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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 

 

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

κεφαλαιουχικές εταιρείες. 

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

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

ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση 

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

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

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

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

  

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

αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης. 

 

 

https://services.businessportal.gr/


 

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

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

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

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

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

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

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

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων 

 

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προχωρεί σε πρόταση νομοθετικής 

ρύθμισης για την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης όλων των επενδυτικών σχεδίων που 

έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των υπαγόμενων στο Ν. 3299/2004 επενδυτικών σχεδίων, η 

οποία λήγει στις 31/12/2015, παρατείνεται για το σύνολο των σχεδίων μέχρι τις 30/6/2016. Οι 

φορείς των επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι θα υλοποιήσουν το 50% της επένδυσής τους 

μέχρι τις 30/6/2016, θα τυγχάνουν επιπλέον παράτασης, προκειμένου να ολοκληρώσουν το 

σύνολο της επένδυσής τους μέχρι τις 30/6/2017. 

Παράλληλα λαμβάνονται οργανωτικά και θεσμικά μέτρα για τη διευκόλυνση της υλοποίησης 

των επενδύσεων των νόμων αυτών, προκειμένου εντός της νέας προθεσμίας να επιλυθούν 

οι υπάρχουσες εκκρεμότητες και να ολοκληρωθούν οι ώριμες επενδύσεις επ’ ωφελεία της 

εθνικής οικονομίας. 

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι εντός Ιανουαρίου ολοκληρώνεται το σχέδιο του νέου 

αναπτυξιακού νόμου που θα παρέχει ελκυστικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για την υλοποίηση 

νέων επενδυτικών προγραμμάτων και θα συμβάλλει, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και τις λοιπές αναπτυξιακές παρεμβάσεις, 

στην επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας. 

 

ΕΣΠΑ: Χωρίς εγγυητική επιστολή η προκαταβολή στις επιχειρήσεις. 

Χωρίς να απαιτείται εγγυητική επιστολή θα μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις, που θα 

εντάσσονται στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, να κάνουν χρήση της προκαταβολής, ώστε 

να διευκολύνεται η ρευστότητά τους. Τα ποσά της προκαταβολής αυτής, ύψους έως 40%, θα 

κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά για πληρωμές που 

αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος. Αυτά ανέφερε σε συνέντευξή του στην 

εφημερίδα Αγορά ο υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για το ΕΣΠΑ κ.  Χαρίτσης. 

 

 

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


 

Άμεσα οι πρώτες προσκλήσεις των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2007 - 

2013, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας, ενώ 

ολοκληρώνεται η προετοιμασία των προσκλήσεων των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 - 

2020 που θα εκδοθούν το αμέσως προσεχές διάστημα. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο 

υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης: "Καταφέραμε την 

πλήρη εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 2015, καθώς μέσα σε τρεις 

μόλις μήνες (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015), διατέθηκαν στην πραγματική οικονομία πόροι 

ύψους 5 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας ακόμα και τους αισιόδοξους στόχους των 4,5 δισ. ευρώ 

μέχρι το τέλος του 2015 που είχαμε θέσει στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης. 

Συνολικά, το 2015 διατέθηκαν 6,4 δισ. ευρώ (100% υλοποίηση του ΠΔΕ), διαψεύδοντας όλες 

τις Κασσάνδρες, εντός κι εκτός συνόρων, που κινδυνολογούσαν προεξοφλώντας την 

αποτυχία των προσπαθειών μας". 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν έχει ξεκινήσει η υποβολή προτάσεων επενδύσεων σε προγράμματα 

του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

Σε συνέχεια των πολυάριθμων ερωτήσεων του κοινού και μελών του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας, αποσαφηνίζεται πως δεν έχει ξεκινήσει η υποβολή φακέλων επενδύσεων 

σε προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ως εκ τούτου, σε αυτήν τη φάση 

καμία αμοιβή για υποβολή φακέλων δεν δικαιολογείται. 

Με την δημοσίευση των προκηρύξεων των προγραμμάτων, θα υπάρξει πλήρης και επίσημη 

ενημέρωση για την διαδικασία υποβολής των προτάσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

στις ιστοσελίδες www.espa.gr , www.antagonistikotita.gr. και www.etakcci.gr  

Ενημερώνουμε ότι η ενημέρωση για τα προγράμματα, δίνεται δωρεάν και από τις 

τηλεφωνικές γραμμές 801 11 36300 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 

infoepan@mou.gr. 

 

ΕΣΠΑ 2007-2013: Πρώτη η Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων. 

Η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στην απορρόφηση πόρων από 

το ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, 

αυτό προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόκειται για τη 

δεύτερη πρωτιά μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς προ ημερών η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα 

της ΕΕ που έχει εγκεκριμένο το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των 

προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-20. Είναι, έτσι, το μόνο κράτος μεταξύ των 28 μελών 

της ΕΕ που μπορεί, ήδη πριν εκπνεύσει το 2015, να υποβάλλει αιτήματα πληρωμής για όλα 

τα προγράμματα της νέας περιόδου.  

 

 

 

 

 

http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.etakcci.gr/
mailto:infoepan@mou.gr


Ανάρτηση καταλόγου με καταστήματα εκλεκτών τροφίμων (delicatessen ) από 70 

συνολικά χώρες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών  www.agora.mfa.gr 

Δεδομένης της άριστης και ανταγωνιστικής ποιότητας , σε παγκόσμιο επίπεδο, των 

ελληνικών τροφίμων και ποτών και της ολοένα αυξανόμενης ζήτησης για εισαγωγές τους από 

χώρες του εξωτερικού , καθώς και σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υφυπουργού Εξωτερικών 

κ. Δ. Μάρδα, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr του Υπουργείου Εξωτερικών 

(link : http://www. 

agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=1384&cnode=115) 

κατάλογοι καταστημάτων εκλεκτών τροφίμων (delicatessen) από 70 συνολικά χώρες. Τα 

στοιχεία συλλέχθηκαν από τις ελληνικές αρχές στο εξωτερικό (Γραφεία Οικονομιών και 

Εμπορικών Υποθέσεων, Πρεσβείες και Προξενεία) . Σκοπός του εγχειρήματος είναι η 

ενημέρωση των Ελλήνων παραγωγών και εξαγωγέων τροφίμων και ποτών για σημεία 

πώλησης σε χώρες του εξωτερικού , στα οποία μπορούν να προτείνουν τα προϊόντα τους . 

Για περισσότερες πληροφορίες,  οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Αρχές 

μας στις χώρες του εξωτερικού που τους ενδιαφέρουν (http://www.mfa.gr/appendix/dimereis-

sheseis-tis-ellados/alpha.html). 

 

« Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη 

διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2015-2016» 

 

Για την υποβολή αιτήσεων χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του 

ΟΑΕΔ πατώντας εδώ. από τις 18/12/2015 και ώρα 10:00 (ΠΡΩΙΝΗ) 

Η διοικήτρια του Ο.Α.Ε.∆. λαβαίνοντας υπόψη το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88) 

που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258), τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

1407/2013 της Επιτροπής, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν.1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α/20-05-

1985) καθώς και τη µε αριθµ. 43452/633/22- 12-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3637/Β/31-12-2014) καλεί 

τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που επιθυµούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραµµα 

επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας 

κατά τη χειμερινή περίοδο 2015-2016» να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

από τις 18-12-2015 και ώρα 10η  πρωινή έως τις 16-02-2016 και ώρα 12η  µμεσημβρινή στο 

διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 

1η  Νοεμβρίου 2015 έως την 29η  Φεβρουαρίου 2016. 

 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/
http://www.agora.mfa.gr/
http://www/
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=110


 

 

Έρχονται ριζικές αλλαγές στην αδειοδοτηση νέων επιχειρήσεων. 

Ογδόντα σελίδες νομοθεσία απαιτείται για την αδειοδότηση και τη λειτουργία μιας 

επιχείρησης από τους κλάδους των τροφίμων - ποτών, του τουρισμού, της εστίασης και των 

ορυχείων. Σε αυτή τη διαπίστωση έχει καταλήξει η ομάδα εργασίας της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας για την απλοποίηση της αδειοδότησης και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με ενημέρωση Τύπου του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας Στρατή Ζαφείρη, ομάδα 

εργασίας θα υποδείξει στις συναρμόδιες υπηρεσίες τις υπό εξέταση αλλαγές και μέχρι τον 

Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί η δευτερογενής νομοθεσία με τον περιορισμό των 

δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους προαναφερόμενους κλάδους. Παράλληλα, το 

υπουργείο προχωρεί και στην αλλαγή της νομοθεσίας περί αδειοδότησης επιχειρήσεων με 

νέες διατάξεις που θα είναι έτοιμες μέχρι τον Μάρτιο και θα αλλάζει τη διαδικασία ελέγχου, 

ώστε να διενεργείται με πιο γρήγορο τρόπο. 

 

Υπέρβαση εσόδων 1,9 Δις. Ευρώ το 2015. 

