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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». 

 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου 

«Γενική Επιχειρηματικότητα - Β΄ Κύκλος»  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 15/02/2018» 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι δημοσιεύθηκε  

η δεύτερη προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του 

Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. 

Σκοπός 

Η «Γενική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί το βασικό καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 

στο οποίο μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, 

υπό προϋποθέσεις, όλα τα είδη ενισχύσεων για υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις. 

 Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή 

έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών 

του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 

i. Ατομική επιχείρηση. 

ii. Εμπορική εταιρεία. 

iii. Συνεταιρισμός. 

iv. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), 

Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ). 

v. Εταιρείες υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις 

διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. 

vi. Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση 

καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ. 

vii. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον: 

a. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού, 

b. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, 

c. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των 

μακροχρόνιων υποχρεώσεων. 

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων 

υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης 

του παρόντος, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή 

συνεταιρισμού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. 

 

 

Προϋπολογισμός & ποσοστό χρηματοδότησης 

 

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς δύναται να ενισχυθούν, 

μεμονωμένα ή συνδυαστικά, με τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 

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


 Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου 

εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν 

με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 

αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα 

κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής 

απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του 

επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο 

αποθεματικό. 

 Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού 

ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου 

και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. Η εν λόγω ενίσχυση παρέχεται μόνον στα 

επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 12. 

 Επιδότηση χρηματοδοτική μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο 

τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για 

την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως 

ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. 

Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη. 

 Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην 

κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας 

που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο με την προϋπόθεση ότι δεν 

λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση. 

Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, με μέγιστο ύψος 

ενίσχυσης τα €5 εκ. ανά επενδυτικό σχέδιο, τα €10 εκ. ανά επιχείρηση και τα €20 εκ. ανά 

όμιλο. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες που ενισχύονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του παρόντος 

καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι ακόλουθες: 

1. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού: 

 Κτηριακά: η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και 

ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, οι κατασκευές για τη διασφάλιση 

της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 

45% και ανά περίπτωση το ποσοστό αυτό μπορεί να διαμορφωθεί έως 80% επί του 

συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. 

 Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης: (κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) 

εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να είναι 

έως 7 ετών). 

 Εξοπλισμός: αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού. 

 Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και 

λοιπού εξοπλισμού υπό τον όρο ότι θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη 

λήξη. 

 Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων: εξαιρούνται οι κτηριακές 

εγκαταστάσεις. 

2. Άυλα στοιχεία ενεργητικού: 

 Μεταφορά τεχνολογίας: μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών 

εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων. 

 Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου: ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και 

εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. 

3. Μισθολογικό κόστος: 



 Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας: αφορά θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 

ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Κάθε θέση εργασίας που 

δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για διάστημα 

(5) ετών για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και (3) ετών για μικρές επιχειρήσεις, από 

την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής τους. 

4. Λοιπές δαπάνες: 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

 Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

 Προθεσμία και διάρκεια έργου 

 Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για το 

παρόν καθεστώς στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, είναι η 15/12/2017 

με καταληκτική ημερομηνία στις 15/02/2018. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα 

πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής η ημερομηνία έναρξης είναι η 10/1/2018. 

 Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) 

έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής. 

 

 

ΟΑΕΔ: Ξεκινά η επιχορήγηση εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη 

διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018. 

Σήμερα, Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018, στις 11 το πρωί, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων των 

εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για συμμετοχή στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης 

εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή 

περίοδο 2017-2018». Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στις 12 

το μεσημέρι, ενώ το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά κατά τη χειμερινή περίοδο και, 

συγκεκριμένα, από την 1η Νοεμβρίου 2017 έως την 28η Φεβρουαρίου 2018.Η υποβολή των 

αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), 

στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

 

1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2017 Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για 

επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» 

 

Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά 

σχήματα, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των δράσεων 4.1.1: «Υλοποίηση 

επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3: 

«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του 

περιβάλλοντος» του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

Στόχοι των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 είναι: 

1.1.Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

http://www.oaed.gr/


1.2.Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η 

άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή. 

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 316.000.000 ευρώ και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το 

ανωτέρω ποσό κατανέμεται στις Περιφέρειες της Xώρας, ανά δράση, σύμφωνα με τον 

πίνακα 1. Για τη δράση 4.1.1 το 25% της δημόσιας δαπάνης θα κατευθυνθεί για την ένταξη 

αιτήσεων που υποβάλλονται από συλλογικά σχήματα. Για τη δράση 4.1.3, το αντίστοιχο 

ποσοστό κατανομής πιστώσεων μεταξύ κατηγοριών δικαιούχων είναι 50%. 

Α. Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 πρέπει να 

υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της Χώρας. Η αίτηση 

στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr και εν συνεχεία, 

ως φυσικός φάκελος, στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της 

έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος κατά το διάστημα από 21/12/2017 

έως 2/4/2018. 

Β. Επιλεξιμότητα Δικαιούχων. 

1.Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης 

στήριξης, πρέπει: 

1.1.Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική 

ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην έχουν υπερβεί το 61ο 

έτος της ηλικίας τους. 

1.2.Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017. 

1.3.Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού. 

1.4.Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. 

1.5.Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή 

εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 

37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παράγραφος γ, του Ν.1287/1982. 

1.6.Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης. 

1.7.Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες 

αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1. 

2.Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κατά την ημερομηνία 

υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει: 

2.1.Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017. 

2.2.Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. 

2.3.α έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31-12-2028. 

2.4.Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση. 

http://www.ependyseis.gr/


2.5.Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 τα υποψήφια νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου 

πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας. 

3.Οι υποψήφιοι δικαιούχοι συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως 

ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών 

και ΚΟΙΝΣΕΠ, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει: 

3.1.Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο, όπως αυτό ορίζεται από την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

3.2.Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος 

για τους σκοπούς του προγράμματος. 

3.3.Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα 

υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου. 

3.4.Να εμφανίζουν, τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής, κερδοφόρο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 

30.000 ευρώ. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήματα συστάθηκαν 

εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος υποβολής τα οποία, για τους σκοπούς της 

παρούσας, θεωρούνται νεοσύστατα. 

3.5.Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα 

υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό 

πρόσωπο στο οποίο υπάγεται. 

3.6.Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση. Στην 

περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε 

η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται. 

Γ. Επιλέξιμες Δαπάνες. 

