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Ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής, 
το Διοικητικό Συμβούλιο, 

οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες 
του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

σας εύχονται 
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά 

με υγεία, αλληλεγγύη και ελπίδα 
για καλύτερες μέρες 



 
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 

 

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Επιμελητηρίων 

για το Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητα 

Η διαμόρφωση του Δικτύου για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στην Δυτική 

Ελλάδα βαίνει στην τελική της μορφή, μετά και την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και των τριών Επιμελητηρίων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας 

και Ηλείας. 

Σε συνάντηση που έγινε στα γραφεία της Περιφέρειας, ο Αντιπεριφερειάρχης 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κώστας Καρπέτας υπέγραψε μαζί 

με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνα Μαρλαφέκα, τον πρόεδρο του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτη Τσιχριτζή και τον πρόεδρο του 

Επιμελητηρίου Ηλείας Κωνσταντίνο Νικολούτσο, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τη 

δημιουργία του Δικτύου για την Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα. 

Στη διάρκεια της συνάντησης, έγινε ενημέρωση από τους προέδρους των Επιμελητηρίων για 

κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τα επιμελητήρια και τα μέλη τους και συζητήθηκαν οι 

τρόποι, με του οποίους θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός και ενίσχυση από κοινού 

δράσεων που προάγουν και στηρίζουν την επιχειρηματικότητα στην περιοχή μας. 

Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Καρπέτας τόνισε πως «η πρόσφατη βράβευση 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από την Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ, ως 

“Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017” μας δίνει το έναυσμα και την ευθύνη να 

βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το ήδη υψηλό επίπεδο συνεργασίας με τους τοπικούς 

φορείς και να προσπαθήσουμε για τον βέλτιστο συντονισμό με τα επιμελητήρια της περιοχής 

μας που είναι βασικοί μας συνεργάτες στην προσπάθεια στήριξης της κοινωνίας και 

επανεκκίνησης της οικονομίας». 

Το Δίκτυο που διαμορφώνεται αυτές τις ημέρες με συμμετοχή πολλών φορέων έχει ως 

αντικείμενο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην 

Δυτική Ελλάδα. 

Κατά τη συνάντηση υπήρξε στενή συνεργασία και έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις για 

συνεργασία και συμπόρευση σε θέματα τουριστικής προβολής, συμμετοχής σε εκθέσεις του 

εσωτερικού και εξωτερικού, την αξιοποίηση διασυνοριακών προγραμμάτων και άλλα 

ζητήματα που απασχολούν την επιχειρηματικότητα. 

 

 

 



 

 

Εξαιρετική η Συμμετοχή του  Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  

Antenna Enterprise Europe Network – Hellas  

στη Διεθνή Έκθεση «THE GREEK FOOD FESTIVAL» 

(3 έως 4 Δεκεμβρίου στην Βαρσοβία της Πολωνίας) 

 

Η Διεθνής Έκθεση «THE GREEK FOOD FESTIVAL»  στην Βαρσοβία της Πολωνίας 

θεωρείται μία σημαντική πλατφόρμα για συνεργασίες οικονομικού χαρακτήρα, ένα σημαντικό 

σημείο επαφής και γνωριμίας με μια αγορά με  ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης από τους 

ταχύτερα αναπτυσσόμενους της Ευρώπης, σημαντική σταθερή ετήσια άνοδος εισοδηματικού 

επιπέδου των πολιτών της και μέγεθος 39 εκατομμυρίων δυνητικών καταναλωτών.  

 

Έτσι, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ως Antenna Enterprise Europe Network – 

Hellas,  συνεχίζοντας της στοχευμένες ενέργειες εξωστρέφειας, προώθησης και 

αναβάθμισης της ταυτότητας και της διεθνούς εικόνας του Αιτωλοακαρνανικού προϊόντος, 

κατάφερε σε έναν άρτιο και καλαίσθητο εκθεσιακό χώρο να προσελκύσει  πλήθος 

επισκεπτών οι οποίοι μάλιστα έδειξαν  εξαιρετικό ενδιαφέρον για τα καινοτόμα και ιδιαίτερα 

προϊόντα των Αιτωλοακαρνανικών επιχειρήσεων αναγνωρίζοντας παράλληλα την υψηλή 

ποιότητα και διατροφική τους αξία. 

 

Στην εν λόγω πολύ σημαντική έκθεση, συμμετείχαν από την Αιτωλοακαρνανία, με φυσική 

παρουσία, οι κάτωθι επιχειρήσεις: 

 Aλιείας (Παραδοσιακό Αυγοτάραχο –Αφοί Στέφου & Σια Ε.Ε.,) 

 Επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών και ελαιολάδου (Messolongi Fields LTD -

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ Γ. ΤΣΟΡΒΑΝΤΖΗΣ ΕΠΕ & NIKI’S GOODS - ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ ΝΙΚΗ ) 

 

και με παρουσία των προϊόντων τους: 

 Αποστάγματος (ΟΥΖΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΠΕΛΑΔΑ - Πασιόπουλος ΑΕΒΕ & Το 

Βραχωριτικο - Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος. 

 Οινοποιίας & (Πέτρινο χωριό – Παπαθανασόπουλος Κώστας) 

 Επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών και ελαιολάδου (ΓΑΙΑ Α.Ε. & Ήλιδα Α.Β.Ε.Ε.)  

 Αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής (ΑΓΡΙΝΙΩΤΙΚΟ - ΚΟΥΤΕΡΗΣ ΑΕΒΕ). 

 

ενισχύοντας την εξωστρέφεια τους, βελτιώνοντας το εξαγωγικό προφίλ τους, αναπτύσσοντας 

σχέσεις συνεργασίας και μελλοντικής εξαγωγικής δραστηριότητας.  

 

 

 

 

 



Σε ισχύ ο νόμος 4442 για την απλοποίηση της αδειοδότησης.  

Διαβάστε 21 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον σχετικό νόμο. 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) ο Νόμος 4442/2016, 

«Νέο πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», που αφορά 

στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ήδη ισχύει. 

Σχετικά με το θέμα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης 

δήλωσε: 

«Ο νέος Νόμος 4442 για την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων επιχειρεί μια 

ολοκληρωμένη παρέμβαση. Απλοποιείται και επιταχύνεται σημαντικά η έναρξη οικονομικής 

δραστηριότητας με την εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων σε συμφωνία με τις καλύτερες 

διεθνείς πρακτικές. Παράλληλα, διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, προστατεύεται δηλαδή 

ουσιαστικά το κοινωνικό σύνολο έναντι ενδεχόμενων κινδύνων για το περιβάλλον και την 

υγεία. Καταργείται η βαριά και γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης εκ των προτέρων (ex 

ante). Προχωρούμε, αντίθετα, στην καθιέρωση της απλής διαδικασίας γνωστοποίησης για την 

έναρξη μιας οικονομικής δραστηριότητας, όπου αυτό είναι χρήσιμο, χωρίς περιττές 

διατυπώσεις και επικαλύψεις, και, από εκεί και πέρα, σε ένα σύστημα ουσιαστικών ελέγχων 

εκ των υστέρων (ex post) στην πραγματική λειτουργία της επιχείρησης. Μαζί με το Νόμο για 

την απλοποίηση της σύστασης επιχειρήσεων και το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα για 

την εξειδίκευση των ελέγχων, δημιουργείται ένα νέο, σύγχρονο και αξιόπιστο θεσμικό πλαίσιο, 

απολύτως απαραίτητο τόσο για τη διευκόλυνση της δημιουργίας ελληνικών μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων όσο και για την προσέλκυση υγιών και μακροπρόθεσμων επενδύσεων». 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τον σχετικό νόμο και 

τις 21 ερωτήσεις, απαντήσεις που τον αφορούν στην παρακάτω ιστοσελίδα: 

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=

22058 

 

 

 

Ελληνική συμμετοχή σε εκθεσιακή εκδήλωση του κοινοτικού προγράμματος Gateway 

to Korea για την προώθηση προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας. 

 

Στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος EU Gateway to Korea,  στις 1 και 2 Νοεμβρίου 

2016 πραγματοποιήθηκε επιχειρηματική αποστολή - εκθεσιακή εκδήλωση, με σκοπό την 

υποστήριξη μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να προωθήσουν τα προϊόντα τους 

στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη κορεατική αγορά προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας.  

 

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=22058
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=22058


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.  

 

Στην αποστολή συμμετείχαν 46 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 5 ήταν ελληνικές (Terra 

Creta, Εψα ΑΕ, Κουρέλλας ΑΕ, Σοκολατοποιϊα Αλέξανδρος, Biofresh), ενώ υπήρξε και μια 

επιχείρηση με έδρα τη Σουηδία που προωθούσε αποκλειστικά ελληνικά και κυπριακά 

προϊόντα (Fontana Food AB). Τα ελληνικά προϊόντα που εκτέθηκαν ήταν χυμοί, τυριά, 

γιαούρτι, σοκολάτες, ελαιόλαδο, ελιές, ξύδι και μαρμελάδες. 

