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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». 

 

Επιδοτούμενοι εργαζόμενοι ειδικότητας εφαρμογών Πληροφορικής – Αποφοίτων του 

2ΟΥ ΕΠΑΛ  Αγρινίου. 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι  αρχίζει η εφαρμογή του 

θεσμού της μαθητείας και το  2ΟΥ ΕΠΑΛ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ σύμφωνα με το υπ. αριθ. 3529/1-11-

2016 ΦΕΚ,  θα οργανώσει και θα λειτουργήσει τμήματα  Βοηθών Νοσηλευτών και 

Εφαρμογών Πληροφορικής  

Αναλυτικότερα θα εφαρμοστεί το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) με διάρκεια ένα 

(1) σχολικό έτος και θα περιλαμβάνει: 

1) «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας», μία (1) ημέρα την 

εβδομάδα στο εργαστηριακό μας κέντρο και 

2) «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας»  διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών 

εβδομαδιαίως επιμερισμένο κατ’ ελάχιστο σε τέσσερις (4) ημέρες. 

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι για να λειτουργήσει το τμήμα απαιτούνται 

τουλάχιστον οκτώ (8) μαθητές και το συνολικό ημερομίσθιο ανέρχεται στα 17,12 Ευρώ. Η 

επιβάρυνση του εργοδότη μαζί με ασφαλιστικές εισφορές είναι 9,35 ευρώ την ημέρα και το 

καθαρά εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή είναι 16,84 Ευρώ.  

Επειδή θεωρούμε ότι ο θεσμός είναι πολύ σημαντικός τόσο για τη στήριξη αποφοίτων 

που μαστίζονται από ανεργία όσο και την οικονομία γενικότερα, οφείλουμε να τον στηρίξουμε 

παντοιοτρόπως ο καθένας από τη θέση του, γιατί οι εργαζόμενοι αφενός μεν θα αποκτήσουν 

εργασιακή εμπειρία και αφετέρου θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις από επιδοτούμενο εργατικό 

δυναμικό.  

Καλούμε τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο θεσμό της μαθητείας 

να επικοινωνήσουν με τον Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ. Φλωρόπουλο Αθανάσιο τηλ. 6942556483 ή 

από τις 9/1/2017 μέχρι 25/1/2017 στα τηλέφωνα 2641049642, 2641031072. 

 Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε για περισσότερες πληροφορίες την ιστοσελίδα 

http://2epal-agrin.ait.sch.gr/ 
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Στήριξη της επιχειρηματικότητας με 29 εκατ. ευρώ σε τέσσερις δράσεις από το ΠΕΠ 

2014-2020 – Έναρξη του Προγράμματος 

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει συνδέσει την παραγωγική ανασυγκρότησή της με την 

στήριξη της επιχειρηματικότητας, που αποτελεί μία από τις μεγάλες προκλήσεις κατά τη νέα 

προγραμματική περίοδο. Στήριξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με 

αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό και οικονομική διαφοροποίηση, προσανατολισμένη στους 

τομείς προτεραιότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, η πρόταση για διαχείριση από 

τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

προγράμματος προϋπολογισμού 29 εκ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , η οποία αναλαμβάνει το ρόλο του Ενδιάμεσου Φορέα 

Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 

2014-2020». 

Ειδικότερα, η Περιφέρεια θα αναλάβει την υλοποίηση προγραμμάτων από το ΠΕΠ, ύψους 29 

εκατ. ευρώ, μέσω των υπηρεσιών της, με στόχο την ενίσχυση των ΜμΕ και της παραγωγικής 

βάσης της περιοχής μας μέσα από τέσσερις στοχευμένες δράσεις: 

Επιχειρηματικότητα νέας γενιάς: 

 Προϋπολογισμός: εκτιμάται σε 12 εκ ευρώ συνολικά. 

 Προτεινόμενο ύψος επενδυτικών σχεδίων: Από 20.000,00€ έως 100.000,00€ ανάλογα 

με την στόχευση / αντικείμενο του Ε/Σ 

 Μπορεί το πρόγραμμα να χωροθετηθεί και εντός ΒΑΑ και ΟΧΕ. 

 Ενδεικτικοί Στόχοι : Προβλέπεται η ενίσχυση περίπου 300 επιχειρήσεων από την 

Δυτική Ελλάδα με την παράλληλη δημιουργία 100 νέων θέσεων εργασίας. 

Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της 

Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων, 

Το πρόγραμμα είναι δυναμικό με έντονη Περιφερειακή Διάσταση που περιλαμβάνει την 

παροχή κινήτρων, ενισχύσεων και λειτουργικών παρεμβάσεων για την στήριξη δύο 

σύγχρονων και συμπληρωματικών αξόνων δράσης, αφενός την δημιουργία / στήριξη 

λειτουργίας Συνεργατικών Συνεταιρισμών και Δικτυώσεων σε τοπικό επίπεδο ή / και 

καθετοποιημένων – συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και, αφετέρου, την δημιουργία / 

στήριξη λειτουργίας και την διεθνοποίηση καθετοποιημένων Αλυσίδων προστιθέμενης αξίας 

σε τοπικό – περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.  

 Προϋπολογισμός: εκτιμάται σε 6,5 εκ ευρώ συνολικά. Προτείνεται η προκήρυξη του 

σε 2 κύκλους με πρόβλεψη μεταφοράς των αδιάθετων κάθε κύκλου στον επόμενο. 

 Προτεινόμενο ύψος επενδυτικών σχεδίων: Από 50.000,00€ έως 300.000,00€ ανάλογα 

με την στόχευση / αντικείμενο του Ε/Σ για τον επικεφαλής και έως 100.000 € ανά 

συμμετέχουσα επιχείρηση στον σχηματισμό 

 Μπορεί το πρόγραμμα να χωροθετηθεί και εντός ΒΑΑ και ΟΧΕ 

 Ενδεικτικοί Στόχοι : Προβλέπεται η ενίσχυση δέκα (10) περίπου συνεργατικών 

σχηματισμών επιχειρήσεων και πέντε (5) αντίστοιχων για την διεθνοποίησή τους με 

την παράλληλη δημιουργία 50 νέων θέσεων εργασίας. 



Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των ΜμΕ της ΠΔΕ, 

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας των τοπικών 

επιχειρήσεων και πρόσθετα επιδιώκει (ως συνέχεια των προγραμμάτων «Εξωστρέφεια – 

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων») να βελτιώσει και να προσαρμόσει στις τοπικές 

ανάγκες ένα εργαλείο ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν – 

ισχυροποιήσουν εταιρικές δομές και προϋποθέσεις για την διεθνοποίηση των 

επιχειρηματικών – παραγωγικών δραστηριοτήτων τους. Αφορά υφιστάμενες ΜμΕ. 

 Προϋπολογισμός : εκτιμάται σε 3,1 εκ ευρώ συνολικά. 

 Προτεινόμενο ύψος επενδυτικών σχεδίων: Από 20.000,00€ έως 200.000,00€ ανά 

επιχείρηση. 

 Μπορεί το πρόγραμμα να χωροθετηθεί και εντός ΒΑΑ και ΟΧΕ. 

 Ενδεικτικοί Στόχοι : Προβλέπεται η ενίσχυση περίπου 40 επιχειρήσεων από την 

Δυτική Ελλάδα με την παράλληλη δημιουργία 65 νέων θέσεων εργασίας. 

Ανταγωνιστικότητα νεοφυών ή πολύ Μικρών επιχειρήσεων, 

Το πρόγραμμα αυτό προτείνεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό του συστήματος καινοτομίας 

για την στήριξη των επιχειρήσεων (και κυρίως των νέων, νεοφυών και ΜμΕ που έχουν και 

την μεγαλύτερη ανάγκη). Το πρόγραμμα έρχεται να αξιοποιήσει τους εθνικούς και 

κοινοτικούς κανονισμούς με την επιλεξιμότητα άυλων δαπανών όπως : 

 Ενέργειες επιχειρήσεων να εντάσσουν αξίες γνώσης όποτε αυτές επιλέγουν να το 

πράξουν 

 Υποστηρίζει εγχειρήματα επιχειρηματικής καινοτομίας με την παροχή ενισχύσεων για 

ασώματες πάγιες επενδύσεις και ενέργειες οι οποίες είναι και απαραίτητες και 

κρίσιμες για την αξιοποίηση της επιστημονικής / τεχνολογικής καινοτομίας και 

επιχειρηματικής καινοτομίας εν γένει. Δηλαδή αποδέχεται επιλέξιμες δαπάνες που 

αντιστοιχούν σε Επίπεδο Τεχνολογικής Ωριμότητας / Ετοιμότητας από (5) έως (9). 

 Αποδέχεται δαπάνες που σχετίζονται με την έξυπνη μάθηση – απόκτηση ικανοτήτων. 

 Προϋπολογισμός: εκτιμάται σε 7 εκ ευρώ συνολικά. 

 Προτεινόμενο ύψος επενδυτικών σχεδίων: Από 20.000,00€ έως 100.000 € ανά 

επιχείρηση 

 Επιλέξιμες δαπάνες υπό την μορφή εργαλειοθήκης 

 Μπορεί το πρόγραμμα να χωροθετηθεί και εντός ΒΑΑ και ΟΧΕ 

 Ενδεικτικοί Στόχοι : Προβλέπεται η ενίσχυση περίπου 100 επιχειρήσεων από την 

Δυτική Ελλάδα με την παράλληλη δημιουργία 100 νέων θέσεων εργασίας. 

 

 
Το 11,35% η απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ. 

Η απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ, για το 2016, έφτασε το 11,35% που αντιστοιχεί σε 1,6 δισ. 

ευρώ έναντι στόχου απορρόφησης 7% που αντιστοιχεί σε 1 δισ. ευρώ κοινοτική συνδρομή, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας. Όπως προκύπτει από τα τελικά 

στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 31-12-2016, 

το ποσό των αιτημάτων πληρωμής που δήλωσε η Ελλάδα ανέρχεται σε 1.612.537.278,15 

ευρώ κοινοτική συνδρομή. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε απορρόφηση 11,35%, 

υπερκαλύπτοντας κατά 60% το στόχο που είχε τεθεί και αντιστοιχούσε σε 1 δισ. ευρώ 

κοινοτική συνδρομή και απορρόφηση 7%. 

 

 

 

 

 

 



 

Ενεργοποιείται ο ανοιχτός καταπιστευτικος λογαριασμός για το ΕΣΠΑ. 

Υπογράφτηκε η σύμβαση για την ενεργοποίηση του Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow 

Account), για τις 4 δράσεις επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Με την σύμβαση αυτή 

δημιουργήθηκαν 4 λογαριασμοί escrow / ένας για κάθε δράση. 

Ο Καταπιστευτικός Λογαριασμός (Escrow Account),  προσφέρει τη δυνατότητα 

αποδέσμευσης της χρηματοδότησης για όσους έχουν ενταχθεί στα προγράμματα του 

ΕΠΑνΕΚ, χωρίς την απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Μέσω του λογαριασμού αυτού θα 

εξοφλούνται απευθείας οι Προμηθευτές των Δικαιούχων. 

Η χρήση του escrow account από τους Δικαιούχους  δεν είναι υποχρεωτική. Ο κάθε 

Δικαιούχος, δύναται είτε να αξιοποιήσει τον Ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό, είτε να 

ακολουθήσει την παραδοσιακή διαδικασία λήψης της προκαταβολής ή και καταβολής της 

επιχορήγησης. 

