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Πρόσκληση σε Workshop με θέμα: 

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για υφιστάμενες και νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις 

"Επιχειρούμε δυναμικά & Επιχειρηματική Ευκαιρία" 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΤΩΛΙΑ» σε 

συνεργασία με το Δήμο Θέρμου, στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Δικτύωση σε τοπικό επίπεδο» 

της Πράξης «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην ΑΙΤΩΛΙΑ», σας προσκαλεί στο 8ο 

Workshop με θέμα, «Ευκαιρίες χρηματοδότησης για υφιστάμενες και νεοϊδρυθείσες 

επιχειρήσεις - "Επιχειρούμε δυναμικά & Επιχειρηματική Ευκαιρία"» που θα πραγματοποιηθεί 

την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 16.00μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Συνεδριακού Κέντρου Δήμου Θέρμου. 

. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν νέα προγράμματα στήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων 

καθώς και χρηματοδότησης νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων 

 

 



 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

H ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ εταίρος της Α.Σ. 

«Απασχόληση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» στα πλαίσια της πράξης «Τοπικά σχέδια για 

την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,  

δράση 4 «Δικτύωση τοπικών κοινωνικό-οικονομικων εταίρων & επιχειρήσεων»,  

διοργανώνει Workshop με θέμα:  

« Ευκαιρίες Καριέρας -  
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ωφελούμενων 

από το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) » 
 

και σας προσκαλεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18:00  

στη Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 & 

Σμύρνης 1, Αγρίνιο) 

 

 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Απασχόληση και Ανάπτυξη 

στην Αιτωλοακαρνανία» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη 

«Απασχόληση και Ανάπτυξη στην Αιτωλοακαρνανία» σας καλεί να 

συμμετάσχετε στην 2 ημερίδα της πράξης «Εναλλακτικές μορφές 

απασχόλησης, από τις παραδοσιακές τεχνολογίες στα νέα επαγγέλματα» που 

θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 στις 18:00μ.μ. στο 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου και Σμύρνης 1 στο Αγρίνιο με 

θέμα : 

Δυνατότητες  πρόσληψης ανέργων ωφελούμενων από το Τοπικό Σχέδιο για 

την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) μέσω προγραμμάτων επιχορήγησης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΟΑΕΔ. 
Η δράση εντάσσεται στα πλαίσια υλοποίησης της  Πράξης «Εναλλακτικές 

μορφές απασχόλησης, από τις παραδοσιακές τεχνολογίες στα νέα επαγγέλματα» 

της   Δράσης 3.1 «ΗΜΕΡΙΔΕΣ» και έχει σαν στόχο να παρουσιαστούν τα οφέλη 

που μπορούν να αποκομίσουν οι τοπικές επιχειρήσεις από την αξιοποίηση του 

συγκεκριμένου προγράμματος, προσλαμβάνοντας καταρτισμένους άνεργους και 

επιχορηγούμενους όσο αφορά την εργασία τους. 



 
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας επισημαίνει τις 10 «ΑΛΛΑΓΕΣ»  

στη φορολογία του 2015. 

1. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων: Μειώνεται στο 3% ο φόρος στις μεταβιβάσεις ακινήτων 

από 8%, που είναι σήμερα για αξία έως 20.000 ευρώ και 10% για την υπερβάλλουσα αυτής. 

2. Συμψηφισμός οφειλών Φ.Π.Α.: Η προώθηση μέτρων, όπως ο συμψηφισμός των 

οφειλών Φ.Π.Α. εκ μέρους των επιχειρήσεων, με αντίστοιχες οφειλές του Δημοσίου – τόσο 

του στενού, όσο και του ευρύτερου τομέα – προς αυτές, όσο και η εξόφληση Φ.Π.Α. για 

επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 500.000 ευρώ μόνο σε περιπτώσεις πληρωμής του 

παραστατικού από τον πελάτη ανεξαρτήτως της ημερομηνίας εκδόσεώς του, συνιστούν 

βελτιωτικές παρεμβάσεις.  

3. Απαλλαγή υποβολής Φ.Π.Α. για επιχειρήσεις: Αδιαμφισβήτητα, η απαλλαγή από το 

καθεστώς Φ.Π.Α. επιχειρήσεων με χαμηλό ετήσιο τζίρο έως 10.000 ευρώ, συνιστά μία 

ευεργετική  πρωτοβουλία, με την ανάγκη όμως διεύρυνσης του συγκεκριμένου ορίου να 

αποτελεί αδήριτη ανάγκη για την τόνωση της εγχώριας επιχειρηματικότητας. 

4. Ευνοϊκό καθεστώς ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Εφορία: Κατόπιν διαρκών 

πιέσεων και προτροπών των παραγωγικών φορέων προς τις αρμόδιες κρατικές 

υπηρεσίες/αρχές, θεσπίστηκε επιτέλους ένα ευνοϊκό πλαίσιο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών στην Εφορία. Η πρόβλεψη για ρύθμιση των οφειλών έως 15.000 ευρώ έως  και  100 

δόσεις, αλλά και εκείνων, που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο ποσό μέχρι 72 δόσεις, ο 

περιορισμός των προσαυξήσεων, αλλά και το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης (50 ευρώ), 

αποτελούν κοινά αποδεκτές λύσεις στo πλαίσιο της επιβεβλημένης ελαστικοποίησης των 

πρότερων ασφυκτικών διατάξεων. 

5. Αύξηση ακατάσχετου ορίου μισθών & συντάξεων: Αυξάνεται το ακατάσχετο όριο των 

μισθών και των συντάξεων (2014) από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι 

δεν επιτρέπεται η κατάσχεση αποδοχών σε φορολογούμενο με μισθό ή σύνταξη χαμηλότερο 

των 1.500 € το μήνα. Ταυτόχρονα, διευρύνεται χρονικά η κατάσχεση των μισθοδοτικών 

λογαριασμών από ένα 24ωρο σε μία εβδομάδα, ενώ δεν θα προχωρά, όταν η οφειλή είναι 

κάτω των 500 ευρώ. 

