά θαη ε ελεξγνπνίεζε αδξαλψλ ινγαξηαζκψλ. Δμεηάδεηαη παξάιιεια ε 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλάιεςεο κεηξεηψλ πνπ επηζηξέθνπλ ζηηο ηξάπεδεο απφ ην 30% πνπ 

είλαη ζήκεξα ζην 60%, αιιά θαη λα απμεζεί ην πνζφ κεηαθνξάο θεθαιαίσλ πξνο ην 

εμσηεξηθφ απφ ηα 1.000 επξψ πνπ είλαη ζήκεξα ζηα 2.000 επξψ γηα θάζε πειάηε αλά κήλα. 

Ωζηφζν αθφκε δελ έρεη δνζεί πιήξεο ρξνλνδηάγξακκα σο πξνο ηελ αιιαγή απηή. 

 

Μηα ηζηνζειίδα ρξήζηκε γηα ππεξρξεσκέλνπο δαλεηνιήπηεο- ελεκέξσζε γηα ηε 

ξχζκηζε νθεηιψλ ζηα λνηθνθπξηά θαη επαγγεικαηίεο. 

Δλεκέξσζε γηα φ,ηη αθνξά ηελ ξχζκηζε νθεηιψλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 

πξνο ην Γεκφζην, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο ηδηψηεο, κπνξνχλ λα έρνπλ 

φζνη πνιίηεο ελδηαθέξνληαη λα πεξηεγεζνχλ ζηνλ δηθηπαθφ ρψξν ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο 

Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ Υξένπο (www.keyd.gov.gr) πνπ μεθίλεζε ηελ Παξαζθεπή 20/05/2017 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Με εχθνιν ηξφπν νη ελδηαθεξφκελνη ζα ελεκεξψλνληαη γηα ην ζχλνιν ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

παλειιαδηθνχ δηθηχνπ ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο δαλεηνιεπηψλ θαη γηα φιεο ηηο 

πξσηνβνπιίεο ηεο εηδηθήο γξακκαηείαο. Οη πνιίηεο κπνξνχλ βήκα-βήκα λα θάλνπλ 

πεξηήγεζε ζην ζεζκηθφ πιαίζην δηεπζέηεζεο ή θαη ξχζκηζεο νθεηιψλ γηα φζα λνηθνθπξηά θαη 

επαγγεικαηίεο νθείινπλ ζε Γεκφζην, αζθαιηζηηθά ηακεία, ηδηψηεο θαη ηξάπεδεο, λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ην λέν ζπκπιεξσκαηηθφ πιαίζην ιχζεσλ γηα ηηο θαζπζηεξνχκελεο 

επηρεηξεκαηηθέο νθεηιέο, γηα ηνλ ξφιν, ηελ απνζηνιή, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Κπβεξλεηηθνχ πκβνπιίνπ Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ Υξένπο, αιιά θαη γηα ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ε Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ Υξένπο, απφ ηα γξαθεία 

θαη ηα Κέληξα Δλεκέξσζεο θαη Τπνζηήξημεο Γαλεηνιεπηψλ. 

 

http://www.keyd.gov.gr/


 

ΔΛ.ΣΑΣ.: ην 1,6% ππνρψξεζε ν πιεζσξηζκφο ηνλ Απξίιην. 

ην 1,6% δηακνξθψζεθε ν πιεζσξηζκφο ηνλ Απξίιην, απφ 1,7% ηνλ Μάξηην, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ε ΔΛΣΑΣ. Ο ελαξκνληζκέλνο δείθηεο δηακνξθψζεθε ζην 1,6% 

ζε εηήζηα βάζε, απφ 1,7% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. 

 

 

ΔΛ.ΣΑΣ.: ε χθεζε ε νηθνλνκία ην Α’ 3Μελν ηνπ 2017. 

Μείσζε ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ ην α' ηξίκελν ηνπ 2017 ηεο ηάμεο ηνπ 0,1% (ζε ζρέζε κε ην δ' 

ηξίκελν ηνπ 2016) θαηαγξάθεη ε ΔΛΣΑΣ ζηα πξνζσξηλά ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε 

δεκνζηφηεηα. ε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν α' ηξίκελν ηνπ 2016, ε νηθνλνκία ζπξξηθλψζεθε θαηά 

0,5%. εκεηψλεηαη φηη ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην πξνβιέπεη αλάπηπμε 1,8% ην 2017 απφ 

2,7% ηεο εθηίκεζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη έλαληη 2,1% κε βάζε ηηο εαξηλέο πξνβιέςεηο ηε 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. χκθσλα κε ηα κε επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία, ην ΑΔΠ 

παξνπζίαζε κείσζε 0,3% ην α' ηξίκελν 2017 ζε ζρέζε κε ην α' ηξίκελν 2016. 