Την υπέρβαση των εσόδων του προϋπολογισμού το 2015 κατά 1,9 δισ. ευρώ από τον στόχο 

που είχε τεθεί επιβεβαιώνουν τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που 

δόθηκαν την Παρασκευή 22  Ιανουαρίου στη δημοσιότητα από το Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους. Η θετική αυτή εξέλιξη στα έσοδα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, όπως προκύπτει από 

τα στοιχεία, στις αυξημένες εισπράξεις εσόδων από τον φόρο εισοδήματος φυσικών 

προσώπων και τον ΕΝΦΙΑ ενώ υπέρβαση από τον στόχο παρουσίασαν και άλλες βασικές 

κατηγορίες εσόδων, όπως ο ΦΠΑ και ο φόρος συναλλαγών ενώ μεγάλη αύξηση, επιπλέον 

του στόχου, σημειώθηκε και στα μη φορολογικά έσοδα κατά 351 εκατομμύρια ευρώ. 

 

73,93 Δις τα εισοδήματα των Ελλήνων για το 2015. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, συνολικά 5.370.677 

φορολογούμενοι δήλωσαν το 2015 εισόδημα στην εφορία 56,72 δισ. ευρώ από μισθούς και 

συντάξεις, ενώ αν συνυπολογιστούν όλες οι πηγές εισοδήματος τότε προκύπτει ότι 

8.516.935 φυσικά πρόσωπα δήλωσαν στην εφορία 73,93 δισ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, τα 

δηλωθέντα εισοδήματα των μισθωτών ανήλθαν σε 32 δισ. ευρώ και των συνταξιούχων σε 

24,6 δισ. ευρώ. Σε σύνολο 5.370.677 φορολογουμένων με εισόδημα από μισθούς και 

συντάξεις, οι 1.445.563 φορολογούμενοι δήλωσαν έως 5.000 ευρώ, δηλαδή ο ένας στους 

πέντε. Βάσει των ιδίων στοιχείων 495.019 φορολογούμενοι δήλωσαν εισοδήματα 4,824 δισ. 

ευρώ από ελεύθερα επαγγέλματα. Το 80% αυτών δήλωσαν εισόδημα έως 15.000 ευρώ, ενώ 

3 στους 5 έως 5.000 ευρώ. 

 

 

ΕΦΟΡΙΑ: Τελεσίγραφο εντος ήμερων σε οφειλέτες άνω των 150.000 Ευρώ. 

Χιλιάδες ηλεκτρονικές επιστολές ετοιμάζεται να στείλει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ, σε όσους χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ στην εφορία. Όλοι 

όσοι αναμένεται να παραλάβουν αυτές τις επιστολές, συμπεριλαμβάνονται στη μαύρη λίστα, 

που έχει συντάξει το υπουργείο Οικονομικών, την οποία ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει, με 

στόχο να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα, από τα 20 δισ. πριν αρχίσουν οι σαρωτικές 

κατασχέσεις. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία ανέρχεται σε 85 δισ. 

ευρώ, τα 12 εκ των οποίων δημιουργήθηκαν το 2015, και εισπράξιμα, θεωρούνται λιγότερα 

από 20, καθώς τα υπόλοιπα ανήκουν σε πτωχευμένους, πεθαμένους, φυλακισμένους για 

απάτες και υπεξαίρεση και ανύπαρκτα ΑΦΜ. 

 

 

 

 

 

 



Νέα υπέρ-ρυθμιση χρεών προς το δημόσιο εξετάζουν υπουργεία οικονομικών & 

εργασίας. 

Ευνοϊκότερους όρους για την εξόφληση του συνόλου των χρεών κάθε πολίτη προς το 

Δημόσιο προβλέπει η νέα υπερ-ρύθμιση την οποία εξετάζουν από κοινού τα υπουργεία 

Οικονομικών και Εργασίας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η νέα υπερ-ρύθμιση για οφειλές 

προς ταμεία, εφορία και συνολικά προς όλο το Δημόσιο, θα προβλέπει: (α) επιτόκιο 

χαμηλότερο από 5% σε κάθε δόση, (β) εξόφληση από 12 έως 24 δόσεις ανάλογα με την 

οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη, (γ) θα ρυθμίζει σε έναν ενιαίο διακανονισμό το σύνολο 

των χρεών προς το ευρύτερο δημόσιο. Η παραπάνω πρόταση έχει συμφωνηθεί μεταξύ του 

υπουργού εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου και του αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ Τρύφωνα Αλεξιάδη 

και αναμένεται να ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό. Η θέσπιση της νέας 

υπερ-ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο και τα ταμεία, είναι αυτή τη στιγμή άμεσα 

εξαρτώμενη από τη θέσπιση του νέου ασφαλιστικού. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ρύθμιση 

ιδιωτικού χρέους προς εφορία και ταμεία που έχει γίνει ποτέ, με ύψος 100 δισ. ευρώ και 

φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι να "τρέξει" έως την 1η Ιουλίου του 2016 οπότε 

προγραμματίζεται βάσει του νέου ασφαλιστικού η ενοποίηση της διαδικασίας δήλωσης - 

είσπραξης των φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.  

  

 

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τη σύνταξη και δημοσίευση ισολογισμών.  

Τέλος στην υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων και εκθέσεων διαχείρισης 

για τις μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως 700.000 ευρώ, βάζει νομοσχέδιο του υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης που ενσωματώνει σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Οι διατάξεις του 

δόθηκαν σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα www.opengov.gr, ενώ ανάμεσα στις 

κυριότερες αλλαγές που έρχονται είναι της καθιέρωσης της εταιρικής διακυβέρνησης με τις 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες να πρέπει να δημοσιεύουν αναλυτικές πληροφορίες 

αλλά και της διεύρυνσης του χρονικού περιθωρίου διενέργειας γενικής συνέλευσης σε 10 

μήνες έναντι έξι μετά το κλείσιμο της οικονομικής χρήσης. 

  

 

Υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού. 

Υποχρεωτική είναι πλέον από την 1η Ιανουαρίου η έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για 

όλα τα κτίσματα (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, 

συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια κ.λπ.), 

προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να τα πουλήσουν ή να τα νοικιάσουν.  Tο Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) θα πρέπει μάλιστα να αναγράφεται στις εμπορικές 

διαφημιστικές καταχωρίσεις στον Τύπο και στο Διαδίκτυο για τη διάθεση προς πώληση ή 

προς μίσθωση κτιρίου, ενώ θα πρέπει να επισυνάπτεται και στις συμβολαιογραφικές πράξεις 

αγοραπωλησίας ακινήτων. 

 

 

 

Προωθείται η δημιουργία μητρώου για τα e-shops. 

H Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή προωθεί την κατάρτιση ενός 

εξειδικευμένου Μητρώου Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (e-shops) που λειτουργούν στην 

Ελλάδα. Ο στόχος είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές 

αγορές και η συγκέντρωση ποσοτικών στοιχείων. Στόχος επίσης είναι η κατάρτιση ενός 

κώδικα δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως γνωστοποίησε ο γενικός γραμματέας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Αντώνης Παπαδεράκης, κατά την πρώτη - μετά 

από πέντε χρόνια - συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή. Το ηλεκτρονικό 

εμπόριο μπορεί να ευνοήσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη 

διάχυση της καινοτομίας και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Μπορεί επίσης να 

ωφελήσει τους καταναλωτές, αυξάνοντας τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους και τη 

διαφάνεια των συναλλαγών. 

http://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=4212f869a8&e=e9fb46cdf6


 

Φεβρουάριο ανοίγει το Taxis για τις δηλώσεις, τον Μάιο η πρώτη δόση φόρου. 

Από τον Μάιο θα αρχίσει η πληρωμή των φόρων εισοδήματος, σε μια προσπάθεια του 

υπουργείου Οικονομικών να απλώσει στη διάρκεια του έτους τις διάφορες φορολογικές 

υποχρεώσεις και να μην πέσει ασήκωτος ο λογαριασμός στο δεύτερο εξάμηνο όπως συνέβη 

πέρυσι. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης έχει ζητήσει από τη 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή 

υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων από την 1η Φεβρουαρίου, 

χρονοδιάγραμμα το οποίο κρίνεται από υπηρεσιακούς παράγοντες εφικτό στον βαθμό που 

δεν υπάρξουν ανατροπές στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές.  Αν όλα 

εξελιχθούν σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, οι δηλώσεις θα υποβληθούν στο διάστημα από 

την 1η Φεβρουαρίου έως τις 30 Απριλίου και η πληρωμή των φόρων θα γίνει σε τρεις δόσεις, 

έως τα τέλη των μηνών Μαΐου, Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας έχει 

ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών (έως τις 15 

Φεβρουαρίου η προθεσμία), ενώ νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά έχει ετοιμαστεί και το νέο 

έντυπο Ε1, στο οποίο οι αλλαγές είναι οριακές σε σχέση με πέρυσι. 

 

 

Άνοιξε και επίσημα το μητρώο για την οικοτεχνία. 