6. Συλλογή Αποδείξεων: Μειώνεται το απαιτούμενο ποσοστό αποδείξεων επί του 

εισοδήματος, από το 25% (χρήση 2013) στο 10% (χρήση 2014), με το μέτρο να εξακολουθεί 

να έχει ισχύ μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ για την προκύπτουσα 

διαφορά, ανάμεσα στην αξία των αποδείξεων που συγκεντρώθηκαν και στην αξία των 

αποδείξεων που απαιτούνται, επιβάλλεται ποινή της τάξεως του 22%.  

7. Εισοδήματα από Ενοίκια: Για τη χρήση του 2014  καταργείται ο συμπληρωματικός 

φόρος (συνεχίζει να μην υφίσταται το αφορολόγητο όριο) και προβλέπεται  για εισοδήματα 

έως 12.000 ευρώ  αύξηση του συντελεστή στο 11%, την ίδια στιγμή που για εισοδήματα άνω 

του συγκεκριμένου ποσού διατηρείται ο συντελεστής του 33%. Με την αλλαγή αυτή 

επιβαρύνονται όσοι φορολογούμενοι έχουν χαμηλό εισόδημα από μισθώματα ακινήτων, ενώ 

αντίθετα ελαφρύνονται όσοι έχουν εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ, με τον συντελεστή 

φορολόγησής να μειώνεται από το 45% στο 33%. 

8. Φόρος υπεραξίας ακινήτων: Δεν θα επιβάλλεται φόρος υπεραξίας ακινήτων με 

συντελεστή 15% και αφορολόγητο όριο υπεραξίας τα 25.000 € το 2015. 

9. Κατηγορίες απαλλαγής από ηλεκτρονικό φορολογικό μηχανισμό: Ορίστηκαν οι 

οντότητες, που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής, από τη 

χρησιμοποίηση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και τις 

περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών, που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των 

σχετικών παραστατικών (αποδείξεων) μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού. 

10. Μείωση κατά 30% της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με 

ετήσιες απολαβές πάνω από 12.000 ευρώ, θα διαπιστώσουν από τον πρώτο κιόλας μήνα 

του νέου έτους, μικρή αύξηση του μισθού ή της σύνταξής τους λόγω της μείωσης κατά 30% 

της εισφοράς αλληλεγγύης. 

Επίσης, οι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να εμφανίσουν στις φορολογικές δηλώσεις 

του 2015 τις ασφαλιστικές τους εισφορές και κατά συνέπεια να ψαλιδίσουν τα φορολογητέα 



Μεγάλη υστέρηση εσόδων 3,9 Δις ευρώ το 2014. 

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,929 δισ. ευρώ και μεγάλη υστέρηση εσόδων κατά 3,953 δισ. 

ευρώ, από τον στόχο που είχε τεθεί παρουσίασε ο προϋπολογισμός το δωδεκάμηνο 

Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που δόθηκαν στη 

δημοσιότητα σύμφωνα με τα οποία το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 3,640 δισ. 

ευρώ έναντι ελλείμματος 5,441 δισ. ευρώ το 2013. Σημειώνεται ότι ο επικαιροποιημένος 

στόχος για το 2014 προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,939 δισ. ευρώ και έλλειμμα 

γενικής κυβέρνησης 761 εκατ. ευρώ, στόχοι που δεν επιτεύχθηκαν λόγω της υστέρησης των 

εσόδων του προϋπολογισμού.  

 

ΥΠ.ΟΙΚ.: Στα 3,7 Δις. Ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 11μηνο – Μειωθήκαν οι 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου. 

Υπερδιπλάσιο του περυσινού ήταν στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014 το 

πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης, καθώς, διαμορφώθηκε στα 3,7 δισ. ευρώ ή 

2,0% του ΑΕΠ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,5 δισ. ευρώ ή 0,8% του ΑΕΠ την 

αντίστοιχη περίοδο του 2013. Αυτό γίνεται με την παράλληλη μείωση των ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες ανήλθαν το Νοέμβριο του 

2014 στα 3,8 δισ. ευρώ έναντι 4,3 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, μειωμένες δηλαδή κατά 

500 εκατ. ευρώ». 

  

ΥΠ.ΟΙΚ.: Παράταση έως 2 Μαρτίου για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις. 

Παράταση μέχρι και τις 2 Μαρτίου έδωσε η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την 

υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του 2014, η οποία κανονικά έληγε στο 

τέλος Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση οι καταστάσεις όλων των τριμήνων του 

2014 θα υποβάλλονται ανά τρίμηνο μέχρι και 2 Μαρτίου 2015, ενώ οι τροποποιητικές 

καταστάσεις για τη διόρθωση αποκλίσεων των υποβληθέντων στοιχείων θα υποβάλλονται 

μέχρι το τέλος Απριλίου 2015. 

 

Απαλλαγή από τη διενέργεια φυσικής απογραφής των μικρών επιχειρήσεων 

Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των πολιτών και για την αποφυγή γραφειοκρατικών 

διαδικασιών, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, εξέδωσε 

απόφαση σύμφωνα με την οποία δίδεται απαλλαγή σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων 

που τηρούν απλογραφικά βιβλία από τη διενέργεια φυσικής απογραφής και της τήρησης 

αρχείου αποθεμάτων. 

 

Με την απαλλαγή αυτή διευκολύνονται οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα για τη σύνταξη της απογραφής, είτε λόγω του μικρού μεγέθους του 

αντικειμένου των εργασιών τους είτε και της μικρής αξίας ανά τεμάχιο αποθέματος, και δεν 

διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα αγαθών. 