1.Επιλέξιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που 

συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»: 

1.1.Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός 

γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. 

1.2.Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. 

1.3.Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν 

γίνεται με τη χρήση σπόρου. 

1.4.Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών. 

1.5.Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου. 

1.6.Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου. 

1.7.Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, 

εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου. 

1.8.Γενικές Δαπάνες. 



2.Επιλέξιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που 

συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»: 

2.1.Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, η περίφραξη και η διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας. 

2.2.Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και 

υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεξαμενές, η αγορά, μεταφορά και 

εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων, η περίφραξη και η 

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας. 

2.3.Γενικές Δαπάνες. 

Δ. Οικονομική στήριξη 

1.Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια 

δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη χορηγείται με τη μορφή επιδότησης 

κεφαλαίου από το ΕΓΤΑΑ και το Ελληνικό Δημόσιο, απολογιστικά, δηλαδή μετά την 

υλοποίηση των επενδύσεων, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια 

όργανα, με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες από αυτά. 

2.Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι: 

2.1. Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα για τη δράση 4.1.1 τα 500.000 ευρώ και για τη 

δράση 4.1.3 τα 200.000 ευρώ. 

2.2.Για τα συλλογικά σχήματα για τη δράση 4.1.1 τα 1.000.000 ευρώ και για τη δράση 4.1.3 

τα 500.000 ευρώ. 

3.Η ένταση ενίσχυσης για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 ανέρχεται έως 85% του αιτούμενου 

προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων και των Περιφερειών ως 

εξής: 

Δ. Θεσμικό Πλαίσιο 

Το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου, στο οποίο καθορίζονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες 

που οφείλουν να γνωρίζουν οι υποψήφιοι, είναι η υπ. αριθμ. 13158/28-11-2017 απόφαση 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4302 Β΄), όπως τροποποιούμενη 

ισχύει κάθε φορά και η υπ. αριθ. 13849/14-12-2017 πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν) 

ενώ το εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης είναι διαθέσιμο σε 

ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο www.ependyseis.gr. 

Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής εφαρμογής 

«Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή» 

 

Η πλατφόρμα «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή» έχει στόχο την 

αντιμετώπιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, στο θέμα των εγγυήσεων, 

των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρονται στην αγορά από τις επιχειρήσεις. 

 

Η ΚΕΕ, στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1051 της Επιτροπής, σχετικά 

με τους όρους άσκησης των λειτουργιών της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, 

τις λεπτομέρειες που αφορούν στο ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας και στους όρους της 

συνεργασίας μεταξύ των σημείων επαφής που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

http://www.ependyseis.gr/


524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική επίλυση 

των καταναλωτικών διαφορών  

(L 171/1/2.7.2015) (http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_lawEU.html),  

καθώς επίσης και της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρουν τα 

Επιμελητήρια στις επιχειρήσεις – μέλη τους, δημιούργησε την πλατφόρμα «Σύστημα 

Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή», η οποία έχει στόχο την εφαρμογή της διαφάνειας και του 

υγιούς ανταγωνισμού στο θέμα των εγγυήσεων των αγαθών και των υπηρεσιών, που 

προσφέρονται στην αγορά από τις επιχειρήσεις.  

Συγκεκριμένα η σημερινή κατάσταση έχει ως εξής: 

Μέχρι σήμερα ο καταναλωτής ενημερώνεται για τις εγγυήσεις των αγαθών και των υπηρεσιών 

που αγοράζει, είτε προφορικά από τον πωλητή είτε γραπτά μέσα από τη συσκευασία 

(φυλλάδιο οδηγιών) του αγαθού, αφού το αγοράσει.  

 

Σημειώνεται ότι σχετικά με τις παρεχόμενες εγγυήσεις στα αγαθά και στις υπηρεσίες που 

προσφέρονται στους καταναλωτές, υπάρχουν πολλές κοινοτικές οδηγίες - υποχρεώσεις από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες δεν είναι ευρέως γνωστές, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής - 

μετά την αγορά του αγαθού ή της υπηρεσίας και σε περίπτωση που προκύψει κάποιο 

πρόβλημα - να μην μπορεί να διεκδικήσει την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση του 

ελαττωματικού αγαθού.  

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω η ΚΕΕ σε συνεργασία με τα τοπικά 

Επιμελητήρια, ως οι κύριοι φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων που είναι 

εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ, υλοποίησαν τον ιστότοπο http://warranty.uhc.gr/, με 

στόχο τη διαφάνεια στον ανταγωνισμό και την προστασία του καταναλωτή.  

 

Προσφερόμενη υπηρεσία μέσα από την εφαρμογή «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων 

Καταναλωτή» 

Η υπηρεσία, έχει ως στόχο το κύρος των επιχειρήσεων, το όφελος των καταναλωτών, αλλά 

και συνολικά την καλή λειτουργία της αγοράς ως προς τη διαφάνεια των παρεχομένων 

εγγυήσεων. 

 

Οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή - εμπορία αγαθών και στην 

παροχή υπηρεσιών, θα μπορούν να εφαρμόσουν - προωθήσουν μια πολιτική διαφάνειας 

προς το καταναλωτικό κοινό, ως προς τις εγγυήσεις που παρέχουν για τα αγαθά - υπηρεσίες 

που προσφέρουν, αυξάνοντας τόσο το κύρος τους, αλλά και το πελατολόγιο τους.  

 

Οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα και έγκυρα να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με τις 

εγγυήσεις των αγαθών - υπηρεσιών που τους προσφέρονται, μέσα από ένα συγκεκριμένο 

σημείο του διαδικτύου, με την υποστήριξη και το κύρος της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων- 

μελών της.  

- Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και είναι ταμειακά 

ενήμερες στο Επιμελητηρίου που ανήκουν, θα έχουν τη δυνατότητα (μέσα από την 

πλατφόρμα «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή») να αναρτούν πληροφορίες 

σχετικά με τις εγγυήσεις για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους 

καταναλωτές, ως προς τη διάρκεια, τον τρόπο υποστήριξης - συντήρησης - αντικατάστασης 

και όποια άλλη πληροφορία θεωρούν απαραίτητη. Έτσι οι επιχειρήσεις θα έχουν κίνητρο να 

αυξήσουν την ποιότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρουν, μέσα από τη 

διαφάνεια των εγγυήσεων, αποβλέποντας έτσι στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών 

τους και στην προσέλκυση νέων πελατών.  

