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Υποχρεωτική δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού  

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι θα πρέπει οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανικές 

συναλλαγές μέσω μηχανισμών POSή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα (e-banking κλπ), να 

δηλώσουν επαγγελματικούς λογαριασμούς στο TAXISNETέως και τις 12 Δεκεμβρίου 

2018. 

  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόχρεοι που δεν θα συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι 

με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, ενώ οι νέοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες 

οφείλουν να εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή εντός μηνός από την έναρξη άσκησης των 

δραστηριοτήτων τους. 

Αυτά προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στην κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ι. 

Δραγασάκη και της Υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου, που δημοσιεύτηκε στην 

εφημερίδα της Κυβερνήσεως και βάση αυτής ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσίλης με απόφασή του (ΔΕΑΦ/1128500ΕΞ/13.9.2018) προχώρησε 

στην τροποποίηση της 45231/20-4-2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση 

Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016». 

  

Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις της εν λόγω νέας απόφασης οι υπόχρεοι θα πρέπει να 

γνωρίζουν τα εξής: 

1. Οι δικαιούχοι πληρωμής με ηλεκτρονικά μέσα υποχρεούνται να δηλώνουν 

ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο 

της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες 



για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης 

δραστηριότητας που υπάγεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας με 

υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω POS. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω 

υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της 

παρούσας. 

  

2. Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που 

πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα 

πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, 

καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του 

Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή 

επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου. 

  

3. Συναλλαγές που αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική 

δραστηριότητα του υπόχρεου, μέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 

3862/2010 ανεξαρτήτως του μέσου συναλλαγής, διενεργούνται μέσω 

Επαγγελματικού Λογαριασμού. 

  

4. Οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί δηλώνονται με χρήση του Αριθμού Λογαριασμού 

Πληρωμών. Εφόσον υπάρχει ΙΒΑΝ, δηλώνονται υποχρεωτικά με τη μορφή αυτή και 

επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010. Σε 

περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε 

απενεργοποίηση του. 

  

5. Δήλωση ίδιου Επαγγελματικού Λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους 

πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των 

Λογαριασμών. 

  

6. Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των Επαγγελματικών 

Λογαριασμών τους, σε περίπτωση που οι συναλλαγές της παρ. 2 διενεργούνται σε 

πλέον του ενός Επαγγελματικούς Λογαριασμούς. 

  

7. Οι δικαιούχοι πληρωμής δύνανται να διαγράφουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και 

να προβαίνουν σε προσθήκη Επαγγελματικού λογαριασμού, σε περίπτωση 

τροποποίησης. Οι μεταβολές που επέρχονται στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς 

δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή. Για 

την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών 

μηνών από τη δημοσίευση της νέας απόφασης. 

  

8. Η ΑΑΔΕ δύναται να αξιοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τους Επαγγελματικούς 

Λογαριασμούς για την υλοποίηση του άρθρου 16 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει. 

  

Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., 

επιβάλλεται στους Υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Η μη υποβολή 

δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από τους Υπόχρεους, στις περιπτώσεις 

απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού, νοείται ως μη δήλωση 

Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει το ίδιο πρόστιμο. Για την υποβολή 

δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. πέραν 

των προθεσμιών που ορίζονται επιβάλλεται στους Υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο 

ύψους 1000 ευρώ. Τα πρόστιμα της επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. που 

είναι αρμόδιος για την παραλαβή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του 

Υπόχρεου, κοινοποιούνται στον Υπόχρεο κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 

4174/2013 (Α΄ 170) και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. 



  

Σημειώνεται ότι πρόστιμο 1.500 ευρώ προβλέπεται και για τους επαγγελματίες 

εκείνους οι οποίοι, ενώ έχουν σχετική υποχρέωση, δεν έχουν εγκαταστήσει POS.  

 

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Τιμώμενη Περιφέρεια  

στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA 2018” 

 στη Θεσσαλονίκη 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι η Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας θα συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2018» στη 

Θεσσαλονίκη από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2018, ως Τιμώμενη Περιφέρεια με δικό της 

ανεξάρτητο περίπτερο 100 τ.μ., που θα βρίσκεται στην κεντρική είσοδο της Έκθεσης.  

Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή μας, αφού είναι η πρώτη φορά 

στην ιστορία της έκθεσης όπου θα υπάρξει ο θεσμός της «Τιμώμενης Περιφέρειας» και ως εκ 

τούτου προκύπτει η ανάγκη για συνέργειες μεταξύ των φορέων της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας για την καλύτερη δυνατή τουριστική προβολή της.  

Ειδικότερα, κύριοι στόχοι της συμμετοχής αυτής είναι η καλύτερη δυνατή ανάδειξη και 

προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω της ένωσης 

δυνάμεων, ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, όπως η Γέφυρα Α.Ε., η Ιονία και η Ολυμπία 

Οδός, καθώς και η ενίσχυση της επικοινωνίας μας με σημαντικούς φορείς του τουρισμού της 

Ελληνικής και Διεθνούς αγοράς.  

Επιπλέον, στη διάρκεια της έκθεσης θα επισκεφτούν το περίπτερο το σύνολο των 

TourOperators που θα είναι προσκεκλημένοι της HELEXPO και θα υπάρξει συνέντευξη 

τύπου προς τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το γεγονός. 

Με βάση τον παραπάνω προγραμματισμό, ενημερώνουμε τα μέλη μας, ώστε όποιος  

επιθυμεί να φιλοξενηθεί στους χώρους του περιπτέρου, να επικοινωνήσει με το Τμήμα 

Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Δρ. Λαυρέντιος 

Βασιλειάδης, τηλ. 2613 613 108, e-mail: l.vasileiadis@pde.gov.gr).  