 

Από την υποχρέωση διενέργειας απογραφής, απαλλάσσονται ενδεικτικά οι εξής 

επιχειρήσεις: 

Φαρμακεία 

Αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις (ειδικού και κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ) 

Ανθοπωλεία 

Βιβλιοπωλεία 

Αρτοποιεία και πρατήρια άρτου 

Ζαχαροπλαστεία 

Εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, κυλικεία, αναψυκτήρια 

Επιχειρήσεις εμπορίας ειδών διατροφής (παντοπωλεία, μίνι μάρκετ, ιχθυοπωλεία, 

οπωρολαχανοπωλεία, κρεοπωλεία κλπ), ψιλικών, ηλεκτρονικών ανταλλακτικών και 

εξαρτημάτων, καπνοβιομηχανικών προϊόντων (πώληση χονδρική), χρωμάτων κλπ 

Περίπτερα κλπ 



 

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας φυσικής 

απογραφής ακόμα και όταν ασκούν και άλλη δραστηριότητα, εφόσον ο καθαρός κύκλος 

εργασιών της τελευταίας δεν υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ. 

 

Από την ανωτέρω υποχρέωση απαλλάσσονται επίσης και τα πρατήρια βενζίνης, δεδομένου 

ότι τα αποθέματα αυτών προσδιορίζονται από το σύστημα εισροών-εκροών. 

 

Σε περίπτωση που τα εν λόγω πρατήρια πωλούν και λοιπά προϊόντα (π.χ. λιπαντικά, είδη 

αυτοκινήτου, τσιγάρα, αναψυκτικά κλπ) απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας 

φυσικής απογραφής, εφόσον ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών της παράλληλης αυτής 

δραστηριότητας δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. 

 

ΥΠ.ΟΙΚ.: Νέες διαδικασίες απαλλαγής εμπορευμάτων από το ΦΑΠ. 

Νέες διαδικασίες απαλλαγής εμπορευμάτων από τον ΦΠΑ καθιερώνονται με απόφαση της 

γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται διαδικασία απαλλαγής 

από τον ΦΠΑ των εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε 

καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αυτά αντικείμενο 

εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Ακόμη, θεσπίζεται διαδικασία 

απαλλαγής από τον ΦΠΑ εμπορευμάτων τρίτων χωρών που τίθενται σε καθεστώς 

τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης). 

 

Εγκύκλιος για την παράταση της απόσυρσης αυτοκίνητων. 

Την εκκρεμούσα εγκύκλιο για την παράταση της απόσυρσης αυτοκινήτων εξέδωσε η γενική 

γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο παρατείνεται 

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 το δικαίωμα παραλαβής νέου αυτοκινήτου σε αντικατάσταση 

παλαιού που αποσύρεται, αλλά και η απόσυρση για καταστροφή επιβατηγών ιδιωτικής 

χρήσης και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των οποίων οι άδειες κυκλοφορίας 

έχουν εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001. 

 

Από τις 4 Φεβρουαρίου 2015 θα έχουν τη δυνατότητα της εξαργύρωσης του 

κουπονιού Ψηφιακή Αλληλεγγύη οι περίπου 290.000 δικαιούχοι πολίτες. 

Οι πολίτες θα μπορούν να εκτυπώσουν το κουπόνι Ψηφιακής Αλληλεγγύης από τον δικτυακό 

τόπο www.e-inclusion.gr και να επισκεφθούν ένα από τα εγκεκριμένα καταστήματα και να 

αποκτήσουν: 

-επιδότηση 12 ευρώ τον μήνα για την απόκτηση συνδρομής ευρυζωνικής σύνδεσης (μέσω 

κινητού ή σταθερού δικτύου) 

-ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop, αξίας 

μέχρι 230 ευρώ και τέλος  

-υπηρεσίες υποστήριξης κατάρτισης σε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών 

κατ' οίκον, όπως πρόσβαση σε email, internet, egov υπηρεσίες, κ.λπ. 

 

Κεφάλαια 15 Δις. Ευρώ ήρθαν στην Ελλάδα το 2015. 

Κεφάλαια ύψους 15 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 8% του ΑΕΠ της Ελλάδας 

προσέλκυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις την περσινή χρονιά, με την πλειονοτότητά τους να 

προέρχονται από το εξωτερικό. Σύμφωνα με μελέτη της PwC που δημοσιεύθηκε χθες, ένα 

μεγάλο μέρος αυτών των κεφαλαίων αφορά σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ενώ ένα άλλο 

κατευθύνθηκε στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών, αλλά και στα ομόλογα που 

έξέδωσαν οι ελληνικές τράπεζες. 

  

Εισπράξεις 12 Δις από τον τουρισμό. 

Σε διψήφια επίπεδα κινήθηκαν τόσο η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων όσο και η 

εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014, σύμφωνα με τα 

οριστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Η πιο εντυπωσιακή αύξηση ήταν 

http://www.e-inclusion.gr/


αυτή στις αφίξεις, καθώς ο αριθμός των τουριστών που ήρθαν στην Ελλάδα τους εννέα 

πρώτους μήνες του 2014 έφθασε στα 20,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 20%. Ενώ, οι 

ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκαν στα 12 δισ. 

ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. 

 

Με συστημένη επιστολή θα γίνεται η αναγγελία έλεγχου από την εφορία. 

Μια συστημένη επιστολή θα λαμβάνουν πλέον από την εφορία οι φορολογούμενοι και οι 

επιχειρήσεις που πρόκειται να ελεγχθούν, ενώ σε επόμενη φάση οι εντολές ελέγχου θα 

εκδίδονται ηλεκτρονικά. Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο της γενικής γραμματέως Δημοσίων 

Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου, με την επιστολή αυτή ο φορολογούμενος θα ενημερώνεται 

άμεσα για την εντολή ελέγχου και έτσι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει ανακύψει για 

πολλούς φορολογούμενους στους οποίους εκδόθηκαν εντολές ελέγχου, τις οποίες όμως οι 

ίδιοι αγνοούσαν και στο μεσοδιάστημα μέχρι την έναρξη του ελέγχου υπέβαλαν 

τροποποιητικές δηλώσεις, θεωρώντας ότι είναι εμπρόθεσμες. 