Η επιχείρηση θα μπορεί να αποστέλλει μέσα από το «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων 

Καταναλωτή» τη σχετική εγγύηση, που προσφέρεται με την πώληση ενός αγαθού / 

υπηρεσίας, απευθείας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του καταναλωτή.  

 

- Οι καταναλωτές που επιθυμούν να πληροφορηθούν σχετικά με τις προσφερόμενες 

εγγυήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις, θα έχουν τη 



δυνατότητα (μέσα από την πλατφόρμα «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή»), με 

εύκολο και έξυπνο τρόπο να τα αναζητούν, είτε με μέρος της περιγραφής του προϊόντος, είτε 

ως παρόμοιο, είτε ανά προμηθευτή, να τα φιλτράρουν στον τόπο διαμονής τους, ώστε να 

μπορούν να ενημερωθούν για τις εγγυήσεις που προσφέρονται, συγκριτικά ανά προμηθευτή, 

τις επεκτάσεις εγγυήσεων και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.  

Επιπροσθέτως ο καταναλωτής θα μπορεί να ενημερώνεται για τις νομοθετικές διατάξεις που 

διέπουν το καθεστώς των εγγυήσεων αγαθών και υπηρεσιών.  

 Έτσι οι επιχειρήσεις:  

Έχουν κίνητρο να βελτιώσουν - αυξήσουν την ποιότητα των αγαθών ή υπηρεσιών 

που προσφέρουν, μέσα από τη διαφάνεια των εγγυήσεων, με στόχο να αυξήσουν την 

εμπιστοσύνη των πελατών τους και την προσέλκυση νέων πελατών.  

 Έτσι οι καταναλωτές:  

Μπορούν αφενός να πληροφορηθούν για τις εγγυήσεις των αγαθών και υπηρεσιών 

που προσφέρουν οι επιχειρήσεις, ανά είδος ή ομάδα ειδών, και αφετέρου να 

πληροφορηθούν σχετικά με τους νόμους που διέπουν το καθεστώς των εγγυήσεων.  

 

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να λάβουν οποιαδήποτε 

πληροφορία, εμφανίζεται σχετικό εικονίδιο (banner) στο portal του Επιμελητηρίου μας 

www.etakcci.gr . 

 

 

Τέθηκε σε λειτουργία το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) 

Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» 

  

Μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία προς όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, που ασχολούνται 

με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων σε 

συνεργασία με τα κατά τόπους Επιμελητήρια, με την υλοποίηση του «Ενιαίου Σημείου 

Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών», μέσω του ιστότοπου 

insuranceregistry.uhc.gr.  

Συγκεκριμένα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων έχει συστήσει και τηρεί το Ενιαίο 

Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Ε.ΣΗ.Π.), το οποίο 

επιτρέπει στους καταναλωτές ασφαλιστικών προϊόντων - μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας - την επαλήθευση ότι ο επαγγελματίας με τον οποίο έρχονται σε επαφή, στο 

πλαίσιο πώλησης ενός ασφαλιστικού προϊόντος, είναι νόμιμα εγγεγραμμένος στα μητρώα 

των Επιμελητηρίων, πλήρως πιστοποιημένος και κατά συνέπεια ότι ασκεί τη δραστηριότητα 

της διαμεσολάβησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Ε.ΣΗ.Π. ενημερώνεται 

αυτόματα από τα μητρώα των Επιμελητηρίων (με τη διασύνδεσή του με το ΓΕΜΗ). 

Ειδικότερα, ο πολίτης-επισκέπτης θα μπορεί να ενημερωθεί: 

 για την εγκυρότητα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή,  

 για την κατηγορία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, δηλαδή του πράκτορα ή και του 

ασφαλιστικού συμβούλου ή και του μεσίτη ασφαλίσεων ή και του συντονιστή 

ασφαλιστικών συμβούλων, 

 την κατοχή άδειας διάθεσης επενδυτικών προϊόντων (unit linked - Πιστοποιητικό Δ΄), 

 τη δυνατότητα διασυνοριακής παροχής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με τις χώρες 

δραστηριότητάς του, καθώς επίσης και το καθεστώς άσκησης εργασιών 

(εγκατάσταση ή ελεύθερη παροχή υπηρεσιών). 

  

Περισσότερες πληροφορίες οι επιχειρήσεις μέλη μας μπορούν να αναζητήσουν στο 

portal του Επιμελητηρίου μας www.etakcci.gr , μέσω του οποίου ο χρήστης θα 

συνδεθεί αυτόματα με την ιστοσελίδα: insuranceregistry.uhc.gr.  

 

 

 

 

http://www.etakcci.gr/
http://www.etakcci.gr/


 

«Ρύθμιση 120 δόσεων για ελευθέρους επαγγελματίες κι επιχειρήσεις» 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι υπεγράφη 

από την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Έφη 

Αχτσιόγλου  και τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, η 

Υπουργική Απόφαση για την εξειδίκευση των κριτηρίων της ρύθμισης οφειλών προς τους 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). 

 

Η Ρύθμιση αφορά: 

 Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον 

(α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 

20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το 85% των συνολικών 

οφειλών τους. 

 Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. 

δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι 

οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ. 

Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που «γεννήθηκαν» έως τις 31/12/2016 και οι αιτήσεις θα 

υποβάλλονται έως τις 31/12/2018, ηλεκτρονικά προς το Κ.Ε.Α.Ο. 

Για την αξιολόγηση του εισοδήματος του οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ 

του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή 

του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης. 

 

Τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση είναι: 

 Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την 

υποβολή της αίτησης. 

 Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, 

αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει 

να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον 

η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές 

μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής. 

 

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για 

οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ. 

 

Για ρύθμιση οφειλών 3.000 – 50.000 ευρώ προβλέπεται διαγραφή του 85% των 

προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. 

Τα ευεργετήματα της ρύθμισης, εκτός από την δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών, είναι ότι: 

 Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 

 Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.  

 Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής 

εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη. 

Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση απόφασης για το φόρο διαμονής από την 

Α.Α.Δ.Ε. 

 



Σχετικά με την επιβολή φόρου διαμονής από τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και 

ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε 

στην παρακάτω ανακοίνωση: 

«Όπως ήδη ανακοινώθηκε από το Γραφείο του Υπουργού, από 1.1.2018 τίθενται σε 

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 για την επιβολή φόρου διαμονής από 

τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα. 