 

 

Ζιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί αθηλήησλ ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Αλαηξνπέο κε ηελ εθαξκνγή ησλ ειεθηξνληθψλ πιεηζηεξηαζκψλ θέξλεη ην πνιπλνκνζρέδην 

πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή. Οη ειεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί ζα δηελεξγνχληαη ηξεηο εκέξεο 

ηελ εβδνκάδα, Σεηάξηε, Πέκπηε, Παξαζθεπή. Σν αίηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ειεθηξνληθψλ 

πιεηζηεξηαζκψλ ήηαλ δηαξθέο απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ θαζψο πξέπεη λα αζθεζεί 

πίεζε, θπξίσο ζηνπο ζηξαηεγηθά θαθνπιεξσηέο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 

κείσζεο ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ. 

 

 

ΑΗΓΤΠΣΟ 

Αύμεζε ηηκήο ηνπξηζηηθήο ζεώξεζεο πνιιαπιήο εηζόδνπ ζηελ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο Σχπνο, ζηηο 21.3 ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην 

απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο ηνπξηζηηθήο ζεψξεζεο πνιιαπιήο εηζφδνπ ζηελ 

Αίγππην απφ ηα $35 ζηα $60, δηαηεξψληαο ηελ παιαηά ηηκή ησλ $25 γηα ηελ απιή ζεψξεζε 

κίαο εηζφδνπ. εκεηψλεηαη φηη ζηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ νη αηγππηηαθέο αξρέο είραλ εθθξάζεη 

ηελ πξφζεζε λα απμήζνπλ ηελ ηηκή θαη ηεο απιήο ζεψξεζεο απφ ηα επίπεδα ησλ $25 ζηα 

$60 κε ηζρχ απφ 1.3.2017, ζηελ ζπλέρεηα σζηφζν ε έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ 

αχμεζεο είρε αλαβιεζεί γηα ηελ 1.7.2017, θαηφπηλ αληηδξάζεσλ εθπξνζψπσλ ηνπ εγρψξηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Πεξαηηέξσ επηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ελεκέξσζε πνπ παξείραλ 

ζηα κέζα Μαξηίνπ ζηελ εδψ Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ. νη αξρέο κεηαλάζηεπζεο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ Καΐξνπ, νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε παξαβάζεσλ δηάξθεηαο 

ηζρχνο αηγππηηαθψλ ζεσξήζεσλ εηζφδνπ κεηαβιήζεθαλ σο αθνινχζσο: (α) ε ηζρχο ηεο 

ζεψξεζεο εηζφδνπ παξέξρεηαη 1 κήλα θαηφπηλ ηεο εκεξνκελίαο εηζφδνπ ζηελ ρψξα, ελψ 

αθνινπζεί δεθαπελζήκεξε πεξίνδνο ράξηηνο. (β) Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πεξηφδνπ 

ράξηηνο, επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ηεο ηάμεσο ησλ EGP1.053 γηα παξακνλή ζηελ 

Αίγππην έσο 3 κήλεο. (γ) Γηα θάζε επηπιένλ κήλα παξακνλήο ζηελ ρψξα, πέξαλ ηνπ 

αλσηέξσ ηξηκήλνπ, επηβάιιεηαη πξφζζεην πξφζηηκν ηεο ηάμεσο ησλ EGP500.  

 

 

ΑΕΔΡΜΠΑΪΣΕΑΝ 

Δγθαίληα ηνπ πξώηνπ “hypermarket” ζην Αδεξκπαϊηδάλ 

ηηο 6.4.2017 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή Υαηάη ηνπ αλαηνιηθνχ Μπαθνχ ηα εγθαίληα 

ηνπ πξψηνπ “hypermarket” θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο ζην Αδεξκπατηδάλ, ην νπνίν αλήθεη ζηελ 

αιπζίδα “Bravo”, εκπνξηθή επσλπκία ηεο εηαηξείαο “Azerbaijan Supermarket LLC”, κέινο ηνπ 

Pasha Group of Companies. 



Σν θαηάζηεκα έρεη έθηαζε 50.000 ηκ θαη δηαζέηεη πάλσ απφ 40.000 θσδηθνχο πξντφλησλ, 

είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν απφ ηα δχν άιια θαηαζηήκαηα ηεο αιπζίδαο θαη έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ. 

Οη ηπρφλ ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο ηεο αιπζίδαο απηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπ 

παξάζρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ θαη ζε εμαηξεηηθά ρακειή 

ηηκή. Διιεληθνί φκηινη πνπ ζεσξνχλ φηη πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ απεπζείαο κε ηνλ Food Buying Director ηνπ Οκίινπ θ. Jamal Guliyev (ηει. 