 

Νέο σήμα επισκέψιμου οινοποιείου από το Υπουργείου Τουρισμού – Με κοινή 

απόφαση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά και του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευάγγελου Αποστόλου, αναβαθμίζεται το πλαίσιο λειτουργίας 

των οινοτουριστικών επιχειρήσεων  

Με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, κας Έλενας Κουντουρά, και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Ευάγγελου Αποστόλου, ορίστηκαν εκ νέου οι τεχνικές 

και οι ειδικές προδιαγραφές λειτουργίας των οινοτουριστικών επιχειρήσεων και θεσπίζεται 

νέο Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου (ΣΕΟ), η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (3233 /07-08-

2018). 

Μέσω της συγκεκριμένης απόφασης αναβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών οινοτουρισμού στην Ελλάδα, με τις οποίες εμπλουτίζεται το τουριστικό προϊόν και 

οι οποίες αποτελούν από μόνες τους κίνητρο για επίσκεψη σε νέους προορισμούς, 

προσφέροντας στον επισκέπτη μία αυθεντική θεματική τουριστική εμπειρία. 

Πιο ειδικά, επανακαθορίζεται η διαδικασία χορήγησης του σήματος του επισκέψιμου 

οινοποιείου από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, με 

επικαιροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Το ΣΕΟ χορηγείται εντός 28 ημερών 

mailto:l.vasileiadis@pde.gov.gr


από την υποβολή της σχετικής αίτησης και του συνόλου των δικαιολογητικών και ισχύει για 5 

έτη από την έκδοσή του.  

Επίσης, προβλέπεται η τήρηση από το Υπουργείο Τουρισμού ειδικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Οινοτουριστικών Επιχειρήσεων, όπου καταχωρούνται όλοι οι κάτοχοι ΣΕΟ. 

Τέλος, ορίζεται νέα μορφή και τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου (WINERY 

OPEN TO THE PUBLIC) που θα χορηγείται εφεξής στις οινοτουριστικές επιχειρήσεις.  

 

Ευνοϊκές φόρο-ρυθμίσεις σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. 

Συγκεκριμένα, στο πολυνομοσχέδιο, που φέρνει αλλαγές και στις διαδικασίες ελέγχου για το 

ξέπλυμα χρήματος, προβλέπεται ότι «σε εκκρεμείς, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του 

παρόντος, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών 

αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογία και 

ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής 

διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί 

προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου». 

Κατά τα άλλα, στο ίδιο νομοσχέδιο, προβλέπεται:  

 Η ΑΑΔΕ αποκτά πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες τραπεζικού, μετοχικού και 

ασφαλιστικού (π.χ. ασφαλιστήρια συμβόλαια) χαρακτήρα στο πλαίσιο της 

καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 

φορολογική διοίκηση θα αποκτήσει πρόσβαση στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων 

που πλέον είναι υποχρεωμένες να τηρούν όλες οι ανώνυμες εταιρείες. 

 Χορηγείται η προσωπική διαφορά και στους υπαλλήλους του υπουργείου 

Οικονομικών,  της ΑΑΔΕ, της ΕΛΣΤΑΤ, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι οποίοι 

διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 1-11-2011. Η προσωπική διαφορά θα 

χορηγηθεί για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 με την ετήσια δαπάνη για 

την αύξηση ανέρχεται σε περίπου 9,8 εκατ. ευρώ ετησίως. Υπολογίζεται ότι το μέτρο 

αφορά σε περίπου 1.500 υπαλλήλους, υψηλών προσόντων. 

 Απαλλαγή από τον φόρο του 65% της πτητικής αποζημίωσης που λαμβάνουν οι 

πιλότοι της πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατ' 

αντιστοιχία με τη φορολογική μεταχείριση του πτητικού επιδόματος των ενόπλων 

δυνάμεων. 

 Οι φορολογούμενοι με οφειλές από φόρους στα ακίνητα (ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ) που 

προχωρούν στην πώληση κάποιου ακινήτου θα μπορούν να λαμβάνουν το 

προβλεπόμενο πιστοποιητικό από την Εφορία με παρακράτηση όχι μόνο του ποσού 

κύριων και πρόσθετων φόρων για το συγκεκριμένο ακίνητο αλλά και του συνολικά 

οφειλόμενου ποσού ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ χωρίς να απαιτείται ρύθμιση. Το ποσό 

παρακρατείται και αποδίδεται στο Δημόσιο από το συμβολαιογράφο μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία εντός τριών ημερών. Πρόκειται για μέτρο που θα διευκολύνει 

τις μεταβιβάσεις ακινήτων  

Επιπλέον, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ έτους 2018 για το σύνολο της ακίνητης 

περιουσίας τα θύματα της πυρκαγιάς στο Μάτι ανεξάρτητα από το που βρίσκεται η περιουσία 

αυτή. 



«Ανοίγει» ο δρόμος για τη δυναμική ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Ελλάδα – Με 

κοινή απόφαση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευάγγελου Αποστόλου  

Θεσπίζεται Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού και πλαίσιο λειτουργίας των αγροτουριστικών 

επιχειρήσεων  

Με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, κας Έλενας Κουντουρά, και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Ευάγγελου Αποστόλου, ορίστηκαν οι προδιαγραφές 

λειτουργίας των αγροτουριστικών επιχειρήσεων και θεσπίζεται Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού, 

η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (3089/30-7-2018). 

Μέσω της συγκεκριμένης απόφασης δημιουργείται για πρώτη φορά στην χώρα μας ένα 

σαφές πλαίσιο όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αγροτουρισμού, 

που θα έχουν το δικό τους ΚΑΔ, καλύπτοντας ένα θεσμικό κενό και ικανοποιώντας το πάγιο 

αίτημα των επιχειρήσεων για τη ρύθμιση της επαγγελματικής δραστηριότητας στο 

συγκεκριμένο τομέα. 