Σε εφαρµογή και επίσηµα µπήκε η διαδικασία εγγραφής των αγροτών στο καθεστώς της 

οικοτεχνίας για την απευθείας διάθεση αγροτικών προϊόντων στην τοπική αγορά, καθώς σε 

λειτουργία πλέον βρίσκεται το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνών (ΚΗΜΟ) µέσα στο 

οποίο µπορούν να προχωρήσουν οι ενδιαφερόµενοι για να κάνουν τις αιτήσεις τους. Η 

εγγραφή γίνεται µέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ όποιος 

προχωρήσει σε αυτήν θα πρέπει εντός 10 ηµέρων να πάει στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ τα εξής 

δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 2468/Β’/2015): α) βεβαίωση από τα 

Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης για το ίδιο έτους µε το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής 

στο ΚΗΜΟ, που να αποδεικνύει ότι είναι ο ενδιαφερόµενος κατά κύριο επάγγελµα αγρότη, β) 

αντίγραφο ∆ήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣ∆Ε, του ίδιου έτους µε το έτος υποβολής της 

αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ, γ) απόδειξη πληρωµής e−παραβόλου για την εγγρα− φή στο 

ΚΗΜΟ, σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014, δ) ∆ήλωση 

συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις υγιε νής της παρ.1 του άρθρου 4. 2. Το προσωπικό της 

µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής διαθέτει πιστοποιητικά υγείας τα οποία 

φυλάσσονται στην επιχείρηση και είναι στη διάθεση των ∆ΑΟΚ κατά τον έλεγχο. 

 

 

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης το 2015 για τα Ελληνικά αεροδρόμια. 

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης σημειώθηκε το 2015 στα ελληνικά αεροδρόμια αφού πάνω 49 

εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το δωδεκάμηνο αυτό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά 

στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων 

επιβατών του 2015 έφθασε τα 49,2 εκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση 10,3% σε σχέση 

με το 2014 όταν είχαν διακινηθεί 44,6 εκατομμύρια επιβάτες.  Επίσης, το διάστημα αυτό 

καταγράφεται αύξηση της τάξεως του 5,3% και στο σύνολο των πτήσεων. Ο συνολικός 

αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια έφθασε τις 437.379 (από τις οποίες 183.334 

εσωτερικού και 254.045 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με το 2014 

όταν είχαν πραγματοποιηθεί 415.250 πτήσεις.  

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Θετικό το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων το 2015 

Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφεται για το Δεκέμβριο του 

2015, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας 

προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία 

δείχνουν ότι οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 142.528, ενώ οι αποχωρήσεις σε 

134.702. Συνολικά για την περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2015, οι αναγγελίες 

προσλήψεων ανήλθαν στις 1.809.552 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 

http://e-services.minagric.gr/


1.709.852, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης ολόκληρου του 

2015, να είναι θετικό και να διαμορφώνεται στις 99.700 νέες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη», τον Δεκέμβριο του 2015 οι 6 στις 10 

προσλήψεις έγιναν με καθεστώς μερικής και «εκ περιτροπής» εργασίας (81.591 σε σύνολο 

142.528, 57,25%) ενώ και στο διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου ήταν περισσότερες σε 

σύγκριση με τις προσλήψεις με πλήρη απασχόληση και πλήρη μισθό (1.004.488 σε σύνολο 

1.809.552, 55,51%). 

Αύξηση 1,6 Δις. Ευρώ στις ληξιπρόθεσμες όφειλες στο δημόσιο τον Δεκέμβριο. 

Αύξηση 1,657 δισ. ευρώ σημείωσαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο το Δεκέμβριο, με 

αποτέλεσμα το σύνολο τους να ανέλθει στα 13,480 δισ. ευρώ από 11,833 δισ. ευρώ τον 

προηγούμενο μήνα Νοέμβριο, αλλά διαμορφώθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα του 2014 

(13,768 δισ. ευρώ). Την ίδια στιγμή, ικανοποιητικά κρίνονται τα αποτελέσματα από τους 

ελέγχους του ΚΕΦΟΜΕΠ στους φορολογούμενους μεγάλου πλούτου, κατά τους οποίους οι 

βεβαιώσεις εσόδων υπερκάλυψαν το στόχο. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Αν προστεθούν και οι 

παλαιές -πριν το 2015- ληξιπρόθεσμες οφειλές, ύψους 71,533 δισ. ευρώ, ο συνολικός 

λογαριασμός διαμορφώνεται πλέον σε 85,013 δισ. ευρώ, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος 

θεωρείται ότι δεν είναι δυνατόν να εισπραχθεί. 

Ελληνικό λάδι: Η ώρα της αναγνώρισης 

 

Αργά, με πολλή προσπάθεια από παθιασμένους ανθρώπους και πολλά εμπόδια, το ελληνικό 

ελαιόλαδο κερδίζει τη θέση που του αξίζει. Οχι στην Ελλάδα, όπου, όπως πολύ εύστοχα λέει 

επιτυχημένος μεταποιητής, «καυχιόμαστε ότι παράγουμε το καλύτερο ελαιόλαδο του κόσμου, 

αλλά το αποθηκεύουμε δίπλα στα απορρυπαντικά κάτω από το νεροχύτη», αλλά στο 

εξωτερικό, όπου αναγνωρίζεται πλέον ως premium προϊόν. Σε συσκευασίες που λυπάσαι να 

ανοίξεις, με design που παραπέμπει σε πολύτιμο απόσταγμα, το ελληνικό λάδι εδώ και 

μερικά χρόνια ταξιδεύει στον κόσμο, πηγαίνοντας κάθε χρόνο και λίγο πιο μακριά. 

Η εταιρεία Gaea A.Ε., πρωταθλήτρια στις εξαγωγές τυποποιημένου ελαιολάδου, που 

καλύπτει το 50% των πωλήσεών της, φέτος έβγαλε το νέο της προϊόν στην Αμερική με 

μεγάλη επιτυχία. Ενα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από κορωνέικη ελιά, που δεν έρχεται σε 

επαφή με το φως και τον αέρα από τη στιγμή της έκθλιψης έως την ώρα που κάποιος θα 

ανοίξει το μπουκάλι. Το μπουκάλι όπου βρίσκεται ο πολύτιμος χυμός είναι αδιαφανές. Ακόμη 

και το σημείο στο λαιμό της φιάλης που μένει κενό «το γεμίζουμε με άζωτο για να 

εξασφαλιστεί ότι το προϊόν θα διατηρήσει όλα τα εξαιρετικά του χαρακτηριστικά μέχρι τη 

στιγμή της κατανάλωσης», λέει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αρης Κεφαλογιάννης. 

Υπόσχεται, μάλιστα, ότι σύντομα θα μπορούμε κι εμείς να το γευτούμε. 

Το άνοιγμα στην Ιαπωνία για τον Γιώργο Κοροπούλη, ιδιοκτήτη του Malea, του 

τυποποιημένου ελαιολάδου οργανικής καλλιέργειας, ψυχρής έκθλιψης, με πολύ χαμηλή 

οξύτητα και χαρακτηριστική γεύση, από τη Λακωνία, που διάλεξαν τα Harrod’s για τις 



προθήκες τους, αναβάλλεται για λίγο λόγω capital controls. Ομως φέτος ήταν η χρονιά του: 

Χρυσό βραβείο στο διαγωνισμό OLIVE JAPAN 2015, Χρυσό βραβείο γεύσης και Ασημένιο 

(για τη συσκευασία) στο διαγωνισμό Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil 

Competition 2015, Χρυσό βραβείο στο διαγωνισμό Premio Biol 2015 στην Απουλία της 

Ιταλίας. O Maleas βγήκε νικητής στους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς ελαιολάδου, με 

διεθνή πάνελ γευσιγνωστών και συμμετοχές απ’ όλες τις ελαιοπαραγωγούς χώρες. Στην 

Ελλάδα ο Maleas έλαβε και από τον «Γαστρονόμο» το βραβείο παραγωγής ελαιολάδου 

2015. 

Ολα αυτά σημαίνουν και ποσοτική αύξηση των εξαγωγών τυποποιημένου ελληνικού 

ελαιολάδου; Δυστυχώς, όχι. 

Από το σύνολο της ελληνικής παραγωγής (310 χιλιάδες τόνοι ετησίως) μόνο μικρό ποσοστό 

τυποποιείται, περίπου το 27% (το αντίστοιχο ποσοστό στην Ισπανία είναι στο 50% και στην 

Ιταλία στο 80%). Ετσι η Ελλάδα κατέχει μόνο το 4% στη διεθνή αγορά τυποποιημένου 

ελαιολάδου, ενώ μεγάλες ποσότητες ελληνικού ελαιολάδου συνεχίζουν να εξάγονται χύμα 

στην Ιταλία. 

Ομως η δημιουργία ενός ξεχωριστού, με χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας brand name στις 

διεθνείς αγορές σίγουρα ανοίγει έναν νέο δρόμο που μπορεί να αποδώσει καρπούς. Μην 

ξεχνάμε ότι 25 εκατομμύρια τουρίστες μπορούν -εν δυνάμει- να γευτούν ένα από τα καλύτερα 

ελαιόλαδα του κόσμου στη χώρα που το παράγει. Με συντονισμένη προσπάθεια κάποιοι θα 

το αγοράσουν και στη χώρα τους, εφόσον αποφασίσουμε σοβαρά να απελευθερώσουμε το 

ελληνικό ελαιόλαδο από τον γυαλιστερό τενεκέ όπου χρόνια τώρα το κρατάμε κλεισμένο. 

Διαδικασία εισαγωγής τροφίμων στην Ιαπωνία. 