0099 4124041316, jguliyev@azerbaijansupermarket.com), αλαθέξνληαο φηη έιαβαλ ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ απφ ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο 

Διιεληθήο Πξεζβείαο ζην Μπαθνχ. 

 

 

ΑΛΓΔΡΗΑ 

21 πξνϊόληα ζηα νπνία επηβάιιεηαη θαζεζηώο αδεηώλ εηζαγωγήο 

Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ηεο Αιγεξίαο αλαθνίλσζε θαηάινγν 21 πξντφλησλ ζηα νπνία 

επηβάιιεηαη, εθεμήο, θαζεζηψο αδεηψλ εηζαγσγήο. 

Ο ζρεηηθφο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη 8 θαηεγνξίεο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ (απηνθίλεηα, 

επαγγεικαηηθά νρήκαηα, ζηδεξνπιηζκφ ζθπξνδέκαηνο, ρνληξφζπξκα απφ ζίδεξν, πξντφληα 

μπιείαο θαη θεξακηθά) θαη 13 αγξνηηθά πξντφληα θαη είδε δηαηξνθήο (βνδηλφ θξέαο θξέζθν θαη 

θαηεςπγκέλν, ηπξνθνκηθά πξντφληα, ιεκφληα, κήια, κπαλάλεο, θξηζάξη, ζφγηα, αξαβφζηηνο, 

ζπκππθλσκέλε ηνκάηα, πνιπθσζθνξηθά άιαηα). Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζην ζρεηηθφ 

θαηάινγν δελ πεξηιακβάλεηαη πιένλ ην ηζηκέλην Portland, εθφζνλ, φπσο αλαθνίλσζε ε 

θπβέξλεζε, ε Αιγεξία δελ πξφθεηηαη λα πξνβεί ζε εηζαγσγή ηζηκέληνπ εθέηνο ιφγσ 

επάξθεηαο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Γξαθείν 

Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Αιγεξίνπ (ecocom-alger@mfa.gr ).  

 

ΒΟΝΗΑ - ΔΡΕΔΓΟΒΗΝΖ 

Σξέρνπζεο Δμειίμεηο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο 

– Οδηθόο Άμνλαο Corridor Vc 

ε πξφζθαηε ζπλέληεπμή ηνπ ζηα ηνπηθά ΜΜΔ, ν επηθεθαιήο ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο 

απηνθηλεηνδξφκσλ ηεο νληφηεηαο ηεο Federacija BiH, FBiH Motorways - JP Autoceste FBiH, 

Adnan Terzić, ππνγξάκκηζε φηη εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο πξνγξακκαηίδεηαη λα ιάβεη ρψξα 

θαηαζθεπαζηηθφ έξγν ζε έμη κεγάια εξγνηάμηα (construction sites), κε ην χςνο ηεο επέλδπζεο 

λα αγγίδεη ηα 2 δηο BAM [1,022 δηο. επξψ]. Ο ζρεδηαζκφο γηα ηα επφκελα ρξφληα - κε νξίδνληα 

ην έηνο 2021 - είλαη λα νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηκεκάησλ κήθνπο 145 ρικ. ηνπ 

απηνθηλεηνδξφκνπ θαη 24,5 ρικ. ηεο ισξίδαο ηαρείαο θπθινθνξίαο (fast lane) θαη λα μεθηλήζεη 

ε θαηαζθεπή λέσλ 36 ρικ. ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ. 

Παξάιιεια, ν θ. Terzić επηβεβαίσζε ζηηο 27.03.2017, κε αλαθνίλσζε, ηελ θεκνινγία πνπ 

δηαρέεην έσο πξφζθαηα πεξί ηεο αθχξσζεο (annulment) ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ ηκήκαηνο Počitelj – Zvirovići ζηελ πεξηνρή ηεο Δξδεγνβίλεο (βιέπε παιαηφηεξν Έγγξαθφ 

καο κε Α.Π.Φ. 2140/ 19/ Α 1075/ 23.12.2014,κε πξνο φινπο), θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ηξάπεδαο EIB ε νπνία απνηειεί ηνλ θχξην ρξεκαηνδφηε ηνπ έξγνπ. 