 

Όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένες από τη  διοργάνωση της 

εκδήλωσης και από τις συναντήσεις που είχαν με κορεατικές επιχειρήσεις. 

 

Το επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι η επόμενη διοργάνωση θα 

είναι τον Οκτώβριο 2017 και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι μέχρι 

τις 30 Ιουνίου 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 

 

Παρατείνεται κατά ένα μήνα η περίοδος υποβολής αιτήσεων στον αναπτυξιακό νόμο. 

Κοντά έξι μήνες μετά την ψήφιση του Αναπτυξιακού Νόμου και δύο μετά την επίσημη έναρξη 

του, το υπουργείο Οικονομίας προσανατολίζεται να δώσει παράταση ενός μήνα, δηλαδή έως 

τις 20 Ιανουαρίου του 2017, για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών 

σχεδίων στα καθεστώτα "Γενική Επιχειρηματικότητα" και ¨Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ", που 

κανονικά λήγει στις 20 Δεκεμβρίου. Σημειώνεται πως η περίοδος υποβολής αιτήσεων 

υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων για τα καθεστώτα "Ενισχύσεις Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού" και "Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους" λήγει στις 28 Απριλίου του 2017. 

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομίας η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να 

δοθεί χρόνος στους επενδυτές για να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα έγγραφα για την 

υποβολή της αίτησης ένταξης του επενδυτικού τους σχεδίου στον νόμο. Με βάση τις 

τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν, μέχρι την περασμένη Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 

είχαν υποβληθεί προς ένταξη στον Αναπτυξιακό μόλις 98 επενδυτικά σχέδια, το 14% των 

οποίων αφορούσε τουριστικές επενδύσεις, ενώ "μερίδα” στο πληροφοριακό σύστημα είχαν 

"ανοίξει” 1.388 ενδιαφερόμενοι επενδυτές. Από αυτούς τους1.388, έμπρακτο ενδιαφέρον, 

ήτοι αίτηση υπαγωγής στον αναπτυξιακό εκτιμάται από παράγοντες του υπουργείου ότι θα 

καταθέσουν περί τους 600. 

 

 

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


 

ΕΣΠΑ: Τρία νέα προγράμματα για ανέργους , Μεταποίηση, Αλυσίδες προστιθέμενης 

αξίας. 

Στις αρχές του 2017 αναμένεται να προκηρυχθούν τα τρία νέα προγράμματα του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα - Ανταγωνιστικότητα - Καινοτομία 

(ΕΠΑΝΕΚ) του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για τις Δράσεις Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας -

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», που αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους  

ηλικίας άνω των 45 ετών, «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας» που στοχεύει στην 

ανάπτυξη αλυσίδων αξίας προϊόντων / υπηρεσιών και «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜμΕ» 

που ενισχύει επενδύσεις για την αύξηση των εξαγωγών. Οι δράσεις, συνολικού 

προϋπολογισμού 234 εκατ. ευρώ εγκρίθηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ. 

 

Ξεκινά η χρηματοδότηση για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και το Ταμείο 

Εξοικονομώ ΙΙ 

Την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) δυο νέων χρηματοδοτικών 

εργαλείων ενέκρινε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης. 

Πρόκειται για το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), με 

συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό 1,5 δισ. ευρώ από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους. 

Μέσα στο Δεκέμβριο θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση με την εκταμίευση εγκεκριμένης 

προκαταβολής, η οποία αντιστοιχεί στο 25% του συνόλου των πόρων που θα διατεθούν 

μέσω του ΕΣΠΑ. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε: 

«Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας για την ενεργοποίηση μέχρι το τέλος του 2016 πολύ 

σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και της 

απασχόλησης. Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον» θα αναζωογονήσει τον 

πολύπαθο κατασκευαστικό κλάδο, ενώ το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας θα προσφέρει 

πολύ σημαντική ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Σε συνδυασμό με το νέο, καινοτόμο Ταμείο Συμμετοχών που για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί 

στην ελληνική οικονομία, εντός χρονοδιαγράμματος και αυτό, μέσα στον Δεκέμβριο, θα 

διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία συνολικά 2 δισ. ευρώ. Με την ενεργοποίηση των 

εργαλείων αυτών στηρίζουμε έμπρακτα τη δυναμική και καινοτόμο μικρομεσαία 

επιχειρηματικότητα». 

* Το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας δράσης «Εξοικονομώ κατ' οίκον» 

για την ενίσχυση παρεμβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 



κατοικιών. Η ενίσχυση θα αφορά είτε σε  επιχορήγηση των ωφελούμενων είτε σε 

επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο. Για το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ θα 

διατεθούν 68 εκατ. ευρώ για την καταβολή δανείων από το Εθνικό Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) προς ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ» θα ανέλθει σε 500 εκατ. ευρώ, εκ 

των οποίων 248 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 

τα υπόλοιπα από ιδιωτικές συμμετοχές. 

* Στόχος του ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι η παροχή επιχειρηματικών δανείων και εγγυήσεων από το 

ΕΤΕΑΝ σε συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι κυρίως πολύ 

μικρές, μικρές και μεσαίες υπό σύσταση και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Σκοπός του Ταμείου 

είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη 

δυναμικών, καινοτόμων και εξωστρεφών σχημάτων. Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα χρηματοδοτηθεί με 400 

εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ. Η συνολική ενίσχυση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω 

του ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα ανέλθει σε 1 δισ. Ευρώ με τη συμμετοχή των τραπεζών. 

 

Greece-China Business 

Η ιστοσελίδα Greece China Business (http://www.greecechinabusiness.com), λειτουργεί υπό 

την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και έχει σαν στόχο 

την ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. 

Με πάνω από 500 ελληνικές επιχειρήσεις μέλη από όλους τους τομείς της ελληνικής 

παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και 300+ κινεζικών φορέων που έχουν εκδηλώσει 

ουσιαστικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά, η Greece China Business, 

εξακολουθεί να διευκολύνει την προσέγγιση των Ελληνοκινεζικών εμπορικών σχέσεων. 

 

Με επίμονη προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση των ενημερωτικών δελτίων για την προβολή 

των ελληνικών επιχειρήσεων που προσανατολίζονται στη δημιουργία συνεργασίας με την 

αγορά της Λ.Δ.Κίνας αλλά και τη δικτύωσή τους με κινεζικούς επενδυτικούς φορείς μέσω 

B2B συναντήσεων, η Greece China Busuness επιδιώκει να γίνει η πιο έξυπνη επιλογή για 

την προώθηση των εξαγωγών. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.greecechinabusiness.com 
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Nέο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον, ύψους 500 εκατ. ευρώ 

 

Θα διατεθούν 6,75 δισ. ευρώ εντός του 2016 στην πραγματική οικονομία μέσω του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ενώ μέχρι το τέλος Δεκέμβριου του 2016 θα 

υπογραφεί η συμφωνία χρηματοδότησης για το νέο εξοικονομώ κατ’ οίκον, που με την 

κατάλληλη μόχλευση θα προσεγγίσει τα 500 εκατ. ευρώ. 

Η Ελλάδα ήταν πρώτη στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και επισήμανε ότι η τάχιστη 

και καλά σχεδιασμένη ενεργοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, σε 

συνδυασμό με την ολοκλήρωση και έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ), 

θα συμβάλλει στην ενεργοποίηση προσκλήσεων άνω του 50 % των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων εντός του 2016. 

Θα διατεθούν 6,75 δισ. ευρώ εντός του 2016 στην πραγματική οικονομία μέσω του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Σε ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον 

τεχνικό κλάδο έγινε αναλυτική περιγραφή των υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών 

δράσεων/χρηματοδοτήσεων: 

- Στον τομέα των υποδομών/μεταφορών έχουν ενεργοποιηθεί δράσεις ύψους 1 δισ. ευρώ. 

- Στις 13 περιφέρειες για έργα υποδομών έχουν προκηρυχθεί προσκλήσεις ύψους 2,1 δισ. 

ευρώ. 

- Στον τομέα του περιβάλλοντος έχουν ενεργοποιηθεί δράσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ και 

μέχρι το τέλος του 2016 θα φτάσουν το 1 δισ. ευρώ. 

- Συμφωνία χρηματοδότησης για το νέο εξοικονομώ κατ’ οίκον (250 εκατ. ευρώ), που με την 

κατάλληλη μόχλευση θα προσεγγίσει τα 500 εκατ. ευρώ. 

- Ενεργοποιείται Νέο Ταμείο Υποδομών έργων ΣΔΙΤ, ως διάδοχο σχήμα του Jessica. 