 

H κίνηση των εμπορικών καταστημάτων την περίοδο των εορτών 

 

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΝΕΜΥ- ΕΣΕΕ για την κίνηση της αγοράς την περίοδο των 

Χριστουγέννων, οι πωλήσεις που παρουσίασαν φέτος στην πλειονότητά τους οι επιχειρήσεις 

λιανικού εμπορίου ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με το 2013. Συγκεκριμένα, έξι στις δέκα 

επιχειρήσεις είδαν τον τζίρο τους να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα της 

προηγούμενης χρονιάς και τρεις στις δέκα να μένει περίπου αμετάβλητος. Το πρόβλημα 

φαίνεται να είναι μεγαλύτερο για τις μικρές επιχειρήσεις, ενδεικτικά να αναφερθεί ότι το 71% 

των επιχειρήσεων που δεν απασχολούν προσωπικό εμφάνισε μικρότερες πωλήσεις σε 

σύγκριση με την χριστουγεννιάτικη περίοδο του 2013. Επίσης, για τις επιχειρήσεις με κύκλο 

εργασιών το 2013 κάτω των 15.000€ το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 90%. 

Οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου που φαίνεται να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις την 

συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς είναι ο κλάδος των ειδών οικιακού εξοπλισμού και των 

επιμορφωτικών/ειδών ψυχαγωγίας. Αντιθέτως, το μικρότερο ποσοστό εμφανίζεται στον 

κλάδο των φαρμακευτικών/καλλυντικών ειδών όπου μία στις δύο επιχειρήσεις δήλωσαν ότι 

είδαν τις πωλήσεις τους φέτος να κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρσι. 

Όσον αφορά το μέγεθος της μείωσης του τζίρου την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, 

τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται άνω του 30%, μία στις 

τέσσερις 20%-30% και οι υπόλοιπες σε ποσοστό έως 20%. Αντίθετα, η πλειονότητα των 

επιχειρήσεων (60%) που εμφάνισαν αύξηση των κερδών σε σύγκριση με πέρσι κινήθηκαν σε 

χαμηλά επίπεδα της τάξης έως 10%. 

 



ΟΑΕΕ: Με ηλεκτρονικό τρόπο από φέτος η ανανέωση βιβλιαρίων. 

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνεται από φέτος η ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας των 

ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις, οπότε, επισημαίνει η διοίκηση, δεν απαιτείται η προσέλευση 

των άμεσα ασφαλισμένων στις υπηρεσίες του Οργανισμού. Προσέλευση, προστίθεται στην 

ανακοίνωση, απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που οι άμεσα ασφαλισμένοι, έχουν ενήλικα 

προστατευόμενα μέλη, οπότε και πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι στο Περιφερειακό Τμήμα 

που ανήκουν βάσει της επαγγελματικής έδρας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν τις 

προϋποθέσεις και να καταθέσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά για τα προστατευόμενα μέλη.  

  

Παροχή κινήτρων στους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων. 

Στο Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ οδεύει η απόφαση του 

υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση η οποία προβλέπει την παροχή κινήτρων στους 

οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων έτσι ώστε αυτοί να μην μεταφέρουν τις οφειλές τους στη 

ρύθμιση των 72 ή 100 δόσεων αλλά να παραμείνουν στη ρύθμιση των 48 δόσεων. 

 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Στο 25,8% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Οκτώβριο. 

Άνεργος παραμένει 1 στους 4 Έλληνες σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και τα οποία κατέδειξαν πως η ανεργία τον Οκτώβριο 

του 2014 ανήλθε στο 25,8%. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό 

ανεργίας τον Οκτώβριο του 2014 ανήλθε σε 25,8% έναντι 27,8% τον Οκτώβριο του 2013 και 

26% τον Σεπτέμβριο του 2014. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Οκτώβριο του 

2014 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.585.234 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.245.340 άτομα, ενώ 

ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.288.81 

Λειτουργία συστήματος "ΑΤΛΑΣ" και ασφαλιστικού βιογραφικού. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σας ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει από τις 29 Δεκεμβρίου 

2014 η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ» του υπουργείου Εργασίας, το 

οποίο ενημερώνει για το «ασφαλιστικό βιογραφικό» των εργαζομένων. 

 

 

Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης συστημάτων πιστοποίησης προϊόντων 

           βιολογικής καλλιέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας. 

H Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νότια Κορέα συνήψαν συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης για τα 

προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2015.  

Με τη συμφωνία αυτή, επιλύονται οριστικά τα προβλήματα πιστοποίησης των ευρωπαϊκών 

εξαγωγών προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται ότι θα δοθεί 

σημαντική ώθηση στις κορεατικές εισαγωγές των προϊόντων αυτών.  

 

ΣΔΙΤ: Τρίτη στην Ευρώπη η Ελλάδα για το 2014. 

Τρίτη ήρθε η Ελλάδα το 2014 στην κατάταξη ευρωπαϊκών χωρών για τα ΣΔΙΤ, καθώς 

υπογράφηκαν επτά συμβάσεις δημόσιου κι ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) αξίας 465 εκατ. ευρώ, 

επισημαίνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης.  

 

ΟΑΕΕ: Περισσότερες από 30.000 οι ρυθμίσεις οφειλών ασφαλισμένων. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΕ, από την έναρξη ισχύος της δυνατότητας εξόφλησης των 

οφειλών σε 72 - 100 δόσεις, 30.895 οφειλέτες σε σύνολο 375.000 «ενεργών» ασφαλισμένων 

με χρέη από ασφαλιστικές εισφορές, «έβαλαν» σε ρύθμιση οφειλές 342 εκατ. ευρώ, ενώ το 

Ταμείο έχει εισπράξει, έως και σήμερα, 18,7 εκατ. ευρώ. Ο ΟΑΕΕ υπενθυμίζει ότι η ένταξη 

στη ρύθμιση εξασφαλίζει ασφαλιστική ενημερότητα, παροχές περίθαλψης και συνταξιοδοτική 

προοπτική. 