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, οι διατάξεις του άρθρου αυτού πρόκειται να 

τροποποιηθούν άμεσα, ώστε να καθοριστεί ρητά ότι το πρόσωπο που βαρύνεται με το φόρο 

είναι σε κάθε περίπτωση ο ταξιδιώτης – διαμένων – χρήστης του δωματίου ή διαμερίσματος, 

καθώς και ότι για την επιβολή του φόρου εκδίδεται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις «ειδικό 

στοιχείο – απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» προς τον διαμένοντα. Επιπλέον με τις νέες 

διατάξεις θα αποσαφηνίζεται ότι το ειδικό αυτό στοιχείο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. 

Δεδομένης της επικείμενης τροποποίησης της διάταξης σύμφωνα με τα παραπάνω, η 

έκδοση της σχετικής απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ για τον καθορισμό του τύπου και του 

περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου, καθώς και περισσότερες διευκρινίσεις για 

την ομοιόμορφη εφαρμογή του, θα εκδοθούν αμέσως μετά την θέση σε ισχύ των νέων 

διατάξεων.» 

 

Υποστήριξη γυναικών επιχειρηματιών στην υποβολή αιτήσεων στον Ορίζοντα 2020. 

 

Μέσω συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου, στόχος είναι να χαρτογραφηθούν οι γυναίκες 

ιδιοκτήτριες ή διευθύντριές καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και η υποστήριξή τους, 

εν συνεχεία, στην υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network-Hellas και 

ως συντονιστής του ερευνητικού έργου “Enhancing more participation of women 

entrepreneurs’ activities in Horizon 2020 (EMPOWA)”, διεξάγει έρευνα για τη συμμετοχή 

γυναικών επιχειρηματιών σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και καλεί όλες τις 

γυναίκες επιχειρηματίες με καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες να συμπληρώσουν το σχετικό 

ερωτηματολόγιο. 

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να χαρτογραφήσει τις γυναίκες ιδιοκτήτριες ή διευθύντριές 

καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και να τις υποστηρίξει στην υποβολή προτάσεων 

για χρηματοδότηση. 

Στα πλαίσια του έργου EMPOWA θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια και θα δοθούν 

εξατομικευμένες συμβουλές και καθοδήγηση σε γυναίκες επιχειρηματίες με καινοτόμα 

προϊόντα ή υπηρεσίες. 

https://docs.google.com/forms/d/1QnROnJ0hKNcsRn-NPW10P28eZBiSDsv8AlqNVQDdojQ/viewform?edit_requested=trueChromeHTML/Shell/Open/Command


Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 5 λεπτά. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας θα δημοσιευτούν ανώνυμα και τα δεδομένα που θα προκύψουν θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους ανωτέρω ερευνητικούς σκοπούς. 

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 

2020, για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα, υποστηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή, 

ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτει όλα τα στάδια των 

ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την 

αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: 

Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη 

και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση 

συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, 

Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών 

απόδοσης. 

Επίσης, το ΕΚΤ, διαθέτοντας προηγμένες τεχνολογικές υποδομές και μακρόχρονη πείρα σε 

ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, Μεταφορά Τεχνολογίας και Υπηρεσίες Καινοτομίας, είναι 

συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas, του ελληνικού κόμβου του 

μεγαλύτερου δικτύου που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις ώστε να 

ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία. Το Enterprise 

Europe Network-Hellas βοηθάει τις φιλόδοξες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καινοτομήσουν 

και να αναπτυχθούν εντός ΕΕ και πέρα των ευρωπαϊκών συνόρων, καθώς το Enterprise 

Europe Network διαθέτει 3.000 ειδικούς από 600 οργανισμούς σε περισσότερες από 60 

χώρες.  

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: Ζητά βελτίωση της ρύθμισης για τις 120 Δόσεις. 

Τη βελτίωση της ρύθμισης που προβλέπει την αποπληρωμή σε 120 δόσεις, οφειλών έως 

50.000 ευρώ προς την εφορία, επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, ζητά ο 

πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Όπως τονίζει ο κ. Μίχαλος, μεγάλος 

αριθμός επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών χάνουν τη ρύθμιση, που θα μπορούσε 

να φανεί σωτήρια για τη βιωσιμότητά τους, καθώς τα κριτήρια για την ένταξη σε αυτήν, είναι 

εξαιρετικά αυστηρά και περιορίζουν αισθητά τον αριθμό επιχειρηματιών που μπορούν να 

κάνουν χρήση της ευεργετικής αυτής δυνατότητας, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, «η ρύθμιση θα 

πρέπει να ισχύσει και για τις οφειλές του 2017 και όχι του 2016. Δεν θα πρέπει να αποκλείει 

επιχειρηματίες με εισοδηματικά κριτήρια και κυρίως επιχειρηματίες με ακίνητη περιουσία. 

Σημειώνεται ότι επιχειρηματίες που έχουν ακίνητη περιουσία πάνω από 250.000 ευρώ, 

εξαιρούνται από τη ρύθμιση». 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017: 1,97 Δις ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα. 

Στα 1.967 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές αποτέλεσμα σύμφωνα με τα 

προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή 

βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 

2.778 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 877 

εκατ. ευρώ. Βάσει των προσωρινών στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο 

Οικονομικών, για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο 

ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4.241 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.810 

εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 5.123 εκατ. ευρώ που 

έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο 

διάστημα του 2017. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε 

σε 51.274 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 868 εκατ. ευρώ ή 1,7%  έναντι του 

στόχου. 

 

 



ΙΟΒΕ: Στο υψηλότερο επίπεδο το οικονομικό κλίμα από το 2014. 

Σε υψηλότερα επίπεδα τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο 2017κινήθηκε ο Δείκτης 

Οικονομικού Κλίματος και διαμορφώθηκε στις 101 (από 98,4) μονάδες, επισημαίνει στην 

μηνιαία έκθεσή του για την πορεία της οικονομίας, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών 

Ερευνών. Όπως σημειώνεται, ο δείκτης ενισχύεται μετά από δύο μήνες υποχώρησης και 

επιτυγχάνει την υψηλότερη επίδοση από τον Νοέμβριο του 2014. Συνολικά άλλωστε, ο 

δείκτης κινήθηκε το 2017 σε επίπεδο υψηλότερο από το 2016 (96,2 μονάδες έναντι 91,8 

μονάδων), εξέλιξη που είναι συνεπής και με τον θετικό ρυθμό ανάπτυξης στο έτος. 