Στο πεδίο της ενεργοποίησης πρόσθετων πόρων από διεθνείς οργανισμούς (EIB, EBRD 

κ.α.) η Ελλάδα είναι 6η στην απορρόφηση του «Σχεδίου Γιούνκερ», ενώ ταυτόχρονα υπάρχει 

συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) απευθείας προνομιακής 

δανειοδότησης για την κατασκευής τριών μεγάλων έργων υποδομής ύψους 1,4 δισ. ευρώ 

(ΜΕΤΡΟ Αθήνας, ενεργειακή διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου, επέκταση φυσικού 

αερίου στην Βόρεια Ελλάδα). Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η συνεργασία με την ΕΤΕπ 

στην ενεργοποίηση του Ταμείου Έρευνας και Καινοτομίας (50 εκατ. εθνικό ΠΔΕ, 150 εκατ. 

ευρώ ΕΤΕπ). 



 

 

 

GreeceOriented is finally online. You are importing or exporting 

Greek products, you can now register for free to find the best trade 

partner and it will take you only 2 minutes to fulfill your profile. 
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Αύξηση καταγράφει η συνολική εγχώρια κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων 

τα τελευταία έτη. 

Στον κλάδο των τυροκομικών προϊόντων περιλαμβάνεται πλήθος παραγωγικών 

επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους. Οι 

μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες διαθέτουν οργανωμένα δίκτυα διανομής, καλύπτοντας 

γεωγραφικά το σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας. Οι μικρομεσαίες παραγωγικές 

επιχειρήσεις καλύπτουν τις ανάγκες κυρίως των τοπικών αγορών αλλα διοχετεύουν και 

μέρος των προϊόντων τους σε άλλες (γεωγραφικές) αγορές. Επίσης, ο κλάδος περιλαμβάνει 

σημαντικό αριθμό μικρών οικεγενειακών τυροκομείων, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά 

σε τοπικό επίπεδο. Αξιόλογος είναι και ο αριθμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων του 

κλάδου, οι περισσότερες εκ των οποίων δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα των ειδών 

διατροφής. Σημαντικό μέρος των εισαγωγών αφορούν προϊόντα που προορίζονται για 

επαγγελματική χρήση (επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, catering). Τα παραπάνω προκύπτουν 

από την τελευταία έκδοση της κλαδικής μελέτης «Τυροκομικά Προϊόντα» που εκπόνησε 

πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ.  

 

Όπως αναφέρει η Κωνσταντίνα Καλούδη, Consultant Κλαδικών Μελετών, η οποία 

επιμελήθηκε τη συγκεκριμένη μελέτη, από το 2013 και μετά η εγχώρια κατανάλωση 

τυροκομικών προϊόντων ακολουθεί ανοδική πορεία, σημειώνοντας ποσοστό αύξησης 4,3% 

το 2013/2012 και 2,6% το 2014/2013. Το 2015 η κατανάλωση εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 

2% περίπου σε σχέση με το 2014. Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις της 

αγοράς, το 2016 η κατανάλωση τυροκομικών αναμένεται να εμφανίσει αύξηση με ανάλογο 

ρυθμό (≈2%).   

Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης καλύπτεται διαχρονικά από τυριά ελληνικής παραγωγής, 

το ποσοστό των οποίων διαμορφώθηκε σε 65%-66% το 2015 επί της συνολικής 

κατανάλωσης. Βεβαίως, η εισαγωγική διείσδυση παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και 

κυμαίνεται στο 33%-35% τα τελευταία έτη.  

Το 2015, περίπου το 12% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης αφορούσε τυποποιημένα 

τυροκομικά προϊόντα, καταγράφοντας μείωση σε σχέση με το 2014. Ωστόσο, όσον αφορά 

την κατανάλωση τυροκομικών μόνο μέσω των super markets και των λοιπών σημείων 

λιανικής, το ποσοστό φτάνει στο επίπεδο του 22%. 

ΣτΕ: Εκπίπτουν από τις Επιχειρήσεις τα έξοδα αυτοκίνητων, απορρυπαντικών, 

καφέδων και αναψυκτικών. 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας  (και τα κατώτερα Διοικητικά Δικαστήρια) αποφάνθηκε, ότι 

από τα έσοδα των εταιρειών εκπίπτουν τα ποσά που διατίθενται για τη συντήρηση των 

αυτοκίνητων της επιχείρησης και των υπαλλήλων της, την αγορά καυσίμων για τα εν λόγω 

αυτοκίνητα και τις δαπάνες για αγορά ειδών καθαριότητας, καφέδων, αναψυκτικών, κά. 

Κατόπιν αυτού, το ΣτΕ διέγραψε 87.990 ευρώ που είχαν καταλογιστεί σε εταιρεία από τον 

προϊστάμενο του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου, ως λογιστικές διαφορές 

 

Έντονα ανοδικές τάσεις στις εξαγωγές το Σεπτέμβριο. 

Εκρηκτική χαρακτηρίζει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων την άνοδο κατά 16,6% που 

παρουσίασε το Σεπτέμβριο η συνολική αξία των εξαγωγών, φθάνοντας τα 2,35 δις ευρώ, 

ενώ τον ίδιο μήνα του 2015 είχε φθάσει στα 2,05 δις ευρώ. Ο ΠΣΕ σημειώνει πως η ενίσχυση 

των εξαγωγών προέρχεται από σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας, καθώς η αξία 

των εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκε κατά 177,6 εκατ. ευρώ ή κατά 12%, σε 

σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Η μεγάλη αύξηση του Σεπτεμβρίου είχε ως 

αποτέλεσμα να περιοριστούν στο 3,7% οι απώλειες που καταγράφονται στη συνολική αξία 

των εξαγωγών από τις αρχές του έτους. 

 



 

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: Όχι σε νέο κύκλο προτάσεων για πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. 

Την έγκριση και διάθεση των προβλεπόμενων κονδυλίων στους δυνητικά δικαιούχους του 

πρώτου κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αντί της προκήρυξης ενός δεύτερου κύκλου υποβολής προτάσεων, 

ζήτησε με επιστολή του ο πρόεδρος της ΚΕΕ. Όπως επισημαίνει ο κ. Μίχαλος, «με τον 

τρόπο αυτό θα εξοικονομούνταν χρόνος και χρήματα τόσο από το Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης (κατάρτιση νέου οδηγού, εκ νέου αξιολογήσεις, ημερίδες ενημέρωσης, 

τροποποίηση ΠΣΚΕ), όσο και από τους ανέργους που θα κληθούν να υποβάλουν εκ νέου 

επιχειρηματικό σχέδιο. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα στην προκήρυξη ενός νέου κύκλου με τους 

ίδιους δικαιούχους όταν εγκρίθηκαν στον α' κύκλο μόλις 1 στις 15 προτάσεις, λόγω 

εξάντλησης του προϋπολογισμού». 

 

 

Αφορολόγητο μονό με πλαστικό χρήμα από το 2017. 

τη χρήση πλαστικού χρήματος και τις διαδικασίες για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων 

εισοδημάτων προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για τον πτωχευτικό κώδικα και τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων 

καθιστά υποχρεωτική τη χρήση καρτών για όλες τις συναλλαγές που η αξία τους υπερβαίνει 

τα 500 ευρώ, ενώ συνδέει το αφορολόγητο ποσό με συγκεκριμένο ύψος δαπανών που θα 

πρέπει να κάνει ο κάθε φορολογούμενος με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, 

ανάλογα με το εισόδημα του.  

 

  

  

Περισσότερες μέρες προσφορών και δυο Κυριακές ανοιχτα μαγαζιά. 

Δύο Κυριακές θα μπορούν, προαιρετικά, να είναι ανοικτά τα εμπορικά καταστήματα κατά τη 

διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπει το σχέδιο νόμου για το 

πλαστικό χρήμα και τα αδήλωτα εισοδήματα που κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 116, η σχετική απόφαση είναι αρμοδιότητα του οικείου 

περιφερειάρχη, ενώ αυξάνονται σε 30, από 20 που προβλέπει σήμερα ο νόμος, οι ημέρες 

των ενδιάμεσων εκπτώσεων. 

 

 

Σε λειτουργιά το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων. 

Έχει τεθεί σε λειτουργία ο νέος δεκαψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 213- 1621000 για 

το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων. Στον αριθμό αυτόν μπορούν να καλούν τόσο φορολογούμενοι κάτοικοι Ελλάδας 

όσο και κάτοικοι του εξωτερικού. Οι ώρες λειτουργίας του ΚΕΦ θα είναι από τις 7 π.μ. μέχρι 

τις 5 μ.μ. Ο αριθμός 15515 που ίσχυε μέχρι τώρα καταργείται. 

 

 

ΥΠ. ΟΙΚ.: Υπέρβαση του στόχου κατά 2,3 Δις. Ευρώ το 10Μηνο. 

Κατά 835 εκατ. ευρώ (ή κατά 21,37%) ξεπέρασαν  τον στόχο του προϋπολογισμού τα 

καθαρά έσοδα για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΓΓΔΕ, 

διαμορφούμενα σε 4,74 δισ. ευρώ, έναντι 3,9 δισ ευρώ που ήταν ο στόχος. Σε επίπεδο 

10μηνου η υπέρβαση του στόχου των εσόδων φθάνει τα 2,32 δισ. ευρώ (ή κατά 6,16%) με 

τα καθαρά έσοδα να ανέρχονται σε 39,991 δισ. ευρώ, έναντι 37,671 δισ. ευρώ που ήταν ο 

στόχος. 