  

ΓΣΕΒΕΕ: Σε δεινή θέση 3 στα 10 νοικοκυριά. 

http://lcci.us8.list-manage.com/track/click?u=934a1cb158dc8fa7fd41f2f4c&id=206c615324&e=d6a45a24f9


Σχεδόν ένας στους τρεις Έλληνες βρίσκεται σε διπλή παγίδα φτώχειας και χρέους, καθώς 

από τη μια μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα σε επίπεδα κάτω του ορίου φτώχειας, και από 

την άλλη συσσωρεύονται υποχρεώσεις οι οποίες είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν ομαλά 

σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι 

τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες προκειμένου να ανταποκριθούν 

στις καθημερινές τους υποχρεώσεις και ότι οι επιπρόσθετες επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν 

μέσα στο 2014 αποψίλωσαν κάθε προοπτική ανάσχεσης της αρνητικής πορείας που είχε 

διαμορφωθεί με την εξισορρόπηση των δημοσιονομικών μεγεθών.  

  

Νέα μείωση του πληθωρισμού κατά 2,6% τον Δεκέμβριο. 

Με αποπληθωρισμό 1,3% έκλεισε το 2014 σε μέσα επίπεδα, μετά και από τη νέα μείωση του 

πληθωρισμού κατά 2,6% τον περασμένο Δεκέμβριο. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον 

Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2014, καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε νωπά ψάρια 

(2,5%), γαλακτοκομικά και αυγά (0,4%), νωπό αρνί και κατσίκι (2,7%), νωπά πουλερικά 

(2,7%) και φάρμακα (0,9%), ενώ ο πληθωρισμός επιβαρύνθηκε και από την επαναφορά των 

τιμών στα επίπεδα πριν από το δεκαήμερο των εκπτώσεων. Στον αντίποδα, μεγάλες 

μειώσεις τιμών καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, σε πετρέλαιο θέρμανσης (8,1%), βενζίνη 

(6,6%), νωπά φρούτα (6,7%) και νωπά λαχανικά (3,6%). 

 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Στα 17.507 μειώθηκε το  κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2012. 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδος μειώθηκε κατά 1.170 ευρώ μεταξύ 2011 και 2012 

σύμφωνα με στοιχεία για τους περιφερειακούς λογαριασμούς που έδωσε στη δημοσιότητα η 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Συνολικά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα μειώθηκε το 

2012 κατά 6,3% σε ετήσια βάση, ενώ η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία μειώθηκε το 2012 

κατά περίπου 11,1 δισ. ευρώ ή 6,1%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2012 το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 17.507 ευρώ από 18.677 ευρώ το 2011.  

Ξεπέρασαν τις 100.000 οι νέες άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων. 

 Το φράγμα των 100.000 νέων αδειών κυκλοφορίας σε αυτοκίνητα -καινούργια και 

εισαγόμενα μεταχειρισμένα- έσπασε για πρώτη φορά από το 2011 η αγορά αυτοκινήτου το 

2014, καταγράφοντας αξιοσημείωτη αύξηση σε σύγκριση με το 2013, της τάξης του 

30,2%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το 

2014 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα 102.359 αυτοκίνητα (επιβατικά, 

λεωφορεία και φορτηγά) έναντι 78.360 το 2013 και 77.675 το 2012.  

  

ΥΠ.ΟΙΚ.: Έως τις 20 Φεβρουαρίου η τακτοποίηση της μεταβολής της επαγγελματικής 

εγκατάστασης. 

Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προβλέπει ότι παρατείνεται μέχρι τις 

20 Φεβρουαρίου 2015, χωρίς κυρώσεις, η δυνατότητα των φυσικών προσώπων που 

παρέχουν υπηρεσίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών και φορολογούνται υπό προϋποθέσεις 

ως μισθωτοί, να προβούν σε τακτοποίηση της μεταβολής της επαγγελματικής τους 

εγκατάστασης. Δηλαδή να δηλώσουν, αν δεν το έχουν πράξει, την κατοικία τους ως 

επαγγελματική εγκατάσταση προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να φορολογούνται ως 

μισθωτοί. Αλλιώς θα φορολογηθούν με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών 

 

 

Επιχειρηματική Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Αλβανία. 

VERGINA GROUP 

Rr. Thoma kacorri,  pall. Sky ( tek Amb Greeke) 

Tirana - Albania 

Στα πλαίσια της ανεύρεσης επιχειρηματικών διεξόδων από την  οικονομική δυσχέρεια στην 

όποια έχουν περιέλθει οι περισσότεροι επαγγελματίες της χώρας μας, είμαστε στη ευχάριστη 

θέση να  εκδηλώσουμε την παρουσία μας στον εργασιακό και επιχειρηματικό χώρο της 



Αλβανίας και να σας παρέχουμε πλήρη υποστήριξη σε κάθε επιχειρηματική ιδέα η πρόταση 

έχετε για την αγορά της Αλβανίας 

Tο γραφεία μας  στα Τίρανα την Θεσσαλονίκη  και την  Κοζάνη σας παρέχουν  αξιόπιστη 

ενημέρωση  για όλα τα νομοθετικά θέματα και την αγορά της Αλβανίας καθώς και τις 

επιχειρηματικές ευκαιρίες: 

 ίδρυση παραρτήματος η νέας εταιρείας 

 υποστήριξη και μάρκετινγκ 

 νομική και λογιστική κάλυψη. 