Η ενεργοποίηση του Λογαριασμού ανταποκρίνεται σε ένα βασικό, διαχρονικό αίτημα των 

παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της χώρας, αλλά και μεγάλου πλήθους υποψήφιων 

επενδυτών που επιδεικνύουν διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές 

προοπτικές της χώρας η δε χρήση αυτού θα ενισχύσει την ρευστότητα της αγοράς 

 

Τροποποίηση του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. 
Δημοσιεύθηκε στις 6/12/2016 η τροποποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016, 
με τον Νόμο 4441/2016.    

Σύμφωνα με το άρθρο 19. Οι σοβαρότερες αλλαγές εστιάζονται στα ακόλουθα:  

1. Στο καθεστώς προκήρυξης «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού» πέρα της 

ενίσχυσης αγοράς και εγκατάστασης καινούργιων μηχανημάτων προστίθεται και η 

αγορά και εγκατάσταση των ειδικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες 

εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (πλην κτηριακών) και μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων.  

2. Το παράβολο για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και των αιτημάτων 

ελέγχου εκτός αυτών του καθεστώτος επενδύσεων μείζονος μεγέθους, μειώνεται στο 

0,0005 του επιλέξιμου ύψους του επενδυτικού σχεδίου.  

3. Εξαιρούνται των τρόπων καταβολής του συνόλου της επιχορήγησης σε 7 (επτά) 

δόσεις, επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης 

παραγωγικής λειτουργίας έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης πριν από 

την 22/6/2016, καθώς και επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε περιοχές που 

έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και επενδυτικά σχέδια ανεξάρτητων 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε 

με απορρόφηση, είτε με δημιουργία νέας εταιρείας.  

 

Ανακοίνωση παράταση εγγραφής στο ΗΜΑ. 

Παράταση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). 

Με τροποποίηση της ΚΥΑ 43942/4026/2016 - Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 και 

ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ. Επίσης 

παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων για τα έτη 2015 και 

2016 μέχρι την 31η Μαΐου 2017. 



Στο θεματικό διαδικτυακό τόπο (http://wrm.ypeka.gr) έχουν δημοσιευτεί και οι οδηγίες 

χρήσης. 

 

 

Συνέδριο του Silk Road Chamber of International Commerce 

“Ανάπτυξη Συνεργασίας Διεθνών Βιομηχανικών Πάρκων” 

 

Με την συμμετοχή του Προέδρου του ICC Ελλάς και Αντιπροέδρου του Silk Road Chamber 

of International Commerce (SRCIC), κ. Νικολάου Α. Βερνίκου, διεξήχθη στην πόλη Xi’an της 

Κίνας, το 1ο επετειακό συνέδριο του SRCIC, το οποίο συμπλήρωσε ένα χρόνο από την 

ίδρυσή του και έχει στόχο την προώθηση της αναγέννησης της Οδού του Μεταξιού και την 

διευκόλυνση και συμμετοχή των επιχειρήσεων στις επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες που 

προσφέρει. 

 

To βασικό θέμα που συζητήθηκε ήταν η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των Βιομηχανικών 

Πάρκων στις χώρες απ΄ όπου διέρχεται η σύγχρονη Οδός του Μεταξιού καθώς και η 

ίδρυση/κατασκευή νέων. 

 

Στην εισήγησή του, ο Πρόεδρος του ICC Ελλάς αναφέρθηκε στην ΝΑΒΙΠΕ που είναι η 

μοναδική Ναυτική και Βιομηχανική Περιοχή στην Ελλάδα, που διαθέτει δικό της λιμάνι 

πολλαπλών χρήσεων. Ένα σύγχρονο, (υψηλής αποτελεσματικότητας) διαμετακομιστικό 

κέντρο, που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για το διεθνές εμπόριο. «Η ΝΑΒΙΠΕ, ως 

Ελεύθερη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Ζώνη, βρίσκεται σε άριστη γεωγραφική θέση, από 

πλευράς στρατηγικής και οικονομικής σημασίας. Και η θέση αυτή (κοντά σε διεθνείς 

θαλάσσιες οδούς) την καθιστά πύλη για την κυκλοφορία ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και 

την Ανατολή» 

 

Σήμερα, το κύριο πλεονέκτημα των βιομηχανικών πάρκων είναι η βεβαιότητα που 

προσφέρουν στους επενδυτές σε: 

-Νομικά θέματα: ιδιοκτησία της γης, άδειες λειτουργίας και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες 

κανονισμούς. 

-Υποδομή: Βασικές υπηρεσίες (νερό, ηλεκτρικό, κλπ), βιομηχανικά κτίρια, αρχιτεκτονικός 

σχεδιασμός, εξωραϊσμός και καθαριότητα κλπ για να εξασφαλιστεί η συνεχής συντήρηση των 

εγκαταστάσεων. 

-Ασφάλεια: Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, οι κανονισμοί και τα πρωτόκολλα σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης κλπ. 

 

Ο ρόλος των βιομηχανικών πάρκων είναι σπουδαίος, καθώς συμβάλουν: 

 

• Στην ανάπτυξη των υποδομών της χώρας 

• Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανικής εγκατάστασης 

• Στη προώθηση του εκσυγχρονισμού 

• Στη δημιουργία απασχόλησης 

• Στη βιομηχανική αποκέντρωση 

• Στην οικολογική διατήρηση και ορθολογική κατανάλωση της ενέργειας και των υδάτινων 

πόρων 

• Στη καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τον εύρυθμο βιομηχανικό σχεδιασμό και 

την οριοθέτηση 

• Στην αύξηση της φορολογικής βάσης και των εσόδων 

• Στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κοινοτήτων όπου είναι εγκατεστημένοι 

http://wrm.ypeka.gr/
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 Δημόσιο: Χαρτί τέλος! Έρχεται η ψηφιακή υπογραφή – Τι ποσά εξοικονομούνται 

Ποσά της τάξης των 800 εκατ. ευρώ μπορεί άμεσα να εξοικονομήσει για τα έτη 2017-2018 το 