Απαιτήσεις για την εισαγωγή τροφίμων, πέραν των συνηθισμένων παραστατικών (τιμολόγιο, 

φορτωτική, υγειονομικό πιστοποιητικό αναλόγως της περίπτωσης, κ.λ.π.): 

 

Μέθοδος παραγωγής (Method of production). Απαιτείται και για προϊόντα για τα οποία 

παλαιότερα δεν υπήρχε τέτοια απαίτηση, όπως ο οίνος, το ελαιόλαδο και το μέλι 

 

• Ανάλυση σύνθεσης προϊόντος. Μπορεί να γίνει και σε ιδιωτικά εργαστήρια, εφόσον στα 

προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται και δεν ανιχνεύονται πρόσθετα. Στην ανάλυση πρέπει 

απαραιτήτως να αναφέρεται η εμπορική ονομασία του προϊόντος ακριβώς όπως αυτή 

αναγράφεται στην ετικέτα, καθώς και η επωνυμία του παραγωγού και του συσκευαστή. 

 

• Η επωνυμία της εταιρίας εξαγωγής και παραγωγής πρέπει να αναγράφεται στα Ελληνικά 

και με λατινικούς χαρακτήρες, όπως ακριβώς αναφέρεται στο καταστατικό της. 

 

• Η αναγραφή όλων των στοιχείων, όπως επωνυμιών, διευθύνσεων, κ.λπ. πρέπει να γίνεται 

σε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και στο υγειονομικό πιστοποιητικό, εάν απαιτείται, ακριβώς 

με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, χωρίς καμία παρέκκλιση. Οι Ιάπωνες υπάλληλοι που θα ελέγξουν 

τα παραστατικά κατά την εισαγωγή πρέπει να μπορούν να κάνουν αντιπαραβολή γράμμα 

προς γράμμα. 

 

Επί παραδείγματι, εάν το τιμολόγιο και η χημική ανάλυση αναφέρονται σε «θυμαρίσιο μέλι», 

τότε και το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφει «θυμαρίσιο μέλι» και όχι απλώς 

«μέλι». Σε αντίθετη περίπτωση, είναι πιθανή η απόρριψη του πιστοποιητικού και επομένως η 

αδυναμία εκτελωνισμού του φορτίου. 

 

Είναι αυτονόητο ότι όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του φορτίου πρέπει να έχουν συνταχθεί 

στην αγγλική γλώσσα. 

 



Κατά την εισαγωγή των προϊόντων απαιτείται να προηγηθεί διαβούλευση του εισαγωγέα με 

τον Σταθμό Καραντίνας που βρίσκεται στο αρμόδιο Τελωνείο. Ο εισαγωγέας θα πρέπει να 

υποβάλει στον Σταθμό Καραντίνας την χημική ανάλυση του προϊόντος, όπου αναγράφονται 

οι ουσίες που περιέχει αυτό, τυχόν άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης και το 

σχεδιάγραμμα της διαδικασίας παραγωγής. 

 

Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει την τήρηση των προϋποθέσεων HACCP 

για την παραγωγή τροφίμων εντός ΕΕ, τα απαιτούμενα σχεδιαγράμματα της παραγωγικής 

διαδικασίας πρέπει να υφίστανται ήδη. 

 

Στην συνέχεια, κατά την εισαγωγή του φορτίου γίνεται γνωστοποίηση της εισαγωγής και 

εξέταση των συνοδευτικών εγγράφων, στα οποία περιλαμβάνεται η χημική ανάλυση, το 

υγειονομικό πιστοποιητικό (όπου απαιτείται) και η διαδικασία παραγωγής. 

 

Σε αυτό το στάδιο, συνήθως αποφασίζεται ότι πρέπει να γίνει ανάλυση του φορτίου από 

ιαπωνικό εργαστήριο τροφίμων. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί εάν πρόκειται για νέα εισαγωγή 

εντός του ιδίου έτους από την ίδια παρτίδα παραγωγής. 

 

Επομένως, στα παραστατικά θα πρέπει να αναγράφεται η παρτίδα παραγωγής και σε κάθε 

περίπτωση να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα. 

 

Ισχυρισμοί περί επιπτώσεων στην υγεία 

Ισχυρισμοί για τις θετικές συνέπειες ενός προϊόντος στην ανθρώπινη υγεία επιτρέπεται να 

διατυπωθούν ή να περιληφθούν στην ετικέτα του μόνον εάν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις 

της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

Τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία της Ε.Ε. δεν ισχύουν στην Ιαπωνία, επομένως ένα 

προϊόν που νομίμως περιλαμβάνει τέτοιους ισχυρισμούς στην ετικέτα με την οποία 

κυκλοφορεί στην Ε.Ε., δεν επιτρέπεται αυτομάτως να κάνει το ίδιο στην ιαπωνική αγορά.   

 

Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο  

 

 

 

Πρόσκληση συμμετοχής στον 6ο Διεθνή Διαγωνισμό Εξαιρετικού Παρθένου 

Ελαιολάδου, Beja Πορτογαλίας. 

 

Χώρα αναφοράς ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Σχετικός σύνδεσμος http://http://www.ovibeja.pt/ 

Έκδοση Γραφείο Ο.Ε.Υ. Λισσαβώνας 

(Αρμοδιότητα και για Πράσινο Ακρωτήρι, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε)  

http://http/www.ovibeja.pt/
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Τον προσεχή Απρίλιο θα λάβει χώρα ο 6ος Διεθνής Διαγωνισμός Εξαιρετικού Παρθένου 

Ελαιολάδου, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί και φέτος στην πόλη Beja της Πορτογαλίας, 

στο πλαίσιο της 33ης Αγροτικής Έκθεσης OVIBEJA (21-25 Απριλίου 2016). Ο διαγωνισμός 

διοργανώνεται από τους φορείς ACOS (Aγρότες του Νότου) και Οίκος Ελαιολάδου (Ένωση 

Ελαιοπαραγωγών Πορτογαλίας), με την υποστήριξη του Πορτογαλικού Υπουργείου 

Γεωργίας, Δασοκομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και διεξάγεται ενώπιον διεθνούς κριτικής 

επιτροπής που απαρτίζεται από πιστοποιημένους από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου 

γευσιγνώστες ελαιολάδου, προερχόμενους από την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την 

Ελλάδα, την Χιλή, την Τυνησία, κ.α.. 

Κατά την περυσινή διοργάνωση συμμετείχαν στον διαγωνισμό 116 δείγματα ελαιολάδου από 

όλον τον κόσμο (Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουρουγουάη, Γερμανία, Σλοβενία, 

Χιλή, Ισραήλ και Τουρκία), τα οποία διαγωνίστηκαν σε 4 κατηγορίες: αγουρέλαιο φρουτώδες 

υψηλής έντασης, αγουρέλαιο φρουτώδες μεσαίας έντασης, αγουρέλαιο φρουτώδες χαμηλής 

έντασης και ώριμο φρουτώδες ελαιόλαδο. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται στον Κανονισμό του Διαγωνισμού. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν και η προθεσμία αποστολής δειγμάτων λήγει 

στις 26 Φεβρουαρίου 2016. Τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν (στην 

αγγλική γλώσσα) για διευκρινήσεις συμμετοχής με την κυρία Mariana Matos, e-mail: 

m.matos@casadoazeite.pt. 

ΥπΑΑΤ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

Εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2015 το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

2014-2020 με την απόφαση C(2015)917 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από την 

ολοκλήρωση εντατικών και χρονοβόρων διαπραγματεύσεων. 

Η δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 5,8 δις € δημόσια δαπάνη (4,7 δις € 

κοινοτικής συμμετοχής), που μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς 

πόρους της τάξης των 7 δις ευρώ. 

Στο νέο ΠΑΑ ενσωματώνονται οι βασικές αρχές για την αγροτική ανάπτυξη, και συγκεκριμένα 

η οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως δομικό 

στοιχείο της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η αύξηση ή/και διατήρηση της 

απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και η κοινωνική συνοχή. 

Τα μέτρα και οι δράσεις του νέου Προγράμματος δομούνται γύρω από τις έξι βασικές 

προτεραιότητες. Ειδικότερα: 

 την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στο γεωργικό τομέα με 

κατανομή του 6,2% κοινοτικής συμμετοχής, ήτοι 292 εκ. € 

 την ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της 

ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς επίσης την προώθηση των 

καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και την βιώσιμη διαχείριση των δασών με 

κατανομή του 15,11% των κοινοτικών πόρων του ΠΑΑ 2014-2020, ήτοι 713 εκ. € 

 την προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων με κατανομή του 7,4%, ήτοι 

347,7 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής 

 την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με 

την γεωργία και τη δασοπονία στην οποία αφιερώνεται το 38,7%, ήτοι 1.825 εκ. € 

κοινοτικής συμμετοχής 

http://www.casadoazeite.pt/en
mailto:m.matos@casadoazeite.pt


 την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, τη στήριξη του προσανατολισμού 

προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την 

ανθεκτικότητα των τομέων της γεωργίας, των τροφίμων και των δασών στην 

κλιματική αλλαγή με την κατανομή του 19,01%, ήτοι 897 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής, 

και τέλος, 

 την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής 

ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές με το 12,4%, ήτοι 584,3 εκ. € κοινοτικής 

συμμετοχής 

Με το σύνολο των προγραμματισμένων παρεμβάσεων στο νέο ΠΑΑ: 

 ενσωματώθηκε η πολιτική στόχευση για ενθάρρυνση των Νέων Μέτρων που 

αφορούν στην κατάρτιση και εκπαίδευση, την καινοτομία, τη συνεργασία και τη 

δικτύωση, τις ομάδες παραγωγών, την ενίσχυση πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων, τα 

start up ΜΜΕ επιχειρήσεων εκτός γεωργικού τομέα και τις υποστηρικτικές δομές 

παροχής συμβουλών στους παραγωγούς. 

 διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής και προστέθηκαν δράσεις σε μέτρα για το 

Περιβάλλον και τη Κλιματική Αλλαγή (άνω του 30% των πόρων θα κατευθυνθεί σε 

δράσεις φιλοπεριβαλλοντικές και δράσεις διαχείρισης κινδύνων για τις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις) αλλά και σε επενδυτικά μέτρα (ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις) με 

έμφαση στην εξοικονόμηση ύδατος και τις ΑΠΕ. 

 δόθηκε έμφαση στη Συμπληρωματικότητα και τις Συνέργειες πχ. πολυτομεακό και 

πολυταμειακό LEADER, συνέργειες με λοιπά διαρθρωτικά ταμεία, με Πυλώνα Ι της 

ΚΑΠ, κλπ. 

 αποτυπώθηκε η πολιτική βούληση για διεύρυνση της συνεργασίας και περαιτέρω 

αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων στις ελληνικές Περιφέρειες (οι πόροι που θα 

εκχωρηθούν ανέρχονται στο 37% του ΠΑΑ). 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014 – 2020. 

Το πρόσφατα εγκεκριμένο (30/10/2015) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΠΑλΘ 2014 – 2020, 

του οποίου οι συνολικά διατιθέμενοι κοινοτικοί (388,8 εκατ. €) και εθνικοί πόροι θα ανέλθουν 

σε 523,4 εκατ. €, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για την χώρα 

μας, εξασφαλίζοντας για το διάστημα αυτό την βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας με 

παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και 

της διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των παράκτιων και νησιωτικών 

περιοχών. 

Το ΕΠΑλΘ 2014 – 2020 οικοδομείται γύρω από τις έξι βασικές Προτεραιότητες της Ένωσης 

(Π.Ε.) για την ανάπτυξη της αλιείας. Συγκεκριμένα: 

 τον τομέα της αλιείας (Π.Ε.1): συμπράξεις μεταξύ αλιέων και επιστημόνων με 

γνώμονα την καινοτομία, επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών, προστασία και 

αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας καθώς και επενδύσεις σε υποδομές 

όπως αλιευτικοί λιμένες, αλιευτικά καταφύγια, ιχθυόσκαλες και τόποι εκφόρτωσης, 

(186,2 εκατ. €), 

 τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας (Π.Ε.2): ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, 

διαδικασιών και τεχνολογιών, μέτρα ίδρυσης και εκσυγχρονισμού παραγωγικών 

μονάδων με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (89,7 εκατ. €), 

 τον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

(Π.Ε.5): ίδρυση και εκσυγχρονισμός των τομεακών επιχειρήσεων, εκστρατείες 



προώθησης και εξεύρεσης νέων αγορών καθώς και στήριξη σχεδίων παραγωγής και 

εμπορίας Ομάδων Παραγωγών (78,2 εκατ. €), 

 την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (Π.Ε.4): εφαρμογή στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (54,1 εκατ. €), 

 την ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) (Π.Ε.3): 

συλλογή αλιευτικών δεδομένων και υλοποίηση του συστήματος ελέγχου, 

επιθεώρησης και επιβολής (92 εκατ. €) και τέλος 

 την ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (Π.Ε.6): 

λειτουργία του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών για την επιτήρηση 

του θαλάσσιου τομέα της Ένωσης (6 εκατ. €) 

ΠΣΕ: Ζημία 4,5 Δις. Ευρώ προκάλεσαν τα CAPITAL CONTROLS. 

«Βαρύ τίμημα, εξαιτίας των κεφαλαιακών ελέγχων, πλήρωσαν το 2015 οι εξωστρεφείς κλάδοι 

της οικονομίας, ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις προϋποθέσεις ανάκαμψης που είχαν 

δημιουργηθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους»  δηλώνει η πρόεδρος του Πανελληνίου 

Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη, με αφορμή ανάλυση του συνδέσμου επί των 

στοιχείων ισοζυγίου πληρωμών της Τραπέζης της Ελλάδος.  Σύμφωνα με την ανάλυση, 

προκύπτουν για τους κλάδους των εξαγωγών προϊόντων (πλην πετρελαιοειδών), τον 

τουρισμό, τις μεταφορές και τις λοιπές υπηρεσίες, σε απόλυτους αριθμούς απώλειες της 

τάξης των 1,88 δισ. ευρώ για το 11μηνο του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2014. Οι απώλειες αυτές ανέρχονται στα 4,54 δισ. ευρώ, αν συμπεριληφθούν και οι 

εξαγωγές καυσίμων, οι οποίες, όμως, πλήττονται και από την υποχώρηση των διεθνών 

τιμών του πετρελαίου (-29,8% στις τιμές εξαγωγής του 2015, σε σχέση με αυτές του 2014). 

 

 

 

Εργασία και... χαρά για 500 Έλληνες στην Αυστραλία 

 

Το πρόγραμμα Working and Holiday Visa προσφέρει τη δυνατότητα εργασίας σε νέους έως 

31 ετών για ένα έτος στην Αυστραλία. 

Ραντεβού για εργασία στη μακρινή Αυστραλία θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν από το νέο 

έτος 500 νέοι από την Ελλάδα, μέσω του πιλοτικού προγράμματος Working and Holiday 

Visa. 

Όσοι συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τον εργοδότη 

που τους ενδιαφέρει, με ανοικτή την προοπτική να παραταθεί η συνεργασία τους πέραν της 

ετήσιας δοκιμαστικής περιόδου 

http://www.visabureau.com/australia/working-holiday-visa.aspx


Όσοι συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τον εργοδότη 

που τους ενδιαφέρει, με ανοικτή την προοπτική να παραταθεί η συνεργασία τους πέραν της 

ετήσιας δοκιμαστικής περιόδου 

Η διακρατική συμφωνία που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες προβλέπει τη δυνατότητα να 

παραμείνουν για ένα έτος στη μακρινή ήπειρο νέοι Έλληνες (ηλικίας από 18 έως 31 ετών), 

προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όχι 

μόνο για τις διακοπές τους, αλλά και για να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε ένα 

υψηλών απαιτήσεων επαγγελματικό περιβάλλον. 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και νέοι από την Αυστραλία, οι οποίοι θα έχουν τη 

δυνατότητα να ζήσουν και να εργαστούν στην ελληνική επικράτεια κατά το ίδιο χρονικό 

διάστημα. 

Η εφαρμογή της συμφωνίας για την έκδοση βίζας για διακοπές με παράλληλη εργασία 

(Working and Holiday Visa) επικυρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το ελληνικό 

Κοινοβούλιο, με ευρεία πλειοψηφία. Υπενθυμίζεται πως σήμερα οι κάτοχοι τουριστικής βίζας 

δεν επιτρέπεται να εργαστούν, ενώ όσοι ταξιδεύουν με απλή βίζα προσπαθώντας να 

παραμείνουν νόμιμα στην Αυστραλία, γράφονται συνήθως σε μια σχολή μετατρέποντας την 

τουριστική τους βίζα σε φοιτητική. 

Τι προβλέπει η συμφωνία 

Η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας προβλέπει ότι κάθε χώρα θα παρέχει ετησίως, 

σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία, έως 500 θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου για την 

κινητικότητα των νέων (από 18 ετών έως 31 ετών) ή άδειες προσωρινής διαμονής για 

χρονική περίοδο έως 12 μηνών. 

Η βίζα αυτή δεν υποκαθιστά την κανονική έκδοση βίζας, απλώς αποτελεί εναλλακτική 

επιλογή για όσους διαθέτουν τα προσόντα και εκδίδεται πολύ πιο απλά και με πολύ πιο 

σύντομη διαδικασία. 

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα υπάρχει μία φορά, ωστόσο με την ίδια βίζα 

παρέχεται η δυνατότητα εισόδου και εξόδου για όσες φορές επιθυμεί το άτομο. 

Κύρια πρόθεση των εισερχόμενων ατόμων είναι η αναψυχή, παρέχεται όμως η δυνατότητα 

να εργαστούν με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, χωρίς όμως η περίοδος εργασίας να 

καλύπτει και τους δώδεκα μήνες, ενώ επίσης επιτρέπεται η δυνατότητα σπουδών με μέγιστη 

διάρκεια τους τέσσερις μήνες. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένες από τις προϋποθέσεις, τις οποίες οφείλουν να 

πληρούν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, είναι οι ακόλουθες: 

 Ηλικία από 18 έως 31 ετών, η οποία θα διαπιστώνεται με αυστηρό υπολογισμό 

ακόμα και της ημέρας και ώρας γεννήσεως. 

 Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 Κατοχή εκ μέρους των αιτούντων πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ή βεβαίωσης 

φοίτησής τους σε παρόμοιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

 Υποχρέωση ταξιδιωτικής ασφάλειας υγείας για όλο το διάστημα παραμονής. 

 Ιατρικές εξετάσεις για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εργαστούν στον τομέα 

της υγείας. 



 Υπαρξη χρηματικού ποσού ικανού για τη διαβίωση των συμμετεχόντων, το οποίο 

υπολογίζεται σε τουλάχιστον 4.000 ευρώ με αποδεικτικά στοιχεία. 

 Κατοχή εισιτηρίου με επιστροφή. 

Επισημαίνεται πως η βίζα είναι ατομική και δεν μπορεί να συμπεριλάβει σύζυγο ή παιδιά, 

έχει διάρκεια δώδεκα μηνών και επιτρέπει στον κάτοχο να εργαστεί στην Αυστραλία για το 

χρονικό διάστημα των έξι μηνών σε κάθε εργοδότη, ή να παρακολουθήσει πρόγραμμα 

σπουδών της επιλογής του διάρκειας τεσσάρων μηνών, ενώ το κόστος της ανέρχεται σε 250 

ευρώ. 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν οι ίδιοι τον 

εργοδότη που τους ενδιαφέρει, ανοίγοντας, έτσι, τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καθώς 

στην περίπτωση που οι δύο πλευρές μείνουν εξίσου ικανοποιημένες από τη συνεργασία, ο 

εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την τροποποίηση της βίζας του εργαζομένου, 

προκειμένου να παρατείνει την παραμονή του και να τον ενσωματώσει πλήρως στο 

προσωπικό που απασχολεί. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η κυβέρνηση της Αυστραλίας δεσμεύτηκε πως αν το πρόγραμμα 

πετύχει, τότε μπορεί να επεκταθεί χρονικά, αλλά και σε αριθμό συμμετεχόντων. 

 
Αποκλειστικα Ηλεκτρονικα ορισμενες υπηρεσιες του Ο.Α.Ε.Δ.  

από 4 Ιανουαριου 2016. 

Από τις 4 Ιανουαρίου 2016 μία σειρά υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού θα παρέχονται ΜΟΝΟ μέσω διαδικτύου, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης στις 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ ή μέσω ΚΕΠ. Η τρίμηνη Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας, οι 

αιτήσεις για τα Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα, Ειδικά Βοηθήματα Ανεργίας, Παροχές 

Μητρότητας είναι μερικές από τις σημαντικότερες υπηρεσίες για τις οποίες η διαδικασία 

πρόσβασης αλλάζει. Για την εξυπηρέτησή τους, οι συναλλασσόμενοι είτε θα πιστοποιούνται 

ως χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (1. παραλαμβάνοντας Κλειδάριθμο από 

ένα Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης - ΚΠΑ ΟΑΕΔ, ή 2. χρησιμοποιώντας τους κωδικούς 

τους από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) είτε θα απευθύνονται σε ένα 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, έχοντας μαζί τους ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. Οι σχετικές οδηγίες για εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες είναι 

αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr καθώς και στη σελίδα 

του Οργανισμού στο Facebook (https://www.facebook.com/oaed.gr/). 

Στο 1,7% ο αποπληθωρισμός στην Ελλάδα το 2015. 

Μείωση 1,7% σημείωσε σε μέσα επίπεδα ο πληθωρισμός στο σύνολο του 2015, μετά την 

πτώση του κατά 0,2% τον περασμένο Δεκέμβριο, ο οποίος αποτέλεσε τον 34ο συνεχόμενο 

μήνα όπου καταγράφεται αποπληθωρισμός. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Δεκέμβριο σε 

σύγκριση με τον Νοέμβριο υπήρξαν μειώσεις τιμών σε κρέατα (0,2%), γαλακτοκομικά και 

αυγά (0,4%), νωπά φρούτα (13,5%), νωπά λαχανικά (4,7%), κρασιά (3,2%), ενοίκια (1,3%), 

πετρέλαιο θέρμανσης (5,1%), είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (0,7%), βενζίνη (1,1%) 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1,1%). Στον αντίποδα, καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε ψωμί 

(1,2%), ελαιόλαδο (1%), πατάτες (2,2%), ένδυση- υπόδηση (8,8%) και υφαντουργικά 

προϊόντα οικιακής χρήσης (3%). 

 

 

Αλλάζουν οι όροι για τις Δημόσιες συμβάσεις. 

Τους βασικότερους άξονες του νέου πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις παρουσίασε ο 

γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης, ο 

οποίος έκανε επίσης γνωστό ότι από το 2017, τον Απρίλιο, με ηλεκτρονικές διαδικασίες και 

με τους καινούργιους όρους θα γίνονται και οι διαγωνισμοί για τα μεγάλα έργα. Παράλληλα, 

http://www.oaed.gr/
https://www.facebook.com/oaed.gr/


το νομοσχέδιο θα προβλέπει τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, 

ακόμη και αν έχουν μικροοφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος των αλλαγών 

που θα ψηφιστούν τον Φεβρουάριο ή το αργότερο τον Μάρτιο είναι η ετήσια εξοικονόμηση 

κρατικών δαπανών 3,7 δισ. ευρώ, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της διαφάνειας 

και του ανταγωνισμού, ενώ ήδη οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί που διενεργούνται από τον 

περασμένο Οκτώβριο για αγαθά και υπηρεσίες άνω των 60.000 ευρώ έχουν φέρει περιστολή 

του κόστους ακόμη και κατά 60% σε ορισμένες προμήθειες. 

  

  

Περισσότερα χρήματα στα δημόσια ταμεία από τα τέλη κυκλοφορίας. 

Θετική για τα δημόσια έσοδα αποδείχθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου 

Οικονομικών για τα τέλη κυκλοφορίας του 2016. Όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία, 

που δίνει στη δημοσιότητα του υπουργείο Οικονομικών, προμηθεύτηκαν τέλη 

κυκλοφορίας επιπλέον (ως προς το 2014) 100.578 οχήματα και εισπράχθηκαν επιπλέον 

8,283 εκατομμύρια ευρώ. 

ΗΠΑ 

4ος Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιολάδου «New York International Olive Oil Competition» 

Στις 11-14 Απριλίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη ο 4ος Διεθνής Διαγωνισμός 

Ελαιολάδου “New York International Olive Oil Competition”. Αναμένονται 700 συμμετοχές 

από 25 χώρες.  

Διοργανωτής του διαγωνισμού είναι το πολύ γνωστό αμερικανό διαδικτυακό περιοδικό “Olive 

Oil Times”, με χορηγούς την αλυσίδα καταστημάτων τροφίμων Fairway και το υψηλού 

κύρους International Culinary Center της Νέας Υόρκης. Στους προηγούμενους διαγωνισμούς 

αρκετές ελληνικές ετικέτες έχουν βραβευτεί.  

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην 

ιστοσελίδα http://nvoliveoil.com . 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Ν. Υόρκης , 30.11.2015 

 

ΙΑΠΩΝΙΑ 

Κατάλογος εγκεκριμένων ελληνικών εργαστηρίων τροφίμων και ποτών στην Ιαπωνία. 

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκυο 

έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα www.japan-greece-business.gr/#!japan-food-market/ct5r 

επιχειρηματικό οδηγό, στον οποίο περιλαμβάνεται κατάλογος ελληνικών εργαστηρίων 

τροφίμων και ποτών, οι αναλύσεις των οποίων γίνονται δεκτές από τις ιαπωνικές αρχές κατά 

τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων ή άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητούνται ανάλογες 

αναλύσεις. 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο, 11.12.2015 

 

ΠΓΔΜ 

Απαγόρευση εισαγωγών βοείου κρέατος και συναφών προϊόντων – γαλακτοκομικών 

λόγω οζώδους δερματίτιδας. 

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Κτηνιατρικής της ΠΓΔΜ, έχει επιβάλει απαγόρευση στην 

εισαγωγή βοείου κρέατος και συναφών προϊόντων, περιλαμβανομένων των γαλακτοκομικών, 

λόγω της οζώδους δερματίτιδας, κτηνιατρικής ασθένειας που παρουσιάστηκε σε περιοχές 

της Β. Ελλάδας. Η απαγόρευση προκύπτει από Εφαρμοστική Απόφαση Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με αριθμό 2311/9.12.2015. Οι νομοί που περιλαμβάνονται στον αποκλεισμό των 

εξαγωγών των ανωτέρω προϊόντων είναι οι νομοί Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, 

Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Δράμας, Σερρών και η νήσος Λήμνος. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου διερευνηθεί υπόθεση και δοθεί λύση.  

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων, 5.1.2016 

http://nvoliveoil.com/
http://www.japan-greece-business.gr/#!japan-food-market/ct5r


 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Έλεγχος παραστατικών μεταφοράς χρημάτων “SWIFT” από Έλληνες εξαγωγείς 

νωπών φρούτων, λαχανικών και τροφίμων γενικότερα. 

Σύμφωνα με πρόσφατες καταγγελίες Ελλήνων εξαγωγέων νωπών φρούτων, αλλά και 

τροφίμων γενικότερα, επισημαίνεται ότι παρατηρείται το φαινόμενο αποστολής πλαστών 

“SWIFT”, μέσω e-mail, ως αποδεικτικό πληρωμής εμπορικής συναλλαγής. Η αποστολή 

γίνεται κατά κύριο λόγο την ημέρα της Παρασκευής, προκειμένου επισπευτεί η αποστολή 

των εμπορευμάτων το Σαββατοκύριακο. 