 εξασφάλιση συνεργασιών και πελατολόγιου 

 πλήρη υποστήριξη καθ’ όλη την παρουσία σας στην Αλβανία 

Σας παρέχουμε και τη δυνατότητα της προώθησης της εταιρείας σας και των προιόντων σας, 

χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης, με διεύθυνση, γραφείο, γραμματειακή υποστήριξη, 

τηλέφωνο, Fax και e-mail. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 6948846240  &6975839185 & 6944432128 ή στο e-

mai: vergina.tirana@gmail.com. Υπεύθυνοι επικοινωνίας Ιάκωβος Αντωνιάδης, Νάκας 

Ιωάννης. 

 

 

Υψηλό ποσοστό Ελληνικών συμμετοχών στην Natural & Organic Products Europe 
2015  

19 & 20 Απριλίου 2015, ExCeL, Λονδίνο  

 

Με την Μεγάλη Βρετανία να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο στην 

κατανάλωση βιολογικών και φυσικών προϊόντων, το Ελληνικό Περίπτερο της Natural & 

Organic Products Europe προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ελληνικών παραγωγών που 

στοχεύουν στην ανάπτυξη ή αύξηση των εξαγωγών τους. 

 

Για 18η συνεχόμενη χρονιά η Natural & Organic Products Europe αποτελεί όχι μόνο την 

μοναδική επαγγελματική έκθεση Βιολογικών και Φυσικών προϊόντων στην Μεγάλη 

Βρετανία αλλά και την μοναδική έκθεση με ποσοστό άνω του 84% στο κλείσιμο 

συμφωνιών με χονδρεμπόρους, διανομείς και αγοραστές supermarket.  

 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Ελληνικό Περίπτερο θα έχουν την 

ευκαιρία να γνωρίσουν και να συζητήσουν με αγοραστές που ενδιαφέρονται να 

εντάξουν άμεσα ελληνικά προϊόντα στην γκάμα τους.  

 

Επιπλέον όλες οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από ΔΩΡΕΑΝ:  

 Marketing και PR υποστήριξη της διοργανώτριας εταιρείας DIVCOM 

 Καταχώρηση στο Πρόγραμμα κάτω από την ενότητα «Ζητούνται Διανομείς», και  

 Επιχειρηματικό Σεμινάριο ‘Πώς να Διεισδύσετε με επιτυχία στις αγορές της Μεγάλης 

Βρετανίας’ 

mailto:vergina.tirana@gmail.com


Πέραν του Ελληνικού Περιπτέρου, οι υπόλοιπες χώρες με εθνικές συμμετοχές είναι οι Ιταλία, 

Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ και ο Καναδάς. 

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, η έκθεση θα εστιάσει στους κλάδους των α) Τροφίμων 

& Ποτών β) Καλλυντικών & Φυσικής Φροντίδας και γ) Προσωπικής Υγιεινής. 

 

H Μεγάλη Βρετανία σε αριθμούς:  

1. 2.24€ δις οι πωλήσεις των Βιολογικών Προϊόντων το 2013 

2. Πάνω από 60% των Βιολογικών Προϊόντων εισάγονται από την Ευρώπη 

3. 981€ εκ. οι πωλήσεις σε Φυσικά Τρόφιμα & Ποτά το 2013 

4. 49.1€ εκ. οι πωλήσεις σε Βιολογικά Καλλυντικά και Προϊόντα Ομορφιάς το 2013 

5. 2η στον κόσμο σε κατανάλωση Βιολογικών Προϊόντων 

 Η Έκθεση σε αριθμούς το 2014:  

 9,503 Συμμετέχοντες. Αναμένεται αύξηση +8% 

 7,333 Αγοραστές. Αναμένεται αύξηση +7.7% 

 48 χώρες.  

 93% των εκθετών άνοιξε νέους πελάτες  

 84% των εκθετών βρήκε νέους διανομείς 

 76% των εκθετών σύναψε συμφωνίες με μεγάλες αλυσίδες  

 72% των επισκεπτών προέβηκαν σε αγορές προϊόντων  μέσα σε 6 μήνες   

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επισκεφτούν τις 

ιστοσελίδες www.naturalproducts.co.uk ή www.reco-exports.com. 

  

Τέλος, η έκθεση διοργανώνεται από την Diversified Communications, μια από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες διοργάνωσης επιχειρηματικών εκθέσεων στον κόσμο. Η RECO 

EXPORTS, στηρίζοντας την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, αποτελεί τον 

αποκλειστικό εκπρόσωπο της DIVCOM για την Ελλάδα και την Κύπρο. 

  

Για πληροφορίες και συμμετοχές μπορείτε να επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την RECO 

EXPORTS στο 231 231 5310 ή 2310 268 100 και ηλεκτρονικά στο info@reco-exports.com. 

 

Διαγωνισμός και έκθεση ελαιολάδου στο Τόκυο 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ιαπωνικός Σύνδεσμος Σομμελιέ Ελαιολάδου διοργανώνει τον 4ο 

ετήσιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου και παράλληλα εμπορική έκθεση κατά το διάστημα 17-

19/4/2015 στο Τόκυο.  

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο του Συνδέσμου 

http://olivejapan.com/en/ για περισσότερες πληροφορίες. 

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δειγμάτων στον διαγωνισμό είναι η 10/4/2015. 

Στον διαγωνισμό του 2014 βραβεύθηκαν με το χρυσό μετάλλιο 150 ελαιόλαδα από όλο τον 

κόσμο, μεταξύ των οποίων 7 ελληνικά, των εξής εταιρειών: ΑΓΡΟΒΙΜ, Ελαιών, Ευγ. 

Ανδριοπούλου, G.E.T., Οικογ. Κελίδη, Παύλος Ξηρογιάννης. Άριστον Ελλάς.  

Παράλληλα με τον διαγωνισμό διοργανώνεται εμπορική έκθεση, στην οποία συνήθως 

συμμετέχουν εισαγωγικές εταιρείες ελαιολάδου στην Ιαπωνία, καθώς η έκθεση απευθύνεται 

κυρίως σε καταναλωτές. 