 

 

 

 



Πρόσκληση στους μελισσοκόμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Υποχρεωτική η 

δήλωση τόπου διαχείμασης και αριθμού κυψελών 

 

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας, ενημερώνει τους μελισσοκόμους ότι θα πρέπει να δηλώσουν, αφενός μεν τον τόπο 

διαχείμασης του μελισσοκομείου τους, αφετέρου δε τον αριθμό των κυψέλων που θα 

διαχειμάσουν σε αυτά. 

Η δήλωση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 στις κατά τόπους 

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και 

Ηλείας. 

Η καταγραφή των έτοιμων προς διαχείμαση κυψελών θα γίνεται με αίτηση δήλωσης από 

όλους τους μελισσοκόμους - κάτοχους μελισσοκομικών βιβλιαρίων. 

Η δήλωση είναι υποχρεωτική, διαφορετικά, βάσει νομοθεσίας, θα αποκλείονται από όλα τα 

επιδοτούμενα μελισσοκομικά προγράμματα (Ενίσχυσης της Δράσης 3.1, Ενίσχυσης της 

Δράσης 3.2, κ.α). 

Η παραπάνω δήλωση είναι ανεξάρτητη από την θεώρηση του μελισσοκομικού βιβλιαρίου 

 

Αντιστοίχιση – αντικατάσταση επαγγελματικών αδειών ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων  

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει για τη 

διαδικασία της αντιστοίχισης – αντικατάστασης των επαγγελματικών αδειών ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ.108/2013 (ΦΕΚ 141/Α) σε εξουσιοδότηση του Νόμου 

3982/2011 περί άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων, οι υφιστάμενες άδειες ηλεκτρολόγων 

αντιστοιχίζονται - αντικαθίστανται ως εξής: 

α. Εάν η ημερομηνία θεώρησης της υφιστάμενης άδειας δεν έχει παρέλθει, προκειμένου να 

γίνει η αντικατάσταση – αντιστοίχιση απαιτείται παράβολο ποσού δέκα (10) ευρώ. 

β. Εάν η ημερομηνία θεώρησης της υφιστάμενης άδειας έχει παρέλθει προκειμένου να γίνει η 

αντικατάσταση – αντιστοίχιση απαιτείται: 

• Παράβολο διακοσίων (200) ευρώ αν η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή 

Παράβολο τετρακοσίων (400) ευρώ αν η καθυστέρηση υπερβαίνει το ένα (1) έτος , αλλά είναι 

μικρότερη των πέντε (5) ετών και 

• i) Βεβαίωση υπηρεσίας δύο (2) ετών, από αντίστοιχο εργοδότη, ή 



   ii)εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών 

δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία 

έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου, σχετικά με την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. 

γ. Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας, έχει ξεπεράσει τα πέντε έτη ή εάν ο 

ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η άδεια ανακαλείται 

και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης 

επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται 

ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα παράβολα. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Π.Ε. 

Αχαΐας (Πάτρα), Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολόγγι, Αγρίνιο), Π.Ε Ηλείας (Πύργος) 

προκειμένου να προβούν στην αντιστοίχιση- αντικατάσταση των επαγγελματικών άδειών 

τους σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ.108/2013 

 

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,4 Δις. στο 11Μηνο. 

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,449 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το ενδεκάμηνο 

Ιανουάριος - Νοέμβριο 2016 έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 4,339 δισ. ευρώ την ίδια 

περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,553 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει 

από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη 

ταμειακή βάση, σύμφωνα με τα οποία την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2016 

παρουσιάζεται πλεόνασμα στη γενική κυβέρνηση ύψους 2,055 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 

1,245 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για 

έλλειμμα 1,852 δισ. 

 

Μεγαλύτερο αφορολόγητο για δαπάνες με πλαστικό χρήμα πάνω από το 80% του 

εισοδήματος. 

Επιπλέον αφορολόγητο ποσό για όσους πραγματοποιούν δαπάνες πάνω από το 80% του 

εισοδήματός τους με τη χρήση χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας ή με e-banking 

προβλέπεται στο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Επίσης, θα δίνονται επιπλέον λαχνοί για συμμετοχή σε κληρώσεις σε όσους ξεπερνούν τα 

όρια δαπανών με τραπεζικές πληρωμές, ενώ το υπ. Οικονομικών προωθεί τη δημιουργία 

Ειδικού Επαγγελματικού Λογαριασμού για να καταστεί δυνατή η καθολική χρήση 

πλαστικού χρήματος από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις . Το σχέδιο περιλαμβάνεται στον 

ειδικό τόμο που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών 

Τρύφων Αλεξιάδης, μετά την τελετή παράδοσης και παραλαβής. 

 

ΤτΕ: Αύξηση 1,16 Δις. Ευρώ σημείωσαν οι καταθέσεις τον Οκτώβριο. 

Ενισχύθηκαν τον Οκτώβριο οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, έπειτα από μικρή 

υποχώρηση τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλό 13 ετών, σύμφωνα με τα 

στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι καταθέσεις σημείωσαν αύξηση κατά 

1,16 δισ. ευρώ ή 0,94% στα 124,63 δισ. ευρώ, από 123,47 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου. 

Ωστόσο παραμένουν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2003. Οι εκροές 

καταθέσεων από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Ιούλιο του 2015 είχαν διαμορφωθεί στα 42 δισ. 

ευρώ 

 

ΙΟΒΕ: Έτος ανάκαμψης για την Ελληνική Οικονομία το 2017 

Ηπιότερη θα είναι εφέτος η ύφεση της ελληνικής οικονομίας, σε σχέση με τις προηγούμενες 

προβλέψεις, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση για την ελληνική οικονομία του Ιδρύματος 

Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), ενώ η οικονομία εκτιμάται ότι θα ανακάμψει 

το 2017 με ρυθμό χαμηλότερο από τις προβλέψεις της κυβέρνησης και των δανειστών. Το 

ΙΟΒΕ προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,5% εφέτος έναντι της πρόβλεψης του Ιουλίου 

για ύφεση 1%, λόγω κυρίως της ανάκαμψης της ιδιωτικής κατανάλωσης στο δεύτερο 



εξάμηνο και της ενίσχυσης των επενδύσεων. Το 2017 το ΙΟΒΕ προβλέπει ότι η ελληνική 

οικονομία θα ανακάμψει, σημειώνοντας ρυθμό ανάπτυξης 1,5 έως 2,0%. Η οικονομική 

ανάκαμψη θα προκύψει από την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης λόγω της συνεχούς 

υποχώρησης της ανεργίας, την αναθέρμανση των επενδύσεων, αλλά και την αναμενόμενη 

ρύθμιση των μη-εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων. Όσον αφορά στην ανεργία, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΙΟΒΕ, εκτιμάται ότι το 2017 θα υποχωρήσει περαιτέρω στο 

22,5%. 

 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : Μείωση 7,9% στα έσοδα το Α Εξάμηνο. 

Κατά 7,9% ήταν μειωμένες οι εισπράξεις από τον τουρισμό στο πρώτο εξάμηνο του έτους 

σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

περίοδο πέρυσι. Αυτό συνέβη παρά την οριακή αύξηση κατά 1,7% που κατέγραψε ο αριθμός 

των ταξιδιωτών στη χώρα μας την περίοδο αυτή. Συγκεκριμένα ο αριθμός των τουριστών 

αυξήθηκε στα 8,5 εκατομμύρια από 8,36 εκατομμύρια την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ 

οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 διαμορφώθηκαν στα 3,841 

δισ. ευρώ. 

 

 

ΣΕΤΕ : Περισσότεροι κατά 900.000 οι τουρίστες. 

Με 931.000 περισσότερους διεθνείς ταξιδιώτες έκλεισε το φετινό εννιάμηνο στη χώρα. Θετικό 

πρόσημο 7,6% και περίπου 1,06 εκατ. περισσότερες αφίξεις, είναι ο απολογισμός του 

διαστήματος Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των διεθνών 

αεροπορικών αφίξεων στα βασικότερα αεροδρόμια που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος 

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Πιο συγκεκριμένα το εννιάμηνο του 2016 οι 

διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 14.939.395, από 13.887.069 το αντίστοιχο 

διάστημα πέρυσι. 

 

 

Έως 16 Δις ευρώ/έτος η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. 