Δημόσιο μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων 

και εγγράφων. Την εκτίμηση αυτή είχε κάνει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, προωθώντας τη νομοθετική ρύθμιση για τη διαδικασία έκδοσης και 

διακίνησης διοικητικών πράξεων και άλλων εγγράφων στο Δημόσιο αποκλειστικά μέσω 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

Για τον λόγο αυτό υπάρχει το άρθρο 24 («Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης 

διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο Δημόσιο Τομέα») στο σχέδιο νόμου για την 

κινητικότητα που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Σε αυτό το άρθρο ορίζεται ότι όλες οι διαδικασίες 

που καταλήγουν στην έκδοση διοικητικών πράξεων εκ μέρους των φορέων του Δημοσίου 

(π.χ. η σύνταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση της υπογραφής), καθώς και λοιπές 

διαδικασίες χειρισμού εγγράφων εντός της κάθε υπηρεσίας (π.χ. η χρέωση προς ενέργεια 

εισερχόμενων εγγράφων, η εσωτερική διακίνησή τους καθώς και η αρχειοθέτηση αυτών), 

πραγματοποιούνται μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων με χρήση 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Η κυβέρνηση προωθεί μετ’ επιτάσεως αυτή την πρόβλεψη κρίνοντάς την ως αναγκαία στον 

στόχο που έχει θέση για 

 Εξοικονόμηση κόστους και ανθρωποωρών εργασίας 

 Διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και 

 Δημόσια διοίκηση πιο φιλική προς το περιβάλλον. 

Με την εφαρμογή της ρύθμισης θα επιτευχθεί, όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, 

μέγιστη δημοσιονομική εξοικονόμηση της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ κατά έτος σύμφωνα με 

τη σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ (2014). Μάλιστα, είναι σημαντική μια ακόμη επισήμανση: Αν και 

από το 2001 υφίσταται το νομικό πλαίσιο για την εισαγωγή της προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, το Ελληνικό Δημόσιο έχει δαπανήσει τα τελευταία 15 έτη περίπου 6 δισ. ευρώ 

εμμένοντας στη χρήση χαρτιού και έντυπης διαδικασίας δημιουργίας και ροής εγγράφων. 

 

 Κέρδη από το κόστος 

Εξηγούν ότι «η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται υπερκαλύπτει το όποιο κόστος δημιουργίας 

και συντήρησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, και με δεδομένη την 

κρίσιμη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας με βάση και την τριετή συμφωνία 

δανειοδότησης 2015-2018, το Δημόσιο μπορεί άμεσα να εξοικονομήσει για τα έτη 2017-2018 

ποσό της τάξεως των 800 εκατ. ευρώ». Η νέα ρύθμιση ορίζει ότι κάθε φορέας του δημοσίου 

τομέα μεριμνά για την απόκτηση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής από την Αρχή 

mailto:iccgr@otenet.gr
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Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) και για τη λειτουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής 

Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ). Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής τίθεται ως 

αρμόδιος συντονιστής για την εφαρμογή των διατάξεων και η Γενική Διεύθυνση 

Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τίθεται αρμόδια για την υποστήριξη των φορέων του 

δημοσίου τομέα. 

 

Σε όλο το Δημόσιο από το 2017 

Η ισχύς της ρύθμισης αρχίζει για το σύνολο των υπουργείων από την 1η Ιουλίου 2017. 

Δίνεται όμως και μια διασταλτική δυνατότητα στο χρονοδιάγραμμα, καθώς ορίζεται ότι η 

έναρξη ισχύος δύναται να παραταθεί έως την 1η Ιουνίου 2017 με κοινή απόφαση του 

αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού. 

Μεγαλύτερη άνεση χρόνου για την ημερομηνία έναρξης ισχύος – αλλά όχι πέραν της 31ης 

Δεκεμβρίου 2017 – δίνεται για τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου, όπως τα ΝΠΔΔ, οι 

ανεξάρτητες και ρυθμιστικές Αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι ΟΤΑ α’ και β’ 

βαθμού. 

 

Αυτές είναι οι αποδείξεις που θα αναγνωρίζει η εφορία με την χρήση πλαστικού 

χρήματος. 

Στη λίστα που συντάσσεται στο υπουργείο Οικονομικών με τις δαπάνες που θα 

πραγματοποιούνται με πλαστικό χρήμα και θα εξασφαλίζουν την έκπτωση φόρου 1.900 έως 

2.100 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2017 θα μετράνε οι αγορές σε σούπερ-μάρκετ, 

πολυκαταστήματα, καύσιμα, αγορές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, έπιπλα, είδη 

οικιακής χρήσης, ξενοδοχεία, παροχή υπηρεσιών από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, 

λογιστές, ψυχολόγους, εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, κέντρα διασκέδασης. Αντίθετα έξοδα των 

νοικοκυριών, όπως λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση), κινητή και σταθερή 

τηλεφωνία, δόσεις δανείων, ενοίκιο, κοινόχρηστα, ασφάλιστρα ακόμη και τα διόδια δεν θα 

μετράνε στις δαπάνες με πλαστικό χρήμα που θα «χτίζουν» το αφορολόγητο όριο που 

δικαιούνται μισθωτοί και συνταξιούχοι. Στις αποδείξεις που πρέπει να συγκεντρώνεται με 

πλαστικό χρήμα εντάσσονται και οι ιατρικές δαπάνες. Η έκπτωση φόρου 10% για ιατρικά 

έξοδα και φάρμακα θα συνεχίσει να ισχύει μόνο εάν έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση 

κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Από την υποχρέωση συναλλαγών με 

πλαστικό χρήμα εξετάζεται να εξαιρεθούν οι φορολογούμενοι ηλικίας 75 ετών και άνω και οι 

κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών. Οι φορολογούμενοι αυτοί μπορεί να γλιτώσουν από το 

πλαστικό χρήμα, αλλά όχι και από τη συλλογή αποδείξεων, τις οποίες θα πρέπει να 

εμφανίσουν στην Εφορία για να δικαιούνται την έκπτωση φόρου. Όσοι δεν καταφέρουν να 

συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό με κάρτες ή μέσω e-banking θα βρίσκονται 

αντιμέτωποι με την επιβολή φόρου 22% επί της διαφοράς μεταξύ του απαιτούμενου ποσού 

αποδείξεων και του ποσού των αποδείξεων που θα δηλώσει ο φορολογούμενος. 