Πξφζζεζε φηη πνιχ ζχληνκα ν θνξέαο ηνπ ζα επαλεθθηλήζεη (re-launch) ηελ δηαδηθαζία 

πξνθήξπμεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ σο επείγνπζα δηαδηθαζία (urgent procedure), νχησο ψζηε ε 

ζρεηηθή ζπκθσλία θαηαζθεπήο λα ππνγξαθεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ γηα λα μεθηλήζνπλ νη 

εξγαζίεο. Δθηηκάηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο ηεο FBiH Motorways - JP Autoceste FBiH φηη ε 

λέα ζπκθσλία ζα έρεη ππνγξαθεί ην αξγφηεξν έσο ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ «απηνθηλεηνδξφκνπ 

«Corridor Vc» αλά ηκήκα, ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε θαηαζθεπή, ηηο εξγνιεπηηθέο θαη 

κειεηεηηθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θάζε ηκήκα, ηνπο Γηεζλείο 

Υξεκαηνδνηηθνχο Οξγαληζκνχο / Αλαπηπμηαθέο Σξάπεδεο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηηο ζπκβάζεηο 
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έξγνπ θαη ηελ ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ησλ ηκεκάησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή, 

είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν: [http://www.jpautoceste.ba/20130922711/koridor-

vc-autocesta] (ηζηνζειίδα δεκφζηαο επηρείξεζεο απηνθηλεηνδξφκσλ ηεο νληφηεηαο ηεο 

Federacija BiH, FBiH Motorways - JP Autoceste FBiH, πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο κφλν ζηελ 

ηνπηθή γιψζζα).Οη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ζην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ εξάγεβν (ecocom-

sarajevo@mfa.gr  ). 

 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

Η θαηαλάιωζε νπωξνθεπεπηηθώλ ζηελ Γεξκαλία 

Καηά ην 2016, ην κέζν γεξκαληθφ λνηθνθπξηφ θαηαλάισζε 160,4 θηιά λσπά νπσξνθεπεπηηθά 

(εθ ησλ νπνίσλ 88,7 θηιά θξνχηα, 71,7 θηιά ιαραληθά). 

Οη θχξηεο πξνηηκήζεηο ησλ Γεξκαλψλ θαηαλαισηψλ ζε θξνχηα είλαη θαηά ζεηξά: κήια, 

κπαλάλεο θαη πνξηνθάιηα. ηα ιαραληθά νη θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο είλαη θαηά ζεηξά: 

ηνκάηεο, θαξφηα θαη θξεκκχδηα.  

Οη δαπάλεο ηνπ κέζνπ λνηθνθπξηνχ ζηε Γεξκαλία γηα λσπά νπσξνθεπεπηηθά 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παηάηαο) ζεκείσζαλ αχμεζε πεξίπνπ 6% θαηά ην 2016 ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ελψ νη δαπάλεο ζπλνιηθά γηα ηξφθηκα & πνηά ην ίδην έηνο 

απμήζεθαλ κφλν θαηά 1%. Τπνινγίδεηαη φηη νη αγνξέο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ γίλνληαη κε 

ζπρλφηεηα κεγαιχηεξε απφ κία θνξά ηελ εβδνκάδα (θαηά κέζν φξν 86 θνξέο εηεζίσο). 

 

ΖΠΑ 

Έξεπλα Ακεξηθαληθνύ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ηωλ 

εηζαγωγώλ ράιπβα ζηελ εζληθή αζθάιεηα ηωλ ΗΠΑ. εκείωκα Αληηπξνζωπείαο ΔΔ. 

Σν ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ (DoC) δηεμάγεη έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο απφ 

ηηο εηζαγσγέο ράιπβα ζηελ εζληθή αζθάιεηα ησλ ΖΠΑ. Ζ ελ ιφγσ πξσηνβνπιία ζπλδέεηαη κε 

ηελ ππνγξαθή Μλεκνλίνπ απφ ηνλ Πξφεδξν Trump κε ζέκα «Δηζαγσγέο Υάιπβα θαη Απεηιέο 

ζηελ Δζληθή Αζθάιεηα».  

Ο θιάδνο ηεο ακεξηθαληθήο ραιπβνπξγίαο έρεη αληηδξάζεη ζεηηθά ζηελ πξσηνβνπιία απηή. Ο 

εηζαγφκελνο ράιπβαο ζηηο ΖΠΑ θαιχπηεη ζήκεξα πεξίπνπ ην 27% ηεο ακεξηθαληθήο αγνξάο, 

ελψ ε ακεξηθαληθή ραιπβνπξγία, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ αμηνπνηεί 

ην 71% ηεο ζπλνιηθήο ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο. 