Μέχρι και στο 9% του ΑΕΠ εκτιμάται ότι φτάνει η συνολική έκταση της φοροδιαφυγής στην 

Ελλάδα, σύμφωνα με ανάλυση της ΕΥ (Ernst & Young: Ερνστ & Γιανγκ), στο πλαίσιο 

μελέτης που εκπόνησε για λογαριασμό της ΔιαΝΕΟσις. Την ίδια στιγμή, η συνεχιζόμενη 

αύξηση των φόρων (ο λόγος φόρων προς το ΑΕΠ αυξήθηκε το 2014 στο 35,9% από 

34,4%) δεν έφερε την ευκταία αύξηση εσόδων για τα δημόσια ταμεία. Αντιθέτως, 

σημειώθηκε μείωση σε διψήφιο ποσοστό σε σχέση με το 2010. τα διαφυγόντα έσοδα από 

τη φοροδιαφυγή των φυσικών προσώπων εκτιμώνται σε 1,9% έως 4,7% του ΑΕΠ 

ετησίως. Τα διαφυγόντα έσοδα από ΦΠΑ, υποθέτοντας ότι το έλλειμμα ΦΠΑ αφορά στο 

σύνολό του φοροδιαφυγή, ανέρχονται σε 3,5% του ΑΕΠ.  

Σε αυτά πρέπει να προστεθούν τα διαφυγόντα έσοδα από τη φοροδιαφυγή και 

φοροαποφυγή των επιχειρήσεων, τα οποία υπολογίζονται γύρω στο 0,06% έως 0,15% 

του ΑΕΠ, καθώς και οι απώλειες από το λαθρεμπόριο ποτών, τσιγάρων και καυσίμων το 

οποίο φθάνει περίπου σε 0,45% του ΑΕΠ . Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΥ, οι βασικοί 

παράγοντες που τροφοδοτούν τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι οκτώ: η πολυνομία και 

η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος, η ανασφάλεια δικαίου φορολογούμενων 

και υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης, η συνεχιζόμενη αύξηση των φόρων, η 

διαχρονική ανυπαρξία πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η 

τεχνολογική ανεπάρκεια και η αδυναμία αξιοποίησης των δυνατοτήτων της νέας 

τεχνολογίας, η γραφειοκρατία, οι διαρθρωτικές στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας και 

ειδικότερα το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολούμενων (διπλάσιο από τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο), καθώς και η φορολογική κουλτούρα. 

 

 

 



 

 

Σε εστιατόρια και ταβέρνες θα είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση POS. 

Από τον χώρο της εστίασης αναμένεται να ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2017 η 

υποχρεωτική εγκατάσταση μηχανημάτων υποδοχής χρεωστικών και πιστωτικών καρτών 

(POS). Το μέτρο θα ξεκινήσει από αυτόν τον κλάδο -εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, μπαρ 

και κέντρα διασκέδασης - καθώς εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά φορολογικών παραβάσεων 

για μη έκδοση αποδείξεων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο νομοσχέδιο για το «πλαστικό 

χρήμα» θα προβλέπεται η επέκταση της υποχρέωσης σε όλους τους ελεύθερους 

επαγγελματίες μέσα στο 2017 (δικηγόρους, γιατρούς, συμβολαιογράφους, λογιστές, 

αρχιτέκτονες, υδραυλικούς κτλ). Για να συμμορφωθούν όλοι με το συγκεκριμένο μέτρο, το 

οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει τη σύσταση ενός μητρώου επιχειρήσεων και ελευθέρων 

επαγγελματιών στο οποίο θα καταγράφονται όσοι έχουν POS. Το μητρώο αυτό στη συνέχεια 

θα είναι στη διάθεση των φοροελεγκτικών υπηρεσιών για τη διενέργεια στοχευμένων 

ελέγχων. 

 

 

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την απλοποίησης δανειοδότησης επιχειρήσεων. 

Με ευρεία διακομματική πλειοψηφία έγινε δεκτό από την Ολομέλεια της Βουλής το 

νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την απλοποίηση των διαδικασιών 

ίδρυσης επιχειρήσεων. Το νομοσχέδιο για την «απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 

επιχειρήσεων, την άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», 

προβλέπει μεταξύ άλλων την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

 

 

 

ΓΓΔΕ : Καθορίστηκε η διαδικασία για τη διακοπή εργασιών φορολογούμενων. 

Aπόφαση με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία και τα 

δικαιολογητικά για τη διακοπή εργασιών φορολογουμένων, στον πραγματικό χρόνο παύσης 

των εργασιών τους. Οι φορολογούμενοι δύνανται να υποβάλουν στην Δ.Ο.Υ. της έδρας της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας δήλωση διακοπής εργασιών εντός 30 ημερών από την 

ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. Σε περίπτωση 

εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Ειδικά για τα 

υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ νομικά πρόσωπα, η ημερομηνία του πραγματικού χρόνου 

παύσης εργασιών ανάγεται σε ημερομηνία πριν την 15η Φεβρουαρίου 2013 

 

Η Ελλάδα τρίτη προμηθευτής πορτοκαλιών της Γερμανίας 

Τη μερίδα του λέοντος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής πρεσβείας στο 

Μόναχο, κατέλαβε η Ισπανία με το 81,7% των εισαγωγών και ακολούθησε η Ιταλία με 5,9%, 

ενώ η Ελλάδα έλαβε την τρίτη θέση με 2,8% επί συνόλου των εισαγωγών. 

Συνολικά το 90,9% των γερμανικών εισαγωγών προήλθε από την ΕΕ και το 9,1% από τρίτες 

χώρες. Οι εισαγωγές του 2015 ήταν αυξημένες κατά 25,2% έναντι του 2014. 

Οι εξαγωγές πορτοκαλιών της Γερμανίας το 2016 διαμορφώθηκαν ως εξής : 

Βασική χώρα αποδέκτης ήταν η Αυστρία με το 15,3% επί συνόλου εξαγωγών και 

ακολούθησαν η Πολωνία (14,4%) και η Γαλλία με 12,4%. Ελάχιστες εισαγωγές 

πραγματοποίησε και η Ελλάδα.Το σύνολο των γερμανικών εξαγωγών πορτοκαλιών το 2015 

ήταν αυξημένο κατά 25,3% και προήλθε από εξαγωγές προς την ΕΕ. 



Οι χονδρεμπορικές τιμές κατά τη 10η ημερολογιακή εβδομάδα (ΗΕ : 06-12.03.2016) ανήλθαν 

σε 56 ευρώ ανά 100 κιλά για τα ελληνικά Νavel (η χαμηλότερη της εβδομάδας), 66 ευρώ για 

τα αιγυπτιακά valencia late, 79 ευρώ για τα μαροκινά salustiana, 82 ευρώ για τα ισπανικά 

Lane late, 81 ευρώ για τα ισπανικά navel, 83 ευρώ για τα ισπανικά navelate, 73 ευρώ για τα 

ισπανικά navelina, 83 ευρώ για τα ισπανικά salustiana και 88 ευρώ για τα τουρκικά 

washington navel. 

To ελληνικό μερίδιο αγοράς την εν λόγω εβδομάδα κυμάνθηκε στο 4,5% με την Ισπανία να 

έχει άνω του 73%. 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις πορτοκαλιών το 

2015 στην Ισπανία ήταν 147,7 χιλ. εκτάρια, στην Ιταλία 84,5 χιλ. εκτάρια, και στην Ελλάδα 

37,1 χιλ. εκτάρια. Η Τουρκία καλλιεργούσε 54 χιλ. εκτάρια. 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Αιγύπτου-Αζερμπαϊτζάν σε πετρέλαιο & αέριο 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πετρελαίου, η αιγυπτιακή κρατική εταιρεία 

πετρελαίου, EGPC, και η ομόλογός της του Αζερμπαϊτζάν, SOCAR, υπέγραψαν πρόσφατα 

μνημόνιο συνεργασίας που προβλέπει την υλοποίηση μακρόπνοων επενδυτικών σχεδίων 

στους κλάδους πετρελαίου και φυσικού αερίου, με κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό των 

αιγυπτιακών εγκαταστάσεων. Το μνημόνιο περιλαμβάνει επίσης την παράδοση πλησίον των 

2 εκατ. βαρελιών ακατέργαστου πετρελαίου από την SOCAR σε 2 μεγάλα αιγυπτιακά 

διυλιστήρια, καθώς και την διμερή συνεργασία στους τομείς υγροποιημένου φυσικού αερίου 

(LNG) και πετροχημικών.   

 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Παραχώρηση σταθμού πολυτροπικών μεταφορών Φιλιππούπολης 

Το Υπουργείο Μεταφορών της Βουλγαρίας αποφάσισε να προχωρήσει σε διαγωνισμό για 

την παραχώρηση της λειτουργίας του πολυτροπικού τερματικού σταθμού (intermodal 

terminal) στη Φιλιππούπολη.  

Η σύμβαση παραχώρησης θα έχει διάρκεια 27 έτη, ενώ ο τερματικός εκτιμάται ότι θα είναι 

πλήρως λειτουργικός μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου (ακόμη δεν έχει λάβει την τελική Akt-16 

οικοδομική άδεια τελικής παράδοσης και λειτουργίας). Το κόστος κατασκευής ανήλθε σε 

BGN 13.940.000 (περίπου € 7 εκατ.) και διήρκεσε δυόμισι χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ομίλου Trace, της αναδόχου τεχνικής εταιρείας για την 

κατασκευή του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από κοινοτικούς πόρους και τον 

κρατικό προϋπολογισμό.  