 

ΕΛ. ΣΤΑΤ.: Αυξήθηκαν οι εξαγωγές το Νοέμβριο. 

Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 15,5% καταγράφηκε τον Νοέμβριο του 2017, η 

οποία, σε συνδυασμό με την πολύ μικρότερη αύξηση των εισαγωγών (κατά 4%), επέφερε τη 

μείωση κατά 11,5% του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Στο τέλος του 9μήνου 

2017, το εμπορικό έλλειμμα εμφανίζεται αυξημένο κατά 15,9%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών, κατά το μήνα Νοέμβριο 2017 ανήλθε 

στο ποσό των 2.586,9 εκατ. ευρώ (3.045,6 εκατ. δολάρια) έναντι 2.239,3 εκατ. ευρώ (2.425,6 

εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 15,5%. 

 

Σημάδια ανάκαμψης στο λιανεμπόριο το 2017.  

"Η Ελληνική οικονομία μπορεί να γυρίσει σελίδα το 2018. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει 

κάποιοι να βάλουν πλάτη κι αυτοί είναι οι μικρομεσαίοι και οι έμποροι”, σημείωσε ο πρόεδρος 

της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Βασίλης Κορκίδης 

παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση του Ελληνικού εμπορίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 

υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις ανάκαμψης της ζήτησης στο ελληνικό λιανεμπόριο. Η βασική 

διαπίστωση, μετά τον έλεγχο ισολογισμών ΑΕ και ΕΠΕ αλλά και πολύ μικρών επιχειρήσεων 

με τζίρο κάτω των 200.000 ευρώ, είναι ότι ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε το 2017 κατά 8,7% 

ενώ και η απασχόληση τονώθηκε με 33.000 νέες θέσεις εργασίας στο λιανεμπόριο.  Από τα 

στοιχεία της ΕΣΕΕ προκύπτει ότι 5 στις 100 επιχειρήσεις που κλείνουν, 

επαναδραστηριοποιούνται είτε σε άλλη περιοχή είτε με άλλο αντικείμενο.  

 

9,5 Δις ευρώ αποκάλυψε η ρύθμιση για τα αδήλωτα εισοδήματα. 

Σημαντικού ύψους αδήλωτα ποσά εισοδημάτων αποκαλύφθηκαν στις φορολογικές αρχές 

κατά την περίοδο εφαρμογής των ρυθμίσεων των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016 για 

την οικειοθελή δήλωση αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης που έληξε στις 25 Νοεμβρίου 

2017.  Σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά, στις ρυθμίσεις εντάχθηκαν εκατοντάδες 

χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι δήλωσαν συνολικά περίπου 9,5 δισ. ευρώ κεφάλαια 

αποκρυβέντα επί πολλά έτη από την εφορία. Για τα ποσά αυτά, οι εν λόγω φορολογούμενοι 

αποδέχτηκαν να πληρώσουν, είτε εφάπαξ είτε σταδιακά, έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις, 

ποσά φόρων και προσαυξήσεων συνολικού ύψους άνω των 700 εκατ. ευρώ. Ήδη δε έχουν 

εξοφλήσει περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ. Υποβλήθηκαν συνολικά 460.120 αιτήσεις-

δηλώσεις από 136.624 φορολογούμενους (σε πολλές περιπτώσεις ένας φορολογούμενος 

υπέβαλε περισσότερες της μιας δηλώσεις, για περισσότερα του ενός έτη). 

 

Άρση απαγόρευσης εισαγωγής ελληνικών πουλερικών στη Σαουδική Αραβία. 

Σύμφωνα με ρηματική διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας της χώρας αποφάσισε την άρση της 

απαγόρευσης εισαγωγής ζωντανών πτηνών, αυγών επώασης και νεοσσών.  

Η εν λόγω άρση οφείλεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης για την Υγεία των Ζώων ( Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών-ΔΓΕ), δεν έχουν 

καταγραφεί νέες εστίες γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, τους τελευταίους τρεις 

μήνες, στην Ελλάδα.  

 



Δράσεις της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ριάντ για πρόσβαση στη σαουδαραβική 

αγορά. 

Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ριάντ πρόκειται να συνδιοργανώσει από κοινού με 

Σαουδαραβικούς φορείς, εντός του 2018, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης αναφορικά με τη 

διακίνηση, τις εισαγωγές νωπών κρεάτων και πουλερικών καθώς και την επισήμανση 

τροφίμων - ειδικότερα τη σήμανση στις συσκευασίες των βιολογικών και υγιεινών προϊόντων 

- σε συνεργασία με τη Σαουδαραβική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων - SFDA). Επίσης, 

σε συνεργασία με τη Σαουδαραβική Αρχή Φορολογίας Εισοδήματος (GAZT), θα συζητηθούν 

οι επιπτώσεις από την έναρξη εφαρμογής του ΦΠΑ στη χώρα. Επιπλέον, από τις 11 έως τις 

13 Φεβρουαρίου 2018, πρόκειται να πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με το Σαουδαραβικό 

Υπουργείο Οικονομίας, ημερίδα, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας ανταλλαγής πληροφοριών και 

παροχής τεχνικής βοήθειας της ΕΕ, αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων και το σχεδιασμό 

προϊόντων για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.  

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω ημερίδα μπορούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια 

υπηρεσία της ΕΕ (NEAR-taiex@ec.europa.eu / τηλέφωνο 00 32 2 296 7307) ή με το Γραφείο 

Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων στη Τζέντα (e-mail: ecocom-jeddah@mfa.gr, τηλ. 

00966126690824, Προϊστάμενος : Θ. Ξυπολιάς).  

 

Αύξηση της παραγωγής ελαιολάδου στην Πορτογαλία. 

Το τρέχον έτος αποτελεί τη χειρότερη χρονιά όσον αφορά στη ξηρασία στην Πορτογαλία, ενώ 

οι μεγάλες πυρκαγιές του περασμένου Ιουνίου και Οκτωβρίου προκάλεσαν τεράστια 

οικολογική καταστροφή έχοντας αποτεφρώσει 8.800 εκτάρια με ελαιόδεντρα. Παρόλη την 

αρνητική συγκυρία εκτιμάται από τους ειδικούς ότι η παραγωγή του ελαιολάδου θα είναι κατά 

45% αυξημένη το τρέχον έτος σε σχέση με το 2016. Με την εκτίμηση αυτή συμφωνούν 

ιδιαίτερα οι ελαιοπαραγωγοί από τις περιοχές Baixo και Alentejo (Νότια Πορτογαλία), από τις 

οποίες προέρχεται το 70% έως 80% της εθνικής παραγωγής 2 ελαιολάδου. Επίσης οι 

αρμόδιοι διαβεβαιώνουν ότι, το ελαιόλαδο θα είναι άριστης ποιότητας και πολύ χαμηλής 

οξύτητας.  

Οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν το τρέχον έτος από 5% έως 10%, σύμφωνα με τους 

παραγωγούς. Σημειώνεται ότι, μολονότι η Πορτογαλία είναι αυτάρκης από την άποψη της 

εγχώριας κατανάλωσης, δεν είναι αυτάρκης από την άποψη των συνολικών απαιτήσεων, εάν 

ληφθούν υπόψη και οι απαιτήσεις σε εξαγωγές. Τουτέστιν, η Πορτογαλία για την φετινή 

χρονιά αναμένεται να παράγει περίπου 100 χιλιάδες τόνους, εκ των οποίων οι 70 χιλιάδες 

πηγαίνουν στην τοπική κατανάλωση. Εξάγει όμως γύρω στους 130 χιλιάδες τόνους 

ελαιολάδου. Συνεπώς, θα πρέπει να εισάγει περίπου 100 χιλιάδες τόνους ελαιολάδου.  

Αν και η επίδραση της ξηρασίας είναι μέχρι στιγμής περιορισμένη ο μεγαλύτερος φόβος 

αφορά στην επόμενη χρονιά, καθώς αν συνεχισθεί η λειψυδρία θα υπάρξουν δυσμενείς 

συνέπειες για την σοδιά του 2018.  

 

 

Εγχειρίδιο εξαγωγών τροφίμων στον Καναδά. 

Το Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο εκπόνησε και έχει αναρτήσει στη διαδικτυακή πύλη 

επιχειρηματικών πληροφοριών agora (https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-

emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/845) Εγχειρίδιο Εξαγωγών Τροφίμων στον 

Καναδά, το οποίο θα επικαιροποιείται και θα εμπλουτίζεται.  

Στο εν λόγω εγχειρίδιο περιγράφονται οι βασικές εισαγωγικές διαδικασίες, διατυπώσεις και 

πιστοποιητικά που απαιτούνται προκειμένου να εξαχθούν τρόφιμα στον Καναδά, που 

ισχύουν σε όλες τις επαρχίες του. Επίσης, παρουσιάζονται και άλλα θέματα, όπως ειδικές 

κατηγορίες τροφίμων, σήμανση και ετικέτες, βασικά κόστη εισόδου στην αγορά, κλαδικές 

εκθέσεις, ανταγωνισμός, σημεία-κλειδιά μιας εμπορικής συμφωνίας και τρόποι πληρωμής.  

 

 

 

 



 

EUROSTAT: Στο 20,5% η ανεργία στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο. 

Τη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ κατέγραψε μεταξύ Σεπτεμβρίου 2016 και Σεπτεμβρίου 2017 

το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα, από 23,2% σε 20,5% αντιστοίχως, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Eurostat, που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας στην 

Ελλάδα παραμένει το υψηλότερο στην ΕΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 

η ανεργία στην Ελλάδα μειώθηκε στο 20,5% τον Σεπτέμβριο του 2017, έναντι 20,7% τον 

Αύγουστο. 

 

Ιστορικό χαμηλό καταγράφουν οι αποδόσεις των Ελληνικών ομολόγων. 

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχωρούν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων 

στον απόηχο της απόφασης του Eurogroup να ανοίξει το δρόμο για τις τεχνικές συζητήσεις 

ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Στην εγχώρια ηλεκτρονική δευτερογενή αγορά, η 

απόδοση του 2ετούς ομολόγου υποχωρούσε στο 1,211%, ενώ του πενταετούς στο ιστορικό 

χαμηλό του 2,73%. Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων υποχωρούν θεαματικά το 

τελευταίο δίμηνο παρασύροντας τις αποδόσεις των εντόκων γραμματίων και των εταιρικών 

ομολόγων, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για την επικείμενη νέα έξοδο της 

χώρας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. 

 

  

ΤτΕ: Ταξιδιωτικές εισπράξεις 14,4 Δις. Ευρώ το 11Μηνο. 

Πλεόνασμα 103 εκατ. ευρώ εμφάνισε το ταξιδιωτικό πλεόνασμα το Νοέμβριο του 2017, 

αυξημένο κατά 81,4% έναντι πλεονάσματος 57 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2016 

σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Την περίοδο Ιανουαρίου-

Νοεμβρίου 2017, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 12,670 δισ. ευρώ, αυξημένο 

κατά 13,6% έναντι πλεονάσματος 11,156 δισ. ευρώ την αντίστοιχη. 

 

Road trip στην Ευρώπη για νέους από 18-30 ετών 

 

Τι είναι το Road Trip Project; Το Road trip project είναι μια ταξιδιωτική εμπειρία, όπου  8 

νέοι  σε 4 ομάδες των 2 ατόμων θα ταξιδέψουν οδικώς στην Ευρώπη την άνοιξη και το 

καλοκαίρι του 2018. 

Οι συμμετέχοντες θα διασχίσουν την ευρωπαϊκή ήπειρο με μικρό λεωφορείο 

(minivan),  ακολουθώντας  κάθε ομάδα μία από τις παρακάτω διαδρομές  : 

 Η Μεσογειακή διαδρομή ξεκινάει από την Ελλάδα και διασχίζει χώρες της Μεσογείου. 

 Η διαδρομή του Ατλαντικού εξερευνά την ευρωπαϊκή ακτή του Ατλαντικού 

 Η διαδρομή του Δούναβη επικεντρώνεται σε χώρες τις οποίες διαπλέει ο Δούναβης 

 Η διαδρομή της Βαλτικής έχει σταθμούς στις χώρες της Βαλτικής Θάλασσας. 



Κατά την διάρκεια του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν έργα που 

συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και θα εξερευνήσουν άγνωστα 

μέρη, θα έλθουν σε επαφή με τους ντόπιους και θα ζήσουν το ρυθμό των περιοχών που 

επισκέπτονται. Οι ταξιδιώτες θα μοιράζονται αυτά που μαθαίνουν και ζουν αναρτώντας 

videos στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Τα έξοδα διαμονής, διατροφής, μετακίνησης και 

επικοινωνίας καλύπτονται από τους διοργανωτές. Στο τέλος κάθε ταξιδιού, η μοναδική αυτή 

εμπειρία θα γίνει το θέμα μιας ταινίας δρόμου (road movie) και θα αποτυπωθεί σε έναν 

online ταξιδιωτικό οδηγό της «άγνωστης» Ευρώπης. 