Ζ Αληηπξνζσπεία ηεο ΔΔ ζηελ Οπάζηγθησλ έρεη ζπληάμεη ζεκείσκα ζρεηηθφ κε ηελ 

δηεμαγσγή ηεο σο άλσ έξεπλαο πνπ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ & 

Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Οπάζηγθησλ (ecocom-washington@mfa.gr), κε ην νπνίν νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 

Η νπγγξηθή θπβέξλεζε ζρεδηάδεη ζεηξά κέηξωλ κε ζηόρν ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο ηωλ 

μέλωλ πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ 

Ο επηθεθαιήο ηνπ Πξσζππνπξγηθνχ Γξαθείνπ, Τπνπξγφο παξά ησ πξσζππνπξγψ, θ. János 

Lázár, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, θ. Mihály Varga, ππέβαιιαλ πξφηαζε γηα 

εθαξκνγή δέζκεο κέηξσλ θαηά ησλ μέλσλ πνιπεζληθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα 

θνξνινγεζνχλ νη κεγάινη ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ζα πεξηνξηζηνχλ νη κεγάιεο 

δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο έμσ απφ ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο ησλ πνιπεζληθψλ θαζψο θαη νη 

δαπάλεο δηαθήκηζεο, ζα απμεζεί ν αξηζκφο ππνρξεσηηθήο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε 

πςειφηεξεο απνδνρέο θαη ηέινο, ζα εθδησρζνχλ ηα εθπησηηθά θαηαζηήκαηα ησλ 

πνιπεζληθψλ απφ πεξηνρέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο Παγθφζκηα Πνιηηηζηηθή 

Κιεξνλνκηά. χκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα πξφηαζε, ηα κέηξα ζα ιεθζνχλ ζηαδηαθά ψζηε 

λα κελ πξνθαιέζνπλ αληηδξάζεηο θαη ελδερφκελεο πνηλέο απφ ηελ Δ. Δπηηξνπή. Δθηηκάηαη φηη 

ε θνξνιφγεζε ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζα επηθέξνπλ ζηα ηακεία ηνπ θξάηνπο έζνδα ηεο 

ηάμεο ησλ 20 δηο HUF εηεζίσο. Οη δαπάλεο δηαθήκηζεο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ην 0,5% 
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ησλ εζφδσλ ησλ θαηαζηεκάησλ, ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγνο 

ησλ εζφδσλ, ελψ ηηο Κπξηαθέο ην εκεξνκίζζην ζα δηπιαζηάδεηαη. Ζ πξφηαζε αλακέλεηαη λα 

ππνβιεζεί ζην Κνηλνβνχιην. Ο θ. Lázár, ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ, έζπεπζε λα δηεπθξηλίζεη φηη ηα 

κέηξα δελ ζηξέθνληαη θαηά ησλ μέλσλ πνιπεζληθψλ αιιά ζα εθαξκνζηνχλ θαη γηα ηηο 

εγρψξηεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ. Υαξαθηήξηζε ηε θνξνιφγεζε ησλ αλνηρηψλ ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο σο κέηξν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ δελ παξέιεηςε λα θαηεγνξήζεη 

ηηο πνιπεζληθέο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ Aldi θαη Lidl φηη πξνσζνχλ θαη δηαθηλνχλ 

πξντφληα θαηψηεξεο πνηφηεηαο ζηελ αγνξά ηεο Οπγγαξίαο θαη ησλ πξψελ αλαηνιηθψλ 

ρσξψλ. πκπιήξσζε, φηη νη εηαηξείεο απηέο ζα θιεζνχλ λα δψζνπλ εμεγήζεηο θαη λα 

απνθαιχςνπλ ηε ζχλζεζε ησλ πξντφλησλ πνπ δηαθηλνχλ, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ φηη ηα 

πξντφληα ηνπο ζηηο αγνξέο ησλ πξψελ αλαηνιηθψλ θξαηψλ, δελ ππνιείπνληαη πνηνηηθψο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο ζηηο αγνξέο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο.  

 

ΠΓΓΜ 

Πξνζθιήζεηο εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα ΓΙΣ ζε έξγα ρξεκαηνδόηεζεο, 

ζρεδηαζκνύ, θαηαζθεπήο, δηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο θαη αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο 

θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ ΠΓΓΜ. 

Ζ θπβέξλεζε ηεο ΠΓΓΜ έρεη δεκνζηεχζεη ηξεηο (3) πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

γηα ΓΗΣ (πκπξάμεηο Γεκνζίνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα) γηα έξγα ρξεκαηνδφηεζεο, ζρεδηαζκνχ, 

θαηαζθεπήο, δηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο θαη αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα www.vlada.mk, (contact person: Hristijan Mickoski, email: 

hristijanm@primeminister.gov.mk), θαζψο θαη ζην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ 

Τπνζέζεσλ θνπίσλ (ecocom-skopje@mfa.gr ). 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ιήγεη ηελ 26ε Ηνπλίνπ 2017.  