Ο μελλοντικός ανάδοχος θα αναδειχθεί μέσω ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας. Πέρα από 

τη διάρκεια της παραχώρησης (27 έτη) περαιτέρω λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμη 

γνωστές, καθώς, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, πρέπει να προηγηθεί η δημοσίευση 

της σχετικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

ακολούθως στην ιστοσελίδα του βουλγαρικού Υπουργείου Μεταφορών, οπότε και η 

πρόσβαση στο τεύχος της προκήρυξης θα είναι πλήρως ελεύθερη διαδικτυακά. 

 

ΕΛΒΕΤΙΑ 

Αναθεωρημένη προκήρυξη ενδιαφέροντος σχετικά με την ανακαίνιση των κτιρίων των 

Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη – Οικοδόμηση νέου κτιρίου γραφείων 

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη έχει προκηρύξει διαγωνισμό για 

την ανακαίνιση – ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία νέων γραφείων 

των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη (Palais des Nations).  



Το σχετικό υλικό, καθώς και όλες οι προκηρύξεις έργων του συγκεκριμένου οργανισμού 

βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.ungm.org.  

Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η κατάθεση των προσφορών ξεκινά τον 

Νοέμβριο του 2016 και λήγει τον Φεβρουάριο του 2017. Η υπογραφή των συμβάσεων θα 

πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2017. 

 

ΙΡΑΚ 

Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Αγροτικών Μηχανημάτων και Προϊόντων, στη 

Βαγδάτη (14-21.3.2017) 

Στις 14-21 Μαρτίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης της 

Βαγδάτης η 9η Διεθνής Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων και Προϊόντων. Η έκθεση 

διοργανώνεται από την εταιρεία Majd Al-A’mal σε συνεργασία με τα Υπουργεία Γεωργίας και 

Υδάτινων Πόρων του Ιράκ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα emails marketing@bg-iq.net , 

exb.1997@yahoo.com , Businessgroup93@gmail.com , καθώς και στα τηλέφωνα 

009644412782919, 009647708885609 και 009647905984770. 

 

Διεθνής Έκθεση Ενέργειας, Αποκατάστασης Υποδομών και σημασίας τους για την 

Οικονομία (Al – Muthanna, Ν. Ιράκ, 25-28/12/2016) 

Στις 25-28 Δεκεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στην επαρχία Al – Muthanna του Νοτίου 

Ιράκ η «1η Διεθνής Έκθεση Ενέργειας, Αποκατάστασης Υποδομών και σημασίας τους για την 

Οικονομία».  

Η έκθεση διοργανώνεται από την Κρατική Εταιρεία Εκθέσεων και Εμπορικών Υπηρεσιών του 

Ιράκ, σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρεία “Golden Falcon”.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 

(00964) 770 2829999/ (00964) 7901755296 και στο email: azhar21hadi@yahoo.com . 

ΚΙΝΑ 

Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας εργασίας για αλλοδαπούς στη Σαγκάη 

Στα πλαίσια των προσπαθειών της πόλης της Σαγκάης για ανάδειξή της ως διεθνές κέντρο 

επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας, ανακοινώθηκαν, στις 25.9.τ.έ., σειρά πολιτικών για 

την προσέλκυση διεθνών εμπειρογνωμόνων. 

Από 1ης Νοεμβρίου τ.έ. θα υπάρξει μία νέα απλοποιημένη και ενοποιημένη διαδικασία 

έκδοσης αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς σε εννέα περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της 

Σαγκάης.  

Ειδικότερα στην πόλη της Σαγκάης το προηγούμενο έτος κατατέθησαν οι περισσότερες 

αριθμητικά αιτήσεις, συγκριτικά με τις λοιπές επαρχείες της Κίνας. Συνολικά κατατέθησαν 

120.933 αιτήσεις ανειδίκευτης και 8.599 αιτήσεις ειδικευμένης εργασίας.  

Προβλέπεται, επίσης κατάργηση της υποχρεωτικής, διετούς, προϋπηρεσίας για απόφοιτους 

τοπικών πανεπιστημίων, οι οποίοι δύνανται να εργαστούν μετά την αποφοίτησή τους στις 

ελεύθερες ζώνες του πιλοτικού προγράμματος Shanghai pilot free trade zone και Shanghai 

Zhangjiang National Innovation Demonstration Zone.  

 

 

ΚΟΥΒΕΪΤ 

Διεθνείς τεχνολογικές εκθέσεις στο Κουβέιτ 

Το πρώτο δίμηνο του 2017 θα πραγματοποιηθούν δύο τεχνολογικές εκθέσεις στο Κουβέιτ: 

α) Η Διεθνής Έκθεση Εφευρέσεων Μέσης Ανατολής (Κουβέιτ, 16-19.1.2017). 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η συμμετοχή στην έκθεση κοστίζει 500 δολ. ΗΠΑ, κόστος που 

καλύπτει την βίζα, χώρο στην έκθεση, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και τοπικές 

μετακινήσεις. Στο πλαίσιο της ίδιας έκθεσης θα διεξαχθεί διαγωνισμός των καλύτερων 
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εφευρέσεων με έπαθλο 50.000 δολ. Περισσότερες πληροφορίες αναγράφονται στην 

ιστοσελίδα www.iifme.com (Email: info@iifme.com ).  

β) Η Εθνική Έκθεση για τη Μεταφορά Γνώσης μέσω Μικρών και Μεσαίων 

Επιχειρήσεων (20-22.2.2016) 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου του 

Κουβέιτ, με διεθνείς συμμετοχές. Περισσότερες πληροφορίες αναγράφονται στην ιστοσελίδα 

www.kuwaitkt.com . 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για επιπλέον πληροφόρηση στην Ελληνική 

Πρεσβεία του Κουβέιτ (Email: gremb.kuw@mfa.gr ). 

 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

Προκηρύξεις Ευρωπαϊκών Διαγωνισμών στην Κροατία 

Η Κροατία έχει ενταχθεί στις «λιγότερο αναπτυγμένες» περιοχές της ΕΕ και ως εκ τούτου, για 

την περίοδο 2014-20120 μπορεί να εκταμιεύσει μέχρι 11 δις Ευρώ, ποσό που είναι 

δεκαπλάσιο από την προενταξιακή βοήθεια που είχε παρασχεθεί τότε στην χώρα. 

Για την πρόσβαση στο ενδεικτικό ετήσιο πρόγραμμα της δημοσιοποίησης των προκηρύξεων 

των ευρωπαϊκών διαγωνισμών στην Κροατία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο 

σύνδεσμο: 

http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Strukturni%20fondovi%202014.%20–

%202020/2_ZNP6_Prilog%205_Indikativni%20godišnji%20plan%20PDPa_objava%200709.

pdf 

Η πληροφόρηση είναι στην κροατική και η συμμετοχή προϋποθέτει ότι ο σχετικός φάκελος 

θα πρέπει να υποβληθεί επίσης στην κροατική γλώσσα. 

Η πρόσβαση στον παρακάτω σύνδεσμο επιτρέπει να επιλεγούν - ταυτόχρονα και διαζευκτικά 

- οι προκηρύξεις με βάση την προθεσμία έγκαιρης κατάθεσης του φακέλου (Rok za prijavu), 

καθώς επίσης να επιλεγούν  προκηρύξεις ανάλογα με το ύψος του ποσού της προκήρυξης 

(Iznosi sredstava): 

 http://www.eu-projekti.info/category/natjecaji-naslovna/ 

 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Ενδιαφέρον πορτογαλικής εταιρείας για εισαγωγή ακτινιδίων 

Η πορτογαλική εταιρεία KIWICOOP επικοινώνησε με το Γραφείο Οικονομικών και 

Εμπορικών Υποθέσεων Λισσαβώνας και ενδιαφέρθηκε για επιχειρηματική συνεργασία με 

Έλληνες παραγωγούς και εμπόρους ακτινιδίων.  

Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι: 

KIWICOOP, COOPERATICA FRUTICOLA DA BAIRRRADA CRL,  

Rua Kiwicoop No 37 

3770-305 Oliveira do Bairro 

Aveiro – Portugal 

Tel. +351 234 752 616,  

E-mail: geral@kiwicoop.com, comercial2@kiwicoop.com   

Σημειώνεται ότι ανωτέρω αίτημα έχει αναρτηθεί στην πύλη Agora (www.agora.mfa.gr) 

του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 

 

 

 

 

http://www.iifme.com/
mailto:info@iifme.com
http://www.kuwaitkt.com/
mailto:gremb.kuw@mfa.gr
http://www.eu-projekti.info/category/natjecaji-naslovna/
mailto:geral@kiwicoop.com


ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Έναρξη πτήσεων της εταιρείας “ASTRA AIRLINES” στη γραμμή Βουκουρέστι - 

Θεσσαλονίκη 

Η ελληνική εταιρεία Αstra Airlines ανακοίνωσε την έναρξη πτήσεων στη γραμμή 

«Βουκουρέστι-Θεσσαλονίκη» από την 23η Δεκεμβρίου 2016. Στη γραμμή «Βουκουρέστι - 

Αθήνα», δραστηριοποιούνται ήδη τέσσερις αεροπορικές εταιρείες (Aegean,Tarom, Ryan Air, 

Ellinair), ενώ στη γραμμή «Βουκουρέστι-Θεσσαλονίκη» δραστηριοποιείται μέχρι στιγμής 

μόνο η Tarom. 