Ο καθορισμός των προδιαγραφών λειτουργίας των αγροτουριστικών επιχειρήσεων και η 

θέσπιση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού, εντάσσονται στο πλαίσιο της υλοποιούμενης 

εθνικής και περιφερειακής τουριστικής πολιτικής, με στόχο:  

 την ανάπτυξη των θεματικών μορφών τουρισμού και εν προκειμένω την ανάπτυξη 

του τουρισμού υπαίθρου, 

 την ανάδειξη των αυθεντικών εμπειριών που εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν και 

αποτελούν παγκόσμια τάση, 

 και την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στη σύνδεση του τουρισμού με την 

πρωτογενή παραγωγή, τον αγροδιατροφικό τομέα και τη μεταποίηση 

 τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των τοπικών παραγωγών και οικονομιών 

 και την προώθηση των τοπικών προϊόντων που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο 

τουριστικό προϊόν  

Η συγκεκριμένη απόφαση διαμορφώθηκε μετά από μακροχρόνια διαβούλευση και 

συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού με το συναρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίμων, και τους φορείς αγροτουρισμού, με στόχο να δημιουργηθεί το πλαίσιο 

λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ώστε να καλυφθούν με το βέλτιστο δυνατό 

τρόπο οι ανάγκες της αγοράς. 

Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού ιδρύονται από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Πρέπει υποχρεωτικά να έχουν κατάλυμα, μέχρι 40 

κλίνες το ανώτερο, το οποίο κατάλυμα μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός του αγροκτήματος 

ή της αγροτικής εκμετάλλευσης. 

Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις αποτελούν ειδική κατηγορία τουριστικών επιχειρήσεων, 

λειτουργούν με Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) που εκδίδεται από την οικεία 

Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού. Οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα του αγροτουρισμού υποχρεούνται να αποκτήσουν Ε.Σ.Α 

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού μπορούν να λάβουν αγροκτήματα, όπως επίσης και τα 

πολυλειτουργικά αγροκτήματα, εφόσον έχουν προηγουμένως αποκτήσει Ειδικό Σήμα 

Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος, καθώς και οι αγροτικές και μικτές αγροτικές 



εκμεταλλεύσεις. Επίσης, μέσα σε όρια κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται η 

ανέγερση μόνο μη κύριων καταλυμάτων. 

Αξίζει επίσης, να αναφερθεί ότι για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχει προβλεφθεί και έχει 

ήδη δημιουργηθεί ειδικός Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ικανοποιώντας πάγιο 

αίτημα του κλάδου.  

Έργα για την επιχειρηματικότητα άνω των 40 Εκατ., υλοποιούν τα Επιμελητήρια. 

Έργα συνολικού προϋπολογισμό  40 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ ανέλαβε να υλοποιήσει 

η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος ως τελικός δικαιούχος. Πρόκειται για  5 έργα σε 

κρίσιμους τομείς για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, τα οποία είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 

2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

«Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που τα επιμελητήρια της χώρας συμμετέχουν τόσο 

ενεργά και δυναμικά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, γεγονός που αναμφίβολα πιστώνεται στο δυναμισμό και 

την εξωστρέφεια που επιδεικνύει τα τελευταία ιδίως χρόνια ο επιμελητηριακός χώρος». 

 

Προτάσεις των Επιμελητηρίων για την αδειοδοτηση των επιχειρήσεων. 

Δέσμη προτάσεων και μέτρων για τη διευκόλυνση αδειοδότησης των επιχειρήσεων της 

βιομηχανίας και της εφοδιαστικής, καθώς και για τη χωροθέτηση των περιοχών που αυτές θα 

λειτουργούν, απέστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΕ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος στον αρμόδιο 

αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιο Πιτσιόρλα. 

 

Προκήρυξη για το E-ΓΕΜΗ: Ψηφιακή υπογραφή σε 130.000 επιχειρήσεις. 

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να προκηρυχθεί το έργο για το ηλεκτρονικό ΓΕΜΗ 

(e-ΓΕΜΗ), που θα δώσει σε 130.000 ελληνικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να λάβουν 

απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή και να μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά τους 

ισολογισμούς τους, παρακάμπτοντας πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια, όπως γνωστοποίησε 

από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 

Νίκος Παππάς. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, «αν κάπου πρέπει να πέσουν όλες οι 

δυνάμεις μας, είναι στην ολοκλήρωση αυτού του έργου, που θα αλλάξει συνολικά τον τρόπο 

με τον οποίο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τον τρόπο συναλλαγής με το 

δημόσιο». Ο κ. Παππάς χαρακτήρισε το ηλεκτρονικό Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ως 

ένα μεγάλο βήμα που κάνει η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Κεντρική ‘Ένωση 

Επιμελητηρίων. 

 

 

Ρευστότητα 400 Εκ. Ευρώ στις τουριστικές επιχειρήσεις.  

Την αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 

Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από 120 εκατ. ευρώ σε 400 εκατ. ευρώ, 

ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Συνολικά στην εν λόγω δράση 

υποβλήθηκαν 7.297 επενδυτικά σχέδια, τα οποία ζητούν 1.127 εκατ. ευρώ δημόσια 

επιχορήγηση. Σε συνδυασμό με προηγούμενη δράση για την «Ενίσχυση των επενδυτικών 

σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων» όλων 

των κλάδων, τα προγράμματα στον τομέα του τουρισμού βρήκαν άμεση απήχηση και τους 

επενδυτές σε ιδιαίτερη ετοιμότητα, αναφέρεται σχετικά στην ανακοίνωση του υπουργείου. 

 

 

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνεται από σήμερα η ίδρυση πολυπρόσωπης ΙΚΕ. 