 

ΠΟΛΩΝΗΑ 

Δμαγωγή πνιωληθώλ κήιωλ ζηε Ρωζία  

ε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Dziennik Gazeta Prawna (16/3) επηζεκαίλεηαη φηη ηα 

πνισληθά κήια επηζηξέθνπλ ζηε ξσζηθή αγνξά, παξά ηελ επηβνιή ζρεηηθήο απαγφξεπζεο 

εηζαγσγψλ απφ ηε ξσζηθή θπβέξλεζε ην 2014. Ζ εμαγσγή ζηε Ρσζία γίλεηαη κέζσ 

Λεπθνξσζίαο θαη αθνχ ηα πνισληθά πξντφληα «βαπηηζηνχλ» ιεπθνξσζηθά, ελ γλψζεη θαη κε 

ηε ζησπεξή ζπλαίλεζε Πνισλψλ θαη Ρψζσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην επίπεδν ησλ 

πνισληθψλ εμαγσγψλ πιεζηάδεη ζηαδηαθά εθείλν ηνπ 2013 (1,2 εθ. ηφλνη).Πξηλ απφ ηε 

ξσζηθή απαγφξεπζε εηζαγσγψλ, ην 20% ηεο πνισληθήο παξαγσγήο κήισλ θαηέιεγε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα.  

 

 

. ΑΡΑΒΗΑ 

-Μείωζε ηνπ όγθνπ εκπνξίνπ κεηαμύ Δπξωπαϊθήο Έλωζεο θαη Υωξώλ – Μειώλ ηνπ 

πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο (GCC Countries) θαηά ην 2016. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Αληηπξνζσπείαο ζηελ ανπδηθή Αξαβία θαηά ην έηνο 

2016 νη εημαγσγέο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνο ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ – κειψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο παξνπζίαζαλ κείσζε 14% θαη νη εμαγσγέο αληίζηνηρε κείσζε 

10%, δειαδή ν φγθνο ηνπ δηκεξνχο εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ παξνπζίαζε κείσζε (απφ 155 δηο 

επξψ ην 2015, ζε 139 δηο επξψ ην 2016). 

Γηα ηα αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ησλ Υσξψλ Μειψλ ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο (GCC Countries) νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/statistics  

 

 

http://www.vlada.mk/
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ΟΤΖΓΗΑ 

 Δθδήιωζε νηλνγεπζίαο θαη πξνβνιήο ειιεληθώλ νίλωλ ζηε ηνθρόικε, 9 Ινπλίνπ 

2017  

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο 

ηεο Διιάδαο ζηε ηνθρφικε, πξνγξακκαηίδεηαη δηνξγάλσζε εθδήισζεο νηλνγεπζίαο 

ειιεληθψλ θξαζηψλ ζηε ηνθρφικε, ζηηο 9 Ηνπλίνπ 2017, θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ θ. Peter 

Behrens, ν νπνίνο είλαη εηδηθφο ζε ζέκαηα νηλνινγίαο θαη κέινο ηεο έλσζεο ζπγγξαθέσλ 

νπεδίαο. Ο θ. Behrens έρεη πξαγκαηνπνηήζεη, ηαμίδηα νηλνηνπξηζκνχ ζηε ρψξα καο κε 

νκάδα νπεδψλ ηνπξηζηψλ θαη έρεη επίζεο δεκνζηεχζεη βηβιίν, ζηε ζνπεδηθή γιψζζα, γηα ηα 

ειιεληθά θξαζηά, ελψ έρεη νξγαλψζεη θαη ζην παξειζφλ παξφκνηεο εθδειψζεηο.  

ηελ εθδήισζε ζα πξνζθιεζνχλ εγθεθξηκέλνη εηζαγσγείο ηνπ ζνπεδηθνχ κνλνπσιίνπ 

αιθννινχρσλ πνηψλ πνπ ήδε εηζάγνπλ ειιεληθά θξαζηά ζηε νπεδία, νηλνιφγνη θαη 

δεκνζηνγξάθνη απφ θιαδηθά πεξηνδηθά πνπ θαιχπηνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε νίλνπο θαη 

αληηπξφζσπνη εηαηξεηψλ θαη εζηηαηνξίσλ.  

Οη παξαγσγνί νίλνπ πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθδήισζε κπνξνχλ λα 

δειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο απεπζείαο ζηνλ θ. Peter Behrens, e-mail : e-

bjorn.peter.behrens@gmail.com. 