Λόγω της εξάπλωσης του φαινομένου αυτού, συνίσταται υπογραφή συμβολαίου μεταξύ των 

μερών και έλεγχος της ταυτότητας του “SWIFT”. Επιπλέον, πριν την αποστολή του 

εμπορεύματος, κάθε Έλληνας εξαγωγέας θα πρέπει να ελέγχει την κατάθεση του “SWIFT” 

στην ελληνική τράπεζα, με την οποία συνεργάζεται. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου,3.12.2015 

 

Έκδοση πιστοποιητικού «ρίσκου» επιχειρηματικής συνεργασίας – Ίδρυση νέας 

υπηρεσίας στα Επιμελητήρια Ρουμανίας. 

Το Κεντρικό και τα περιφερειακά επιμελητήρια της Ρουμανίας, σε συνεργασία με την ιδιωτική 

εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών αναφορών RisCo, ίδρυσαν νέα υπηρεσία έκδοσης 

πιστοποιητικού «ρίσκου» επιχειρηματικής συνεργασίας, έναντι μικρής αμοιβής, βάσει του 

οποίου μπορούν οι επιχειρήσεις να πληροφορούνται για την φερεγγυότητα του προς επιλογή 

τους συνεργάτη. 

Για τη νέα αυτή υπηρεσία, έχει δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα (www.riscpartener.ro), στην 

οποία υπάρχουν διαθέσιμες γενικές πληροφορίες καθώς και κατάλογος των υπεύθυνων ανά 

περιοχή ενδιαφέροντος. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δύνανται να επικοινωνήσουν 

με τα κατά τόπους εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια της περιοχής όπου υπάγεται η 

ρουμανική επιχείρηση για την οποία αναζητούν πληροφορίες και να κοινοποιήσουν το 

σχετικό τους αίτημα. Το κόστος του κάθε πιστοποιητικού ανέρχεται σε 100 Ron χωρίς ΦΠΑ 

και η πληρωμή γίνεται προς το Επιμελητήριο που το εκδίδει. Προς το παρόν, οι πληροφορίες 

είναι διαθέσιμες μόνο στην ρουμανική γλώσσα. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου,7.12.2015 

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

Συνεργασία με μικρές παραγωγικές μονάδες ελαιολάδου. 

STAN TAY CO 

∆/ΝΣΗ: AM TIERGARTEN 26 60316 FRANKFURT ΤΗΛ: (0049) 694960314 email: 

stantayco@gmail.com 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ: 10/11/2015 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: B.15242 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

 

Ενδιαφέρον κινεζικής εταιρείας για εισαγωγή Ελληνικών προϊόντων στην Κίνα 

διαδικτυακά. 

http://www.riscpartener.ro/


 

Πληροφορίες:   Ενδιαφέρον κινεζικής εταιρείας για εισαγωγή Ελληνικών προϊόντων στην 

Κίνα διαδικτυακά. Σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία είναι κρατική και ανήκει σε έναν από 

τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους (Benefo Group) που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

εισαγωγών-εξαγωγών. 

Πληροφορίες εταιρίας 

Όνομα εταιρίας:  Tianjin International Machinery Co., Ltd (Group) 

Διεύθυνση:  180 Hanghai Road, Tianjin Airport Economic Area, 300300, China 

Πόλη/Τ.Κ.:  Tianjin / 300300 

Χώρα:  ΚΙΝΑ 

Τηλέφωνο:  +862284911990 

Website:  www.imgchina.cn 

Ηλ.Ταχυδρομείο:  liangsironline@sina.com 

 

 

 

 

Το βιομηχανικό σχέδιο (design): πως προστατεύετε νομικά                                                 

τα (καινοτόμα) προϊόντα σας; 

 

Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε πιθανόν εξοικειωμένοι με τις έννοιες του εμπορικού 

σήματος ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τι συμβαίνει όμως στις περιπτώσεις που αυτό που 

επιθυμείτε να κατοχυρώσετε δεν είναι τεχνολογική εφεύρεση, ώστε να επιδιώξετε την 

απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (patent), ούτε σήμα (trademark) ώστε να αναπτύξετε 

στρατηγική branding; 

http://www.imgchina.cn/
mailto:liangsironline@sina.com
http://www.epixeiro.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1/2550-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-newcomers-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-late-starters


Όταν δηλαδή έχετε σχεδιάσει ένα κόσμημα, ένα ρούχο, ένα έπιπλο ή μία συσκευή και 

επιθυμείτε να μην σας αντιγράψει κανείς; Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε, ή μάλλον 

επιβάλλεται, να κατοχυρώσετε τα παραπάνω σχέδιά σας με βιομηχανικό σχέδιο ή 

υπόδειγμα. 

Το βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα αποτελεί ειδική κατηγορία δικαιώματος βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας και προστατεύει την εικόνα ενός προϊόντος και κυρίως το σχήμα του, το χρώμα, 

το περίγραμμά του ή την υφή/υλικά του. Ανάλογα με που δραστηριοποιείται η επιχείρησή 

σας, εντός ή/και εκτός εθνικών συνόρων, μπορείτε να αιτηθείτε την απόκτηση εθνικού 

βιομηχανικού σχεδίου, κοινοτικού ή διεθνούς. 

Αρμόδιος οργανισμός για την χορήγηση εθνικού βιομηχανικού σχεδίου είναι ο Οργανισμός 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Προκειμένου το Γραφείο να κάνει δεκτή την αίτησή σας, πέραν 

από τις τυπικές προϋποθέσεις που πρέπει να πλήρη αυτή και οι οποίες βρίσκονται 

αναρτημένες στο site του Οργανισμού, πρέπει το σχέδιό σας να είναι νέο και να έχει ατομικό 

χαρακτήρα. Εντός τετραμήνου από την επιτυχή κατάθεση της αίτησής, θα έχετε τον τίτλο 

προστασίας του σχεδίου σας στα χέρια σας. Από την κατάθεση και για τα επόμενα 25 έτη (με 

συνεχείς ανανεώσεις ανά πενταετία), μπορείτε να εκμεταλλεύεστε αποκλειστικά το σχέδιό 

σας και να αισθάνεστε ασφαλείς ότι δεν μπορεί κάποιος να σας αντιγράψει – τουλάχιστον όχι 

χωρίς συνέπειες. 

Αναφορικά με το Κοινοτικό σχέδιο, όπως και στην περίπτωση του Κοινοτικού σήματος, με 

μία κατάθεση (μία αίτηση) το σχέδιό σας προστατεύεται σε όλες της χώρες της ΕΕ. Το 

κοινοτικό σχέδιο συνεπώς προκρίνεται ως λύση στην περίπτωση που δραστηριοποιείστε 

εκτός Ελλάδας, δεδομένου ότι παράγει ενιαία αποτελέσματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αρμόδιο γραφείο για την παραλαβή και καταχώρηση της κοινοτικής αίτησής σας είναι το 

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (Office for Harmonization in the Internal 

Market). Μπορείτε ωστόσο να καταθέσετε την αίτηση και στον ΟΒΙ, που λειτουργεί ως 

γραφείο παραλαβής. Οδηγίες για την κατάθεση κοινοτικού σχεδίου μπορείτε να βρείτε πάντα 

στο site του Οργανισμού. Το ΓΕΑΑ εφόσον δεν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα στην αίτηση, 

καταχωρεί το σχέδιο ή υπόδειγμα, το οποίο στη συνέχεια δημοσιεύεται στο δελτίο Κοινοτικών 

Σχεδίων και Υποδειγμάτων. Μετά την πλήρη δημοσίευση εκδίδεται το πιστοποιητικό 

καταχώρησης του σχεδίου σας. 

Τέλος, έχετε τη δυνατότητα διεθνούς καταχώρησης του βιομηχανικού σχεδίου σας. Η 

διαδικασία περιλαμβάνει την κατάθεση μίας διεθνούς ενιαίας αίτησης στο Διεθνές Γραφείο 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Μέσω αυτής μπορείτε να 

αποκτήσετε προστασία σε μία σειρά από κράτη μέλη και διακυβερνητικές οργανώσεις. 

Αναλυτικό κατάλογο των κρατών βρίσκετε στο http://www.wipo.int . Προϋπόθεση είναι να 

είστε Έλληνας υπήκοος ή να έχετε έδρα ή κατοικία στην Ελλάδα (δεδομένου ότι το παρόν 

απευθύνεται σε Έλληνες designers και η αίτηση θα ξεκινήσει από την Ελλάδα). Τα κράτη στα 

οποία επιθυμείτε να παράγει αποτελέσματα η αίτησή σας υποδεικνύονται σε αυτήν. Οδηγίες 

για την κατάθεση μπορείτε να βρείτε στο http://www.wipo.int . Το Γραφείο παραλαμβάνει την 

αίτηση και την καταχωρεί στο Διεθνές Μητρώο. Στην περίπτωση αυτή κάθε καταχωρημένη 

κατάθεση στο Διεθνές Γραφείο παράγει τα ίδια αποτελέσματα, σε καθένα από τα 

υποδεικνυόμενα συμβαλλόμενα κράτη, από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από το 

Διεθνές Γραφείο. 