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης  Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ χρηματοδοτείται το 

ΕΣΠΑ  και τα αντίστοιχα  με αυτό προγράμματα σε άλλες χώρες μέλη της ΕΕ, που 

στηρίζουν  ην ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των λιγότερο ανεπτυγμένων 

περιοχών της Ευρώπης. 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής;  

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν πολίτες ή κάτοικοι των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης από 18 έως 30 ετών. Απευθύνεται σε νέους που τους αρέσουν τα ταξίδια και να 

μοιράζονται φωτογραφίες και videos που δημιουργούν οι ίδιοι στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Πώς υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής?   

Ο κάθε ενδιαφερόμενος γυρίζει  με το κινητό ή την κάμερα του  ένα video 60” στο οποίο 

περιγράφει τον εαυτό του, τα κίνητρα του και  γιατί είναι κατάλληλος να συμμετάσχει στο road 

trip. Στη συνέχεια η διαδικασία περιγράφεται εδώ . Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 11 

Φεβρουαρίου 2018. 

Πώς γίνεται η τελική επιλογή των συμμετεχόντων?  

Μετά τη λήξη των αιτήσεων , μια επιτροπή θα επιλέξει τους επικρατέστερους, οι οποίοι και 

θα παρουσιαστούν σε αυτήν. Οι τελικοί  Road Trip ταξιδιώτες  θα συναντηθούν το 

Μάρτη  στις Βρυξέλλες για να ενημερωθούν περαιτέρω. 

Περισσότερες, αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα The Road Trip Project.    

 

Enterprise Greece : Εκθεσιακό Πρόγραμμα Εξωτερικού Εμπορίου 2018. 

 
 

Δείτε συνημμένο το πρόγραμμα 

expo-schedule-for-2018-LOW_RES_F333100227.pdf 

 

 

https://roadtriproject.eu/
http://www.heliachamber.gr/iliaimages/expo-schedule-for-2018-LOW_RES_F333100227.pdf


Ξεκίνησε η υποβολή Δελτίων Συμμετοχής στον 18ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου. 

 

Ο 18ος Διεθνής Διαγωνισμός για το ελληνικό κρασί, που διοργανώνεται από την Ένωση 

Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΑΒΕ), θα πραγματοποιηθεί και φέτος 

στη Θεσσαλονίκη από 27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2018.   

To 2018 θα αποτελέσει μια χρονιά - σταθμό για τον διαγωνισμό, καθώς οι αλλαγές στο 

σύστημα αξιολόγησης και στους όρους συμμετοχής έχουν ήδη προκαλέσει το 

ενδιαφέρον οινοποιείων που δεν μπορούσαν να 

συμμετέχουν έως τώρα.  

Η πιο μεγάλη και ουσιαστική αλλαγή που γίνεται, είναι 

ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με νέο 

κανονισμό, διαφορετικό από αυτόν του O.I.V, γεγονός 

που επιφέρει αλλαγές τόσο στο τεχνικό μέρος όσο και 

στις διαδικασίες αξιολόγησης των κρασιών. Με τον 

τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός των 

διαδικασιών, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους 

αξιολογήσεων και τα πρότυπα των μεγαλύτερων 

διεθνών διαγωνισμών. 

Ο Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου και Αποσταγμάτων 

Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και 

συνεργασία φορέων του αμπελοοινικού κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, η διοργάνωση τελεί υπό 

την αιγίδα των: 

 Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) 

 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) 

 Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) 

 Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ) 

 Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Βορείου Ελλάδος (ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε.) 

 Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδος (ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε.) 

 Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Αττικής (ΕΝ.Ο.Α.Α.) 

 Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Πελοποννήσου (ΕΝ.Ο.Α.Π.) 

 Ένωση Οινοποιών Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου (ΕΝ.Ο.Α.Ν.Α) 

 Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης (Δ.Ο.Κ) 

 Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων 

 Ένωση Ελλήνων Οινολόγων 

 Πανελλήνια Ένωση Οινοχόων 

 Δήμος Θεσσαλονίκης 

Καταξιωμένοι γευσιγνώστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οινολόγοι, οινοχόοι, Μaster of 

Wine, Master Sommelier και δημοσιογράφοι οίνου και αποσταγμάτων δοκιμάζουν και 

αξιολογούν κρασιά και αποστάγματα από όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια τριήμερων 

γευστικών δοκιμών στη Θεσσαλονίκη. 

Οι έως τώρα διαγωνισμοί υπήρξαν ιδιαίτερα πετυχημένοι ικανοποιώντας τόσο τους φορείς 

του κλάδου όσο και τους οινοπαραγωγούς.  

Επιπλέον, ο μεγάλος αριθμός συμμετοχών, τόσο από την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, 

αποδεικνύει έμπρακτα την αναγνώριση του θεσμού από τον αμπελοοινικό κόσμο, ενώ η 

διάκριση του κάθε προϊόντος αναγνωρίζεται από τους καταναλωτές από το ειδικό 

αυτοκόλλητο μετάλλιο στη φιάλη του προϊόντος, που φέρουν τα βραβευμένα προϊόντα (οίνοι 

και αποστάγματα). 



Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η απονομή των μεταλλίων στους 

βραβευμένους οίνους και αποστάγματα γίνεται κατά τη διάρκεια τελετής βράβευσης. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τον νέο κανονισμό και τον τρόπο συμμετοχής θα βρείτε στην 

ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.tiwc.gr. 

Πρόγραμμα “EU Green Gateway to Japan” για εταιρείες Ε.Ε. 