 

ΤτΕ: Η σημαντική αύξηση στη χρήση καρτών επιδρά θετικά στην πορεία των εσοδων 

από ΦΠΑ. 

Η σημαντική αύξηση στη χρήση καρτών πληρωμής μετά την επιβολή περιορισμών στην 

ανάληψη μετρητών τον Ιούλιο του 2015 εκτιμάται ότι επιδρά θετικά στην πορεία των εσόδων 



από ΦΠΑ, βελτιώνοντας την εισπραξιμότητά του. Αντιθέτως, οι πρόσφατες αυξήσεις των 

συντελεστών εκτιμάται ότι ασκούν αρνητική επίδραση στα έσοδα ΦΠΑ, εκτιμά η Τράπεζα της 

Ελλάδος (ΤτΕ), σε ανάλυση της στην ενδιάμεση έκθεση για την Νομισματική Πολιτική, 

επισημαίνοντας ότι προκρίνονται η χορήγηση κινήτρων για περαιτέρω διεύρυνση της χρήσης 

του πλαστικού χρήματος και η επαναφορά των φορολογικών συντελεστών ΦΠΑ σε 

χαμηλότερα επίπεδα. 

 

Δεν θα εκπίπτουν οι δαπάνες μισθοδοσίας εάν δεν εξοφλούνται με ηλεκτρονικό μέσο 

πληρωμής. 

Με το άρθρο 72 του νομοσχεδίου με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, 

Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές 

συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» ορίζεται ότι οι δαπάνες 

μισθοδοσίας εκπίπτουν ως επιχειρηματική δαπάνη, μόνο όταν εξοφλούνται (τμηματικά ή 

ολικά) με χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Πιο συγκεκριμένα με την προτεινόμενη 

διάταξη, στο άρθρο 23του Ν.4172/2013, που ορίζει τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές 

δαπάνες, προστίθεται νέα παράγραφος ιδ') ως εξής: «ιδ) Οι δαπάνες που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του 

άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει 

πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών.»  

 

Ν. 4442/2016: Καταργήθηκαν οι άδειες για χρήση μουσικής & μουσικών οργάνων στα 

καταστήματα & παρατείνεται το ωράριο μέχρι τις 03.00. 

Η άδεια μουσικής που χορηγούσαν οι Δήμοι αντικαταστάθηκε με μια απλή γνωστοποίηση 

του ενδιαφερόμενου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 4442/2016 που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016 απλουστεύονται οι διαδικασίες για τη χρήση 

μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων στα Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος . Η 

άδεια μουσικών οργάνων και η σχετική παράταση ωραρίου που χορηγούνταν από τον κατά 

τόπο αρμόδιο Δήμο καταργούνται. 

Αντ’ αυτής, ο ενδιαφερόμενος για χρήση μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων, εφόσον 

προτίθεται να προβεί στη χρήση αυτή, υποχρεούται να προβεί σε σχετική δήλωση, την οποία 

θα πρέπει να συμπεριλάβει στην ως άνω γνωστοποίηση του.Η γνωστοποίηση 

πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣΑΔΕ) του άρθρου 14 του Νόμου 4442/2016. 

Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε 

σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο 

Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) 

Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της 3/1995 

Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την 1023/2/37ια/1996 απόφαση του Υπουργού 

Δημοσίας Τάξης (Β' 15). 

Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων ισχύει σύμφωνα με την 3/1995 Αστυνομική 

Διάταξη μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να 

παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα  με το είδος των μουσικών 

οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα 

κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που 

λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν 

διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 
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Περαιτέρω, όπως ορίζεται ρητά στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου τυχόν υποχρεώσεις ή 

άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Όμως, οι εν 

λόγω υποχρεώσεις ή άδειες εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή 

περιεχόμενο της ως άνω γνωστοποίησης ούτε της άδειας της προηγούμενης παραγράφου. 

 

 

Ανοιχτα τα καταστήματα τις Κυριακές των ενδιάμεσων εκπτώσεων. 

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

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

πλαστικό χρήμα και τα αδήλωτα.  Όπως αναφέρεται στο άρθρο 116, η σχετική απόφαση 

είναι αρμοδιότητα του οικείου περιφερειάρχη, ενώ αυξάνονται σε 30, από 20 που προβλέπει 

σήμερα ο νόμος, οι ημέρες των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική 

έκθεση, μία πλήρης απελευθέρωση του καθεστώτος των εκπτώσεων θα μπορούσε να 

δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά, κι ενώ αυτό βραχυχρόνια θα μπορούσε να 

αποβεί σε όφελος του καταναλωτή, λόγω μείωσης των τιμών, μακροπρόθεσμα θα μπορούσε 

να οδηγήσει στο κλείσιμο υγιών επιχειρήσεων, άρα να βλάψει εμμέσως τον καταναλωτή, 

μειώνοντας τις επιλογές του και αυξάνοντας την ανεργία. 