Με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς κόστος και μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας, γίνεται πλέον η 

ίδρυση πολυπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), μέσω της Ηλεκτρονικής 

Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ). Μετά τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας 

Στάσης για τη σύσταση εξ' αποστάσεως μονοπρόσωπης ΙΚΕ, ξεκινάει η διαδικασία να αφορά 

https://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=378b055338&e=e9fb46cdf6


και επιχειρηματίες που θέλουν να ιδρύουν ηλεκτρονικά πολυπρόσωπες ΙΚΕ, ενώ στόχος 

είναι σταδιακά και σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσω της εφαρμογής, να μπορούν να 

ιδρυθούν ηλεκτρονικά όλες οι εταιρικές μορφές. Η διαδικασία θα είναι η ίδια. 

 

Πρωτογενές πλεόνασμα 3,157 Δις. Ευρώ – Ιανουάριος-Αύγουστος 2018. 

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,157 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο προϋπολογισμός στο 

οκτάμηνο Ιανουάριος - Αύγουστος 2018, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 917 

εκατ. ευρώ. Πέρυσι στο αντίστοιχο οκτάμηνο το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 3,544 δισ. 

ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

 

ΠΣΕ: Διψήφια αύξηση των Ελληνικών εξαγωγών το Α΄ 6Μηνο.  

Με διψήφια ποσοστά αύξησης έκλεισαν το πρώτο εξάμηνο του 2018 οι ελληνικές εξαγωγές, 

συνεχίζοντας την αλματώδη ανάπτυξη που διαγράφουν από την αρχή του τρέχοντος έτους. 

Όπως σημειώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων «οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου 

γεννούν αισιοδοξία για τη συνέχεια των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες στήριξαν και 

εξακολουθούν να στηρίζουν με συνέπεια την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας παρά τα 

εμπόδια που υπάρχουν με κυριότερα την υψηλή φορολογία και τα capital controls. Είναι 

αυτονόητο, βέβαια, ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγικής 

δραστηριότητας της χώρας». 

 

 

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις αύξησαν τις εξαγωγές τους. 

Τη δυναμική πορεία του διεθνούς εμπορίου αξιοποίησαν οι ελληνικές επιχειρήσεις, με τις 

ελληνικές εξαγωγές να αυξάνονται κατά 37% την περίοδο της κρίσης,  επισημαίνεται σε 

μελέτη της Εθνικής Τράπεζας. Ωστόσο, η διεθνής δυναμική ήταν ισχυρότερη, με αποτέλεσμα 

να χάσουν μερίδιο στις διεθνείς αγορές (από 0,21% σε 0,16% την τελευταία οκταετία. Κατά 

τη διάρκεια της κρίσης, αναδείχθηκαν 18 «δυναμικά» προϊόντα που στήριξαν την εγχώρια 

οικονομία, είτε διατηρώντας τα υψηλά μερίδια που είχαν ήδη κατακτήσει στις διεθνείς αγορές 

(π.χ. ελιές, ελαιόλαδο, μάρμαρο), είτε πετυχαίνοντας σημαντική αύξηση (π.χ. γιαούρτι, 

φιστίκια, καπνιστό ψάρι).   

 

  

Αύξηση των Ελληνικών εξαγωγών στους κλάδους ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας 

το πρώτο φετινό πεντάμηνο. 

Αύξηση, σε ποσοστό 4,1%, παρουσίασε στο πρώτο πεντάμηνο φέτος η αξία των εξαγωγών 

ελληνικών ενδυμάτων και διαμορφώθηκε σε 265 εκατ. ευρώ, από 254 εκατομμύρια ευρώ, σε 

σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017, όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 

Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ)."Η καλή πορεία του πρώτου 

πενταμήνου 2018, αποτελεί συνέχεια του 2017, που ήταν η καλύτερη εξαγωγική χρονιά μετά 

το 2010", υπογραμμίζει ο ΣΕΠΕΕ. Εξάλλου, άνοδο κατά 1,6%, παρουσίασαν στο πρώτο 

πεντάμηνο φέτος και οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας. 

 

 

ΤτΕ: Αύξηση 17% των τουριστικών εσόδων το 7μηνο 2018. 

Μεγάλη αύξηση των εισπράξεων από τον τουρισμό, με οδηγό τους Γερμανούς επισκέπτες, 

δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 

επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου εμφάνισαν αύξηση 17% σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

περίοδο του 2017 και διαμορφώθηκαν στα 8,232 δισ. ευρώ. H αύξηση των ταξιδιωτικών 

εισπράξεων με τη σειρά της ήταν αποτέλεσμα της ανόδου κυρίως της εισερχόμενης 

ταξιδιωτικής κίνησης κατά 14,6% και, σε μικρότερο βαθμό, της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι 

κατά 14 ευρώ ή 2,7%.  

 



ΤτΕ: Κατά 150%  Αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος την περίοδο 2005-2016. 

Την εκτίναξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά καταγράφει μελέτη που 

δημοσιεύεται στο Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας, εντοπίζοντας τα κύρια αίτια 

αφενός στους φόρους και στις άλλες επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν στις τιμές ηλεκτρικού 

ρεύματος και αφετέρου στη δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ στην αγορά. «Οι τιμές της ηλεκτρικής 

ενέργειας για τα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά περίπου 150% την περίοδο 2005-2016, 

φθάνοντας το 2016 τα 0,17 ευρώ/KWh από 0,07 ευρώ/KWh το 2005» αναφέρει η μελέτη της 

ΤτΕ.  

 

 

Σε πιλοτική λειτουργιά το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης η αναθεώρησης 

οικοδομικών αδειών. 

Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες, μέσω του οποίου η 

διαδικασία έκδοσης ή αναθεώρησης οικοδομικών αδειών θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Το 

νέο σύστημα, που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4495/2017 και διαχειρίζεται το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), στοχεύει στην αντιμετώπιση παθογενειών του παρελθόντος 

στα θέματα δομημένου περιβάλλοντος και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τα μέσα 

Οκτωβρίου. 

 

Διακίνηση και εμπορία του είδους Mullus Barbatus (κουτσομούρα ) στην Ελληνική 

επικράτεια. 

Σύμφωνα με το από 27/08/2018 και αριθμ. Πρωτ. έγγραφο της Δ/νσης Έλεγχου 

Δραστηριοτήτων & Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ενημερώνουμε τα 

ενδιαφερόμενα μέλη μας ότι απαγορεύεται η διακίνηση και εμπορία αλιευμάτων 

κουτσομούρας στην Ελληνική επικράτεια μεγέθους μικρότερου :  

 

Α) των 11(έντεκα) εκατοστών με προέλευση την Ελλάδα και Τουρκία. 

Β) των 08 (οκτώ) εκατοστών με προέλευση την Βουλγαρία. 

 

 

Υποχρεωτικοί οι τιμοκατάλογοι με γραφή Braille στα καταστήματα εστίασης 

Ως προς την τήρηση ενός τουλάχιστον τιμοκαταλόγου, με αναγραφή των προσφερόμενων 

ειδών στον Κώδικα Braille, υποχρεούνται τα καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής. 

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε. ενημερώνει τα καταστήματα, τα οποία αφορά η 

διάταξη της ΥΑ 91354/2017 του Υπουργείου Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών», για την υποχρέωση συμμόρφωσής τους με τις 

ισχύουσες διατάξεις, σε διαφορετική περίπτωση προβλέπονται για όσους δεν τις τηρήσουν, 

διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα. 

Βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα κατά το Ν.4488/2017, η Ελληνική γραφή 

Μπράιλ (Braille) αναγνωρίζεται ως ο τρόπος γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών. Πρέπει 

λοιπόν στο εξής, να υπάρχει η σχετική μέριμνα ώστε και οι τυφλοί πελάτες των 

καταστημάτων, για λόγους ίσης μεταχείρισης, να έχουν τους καταλόγους τους στην κατά 

Νόμο αναγνωρισμένη γραφή τους και να έχουν ισότιμη πληροφόρηση, όπως και οι 

βλέποντες. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει, ως έχει υποχρέωση, όσες επιχειρήσεις δεν 

έχουν ακόμα συμμορφωθεί με τις διατάξεις, να το πράξουν άμεσα. 

 



 

 

Καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2018. 

 

Ξεκινά τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου  2018 και ώρα 08:00,  η υποβολή των ηλεκτρονικών 

αιτήσεων από τους δικαιούχους στον ΟΑΕΔ,  για την καταβολή του ειδικού εποχικού 

βοηθήματος.  

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 30η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00, για όσους 

υποβάλουν αίτηση μέσω των ΚΠΑ 2 και των ΚΕΠ και ώρα 23:59 για όσους υποβάλουν 

αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί την 

επόμενη εργάσιμη μέρα (3/12/2018). 

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ θα αρχίσει την 8/10/2018. 

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά είτε στα Κέντρα Προώθησης 

Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής 

πρόσβασης είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).  

Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι  εργαζόμενοι των παρακάτω κατηγοριών: Οικοδόμοι, 

λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, 

καπνεργάτες, μουσικοί μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων, υποδηματεργάτες, 

μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές εκσκαπτικών-ανυψωτικών-οδοποιητικών-

γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες 

θεάτρου – κινηματογράφου, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές 

κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτοί τουριστικού και 

επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτες. 

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις ημέρες ασφάλισης, στο εισόδημα και, για τους πολίτες 

τρίτων χωρών, στην άδεια διαμονής, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον ΟΑΕΔ μέσω των 

Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), της Γ.Γ.Π.Σ. και του 

Υπουργείου Εσωτερικών αντίστοιχα. 

Με εξαίρεση τους απασχολούμενους στον οικοδομικό κλάδο, οι λοιπές κατηγορίες 

δεν δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα εάν πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής 

επιδότησης, από 10/9/2018 έως 30/11/2018. 

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος  και τα 

δικαιολογητικά,  οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν από το διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, 

www.oaed.gr  

 

Orange Grove Patras: Παράταση υποβολής αιτήσεων για startups! 

 

Το Orange Grove Patras, συνεχίζοντας να στηρίζει την καινοτόμα επιχειρηματικότητα, 

ανακοίνωσε την παράταση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή startups στο επόμενο 6-

μηνο incubation round. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου. 

 

Το Orange Grove Patras αποτελεί τη νέα διεθνή θερμοκοιτίδα για startups της Δυτικής 

Ελλάδας που μέσα από incubation προγράμματα στηρίζει άτομα ή ομάδες με μία 

καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα ή υφιστάμενη startup στα πρώτα της βήματα (από κάθε τομέα 

της οικονομίας, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα), ώστε να αναπτυχθούν σε μία βιώσιμη 

επιχείρηση προσφέροντας εκπαίδευση, mentoring, συμβουλευτική και πρόσβαση σε ένα 

διεθνές και τοπικό επιχειρηματικό δίκτυο συνεργασιών. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στα startups που θα περάσουν επιτυχώς τη διαδικασία επιλογής για το 

νέο κύκλο, το Orange Grove Patras προσφέρει χρήση των μοντέρνων γραφείων του 

incubator, υποστήριξη από μέντορες και coaches, συμβουλευτική με εξειδικευμένους 

επαγγελματίες, συμμετοχή σε  bootcamps και workshops, συναντήσεις με διεθνείς 

εκπαιδευτές, πρόσβαση σε εν δυνάμει επενδυτές, καθώς και επαφές με ένα εκτεταμένο 

διεθνές και τοπικό επιχειρηματικό δίκτυο συνεργασιών του Orange Grove (Αθήνας & 

http://www.oaed.gr/


Πάτρας), της Ολλανδικής Πρεσβείας, του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών και των 

υποστηρικτών της πρωτοβουλίας. 