 

«40 Κνξπθαίνη Κιάδνη ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο» - 2017  

Ζ ICAP Group γηα 7ε ρξνληά, εθδίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή έθδνζε «40 Κνξπθαίνη Κιάδνη ηεο 

Διιεληθήο Οηθνλνκίαο« ( e-book ), αμηνπνηψληαο ζπλνπηηθά ην πιηθφ πνπ πεξηέρεηαη ζηηο 

αληίζηνηρεο ΚΛΑΓΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ηνπ Οκίινπ, πξνβάιινληαο ζεκαληηθέο επηρεηξήζεηο θάζε 

θιάδνπ. ηε λέα ζεκαηηθή ελφηεηα «Ζ Δμαγσγηθή Γξαζηεξηφηεηα ησλ Κιάδσλ ηεο Διιεληθήο 

Οηθνλνκίαο», θηινμελνχληαη άξζξα θαη ηνπνζεηήζεηο επηθαλψλ Φνξέσλ θαη Λεηηνπξγψλ 

θαζψο θαη εηδηθή κειέηε ηνπ Οκίινπ γηα ηηο Πξφζθαηεο Δμειίμεηο θαη Δπηδφζεηο 

επηιεγκέλσλ θιάδσλ ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Σνκέα.  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξεηψλ ηεο 

έθδνζεο θαηέγξαςε ειαθξά κείσζε ην 2015/14, παξάιιεια φκσο ε ζπγθξάηεζε ηνπ 

θφζηνπο είρε πνιχ ζεηηθφ αληίθηππν ζηε δηακφξθσζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Πξάγκαηη, ην έηνο 

2015 απνηέιεζε ην νξφζεκν πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ εληππσζηαθή επάλνδν ζηελ 

θεξδνθνξία θαη ην ηέινο κηαο παξαηεηακέλεο πεξηφδνπ ζπζζψξεπζεο δεκηψλ.  

Γηαβάζηε ΔΓΩ νιφθιεξε ηελ Μειέηε.   

εκάδηα αλάθακςεο εκθάληζε ε αγνξά αληαιιαθηηθψλ  

επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ην 2014 

Θεηηθή (νξηαθή) κεηαβνιή θαηέγξαςαλ νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο αληαιιαθηηθψλ επηβαηηθψλ 

απηνθηλήησλ ην 2014, κεηά απφ κία εμαεηία ζπλερνχο κείσζεο.  

Αχμεζε παξνπζίαζαλ νη πσιήζεηο ησλ “ after market ” αληαιιαθηηθψλ ην 2014, ελ αληηζέζεη 

κε ηηο πσιήζεηο ησλ “ γλήζησλ ” πνπ ζπλέρηζαλ ηελ πησηηθή ηνπο πνξεία.  

Οη πξφζθαηεο κεηαβνιέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηειεπηαία έθδνζε 

ηεο ζρεηηθήο Κιαδηθήο Μειέηεο πνπ εθπφλεζε ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ ηεο 

ICAP Group Α.Δ .  

Ζ αγνξά ησλ αληαιιαθηηθψλ γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα δηαθξίλεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

ηα ιεγφκελα « γλήζηα » πνπ εηζάγνληαη απφ ηηο αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ θαη 

δηαθηλνχληαη ζηελ αγνξά κέζσ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ δηθηχσλ ηνπο θαη ζηα αληαιιαθηηθά « 

after market ». Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πξντφληα δηαθφξσλ νίθσλ ηνπ 
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εμσηεξηθνχ νη νπνίνη πξνκεζεχνπλ θαη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε φκσο δελ θέξνπλ ην εκπνξηθφ ζήκα θάπνηαο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, αιιά ηνπ 

νίθνπ πνπ ηα θαηαζθεπάδεη.Ζ δήηεζε γηα αληαιιαθηηθά επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ζηε ρψξα 

καο θαιχπηεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ εηζαγσγέο.  

Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζην πιήξεο Γειηίν Σχπνπ.  

 

Κιαδηθή κειέηε "Αιθννινχρα πνηά"  

Ζ πνξεία ηνπ Κιάδνπ ζηελ Διιεληθή Αγνξά . 

Ζ ζπλνιηθή εγρψξηα παξαγσγή αιθννινχρσλ πνηψλ κεηψζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ 1,4% 

ηελ πεξίνδν 2010-15, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απνηειείηαη απφ ην νχδν (58%), ην 

κπξάληπ (30%) θαη ηζίπνπξν θαη άιια απνζηάγκαηα (7%). Οη εηζαγσγέο αιθννινχρσλ 

πνηψλ παξνπζηάδνπλ ζπλερή κείσζε ηελ ηειεπηαία εμαεηία, γεγνλφο ζην νπνίν ζπλέβαιιε 

θαη ε πςειή θνξνιφγεζε. Ωζηφζν ην 2015 παξαηεξήζεθε αλάθακςε ησλ εηζαγσγψλ (θαηά 

20%) κε θπξηφηεξν εηζαγφκελν πξντφλ ην νπίζθη (θαιχπηεη ζρεδφλ ην 40% ησλ ζπλνιηθψλ 

εηζαγσγψλ). Ο φγθνο ησλ εμαγσγψλ αιθννινχρσλ πνηψλ εκθάληζε κείσζε ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία, ελψ δελ ζπλέβε ην ίδην κε ηελ ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγφκελσλ πνηψλ, πνπ απμήζεθε 

θαη αλήιζε ζε €77,4 εθαη. ην 2015.  