ΦΚΑ: Έως τις 16 Ιανουαρίου το μεταβατικέ διάστημα δημιουργίας μητρώου 

ασφαλισμένων. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2017, ξεκίνησε η λειτουργία του ΕΦΚΑ, ενός σύγχρονου Ενιαίου 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών, ώστε να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Σύμφωνα με το 

υπουργείο Εργασίας, η ενοποίηση των μητρώων των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων 

είναι ένα έργο που θα διευκολύνει άμεσα την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και θα 

οδηγήσει στην απεμπλοκή τους από τη γραφειοκρατία.  Για να ολοκληρωθεί η ενοποίηση 

των επιμέρους μητρώων σε ένα ενιαίο μητρώο, είναι αναγκαία η επεξεργασία τους από την 

ΗΔΙΚΑ ΑΕ για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες του 

ΕΦΚΑ δεν θα μπορούν να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά. Η διαδικασία της 

ενοποίησης των μητρώων από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ θα ολοκληρωθεί στις 16/01/2017. 

Ανοδικά κινήθηκαν οι συνολικές πωλήσεις των καταστημάτων εμπορίας  

αξεσουάρ ένδυσης την περίοδο 2013-2015 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εξεταζόμενο κλάδο διακρίνονται σε 

επιχειρήσεις λιανικής πώλησης αξεσουάρ ένδυσης που λειτουργούν ως μεμονωμένα 

καταστήματα, επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αλυσίδων� καταστημάτων αξεσουάρ ένδυσης, 

πολυκαταστήματα, αλυσίδες και εξειδικευμένα  καταστήματα ένδυσης που ασχολούνται 

(συμπληρωματικά) και με το λιανικό εμπόριο αξεσουάρ ένδυσης. Βασικό χαρακτηριστικό του 

συγκεκριμένου κλάδου είναι ο μεγάλος αριθμός μεμονωμένων καταστημάτων αξεσουάρ 

ένδυσης που λειτουργούν στη χώρα, ενώ περιορισμένος είναι ο αριθμός των αλυσίδων 

αξεσουάρ ένδυσης (καταστήματα που λειτουργούν κάτω από το ίδιο εμπορικό σήμα). 

Βεβαίως, υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των αλυσίδων ως προς το είδος και το μέγεθός 

τους, αλλά και τον τρόπο ανάπτυξης των δικτύων τους (εταιρικά καταστήματα, franchise, 

shop in shop, εκπτωτικά). Τα συμπεράσματα αυτά και οι προοπτικές εξέλιξης του κλάδου 

προκύπτουν από την πρώτη έκδοση της  

κλαδικής μελέτης «Καταστήματα Αξεσουάρ Ένδυσης» που εκπόνησε η Διεύθυνση 

Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ. 

Περισσότερες Πληροφορίες:  

Γραφείο Τύπου Oμίλου ICAP  

Φρατζέσκα Σιδερή  



Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 2 |176 76 Καλλιθέα | T: 210 7200 495 | 210 7200 000 | F: 213 0173 

495 

M: 6936 735143 | fsideri@icap.gr | pr@icap.gr | www.icap.gr  

Τάση ανάκαμψης εμφάνισε η εγχώρια αγορά απορρυπαντικών - σαπουνιών το 2015 

Στον κλάδο των απορρυπαντικών- σαπουνιών περιλαμβάνονται αφενός ορισμένες μεγάλου 

μεγέθους εταιρείες που διαθέτουν ποικιλία προϊόντων και, αφετέρου, αρκετές μικρότερες 

επιχειρήσεις που ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή σαπουνιών. Οι επιχειρήσεις του 

κλάδου, πέρα από τα εξεταζόμενα προϊόντα, συνήθως παράγουν (ή εισάγουν) παράλληλα 

και καλλυντικά, χημικά προϊόντα, χαρτικά, ή και απορρυπαντικά λοιπών χρήσεων εκτός της 

οικιακής.                                                                                                                                        

Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής εγχώριας αγοράς καλύπτεται από λίγες μεγάλου 

μεγέθους εταιρείες. Μεταξύ των μεγάλων εταιριών αναπτύσσεται έντονος ανταγωνισμός, με 

σκοπό τη κατάκτηση όλο και μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις 

παραγωγής απορρυπαντικών � σαπουνιών επιδίδονται σε εμπλουτισμό της προσφοράς με 

νέα προϊόντα, επιδιώκοντας αφενός τη διαφοροποίηση, αφετέρου δε την κάλυψη νέων 

απαιτήσεων. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός έχει οξυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και από 

την αυξημένη διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα παραπάνω προκύπτουν από 

την τελευταία έκδοση της κλαδικής μελέτης «Απορρυπαντικά- Σαπούνια» που εκπόνησε 

πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ. 

Περισσότερες Πληροφορίες:  

Γραφείο Τύπου Oμίλου ICAP  

Φρατζέσκα Σιδερή  

Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 2 |176 76 Καλλιθέα | T: 210 7200 495 | 210 7200 000 | F: 213 0173 495  

M: 6936 735143 | fsideri@icap.gr | pr@icap.gr | www.icap.gr  

 

Ενδιαφέρον Ισπανικής εταιρείας για Εισαγωγές από την Ελλάδα 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

COOP. FRUTOS DEL CAMPO S.C.L. 

Δραστηριότητα: Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών 

Διεύθυνση:        Avda. Gonzalo de Berceo, No 81 

Πόλη/Τ.Κ:           Aldeanueva de Ebro (La Rioja) / 26559 

Χώρα:   ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 

mailto:fsideri@icap.gr
mailto:pr@icap.gr
http://www.icap.gr/
mailto:fsideri@icap.gr
mailto:pr@icap.gr
http://www.icap.gr/


Τηλέφωνο:         +34 941142326 

ΦΑΞ:     +34 941142327 

Website: www.frutosdelcampo.es 

Ηλ.Ταχυδρομείο: direccion@frutosdelcampo.es 

Τύπος:  Ζήτηση 

Πληροφορίες: Ενδιαφέρεται να εισάγει σιρόπι ροδάκινου. 