 

http://reco-exports.us3.list-manage.com/track/click?u=b541464ffedd951b7b07e219c&id=5dccd0b795&e=92610c326c
http://reco-exports.us3.list-manage.com/track/click?u=b541464ffedd951b7b07e219c&id=a92626ea4e&e=92610c326c
mailto:info@reco-exports.com?subject=NATURAL%20PRODUCTS%20UK%20-%20APRIL%202015
http://olivejapan.com/en/


 

 

 
 
 

Η διαδικτυακή πύλη για την προώθηση των Ελληνικών προϊόντων στο 

Εξωτερικό 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2015  

 

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – FOODEX 2015 

17-20 November 2015 

 
 
 

 

IFE –ΓΟΥΑΝΤΖΟΥ 2015 
4-6 June 2015  

 



 

 CINHOE 2015: The 16th China (Guangzhou) 

International Nutrition &Health Foodand Organic 

Products Exhibition 2015 

 The 9th China (Guangzhou) International Edible 

Oil & Olive Oil Exhibition 2015 

 The 7th China (Guangzhou) International Wine 

And Spirit Exhibition 2015 

 

Για πληροφορίες σχετικά με την έκθεση στην Κίνα – 

Γκουαντζού: info@productsgreek.com  

 

 

Για γενικές πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 

210 9574500 
 

 

 
MEDIA PLANET ΕΠΕ 

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 242 & ΠΙΝΔΟΥ 1, 1Ος  ΌΡΟΦΟΣ 

17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΤΗΛ: 210 9574500, 2114002146 

 

 

 

 

 

             
 

ANUGA ERURASIA 2015 

Τον ερχόμενο Μάιο (14-16/05/2015) ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες της στον εμπορικό 

κόσμο του κλάδου τροφίμων και ποτών η διεθνής έκθεση ANUFOOD Eurasia στην 

Κωνσταντινούπολη. 

Με την υποστήριξη της ANUGA, της μεγαλύτερης έκθεσης του κλάδου παγκοσμίως, 

η ANUFOOD προορίζεται να αποτελέσει το κομβικό εκθεσιακό γεγονός που θα στρέψει και 

θα εδραιώσει το διεθνές εξαγωγικό ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή της Τουρκίας, των 

Βαλκανίων, των χωρών της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής (ΜΕΝΑ)  και της 

mailto:info@productsgreek.com


Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS). Η GREAT – Greek Export And Trade,  έχοντας 

εντάξει στον στρατηγικό της σχεδιασμό την συμμετοχή σε νέα εκθεσιακά γεγονότα  που 

προτείνουν εναλλακτικές κατευθύνσεις για τον εξαγωγικό προσανατολισμό της 

χώρας,  διοργανώνει την ελληνική συμμετοχή για την πρώτη ANUFOOD. Η GREAT έχει 

εξασφαλίσει για τους συνεργάτες της προνομιακή θέση στο εκθεσιακό κέντρο Tuyap και σας 

προσφέρει μια ολοκληρωμένη και ελκυστική πρόταση συμμετοχής. 

GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting S.M.P.C. 

Λεωφόρος Μεσογείων 38, 11527, Αθήνα 

Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755 049 

e-mail: info@greatexhibitions.gr 

 
 

 
 

 

                                  
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ  

“UNICERA INTERNATIONAL CERAMIC BATHROOM KITCHEN” 

(ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) 

 

 

Κατά τις ημερομηνίες 24-28 Φεβρουαρίου 2015 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνής 

Έκθεση  – ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ από τη διοργανώτρια εκθέσεων TÜYAP Tüm 

Fuarcılık A.Ş. σε συνεργασία με Ένωση Εξαγωγέων Κεντρικής Ανατολίας (OAIB) στην 

Istanbul - Turkey  με επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγών. 

 

Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία ειδών κεραμικής, ειδών μπάνιου και 

κουζίνας.  

 

Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο μας, το οποίο 

διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με 

mailto:info@greatexhibitions.gr


τους παραγωγούς. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι εταιρείες θα επιλεγούν από το 

Υπουργείο μας και όχι από το Γραφείο μας. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης 

είναι όπως παρακάτω: 

 

Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης 22-25 Φεβρουαρίου 2015 το Υπουργείο μας 

θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε 

ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο καθώς 

και στον εκθεσιακό χώρο.  

 

Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες των 22-25 

Φεβρουαρίου 2015 (διαμονή 3 νυχτών).  

 

Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε 

διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. 

 

Για περρισότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  

http://www.unicera.com.tr/en/index.php      

  

Παρακαλούμε όπως οι εταιρείες που επιθυμούν να επισκεφτούν την έκθεση, να 

επικοινωνήσουν με το Γραφείο μας, ώστε να τους προμηθεύσουμε την αίτηση, την οποία 

πρέπει να συμπληρώσουν και στείλουν σε εμάς το αργότερο μέχρι τις 06.02.2015 στο φαξ  

210 72 42 948  ή στο e-mail   atina@ekonomi.gov.tr   

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
19*21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

 
Στις 20 Φεβρουαρίου 2015 πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Διεθνές Διαβαλκανικό 
Οικονομικό Συνέδριο Rumelisiad από τη Γενική Γραμματεία Συνδέσμων Εξαγωγέων 
Uludağ στην Προύσα – BURSA – της Τουρκίας, ενώ παράλληλα με το παραπάνω συνέδριο 
κατά τις ημερομηνίες 19-21 Φεβρουαρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί Πρόγραμμα 
Συνάντησης Επιχειρηματιών με την υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομίας της Τουρκίας.  
 
Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν Τούρκοι επιχειρηματίες από τη Προύσα και καθώς και 
από άλλες πόλεις της Τουρκίας και επιχειρηματίες από τις βαλκανικές χώρες, όπου θα έχουν 
την ευκαιρία να αναπτύξουν αμοιβαίες εμπορικές σχέσεις. Παράλληλα, στην εκδήλωση θα 
συμμετάσχουν υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας της Τουρκίας καθώς και 
υπουργοί οικονομίας ή/και υψηλόβαθμα στελέχη υπουργείων των χωρών των Βαλκανίων. 
 