 

 

ΤΑΪΛΑΝΔΗ 

Διεθνής Έκθεση “Thai Water Expo 2017” (Μπανγκόκ, 7-10 Ιουνίου 2017) 

Στις 7-10 Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στο Bangkok International Trade & Exhibition 

Centre (BITEC) στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης η Διεθνής Έκθεση “Thai Water Expo 

2017”. Το ίδιο διάστημα θα διεξάγεται παράλληλα η έκθεση “Pumps & Valves Asia 2017”. 

Η έκθεση με θεματολογία τη διαχείριση υδάτων και υδάτινων πόρων, τη διαχείριση υγρών 

αποβλήτων και το πόσιμο νερό συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα www.thai-water.com (τηλ. 

0066 2 642 6911 εσωτ. 314, email: thaiwater-th@ubm.com ) ή στην Ελληνική Πρεσβεία στην 

Μπανγκόκ (gremb.ban@mfa.gr ). 

 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

Αύξηση επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας 

Καθώς η ισοτιμία της τουρκικής Λίρας έναντι του δολαρίου συνεχίζει να διολισθαίνει, η 

κεντρική Τράπεζα της χώρας, στις 24 τ.μ., αύξησε, για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια,  

επιτόκια δανεισμού ( Overnight interest rate από 8.25% σε 8.5% και το one week repo rate 

από 7.5% σε 8%). Παράλληλα μείωσε το ποσοστό των υποχρεωτικών σε συνάλλαγμα 

διαθεσίμων με σκοπό να αυξηθεί η ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά 1,5 

δις $. 

Αν και τα μέτρα αυτά κρίνονται θετικά και αναμένεται να μειώσουν την πίεση που ασκείται 

στο τουρκικό νόμισμα εν τούτοις, υπάρχει προβληματισμός ότι μπορεί να μη αποδειχθούν 

αποτελεσματικά σε ένα ιδιαίτερα ασταθές πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον (ένταση στις 

διεθνείς σχέσεις τις χώρας, πιθανή αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ). 

 

 

Η τουρκική Κυβέρνηση θα συνεχίσει την επιδότηση καυσίμου των τουριστικών 

πτήσεων τσάρτερ και τον επόμενο χρόνο. 

Όπως ανακοίνωσε, στις 25 τ.μ., ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας κ. Nabi 

Avci σε ημερίδα που διοργανώθηκε στην Αττάλεια, η επιδότηση καυσίμου (6.000 $ για κάθε 

πτήση τσάρτερ) θα συνεχισθεί και το 2017. 

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση αυτή θεσπίσθηκε την περασμένη άνοιξη και διήρκεσε μέχρι το 

Σεπτέμβριο. 
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LONDON IOOC 2017, 

London International Olive oil Competitions 
Διαγωνισμοί Ελαιολάδου ΛΟΝΔΙΝΟΥ  

 

 
 

  

Δηλώστε την συμμετοχή σας: 

Επισκεφτείτε την διεύθυνση http://www.aristionawards.co.uk/el/formes-

simmetochis/ συμπληρώστε τις αιτήσεις συμμετοχής και με την βράβευσή σας 

στους διαγωνισμούς LONDON International Olive oil Competitions 2017 

γίνεται μια από τις εξέχουσες εταιρίες του κλάδου.  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:  

0044 (0)208 359 1388,  

info@aristionawards.co.uk,  

www.aristionawards.co.uk 

 

LONDON International Health Olive Oil Competitions 2017 
(London IHOOC 2017) 

 
Το Λονδίνο γίνεται για πρώτη φορά σημείο συνάντησης των καλύτερων 

παραγωγών ελαιολάδου στον κόσμο μέσα από μια μοναδική διοργάνωση 

με θέμα την ανάδειξη και προώθηση ισχυρισμού υγείας για τα έξτρα 

παρθένα ελαιόλαδα. 
 
Αντιπροσωπευτικά δείγματα αγνού παρθένου ελαιολάδου από όλες τις χώρες και 
ηπείρους ταξιδεύουν ως τη Μεγάλη Βρετανία για να συμμετάσχουν στον Διεθνή 
Διαγωνισμό Ισχυρισμού υγείας ελαιολάδου και Συσκευασίας ελαιολάδου “London 
International Health Olive Oil Competitions 2017” (London IHOOC 2017) ο οποίος θα 
διεξαχθεί 7 έως 10 Απριλίου στο Λονδίνο. 
 
Ο Διαγωνισμός θα απονείμει βραβεία “London Health Olive Oil Awards”  για την 
κατηγορία:  
 

 Έξτρα παρθένου ελαιολάδου με ισχυρισμό υγείας 
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Πρόκειται για μια αξιόλογη πρωτοβουλία που προσδοκεί να ανεβάσει πολύ ψηλά τον 
πήχη για την ανάδειξη των ελαιόλαδων με ισχυρισμό υγείας σαν προϊόν υπερτροφής 
παγκοσμίως στις διεθνείς αγορές. Στόχος αποτελεί να προωθηθεί η ιδέα ότι η 
ποιότητα του έξτρα παρθένου ελαιολάδου συσχετίζεται ευθέως με τα οφέλη στην 
υγεία. Πραγματοποιείται δε για πρώτη φορά στην Αγγλική αγορά.  
 
Ο Διαγωνισμός είναι ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός παγκοσμίως που θα δώσει 
βραβεία στα ελαιόλαδα που θα συνδυάζουν υψηλό υγειοπροστατευτικό χαρακτήρα 
αλλά ταυτόχρονα και σωστά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 
 
Για την οργανοληπτική αξιολόγηση των συμμετεχόντων δειγμάτων επικεφαλής 
πολυμελούς ομάδας γευσιγνωστών θα είναι o Κος Μανώλης Σαλιβαράς, με μεγάλη 
εμπειρία και εξειδίκευση στο ελαιόλαδο, την δε ομάδα συμπληρώνουν έγκριτοι 
γευσιγνώστες κριτές από διάφορες χώρες. 
 
Την επιτροπή αξιολόγησης των φαινολικών συστατικών των συμμετεχόντων 
δειγμάτων αποτελούν οι Κος Προκόπης Μαγιάτης, η Κα Ελένη Μέλλιου καθηγητές 
Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μαζί με 
την επιστημονική τους ομάδα που εδώ και πέντε χρόνια έχει πρωτοποριακά ξεκινήσει 
την πιστοποίηση των υγειοπροστατευτικών ιδιοτήτων του ελαιολάδου. Όλοι τους 
είναι σημαντικοί εκπρόσωποι του ελαιολάδου ως λειτουργικό τρόφιμο στην 
παγκόσμια σκηνή, οι οποίοι και θα κατατάξουν τα υποβληθέντα ελαιόλαδα σύμφωνα 
με την περιεκτικότητά τους σε φαινολικά συστατικά. 
 
Πλήθος επιστημονικών μελετών έχουν αποδείξει ότι συγκεκριμένες φαινολικές ουσίες 
του ελαιολάδου προστατεύουν το καρδιαγγειακό σύστημα και η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία το έχει επίσημα κατοχυρώσει. Ήρθε πλέον η ώρα τα ελαιόλαδα που είναι 
πλούσια σε αυτές τις ευεργετικές ουσίες να διακριθούν και να βραβευθούν. 
 