Κατηγορία προϊόντος: Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών 

φυτών 

Χώρα ενδιαφέροντος:  ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

Ζήτηση Ελληνικών Ακτινιδίων 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

KIWICOOP COOPERATIVA FRUTICOLA DA BAIRRADA CRL 

Δραστηριότητα: Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά 

Διεύθυνση: Rua Kiwicoop No 37 

Πόλη/Τ.Κ: Aveiro / 3770-305 Oliveira do Bairro 

Χώρα:   ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Τηλέφωνο: +351234752616 

Τύπος:  Ζήτηση 

Πληροφορίες: Ο κύριος Marcelo PINHAD επικοινώνησε με το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής 

Πρεσβείας στην Λισσαβώνα και ζήτησε κατάλογο με εταιρείες παραγωγής και εμπορίας 

ελληνικών ακτινιδιών για να εισάγει στην Πορτογαλία. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας : Τηλ. +351 234 752 616, E-mail: comercial2@kiwicoop.com 

Κατηγορία προϊόντος: Ακτινίδια (κίουι) 

Χώρα ενδιαφέροντος: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

 

http://www.frutosdelcampo.es/
mailto:direccion@frutosdelcampo.es
mailto:comercial2@kiwicoop.com


EnterpriseEuropeNetwork:  Ζήτηση Επιχειρηματικών Συνεργασιών Νοεμβρίου 2016 – 

Επιμελητήριο Αρκαδίας 

 

Ζητήσεις επιχειρηματικών συνεργασιών από το εξωτερικό μέσω του Enterprise Europe 

Network. Αν σας ενδιαφέρει κάποια συνεργασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

απευθείας στο τηλέφωνο 2710227141 (Υπεύθυνη κα Ευγ. Τζανετοπούλου) ή με email στο 

een@enterpise-arcadia.gr. 

Μπορείτε και μόνοι σας να αναζητήσετε ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές συνεργασίες μέσω 

της βάσης του Enterprise Europe Network, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται 

στον οδηγό. 

1. BRPL20150828001- ΠΟΛΩΝΙΑ 

Πολωνική επιχείρηση, εισαγωγέας/διανομέας οίνων, ζυμαρικών, λαχανικών/αλειμμάτων 

ψαριού και άλλων τροφίμων, αναζητά συνεργασία με προμηθευτές τέτοιου είδους προϊόντων 

(οινοπαραγωγούς, διανομείς οίνων, παραγωγούς τροφίμων). 

2. BRDK20160901001- ΔΑΝΙΑ 

Εισαγωγική και εμπορική επιχείρηση από τη Δανία, που ειδικεύεται σε οργανικά τρόφιμα, 

αναζητά παραγωγούς οργανικών ξηρών καρπών και σπόρων για διανομή των προϊόντων τους 

στην αγορά της Δανίας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναζητά αμύγδαλα, καρύδια, κάσιους, 

φουντούκια, κουκουνάρια, φιστίκια, σπόρους κινόα καθώς και οργανικές πράσινες 

επιτραπέζιες ελιές. 

3. BRUK20160905001- Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Βρετανική εταιρεία που είναι ήδη προμηθευτής υγιεινών φρούτων και σνακ με βάση τα 

φρούτα σε παντοπωλεία, cafes και coffee shops, delicatessens, σχολεία, και ξενοδοχεία 

αναζητά προμηθευτή σταφίδων χωρίς κουκούτσι και σουλτανίνας που παράγονται "free 

from" και με αναγνωρισμένα standards ποιότητας. Η εταιρεία αναζητά συμφωνία 

τυποποίησης. 

4. BRRS20160413001- ΣΕΡΒΙΑ 

Επιχείρηση από τη Σερβία, που ειδικεύεται στην παραγωγή αποξηραμένων φρούτων και 

γέμισης από φρούτα, αναζητά παραγωγούς και/ή χονδρεμπόρους οργανικών και μη 

οργανικών κατεψυγμένων φρούτων (individually quick frozen fruits) (βύσσινο, βερύκοκο, 

δαμάσκηνο, berries fruits) για την παραγωγή γέμισης. 

mailto:een@enterpise-arcadia.gr


 

Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών Summer Fancy Food Show 2017 (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 

25-27/6/2017) 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 16-1-2017 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Η 63η Διεθνής Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW, είναι μια ετήσια 

επαγγελματική έκθεση που διοργανώνεται στη NEA YOΡΚΗ, από 25 έως 27 Ιουνίου 2017, 

στον Εκθεσιακό χώρο JACOB JAVITS Convention Center 

Η έκθεση διοργανώνεται από τον σύνδεσμο «SPECIALTY FOOD ASSOCIATION», στον 

οποίο συμμετέχουν πάνω από 3.000 μέλη. Θεωρείται ως η μεγαλύτερη εκθεσιακή εκδήλωση 

Τροφίμων και Ποτών της Βορείου Αμερικής και αποτελεί ένα επιχειρηματικό γεγονός που 

προσελκύει τους σημαντικότερους εκπροσώπους από το χώρο της λιανικής, της τροφοδοσίας, 

της χονδρικής, της διανομής, της μαζικής εστίασης και της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, 

καθώς και του Τύπου. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: 

 Τρόφιμα γενικά: Γαλακτοκομικά προϊόντα, έτοιμα γεύματα, ορεκτικά, προϊόντα 

ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, μέλι, καφές, τσάι, μαρμελάδες, χυμοί, μη 

αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, βιολογικά προϊόντα, gourmet, ιχθυηρά, σπεσιαλιτέ, 

κατεψυγμένα προϊόντα, σάλτσες , λάδι, ξύδι, ρύζι , ζυμαρικά, φρούτα & λαχανικά 

(φρέσκα, κατεψυγμένα, αποξηραμένα ή κονσερβοποιημένα),μπαχαρικά κ.ά. 

 Κρασιά - Ποτά – Μπύρες 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Φ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ T: 210 3355795 E: 

f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr 

 

 

 

 

mailto:f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr


 

Διεθνής Έκθεση HOFEX στο Χονγκ Κονγκ από 8 -11 Μαΐου 2017 FOOD & 

HOSPITALITY TRADE SHOW 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Η 30η Διεθνής Έκθεση HOFEX 2017 διοργανώνεται στον Εκθεσιακό χώρο Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre . 