χκθσλα κε ηε ηακαηίλα Παληειαίνπ, Γηεπζχληξηα Οηθνλνκηθψλ–Κιαδηθψλ Μειεηψλ ηεο 

ICAP Group, ε ζπλνιηθή εγρψξηα θαηαλάισζε αιθννινχρσλ πνηψλ παξνπζηάδεη ζπλερή 

κείσζε ηελ ηειεπηαία εμαεηία, γεγνλφο ζην νπνίν ζπλέβαιιε θαη ε πςειή θνξνιφγεζε. Ζ 

θαηαλάισζε (ζε πνζφηεηα) κεηψζεθε θαηά 4,5% ην 2015 ζε ζρέζε κε ην 2014. ην ζχλνιν 

ηεο αγνξάο, ην νπίζθη θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο θαηαιακβάλνληαο πνζνζηφ πεξίπνπ 

34% ην 2015, ελψ αθνινπζεί ην νχδν κε κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 20%. ηελ ηξίηε ζέζε κε 

αξθεηά κηθξφηεξε δήηεζε  βξίζθεηαη ε βφηθα θαη αθνινπζνχλ ηα ιηθέξ θαη ηα κπξάληπ.  

Πεξηζζφηεξεο Πιεξνθνξίεο:  

Γξαθείν Σχπνπ Oκίινπ ICAP  

Φξαηδέζθα ηδεξή  

Λεσθφξνο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 2 |176 76 Καιιηζέα | T: 210 7200 495 | 210 7200 000 | F: 

213 0173 495  

M: 6936 735143 | fsideri@icap.gr | pr@icap.gr | www.icap.gr  
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| Έκθεζη Μικροί Παραγωγοί & Μικροί Υειροηέτνες | 

'Hand Made Products' 
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ΥΡΗΙΜΕ ΤΝΔΕΕΙ 

 

Ιζηοζελίδα ηος Πανεςπωπαϊκού Γικηύος «Enterprise Europe Network» 

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

 

Ιζηοζελίδα ηος Δλληνικού Γικηύος «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΓ Δπισειπήζεων και Βιομησανίαρ  

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

  

Δκηελεζηικόρ Οπγανιζμόρ για ηην Ανηαγωνιζηικόηηηα και ηην Καινοηομία (EACI) 

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

  

Δςπωπαϊκή πύλη για ηιρ ΜΜΔ  

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

  

Δπιηποπή ηων Πεπιθεπειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Δςπωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Δπιηποπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Γοκιμαζηική ομάδα εςπωπαϊκών επισειπήζεων 

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

 

Ψηθιακή Βιβλιοθήκη Δπιζηήμηρ & Σεσνολογίαρ ηος Δ.Κ.Σ. 

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Δθνικό ηπαηηγικό Πλαίζιο Αναθοπάρ 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΔΠΑΝ ΙΙ: Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ 

www.infosoc.gr 

 

ΠΔΠ Δσηικής Ελλάδας, Πελοποννήζος και Ιονίων Νήζων 
www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/ 
 

Γενική Γπαμμαηεία Δπενδύζεων και Ανάπηςξηρ 

www.ependyseis.gr 

 

Δπιμεληηήπιο Αιηωλοακαπνανίαρ 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 
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ύμβοσλος 
Πληροθόρη
ζης & 
Βάζεων 
Δεδομένων: 

Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Δημόζιες 
τέζεις:  Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Οικονομικά:  Κορ Αγγέληρ Γεώπγιορ 

ηοισεία Δπικοινωνίαρ:  

Σηλέθωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26410 22590 

Σατσδρομικ
ή 
Διεύθσνζη: 

Δςπωπαϊκό Κένηπο "enterprise europe", ANTENNA  
Δπιμεληηήπιο Αιηωλοακαπνανίαρ  Παπαζηπάηος 53 & μύπνηρ 1 
30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ηλεκηρονικ
ές 
Διεσθύνζεις
: 

grombol@epimetol.gr  

Ιζηοζελίδα: 

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

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

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