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της εκδήλωσης 19-21 Φεβρουαρίου 2015 το υπουργείο 
μας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής συν πρωϊνό ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρεία σε 
ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων για δύο νύχτες, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς 
Κωνσταντινούπολης – Προύσας και εντός της πόλης της Προύσας. Εξαιρούνται τα 
αεροπορικά (ή με άλλο μέσο) εισιτήρια από και προς τη Τουρκία.  

 
Για περρισότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  
www.rumelisiad.org.tr      
 
Oι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση πρέπει να συμπληρώσουν την 
συννημμένη αίτηση και να την στείλουν στο Γραφείο μας το αργότερο μέχρι τις 6 
Φεβρουαρίου 2015 στο φαξ 210 72 42 948 ή στο e-mail atina@ekonomi.gov.tr.  

 

 

 

 

http://www.unicera.com.tr/en/index.php
mailto:atina@ekonomi.gov.tr
http://www.rumelisiad.org.tr/
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EURASIA BOAT SHOW 

8H Διεθνής Έκθεση Θαλασσίων Σκαφών, Εξοπλισμού και Αξεσουάρ 

www.cnravrasyaboatshow.com 
Από 14 Φεβρουαρίου  έως 22 Φεβρουαρίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 

Α. ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία 
πραγματοποιούν  επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της ανωτέρω εκθέσεως από 14 
Φεβρουαρίου  έως 22 Φεβρουαρίου 2015  και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της “ 
CNR“. 

Το επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν: 

Α. Το κόστος του ξενοδοχείου 5 αστέρων για 2 νύχτες με πρωινό. 

Β.  Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση  

Δ. Χρήση της  αίθουσας VIP του εκθεσιακού κέντρου για επιχειρηματικές συναντήσεις 

    
Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν στο e-mail  info@etee.gr  
 

A.  YARN FAIR 2015  

12
η
 Διεθνής Έκθεση Κλωστοϋφαντουργίας 

 

“Νημάτων από βαμβάκι, Μαλλί, Μετάξι , Βισκόζη, Ακρυλικό, Πολυεστέρα.., Πλεξίματος, 

Κεντημάτων, Μηχανημάτων Κλωστοϋφαντουργίας, Χημικών & Μηχανημάτων Υφασμάτων”. 

 

(International Knitting, Embroidery, Hosiery, Printing, Narrow Weaving Machines Side 

Industries, Textile Finishing Machinery and Chemicals) 

 

http://www.istanbulyarnfair.com/ 

B.   TEXPO EURASIA 2015 

32
η
 Διεθνής Έκθεση Κλωστοϋφαντουργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμών 

Ύφανσης, Πλέξης, κ.α. 

(International Textile, Weaving, Spinning, Finishing, Knitting, Hosiety Machines, Related 

Industries And Chemicals Fair)  

http://www.texpoeurasia.com/ 

Από 5 έως 8 Φεβρουαρίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 

 

 

27 K.Varnali Str, Kifissia, 14671 Tel.2117000264-7  Fax: 2117409283 

E Mail:info@etee.gr,fairs@etee.gr  Website:www.etee.gr 

http://www.cnravrasyaboatshow.com/
mailto:info@etee.gr
http://www.istanbulyarnfair.com/
http://www.texpoeurasia.com/
mailto:info@etee.gr


   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 24 Μαΐου, 

στο εκθεσιακό Κέντρο ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ -Ελληνικό ,  η έκθεση WASTE & 

RECYCLING Expo  από την εταιρία διοργάνωσης εκθέσεων EXPO LINE.  

H WASTE & RECYCLING Expo  επιδιώκει   να αναδείξει τα μέσα και τ ις 

τεχνολογίες:  

- Για την αποτελεσματική & ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, τη 

μεγιστοποίηση ανάκτησης υλικών & ενέργειας, καθώς και την 

ελαχιστοποίηση των περιβαντολλογικών επιπτώσεων  

- Για την αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων με την διαδικασία της 

εναλλακτικής διαχείρισης & ανακύκλωσης.  

Η εκθεσιακή πλατφόρμα της WASTE & RECYCLING Expo  ως σημείο 

συνάντησης:  

 Επιχειρηματιών  

 Στελεχών Δημόσιων & Ιδιωτικών επιχειρήσεων  

 Φορέων & Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα για την παρουσίαση λύσεων, υπηρεσιών και 

τεχνολογιών, που  συμβάλλουν στην αειφορία και προωθούν την 

επιχειρηματική ανάπτυξη σε έναν από τους πλέον δυναμικού κλάδους της  

Ευρωπαϊκής οικονομίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διοργάνωση επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα μας www.expoline.gr   

 

 

 

 

http://www.expoline.gr/?utm_source=newsletter_43&utm_medium=email&utm_campaign=waste-recycling-expo-deltio-typou&acm=3017_43


 

 

 

 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 

Ιστοσελίδα του Πανευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network» 

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

 

Ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας  

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

  

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) 

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

  

Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ  

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

  

Επιτροπή των Περιφερειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Δοκιμαστική ομάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

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

 

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

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας 

www.infosoc.gr 

 

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

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 

www.ependyseis.gr 

 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 
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Σύμβουλος 
Πληροφόρη
σης & 
Βάσεων 

Δεδομένων: 

Κος Ρόμπολας Γεώργιος 

Δημόσιες 
Σχέσεις:  Κος Ρόμπολας Γεώργιος 

Οικονομικά:  Κος Αγγέλης Γεώργιος 

Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Τηλέφωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26410 22590 

Ταχυδρομικ
ή 
Διεύθυνση: 

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

Ηλεκτρονικ
ές 
Διευθύνσεις
: 

grombol@epimetol.gr  

Ιστοσελίδα: 

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

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

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