 

Το Orange Grove Patras είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προέκταση του Orange 

Grove στην Αθήνα, μίας πρωτοβουλίας της Ολλανδικής Πρεσβείας, με στόχο την ανάπτυξη 

της νέας επιχειρηματικότητας και του τοπικού οικοσυστήματος νέων επιχειρήσεων στη 

Δυτική Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Αποτελεί 

εγχείρημα μίας τοπικής ομάδας στελεχών από το χώρο της επιχειρηματικότητας, σε 

συνεργασία με την Ολλανδική Πρεσβεία, το Orange Grove Athens και το Επιστημονικό 

Πάρκο Πατρών. 

 

Για να υποβάλλετε αίτηση ακολουθήστε το παρακάτω σύνδεσμο έως την Τετάρτη 3 

Οκτωβρίου (23:59 GMT+3) https://goo.gl/nH2egu Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 

διαδικασία αιτήσεων, τις προσφερόμενες υπηρεσίες του προγράμματος και το Orange Grove 

είναι διαθέσιμες στο www.orangegrovepatras.biz (για αιτήσεις στο Orange Grove της Αθήνας 

παρακαλούμε επισκεφτείτε το www.orangegrove.eu). 

 

 
 

 
 

 

https://goo.gl/nH2egu
http://orangegrovepatras.biz/
https://orangegrove.eu/


   

 

 

 
Greece’s food and beverage companies are entering a new growth phase as the 

industry increasingly looks overseas to fresh export and investment opportunities, even 

as it continues to consolidate at home. 

 
 

Read More  

  

  
 

 

 

  

Renewable Energy Investment 

https://server88.mailstudio.gr/link.php?M=7855036&N=9127&L=6567&F=H
https://server88.mailstudio.gr/link.php?M=7855036&N=9127&L=6567&F=H
https://server88.mailstudio.gr/link.php?M=7855036&N=9127&L=6567&F=H
https://server88.mailstudio.gr/link.php?M=7855036&N=9127&L=6567&F=H


 
  

Greece’s government is set to roll out a 

series of electricity auctions in the months 

ahead that will further spur solar and wind 

development in the country and is already 

attracting billions of euros in new 

investments in renewable energy 

sources. 
  

Read More 

 

 

 

  

Greece in numbers 
  

• Economic outlook 

• FDI inflows 2010 - 2017 

• Tourism: a growth engine 
  

Read More 

 

  

  

 

 

 

 

Επιχειρηματική Αποστολή στο Βιετνάμ, 8 - 14 Δεκεμβρίου 2018 

 

Ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒΕ σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

του Βιετνάμ και την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνουν επιχειρηματική 

αποστολή στο Ανόι και στην Χο Τσι Μιν (γνωστή παλαιότερα ως Σαϊγκόν) του Βιετνάμ, από 

την Δευτέρα 10 έως την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, με αναχώρηση το Σάββατο 8.12 και 

επιστροφή την Παρασκευή 14.12.2018.  

Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. 

Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στο Βιετνάμ (εδώ).  

Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των 

ενεργειών, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το ενδιαφέρον συμμετοχής της 

εταιρείας σας, συμπληρώνοντας έως την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, τη σχετική δήλωση 

εδώ. 

Για να διασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, πρέπει να καταβάλετε το ποσό που ακολουθεί, σε 

έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς του ΣΕΒ, με την αιτιολογία: «Επιχειρηματική 

Αποστολή στο Βιετνάμ 12.2018». Παρακαλούμε όπως αναφέρεται η ακριβής επωνυμία της 

επιχείρησης, η πλήρης διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ.. 

Το κόστος συμμετοχής για κάθε εταιρεία είναι ως εξής: 

https://server88.mailstudio.gr/link.php?M=7855036&N=9127&L=6567&F=H
https://server88.mailstudio.gr/link.php?M=7855036&N=9127&L=6567&F=H
https://drive.google.com/file/d/1do5djKHx7xZ7zO3riynPCPWFeule-epd/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1WZ2RI0VgIPJ3voM4_IXj3XiAxvgKpV2n4D_sKImqhys/edit
https://server88.mailstudio.gr/link.php?M=7855036&N=9127&L=6567&F=H


        Μέλη ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ: 450€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε 

επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό είναι 225€. Ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒΕ θα καλύψουν τη 

διαφορά.  

        Μη Μέλη ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ: 700€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε 

επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό είναι 350€.   

Το ποσό αυτό καλύπτει: 

        Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & των επιχειρηματικών φόρουμ σε Ανόι και Χο 

Τσι Μιν. 

        Τις μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του Βιετνάμ με ιδιωτικό λεωφορείο (για τις 

προτεινόμενες πτήσεις μόνο). 

        Τις μεταφορές για τις προγραμματισμένες συναντήσεις. 

Τα λοιπά κόστη μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από τους συμμετέχοντες. 

Σημείωση: Η προετοιμασία των Β2Β συναντήσεων θα ξεκινήσει για κάθε εταιρεία μετά τη 

καταβολή του ανωτέρω ποσού. Η λίστα των συναντήσεων θα οριστικοποιηθεί μετά την 

επιβεβαίωση των ελληνικών συμμετοχών και θα αποσταλεί στις εταιρείες πριν την 

αναχώρηση. Ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒΕ δεν μπορούν να διασφαλίσουν εκ των 

προτέρων συναντήσεις για τις ελληνικές εταιρίες. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής 

μέχρι και 1 μήνα πριν την αποστολή, το ποσό της συμμέτοχής δεν επιστρέφεται.  