Η επιστημονική ομάδα αξιολόγησης των φαινολικών συστατικών των ελαιολάδων του 
Διαγωνισμού με επικεφαλής τον Κο Μαγιάτη έχει αποδείξει ότι  τα εξαιρετικά 
παρθένα ελαιόλαδα περιέχουν ένα ευρύ φάσμα φυσικών υγειοπροστατευτικών 
συστατικών, των οποίων η σχετική συγκέντρωση διαφέρει πάρα πολύ στις διάφορες 
ποικιλίες ελιάς. Πολλές από αυτές τις χημικές ενώσεις έχει αποδειχθεί ότι διαθέτουν 
αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και μπορούν να προστατεύσουν το 
καρδιαγγειακό σύστημα. Ο όρος «ολικές φαινόλες» ενός ελαίου είναι αποδεκτός ως 
μέτρο της αντιοξειδωτικής του ικανότητας, όμως η «φαρμακευτική» του δράση 
μπορεί να προέρχεται από συγκεκριμένες ενώσεις. Ένα παράδειγμα είναι οι ουσίες 
ελαιοκανθάλη  και ελαιασίνη οποίες συνδέονται με την πιπεράτη αίσθηση στο λαιμό 
και την πικρή γεύση αντίστοιχα που προκαλείται από ορισμένα φρέσκα και υψηλής 
ποιότητας ελαιόλαδα. Αυτές οι ενώσεις συμβάλλουν στη μείωση των καρδιαγγειακών 
κινδύνων. Στην πραγματικότητα, το ελαιόλαδο που είναι πλούσιο σε ελαιοκανθάλη 
και ελαιασίνη μπορεί να θεωρηθεί ως μια φυσική υπερτροφή.  
www.facebook.com/LondonInternationalHealthClaimOliveoilAwards 
 
Αυτό διαπιστώθηκε σε πρόσφατη μελέτη για το ελαιόλαδο, που παρουσιάστηκε από 
το Τμήμα Διατροφής του Πανεπιστημίου Davis της Καλιφόρνιας και το Ερευνητικό 
Κέντρο Διατροφής του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ στην Καλιφόρνια και στην 
οποία συμμετείχαν οι υπεύθυνοι της επιστημονικής ομάδας του διαγωνισμού. Σε 
αυτή τη έρευνα, μελετήθηκε αν η κατανάλωση  ελαιολάδου με διαφορετική σύσταση, 
μπορεί να αναστείλει την συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων σε υγιείς άνδρες και 
δυνητικά να προστατεύει από το εμφραγμα και το εγκεφαλικό επεισόδιο. 
Αποδείχθηκε ότι τα ελαιόλαδα πλούσια σε ελαιοκανθάλη και ελαιασίνη,  αναστέλλουν 
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σημαντικά τη συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων, ενώ το λάδι που δεν περιείχε αυτές 
τις ουσίες, αλλά είχε ισοδύναμη περιεκτικότητα ολικών φαινολικών (κυρίως υπό τη 
μορφή ελεύθερης τυροσόλης) απέτυχε να παράγει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι 
ενδιαφέρον ότι, σημαντικό ποσοστό εθελοντών που συμμετείχαν στη μελέτη 
παρουσίασαν ισχυρή απόκριση παρόμοια με τη φαρμακευτική δόση ιβουπροφένης. 
 
Στόχος της διοργάνωσης των διεθνών διαγωνισμών είναι να συγκεντρώσει στην 
καρδιά της Ευρώπης σημαντικούς εκπροσώπους της παραγωγής ελαιολάδου από όλες 
τις χώρες, τονίζοντας την πολυσήμαντη αξία του και το ρόλο του στις διεθνείς αγορές. 
 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία, μεταξύ άλλων, να παρακολουθήσουν και να 
μάθουν όλα όσα χρειάζονται για τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις της παγκόσμιας 
αγοράς, να αποκτήσουν έγκυρη ενημέρωση από τους πλέον ειδικούς και να 
ανακαλύψουν τους καλύτερους τρόπους για την προώθηση και την αύξηση 
κατανάλωσης του προϊόντος τους.  
 
Στον Διαγωνισμό London International Health Olive oil Competitions 2017 (London 
IHOOC 2017) μπορούν να λάβουν μέρος παραγωγοί ελαιολάδου από όλες τις χώρες 
συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
Confexpo Ltd, 1146 High Road Whetstone- London N20 0RA 

Tel: 0044 (0)208 359 1388, info@londonoliveoil.com – www.LondonOliveoil.com 

 

 

 

Προώθηση Β2Β στην Μεγάλη Βρετανία 

FOODERRA 2017 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Β2Β ΣΤΗΝ 

MΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

 

ABOUT FOODERRA (Food + Terra) 

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


Τα νέα μας εγχειρήματα: 
 
• FOODERRA.com 
• FOODERRA UK digital magazine 
• Direct Email FOODERRA UK  
 
Είναι η μοναδική ολοκληρωμένη υπηρεσία προώθησης Μεσογειακών 
Προϊόντων Β2Β στην Μεγάλη Βρετανία.  
 
Απευθύνεται σε εταιρείες μικρές, μεσαίες και μεγάλες που στόχος τους είναι να 
προωθήσουν τα προϊόντα τους στη Βρετανική Αγορά. Με ένα ιδιαίτερα προσιτό 
κόστος συνδέουμε τη Βρετανική Αγορά τροφίμων & ποτών, τους αγοραστές 
δηλαδή στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις εταιρίες της Μεσογείου προσφέροντας 
προβολή και επαγγελματική επικοινωνία. 
 
Κλικ εδώ: http://www.fooderanean.com 
και 
https://www.facebook.com/Fooderra-255202504861452/  
 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας: 2107568888 - info@olympawards.gr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

MOSBUILD 2017 ( ΜΟΣΧΑ , ΡΩΣΣΙΑ 04-

07/04/2017 ) 

 

 

 MOSBUILD - το όχημα για την είσοδο στην αγορά δομικών και κατασκευαστικών 

στη Ρωσία.  

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση του κατασκευαστικού κλάδου στη Ρωσία 

και την ευρύτερη περιοχή CIS, αποτελούμενη από 18 εκθεσιακά τμήματα για τη 

διευκόλυνση των επισκεπτών, που καλύπτουν έτσι όλο το ευρύ φάσμα των προϊόντων 

και υπηρεσιών της οικείας βιομηχανίας. Η τμηματοποίηση αυτή εξοικονομεί πόρους και 

στους εκθέτες, αφού έτσι υποδέχονται κυρίως το εξειδικευμένο κοινό που τους 

ενδιαφέρει.  

Οι στόχοι που θέτει κάθε φορά η διοργάνωση της MOSBUILD, όπως προκύπτει από 

σχετική έρευνα είναι η:  

της χώρας  

 

πηρέτηση παλαιών πελατών  

 

-εξειδικευμένο κοινό  

http://www.fooderanean.com/
https://www.facebook.com/Fooderra-255202504861452/
mailto:info@olympawards.gr


 

 

 

Η Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών MOSBUILD 2017 πραγματοποιείται στο εκθεσιακό 

κέντρο EXPOCENTRE από 04-07/04/2017 και περιλαμβάνει τους κλάδους :  

- Δομικά υλικά και υλικά κατασκευών  

- Design και εσωτερική διακόσμηση 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΟΔ.ΚΩΛΕΤΣΗΣ 

T.: +30 210 3355709 

E-mail 

o.koletsis@enterprisegreec

e.gov.gr 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΛΟΝΔΙΝΟ, ExCeL 02 & 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

 

Στις 02 & 03 Απριλίου 2017 πραγματοποιείται στο Λονδίνο για 21η χρονιά η 

μεγαλύτερη Έκθεση Φυσικών και Βιολογικών προϊόντων για την αγορά της 

Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρώπης. 

 

 

 

 
 

  



  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fashion Expo Ιανουάριος 2017 

Η έκθεση των ελλήνων βιοτεχνών και εμπόρων 

28.29.30 Ιανουαρίου 2017, M.E.C Παιανία-Αττικής 

http://forumsa.us9.list-manage1.com/track/click?u=611a3a56ee23042b4cba4b431&id=a44a783073&e=0f0ec73328
http://www.ad-ex.gr/mailmanager/l/eN5PMbc4kiyM3l5Ufl5UHg/eMgYi2Od76Er5Z1RpWGdqg/dgnDL6aJwJ892Xk6KlXJbgrg


Η Fashion Expo, αποτελεί την στοχευμένη κλαδική έκθεση μόδας των ελλήνων βιοτεχνών 

και εμπόρων. Δίνοντας έμφαση αλλά και στήριξη στην ελληνική παραγωγή, η 8η Fashion 

Expo θα πραγματοποιηθεί στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο-M.E.C. στην Παιανία 

Αττικής, από 28 έως 30 Ιανουαρίου 2017. 

Οι πρωτοπόροι επαγγελματίες της ελληνικής μόδας συμμετέχουν στην 8η Fashion Expo, 

παρουσιάζοντας τις συλλογές τους για Άνοιξη-Καλοκαίρι 2017 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Διοργάνωση: EKTHESIS E.E 

Πατησίων 137, 11251, Αθήνα 

www.fashionexpo.gr 

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-8623220 

Fax: 210-8623130 

e-mail: ekthesi@otenet.gr 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 
 

http://www.fashionexpo.gr/
mailto:ekthesi@otenet.gr
http://5.172.194.130/lists/lt.php?id=LEsFAFUYAQ4ESlcKAwIG
http://forumsa.us9.list-manage1.com/track/click?u=611a3a56ee23042b4cba4b431&id=59a476baf6&e=0f0ec73328


 

ISMOB 2017 - 3rd furniture fair İSMOB   

3η  Διεθνής Έκθεση Επίπλων 
 

 
 
 

http://ismob.com.tr/en/  

Από 10 εως 15 Ιανουαρίου 2017 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=5096067&N=7049&L=4173&F=H
http://www.mailstudio.gr/link.php?M=4329098&N=7345&L=5134&F=H


 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://ec.europa.eu/enterprise/
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/
http://eesc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp
http://www.ekt.gr/diglib
http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.infosoc.gr/
http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/
http://www.ependyseis.gr/
http://www.epimetol.gr/
http://www.etakcci.gr/


 

 

 

 

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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