Από το 1987 η HOFEX είναι η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση . Το Χονγκ Κονγκ είναι ο πιο 

σημαντικός κόμβος της Ασίας . Οι εισαγωγές φτάνουν το 95 % στους τομείς των τροφίμων 

ποτών και hospitality η αξία των οποίων ξεπερνά τα US $ 5 δισεκατομμύρια σε αξία 

εμπορευμάτων τα οποία επανεξάγονται στις περιφερειακές αγορές της Νότιας Κίνας ,το 

Μακάο, Ταιβάν ,Φιλιππίνες και το Βιετνάμ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: 

Γενικά τρόφιμα, χυμοί, αναψυκτικά, κρασιά γαλακτοκομικά, έλαια, καφέδες, προϊόντα 

κρέατος προϊόντα ζαχαροπλαστικής bakery καθώς και είδη προμήθειας και εξοπλισμού 

εστιατορίων και ξενοδοχείων. 

HOFEX είναι η προτιμώμενη πλατφόρμα αγοράς για την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της 

Νότιας Κίνας και απευθύνεται σε μια αγορά πάνω από 166 εκατομμύρια καταναλωτές 

προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία συνάντησης εμπορικών επισκεπτών, αγοραστών και 

διανομέων από κάθε πτυχή του φαγητού, της εστίασης και τη βιομηχανία της φιλοξενίας στην 

Ασία. 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ : Η Enterprise Greece έχει εξασφαλίσει χώρο στον τομέα των 

γενικών τροφίμων όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες οι ευρωπαϊκές εθνικές συμμετοχές. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αναγνωστοπούλου Κατερίνα Τ.: 210 3355767 E.: 

k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr  F.: 210 3242 079 ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 

www.hofex.com food@oesallworld.com 

mailto:k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr
http://www.hofex.com/
mailto:food@oesallworld.com


 

Ενδιαφέρον εισαγωγής σανδαλιών αρχαιοελληνικού τύπου 

 

  

Εταιρία: Tower Boots (Walthamstow) Limited 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

TowerBoots (Walthamstow) Limited 

Δραστηριότητα: Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. μέρη των ειδών αυτών 

Διεύθυνση: Tower London HQ, 3rd Floor Foundation House, 16G Perseverance Works, 38 

Kingsland Road, Shoreditch 

Πόλη/Τ.Κ: London / E2 8DD 

Χώρα:   ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Τηλέφωνο:+44 (0) 207 205 2315 

Website: www.tower-london.com 

Ηλ.Ταχυδρομείο: katherine@tower-london.com 

Τύπος:  Ζήτηση 

Πληροφορίες:  Η εταιρεία Tower ενδιαφέρεται για την εισαγωγή σανδαλιών 

αρχαιοελληνικού τύπου. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε στα 

κάτωθι στοιχεία: 

Ms. CatherineDemopoulos 

Director 

Tel.: +44 (0) 207 205 2315 

E-mail: katherine@tower-london.com 

Web: www.tower-london.com 

http://www.tower-london.com/
mailto:katherine@tower-london.com
mailto:katherine@tower-london.com
http://www.tower-london.com/


Alleather-IDF 2017  

 

LEATHER EXHIBITION OF ISTANBUL  
Έκθεση Δερμάτινων Ειδών (γούνες - τσάντες - μηχανήματα δερματίνων - 

πρώτες ύλες κλπ)  

http://www.alleatherexpo.com/ 

Από 1 έως 3 Φεβρουαρίου 2017 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.  
 

 

|18η Έκθεση Τροφίμων & Ποτών | 6-8 Μαρτίου 2017 | Σταθμός Μετρό 

Σύνταγμα| 

 
  

 

2ος Πανελλήνιος διαγωνισμός μαγειρικής 
GREEK CHEF 2017 

 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

O 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Greek Chef 2017» είναι γεγονός. Η Έκθεση 

Τροφίμων και Ποτών «ΕΞΠΟΤΡΟΦ» και το Chef Club Κρήτης συνδιοργανώνουν, 

για δεύτερη φορά, έναν διαγωνισμό μαγειρικής ελληνικής κουζίνας που θα 

αναδείξει τους επόμενους μεγάλους σεφ της χώρας.  
  

Εκτός από την ανάδειξη νέων ταλέντων στη μαγειρική ο διαγωνισμός θα προβάλει 

τα τοπικά προϊόντα, την ελληνική κουζίνα και τη μεσογειακή διατροφή, ενώ η 

συμμετοχή των διακεκριμένων Ελλήνων σεφ στην κριτική επιτροπή, θα δώσει το 

κύρος ενός διεθνούς διαγωνισμού και θα θέσει ψηλά τον πήχη για μοναδικές 

γαστρονομικές δημιουργίες. Διαβάστε περισσότερα 

  
  
 

  

http://www.alleatherexpo.com/
http://www.ad-ex.gr/mailmanager/l/FH7eUyLppq4S9fPXbia7KA/sXSKXqPR2HLlvONA4U763jIA/NGd7hGcug1Vux7vFdmiizg
http://foodex.verticom.gr/


 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
EURASIA BOAT SHOW 

 

11th INTERNATIONAL EURASIA BOAT SHOW 

11η Διεθνής Έκθεση Θαλάσσιων Σκαφών, Εξοπλισμού και Αξεσουάρ 

 

  
  

http://cnravrasyaboatshow.com/ 
  
 

Από 11 έως 19 Φεβρουαρίου 2017 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=7204&L=3394&F=H


 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 

Ιστοσελίδα του Πανευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network» 

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

 

Ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας  

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

  

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) 

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

  

Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ  

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

  

Επιτροπή των Περιφερειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Δοκιμαστική ομάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

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

 

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

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας 

www.infosoc.gr 

 

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

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 

www.ependyseis.gr 

 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 
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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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