ΔΙΑΜΟΝΗ 

        Σχετικά με τη διαμονή στο Ανόι, προτείνεται το ξενοδοχείο Apricot Hotel 

(http://apricothotels.com). 

Η ειδική γκρουπ τιμή διανυκτέρευσης από 9/12/2018 έως 11/12/2018 είναι 140€ για standard 

μονόκλινο με πρωινό (buffet) και ίντερνετ (στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ) 

        Σχετικά με τη διαμονή στην Χο Τσι Μινχ, προτείνεται το ξενοδοχείο Majestic 

(http://majesticsaigon.com/). 

Η ειδική γκρουπ τιμή διανυκτέρευσης από 12/12/2018 έως 14/12/2018 είναι 120€ για 

standard μονόκλινο με πρωινό (buffet) και ίντερνετ (στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ) 

Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε κράτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. 

Ευαγγελία Σαμοΐλη στο 211 1204308, 6932 588158, esamoili@norstar.gr. Εναλλακτικά 

μπορείτε να απευθυνθείτε στο δικό σας πρακτορείο.  

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

Προτείνονται οι ακόλουθες πτήσεις: 

Ημερομηνία Αριθμός Πτήσης       Δρομολόγιο 

Ώρα 

Αναχώρησης –  

Ώρα Άφιξης 

Σάββατο 8.12 QR 204 Qatar Airways Αθήνα  –  Ντόχα 17:55 – 23:25 

 

 

   
Κυριακή 9.12 QR 976  Qatar Airways Ντόχα - Ανόι  02:55 – 13:30   

http://apricothotels.com/
http://majesticsaigon.com/
mailto:esamoili@norstar.gr


 

Τιμή εισιτηρίου: Το πρακτορείο Norstar μας έχει ενημερώσει ότι η σημερινή τιμή είναι 

1.165€ / άτομο.  

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου, οι οποίοι υπόκεινται σε 

τροποποίηση μέχρι τη στιγμή της έκδοσης των εισιτηρίων. Το πρακτορείο βρίσκεται σε 

διερεύνηση  για τιμή γκρουπ και θα σας ενημερώσει κατά την επικοινωνία μαζί τους. Για την 

κράτηση των εισιτηρίων σας μέσω του πρακτορείου Norstar παρακαλούμε επικοινωνήστε με 

την κ. Ευαγγελία Σαμοΐλη. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο δικό σας πρακτορείο 

Από Θεσσαλονίκη 

Τιμή εισιτηρίου: ≈1265€ / άτομο (στο διαδίκτυο) 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό σας στο Βιετνάμ, είναι τα διαβατήρια να 

έχουν τρίμηνη ισχύ από την ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού.  Επίσης, απαιτείται 

θεώρηση εισόδου (visa) επίσκεψης, η οποία εκδίδεται από την Πρεσβεία του Βιετνάμ στην 

Ελλάδα, με κόστος 70€. Για τη διευκόλυνσή σας, μπορείτε να στείλετε στον ΣΕΒ 

(Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα) με courier τα διαβατήριά σας μαζί με το προαναφερόμενο 

ποσό και μία φωτογραφία διαβατηρίου.  

Για την είσοδο στη χώρα δεν απαιτείται κάποιος εμβολιασμός.  

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν για τις τελικές σας κρατήσεις 

και μας αποστείλετε σύντομο προφίλ της εταιρείας σας στα αγγλικά, καθώς και φωτοτυπία 

του διαβατηρίου.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ Μακρυγιάννη: 

τηλ. 211 500 6121, email. vmakrigianni@sev.org.gr), το ΕΒΕΑ (κα. Τίνα Ρέτζεκα: τηλ. 210 

338 2342, email. excom@acci.gr) και τον ΣΕΒΕ (κα. Νατάσα Γιαλόγλου: τηλ. 2310 535333, 

email. ny@seve.gr). 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕΒ 

-        ALPHA BANK, Αρ. λογ.: 120-00-2002-008680, IBAN GR14 0140 1200 1200 0200 2008 

680 

Τετάρτη 12.12 VN 233  Vietnam 

Airlines 

Ανόι – Χο Τσι Μίνχ 12:00 – 14:15 

Πέμπτη 13.12 QR 971  Qatar Airways Χο Τσι Μίνχ – Ντόχα 19:15 - 23:55   

Παρασκευή  14.10 QR 211  Qatar Airways Ντόχα – Αθήνα  01:50 – 06:15 

Ημερομηνία Αριθμός Πτήσης       Δρομολόγιο 

Ώρα 

Αναχώρησης –  

Ώρα Άφιξης 

Σάββατο 8.12 QR 206 Qatar Airways Θεσσαλονίκη - Ντόχα 12:30 –18:10 

Σάββατο 8.12  

QR 968 Qatar Airways 

Ντόχα - Ανόι  20:50 – 07:25+1 

(άφιξη Κυριακή 

9.12)   

Τετάρτη 12.12 VN 233  Vietnam 

Airlines 

Ανόι – Χο Τσι Μίνχ 12:00 – 14:15 

Πέμπτη 13.12 QR 971  Qatar Airways Χο Τσι Μίνχ – Ντόχα 19:15 - 23:55   

Παρασκευή  14.10 TK 781 Turkish Airlines 

 

Ντόχα – 

Κωνσταντινούπολη 

01:55-06:45 

Παρασκευή  14.10 TK 1881 Turkish Airlines 
Κωνσταντινούπολη – 

Θεσσαλονίκη 
08:30-09:00 

mailto:vmakrigianni@sev.org.gr
mailto:excom@acci.gr
mailto:ny@seve.gr


-        ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αρ. λογ: 146 / 480165-26, IBAN GR 98 0110 