Η προστασία του σχεδίου σας μέσω της παραπάνω διαδικασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Χωρίς αυτήν το design σας μπορεί να το εκμεταλλευτεί / χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε 

τρίτος χωρίς εσείς να έχετε (εύκολο) τρόπο άμυνας. Αξίζει λοιπόν να εντάξετε το παραπάνω 

έξοδο στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό προκειμένου να διαφυλάξετε τη διανοητική σας 

ιδιοκτησία και εν τέλει ένα σημαντικό κεφάλαιο της επιχείρησής σας. 

http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/


 

 

ILA Berlin Air Show στο Berlin ExpoCenter Airport 

 

Διεθνής Έκθεση Αεροπλοΐας, Αεροναυπηγικής, Αεράμυνας και Διαστήματος με 

Συνέδρια στο Βερολίνο, 20-25.05.2014 
 

Η παγκοσμίως παλαιότερη και πλέον καταξιωμένη έκθεση Αεροπλοΐας, 

Αεροναυπηγικής, Αεράμυνας και Διαστήματος, η ILA 2014, πρόκειται να ανοίξει τις 

πύλες της από τις 20 έως τις 25 Μαΐου 2014 στο χώρο εκδηλώσεων Berlin ExpoCenter 

Airport. Η έκταση αυτή των περίπου 250.000τ.μ. βρίσκεται δίπλα στο διεθνές 

αεροδρόμιο BERLIN BRANDENBURG AIRPORT της πρωτεύουσας.  

 

Η ILA 2014 θα παρουσιάσει το πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων και 

υπηρεσιών όλων των τομέων αεροναυπηγικής και διαστήματος. Οι τρεις πρώτες ημέρες 

της ILA 2014 απευθύνονται αποκλειστικά στους αντιπροσώπους του βιομηχανικού 

κλάδου, ενώ στις τρεις τελευταίες ημέρες δίνεται σε όλους η ευκαιρία να απολαύσουν τα 

εκθέματα και ένα πλούσιο πρόγραμμα πτήσεων και παρουσιάσεων. Στο επίκεντρο 

των τριών ημερών θα βρίσκονται επαγγελματικές συζητήσεις και επαφές στο χώρο της 

έκθεσης, σεμινάρια και συνέδρια, συνεντεύξεις τύπου και παρουσιάσεις.  

 

Τον επαγγελματικό χαρακτήρα της ILA 2014 τονίζουν πολυάριθμες προσφορές 

πληροφόρησης και μια έκθεση των πλέον σύγχρονων αεροσκαφών κάθε μεγέθους και 

είδους στο έδαφος και στον αέρα, που όχι μόνο δείχνουν την εξέλιξη της αεροπορίας, 

αλλά δίνουν και μια εικόνα των επιδόσεων και πρακτικών εφαρμογών. Οι πολλές 

ελκυστικές θεματικές ενότητες στις αίθουσες της έκθεσης, όπως το Διεθνές Κέντρο 

Προμηθευτών (ISC), που στην ουσία είναι μια «έκθεση μέσα στην έκθεση» με B2B 

συνομιλίες μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών (www.isc-ila.de), αλλά και ο ειδικά 

διαμορφωμένος εξωτερικός χώρος της έκθεσης, θα συναρπάσουν το κοινό.  

 

Με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα 100 χρόνια της έκθεσης έκλεισε η ILA 2012. Ρεκόρ 

συμμετοχής σε εκθέτες -1243 εκθέτες από 46 χώρες- και 230.000 επισκέπτες, από τους 

οποίους οι 125.000 ήταν εμπορικοί επισκέπτες. Ακόμα, 3.600 εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε 

από 65 χώρες βρέθηκαν εκεί και κάλυψαν αυτό το παγκόσμιο γεγονός. Την έκθεση 

άνοιξε και αυτή τη φορά η καγκελάριος της Γερμανίας, κα Α. Μέρκελ. 

 

Η ILA 2014 περιμένει κι εσάς να ζήσετε από κοντά τη νέα τεχνολογία και τις πτήσεις του 

μέλλοντος. 

 

Για πληροφορίες εκθετών και για το κόστος περιπτέρων: http://www.ila-

berlin.com/ila2014/aussteller/anmeldung2014_e.cfm Ειδική έκπτωση 10% για όσους 

εκθέτες δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013. Για κάρτες 

εισόδου απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 

επίσημο αντιπρόσωπο της Έκθεσης του Βερολίνου στην Ελλάδα, τηλ. στην Αθήνα 210 

6419000,-038 και στη Θεσσαλονίκη 2310 327733. Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.ila-

berlin.com 

 

 

 

http://www.isc-ila.de/
http://www.ila-berlin.com/ila2014/aussteller/anmeldung2014_e.cfm
http://www.ila-berlin.com/ila2014/aussteller/anmeldung2014_e.cfm
http://www.ila-berlin.com/
http://www.ila-berlin.com/


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

WIN - WORLD OF INDUSTRY/ METALWORKING EURASIA 

ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

  

  

Η διοργανώτρια εταιρεία εκθέσεων Hannover Messe Bilesim Fuarcılık A.Ş. διοργανώνει τη 

Διεθνή Έκθεση WIN - WORLD OF INDUSTRY/ METALWORKING EURASIA από 11 

έως 14 Φεβρουαρίου 2016 στον εκθεσιακό χώρο TÜYAP Fair Convention and Congress 

Centre στην Κωνσταντινούπολη. 
  

Στην περσινή έκθεση WIN EURASIA Metalworking που πραγματοποιήθηκε στις 12-15 

Φεβρουαρίου 2015, σε έναν χώρο 16.953 καθαρών τμ, συμμετείχαν ως εκθέτες 622 εταιρείες 

από Αυστρία, Βουλγαρία, Κίνα, Δανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Γερμανία, Νότια Κορέα, 

Ολλανδία, Η.Α.Ε., Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία. Την έκθεση επισκέφθηκαν 29.016 

επισκέπτες από Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Εγγύς Ανατολή και Κεντρική Ασία και τη Μέση 

Ανατολή, καθώς και από την Τουρκία.  

  

Τα εκθέματα θα αφορούν σε μηχανήματα επεξεργασίας φύλλων μετάλλου, εργαλειομηχανές, 

μηχανήματα επεξεργασίας επιφανειών και τεχνολογίες συγκόλλησης.  

  

Στην έκθεση προσκαλούνται οι υπεύθυνοι των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς μηχανημάτων, μετάλλων, αυτοκινητοβιομηχανίας, σιδήρου και χάλυβα, 

μηχανημάτων συσκευασίας, ηλεκτρικών ειδών, αλουμινίου, καθώς και οι 

ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν διανομές μηχανημάτων.  
  

Λεπτομέρειες για την έκθεση θα βρείτε στο παρακάτω link:  

http://win-metalworking.com/en 
 

 

 

| Έκθεση Μικροί Παραγωγοί & Μικροί Χειροτέχνες | 

'Hand Made Products' 

| 22-24 Φεβρουαρίου 2016 Μετρό Σύνταγμα| 
 

 

 

 

 

 

http://win-metalworking.com/en


 

| 31 Μαρτίου & 1 & 2 Απριλίου 2016   | Μετρό Σύνταγμα |  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

19η Διεθνή Εμπορική Έκθεση Γαστρονομίας – Gastro Fair Wine & Delicacies 2016. 



Η έκθεση πραγματοποιείται στην Πράγα από τις 26 έως τις 28 Απριλίου 2016. Πρόκειται για 

την μεγαλύτερη έκθεση ποτών και εδεσμάτων στην Τσεχική Δημοκρατία και των νέων 

χωρών της ΕΕ προσφέροντας ποτά και λιχουδιές από όλο τον κόσμο. Καθώς το 38% των 

επισκεπτών είναι επαγγελματίες της γαστρονομίας, υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία ώστε να 

προωθήσετε τα προϊόντα σας και να βρείτε επιχειρηματικούς εταίρους εκεί. 

Σας καλούµε λοιπόν, να συμμετέχετε σε αυτό το κορυφαίο γεγονός, να ανακαλύψετε νέες 

ευκαιρίες και να δώσετε την προοπτική που αξίζει στη δική σας δραστηριότητα. 

 

 

Κότσαλος Χρίστος 

Σύμβουλος Επιχειρήσεων 

6947371984 

kotsaloschristos@outlook.com 

www.anelixi.net.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIGHTTECH FAIR 2015 

 
8th International Lighting, Chandelier and Electrical Technologies Fair 

Φωτισμός, Ηλεκτρολογικά Υλικά, Ηλεκτρολογικοί Πίνακες, Καλώδια, 

Φωτιστικά Σώματα, Πορτατίφ, Πολυέλαιοι κ.α. 

http://www.lighttech.com.tr/ 

  

Από 17 έως 20 Μαρτίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.  
 

PLASTECH 2016 

 

3
rd

 PLASTICS, PACKAGING AND TECHNOLOGIES FAIR 

mailto:kotsaloschristos@outlook.com
http://www.anelixi.net.gr/
http://www.lighttech.com.tr/


3
η
 Έκθεση Πλαστικών ειδών, Συσκευασίας και Τεχνολογιών  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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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