1460 0000 1464 8016 526 

-        EUROBANK- ERGASIAS A.E., Αρ. λογ: 0026.0025.43.0200882940, ΙBAN GR 54026 

0025 0000 4302 0088 2940 

-        ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E., Αρ. Λογ: 5049-072364-535, IBAN GR22 0172 0490 0050 4907 2364 

535 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΟ – ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
CAMERA DI COMMERCIO ITALO – ELLENICA DI ATENE 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΄΄ΕΚΘΕΣΗ΄΄ FORUM AGENTI 

 

(b to b συναντήσεις ελληνικών παραγωγικών εταιρειών με agents του κλάδου τους) 

22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΜΙΛΑΝΟ 

 

 

Σε συνέχεια του προγράμματος ‘’ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ’’ το Ελληνο Ιταλικό 

Επιμελητήριο Αθηνών διοργανώνει  επιχειρηματική αποστολή   και συμμετέχει  από  22  έως 

23 Νοεμβρίου 2018 στην μεγαλύτερη έκθεση αφιερωμένη στους agents και 

εμπόρους   Forum  Agenti - La Fiera degli Agenti di Commercio στο Μιλάνο της Ιταλίας , με 

στόχο την προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ιταλική αγορά και  την 

εύρεση συνεργασίας. 

H FORUM AGENTI, είναι η μοναδική ΄΄έκθεση΄΄στο κλάδο της  που γίνεται στην Ευρώπη, 

στην οποία παίρνουν μέρος εκατοντάδες agents  από όλους τους εμπορικούς τομείς. 

 

Για κάθε ελληνική εταιρεία που ενδιαφέρεται να συμμετέχει στην αποστολή θα 

εξασφαλιστούν στοχευμένες συναντήσεις με ιταλούς agents  προκειμένου να 

δρομολογηθούν ευκαιρίες και διαδικασίες συνεργασίας. 

 

Τις επιχειρηματικές αποστολές  συνοδεύουν πάντα στελέχη του Ελληνο-Ιταλικού 

Επιμελητηρίου. 

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ : 

www.forumagenti.it/en 

 

http://www.forumagenti.it/en/Forum-Agenti-Milano 

 

 

Οι  εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν  στην εμπορική αποστολή πρέπει 

να  εκδηλώσουν το ταχύτερο δυνατό το ενδιαφέρον τους για να προετοιμάσει η 

οργανωτική επιτροπή της έκθεσης με τον καλύτερο τρόπο  τις επιχειρηματικές 

συναντήσεις τους με τους ενδιαφερόμενους κατά εμπορική κατηγορία agents . 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ΚΑΙ κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε μαζί μου στο 

τ.210.7213209 (εσωτερικό 1) ή στείλτε μου mail στο giannotti@italia.gr 

 

 

 

file://192.168.0.214/επιμελητηριο/ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ/NEWSLETTERS%20ΕΠΙΜ%20ΑΙΤΝΙΑΣ/2018%20nl/07%202018%20NEWS/www.forumagenti.it/en
http://www.forumagenti.it/en/Forum-Agenti-Milano
mailto:giannotti@italia.gr


 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
7ο ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ, 27-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018. 

http://sphereexhibitspte53619.acemlnb.com/lt.php?s=98d920bc0e831cb770a1d1a0448e2e36&i=22A202A90A177
http://edm.asia-mice.com/index.php/campaigns/zb5435tzd4177/track-url/gw635j1319f3a/10f7a6a216ca84b9195e4b7ae614c855240cc6bc


 

Tο «7ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ» πρόκειται να διεξαχθεί στην Αθήνα, 

Ελλάδα, στις 27-28 Νοεμβρίου 2018, υπό τον τίτλο «Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Μία 

Νέα Ατζέντα για την Ανάπτυξη», εν μέσω μίας εποχής θετικών αλλαγών για την Ελλάδα 

και τον Αραβικό κόσμο. Η Ελλάδα, εξερχόμενη επιτυχώς της κρίσης, προσβλέπει και 

στοχεύει προς την οικονομική ανάκαμψη. Ορισμένες αραβικές χώρες, έχουν ξεκινήσει την 

έξοδό τους από μία μακρά περίοδο αστάθειας και αναταραχών, οδεύουν προς την 

ανοικοδόμηση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους, ενώ κάποιες άλλες επιδιώκουν 

μία στρατηγική διαφοροποίησης των πόρων τους, ώστε να συμβαδίσουν με τις νέες 

οικονομικές τάσεις. Όλες οι παραπάνω θετικές ενδείξεις υποδηλώνουν μία νέα ατζέντα για 

την μελλοντική συνεργασία μεταξύ Αράβων και Ελλήνων, με έμφαση στη μεταφορά 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από την Ελλάδα στον αραβικό κόσμο.  

 

Το εν θέματι Φόρουμ θα δώσει προτεραιότητα στους τομείς που θεωρούνται σημαντικοί και 

από τις δύο πλευρές, στη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία, την ενέργεια και τις 

κατασκευές, με τη συνεργασία σχετικών επαγγελματικών οργανώσεων. Στοχεύουμε στη 

διεύρυνση της αραβικής συμμετοχής με την συμπερίληψη, αυτή τη φορά, του Σουλτανάτου 

του Ομάν, της Υεμένης, της Σομαλίας και του Τζιμπουτί, καθώς και άλλων αραβικών κρατών 

ώστε να εμπλουτιστούν οι διαβουλεύσεις και η δικτύωση κατά τη διάρκεια του Φόρουμ. Το 

πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, επίσης, παρουσιάσεις και ιστορίες επιτυχίας νεοφυών 

επιχειρήσεων και των δύο πλευρών, καθώς και κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις 

μεταξύ των επισκεπτόμενων Αράβων επιχειρηματιών και των Ελλήνων ομολόγων τους σε 

όλους τους τομείς ενδιαφέροντος. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

8-11 Φεβρουαρίου 2019 

METROPOLITAN EXPO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

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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