Κατά το 2018 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα “EU Green Gateway to Japan”. Απευθύνεται σε 

εταιρεία με έδρα ένα από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. στην Ιαπωνία και στοχεύει στην 

προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους στην ιαπωνική αγορά. Είναι τριετούς 

διαρκείας (2007-2009) και επικεντρώνεται στην διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών 

στο πλαίσιο διεθνών εκθέσεων που διοργανώνονται στην Ιαπωνία. Σε κάθε αποστολή 

συμμετέχουν κατά μέσο όρο 40 εταιρείες. Οι υποψήφιες εταιρείες πρέπει να πληρούν σειρά 

κριτηρίων, όπως να υφίστανται επί τουλάχιστον πενταετία και να μπορούν να επιδείξουν 

οικονομικά αποτελέσματα επί τριετία, να έχουν έδρα εντός της Ε.Ε., να έχουν εξωστρεφή 

δράση, να διαθέτουν στρατηγική επέκτασης στο εξωτερικό, κ.λ.π. Περισσότερες 

πληροφορίες διατίθενται στην διεύθυνση https://www.eu-gateway.eu/content/japan-0 

Δίνει έμφαση στις «πράσινες» τεχνολογίες, δηλαδή σε αυτές που βασίζονται σε τεχνολογία 

φιλική προς το περιβάλλον αλλά στην πράξη δέχεται εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς που έχουν επιλεγεί. Αυτοί είναι οι εξής: 

 Κατασκευές – τεχνικά έργα 

 Περιβάλλον και διαχείριση υδάτων 

 Ιατρική περίθαλψη 

 Πράσινη ενέργεια (ανανεώσιμες πηγές) 

Παρέχονται υπηρεσίες εξασφάλισης εκθεσιακού χώρου, κατασκευής περιπτέρου καθώς και 

μετάφρασης/διερμηνείας. Ορισμένες δαπάνες που αφορούν δαπάνες μάρκετινγκ ή 

οργάνωσης καλύπτονται κατά 100%, ενώ εν μέρει καλύπτονται οι δαπάνες ξενοδοχείου, όχι 

όμως τα αεροπορικά εισιτήρια. 

Κατά το 2018 προβλέπεται η υλοποίηση των εξής επιχειρηματικών αποστολών: 

Tίτλος  Ημερομηνίες 

αποστολής 

Προθεσμία 

αίτησης 

Περιβάλλον και τεχνολογίες 

υδάτων 

21-25 Μαίου 2018 2 Φεβρουαρίου 

2018 

Τεχνολογίες πράσινης ενέργειας 18-22 Ιουνίου 2018 2 Μαρτίου 2018 

Κατασκευές και τεχνολογίες 

δόμησης 

19-23 Νοεμβρίου 2018 27 Ιουλίου 2018 

 

Detrop Boutique & Artozyma 2018. 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις διεθνείς εκθέσεις Τροφίμων-Ποτών “DETROP 

BOUTIQUE“ και Αρτοποιίας –Ζαχαροπλαστικής «ARTOZYMA», οι οποίες διοργανώνονται 

παράλληλα από 24 έως 26 Φεβρουαρίου 2018, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό 

Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οι δυο εκθέσεις απευθύνονται σε καταστήματα ντελικατέσεν, 

οργανικών προϊόντων, εμπόρους λιανικής και χονδρικής, αντιπροσώπους σουπερμάρκετ, 

ξενοδοχείων, εστίασης, brokers, αρτοποιούς – ζαχαροπλάστες κλπ., τόσο από την Ελλάδα 

όσο και από το εξωτερικό με τους οποίους  προκαθορίζονται Β2Β συναντήσεις 

(ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων). 

 

https://tiwc.gr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=210&lang=el
https://www.eu-gateway.eu/content/japan-0


Η Detrop Boutique συνιστά «παρακλάδι» της καθιερωμένης διετούς Detrop - Διεθνής Έκθεση 

Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Συσκευασίας και Oenos - Διεθνής Έκθεση 

Οίνου - η οποία αποτελεί την Έκθεση που αντιπροσωπεύει το δυναμισμό και την 

εξωστρέφεια της ποιοτικής εγχώριας παραγωγής τροφίμων. Η Detrop Boutique 

διοργανώνεται ένα χρόνο μετά από κάθε διοργάνωση της Detrop - Oenos. 

 

Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το 2016 με απόλυτη επιτυχία διότι πάντρευε το 

επαγγελματικό κομμάτι με ένα πλήθος παραλλήλων εκδηλώσεων που ενίσχυαν τα προϊόντα 

των εκθετών.  

Highlight της διοργάνωσης αποτέλεσε η ειδική εκδήλωση WINE n’ CHEESE. Είναι γνωστό 

ότι η Ελλάδα έχει να επιδείξει σπουδαίους παραγωγούς διαφορετικών ειδών τυριών και 

κρασιών. Έπειτα από την πρώτη πετυχημένη παρουσία τους οι δυο κλάδοι  για δεύτερη 

φορά, θα παρευρεθούν στον ίδιο χώρο ως εκθεσιακό γεγονός, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο, με αναβαθμισμένη δομή. Εγχώριοι και ξένοι παραγωγοί θα εκθέσουν τα προϊόντα 

τους πλαισιώνοντας το χώρο του Wine & Cheese Bar. 

 

Ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον 

των επαγγελματιών του κλάδου, θα πλαισιώσει την DETROP BOUTIQUE 2018, όπως τα 

Food Bars, Master classes και τη Γωνιά Εκθετών (στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι οι 

εκθέτες ανεξαιρέτως) και για την ARTOZYMA το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ψωμιού και 

το 24ο Πανελλαδικό Συνέδριο Ζαχαροπλαστικής και φυσικά και για τις δυο εκθέσεις 

ημερίδες, συνελεύσεις και παρουσιάσεις ιδιαίτερων προϊόντων. 

 

 

Σας παραθέτουμε παρακάτω τα ενημερωτικά έντυπα των εκθέσεων: 

 

DETROP BOUTIQUE:  http://detropboutique.helexpo.gr/el/exhibitors_info  

 

ARTOZYMA: http://artozyma.helexpo.gr/el/sales_kit  

 

 

Η επιτραπέζια ελιά συνάντησε το Λονδίνο! Οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί επιτραπέζιας 

ελιάς στην καρδιά της Ευρώπης 

 

London ITOC 2018, Διαγωνισμοί επιτραπέζιων ελιών στο Λονδίνο.  

• Βραβεία ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ επιτραπέζιας ελιάς, 

• Βραβεία ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ επιτραπέζιας ελιάς (International Table Olive Competitions-ITOC) 

 

Οι καλύτερες, επιτραπέζιες ελιές  πρόκειται να ταξιδέψουν ως την αγγλική πρωτεύουσα και 

να βραβευτούν στους διεθνείς διαγωνισμούς επιτραπέζιας ελιάς. Η επιτραπέζια ελιά θα έχει 

την τιμητική της στο Λονδίνο στις 14-15 Απρίλιου 2018, όπου πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν οι διεθνείς διαγωνισμοί London ITOC 2018. Οι διοργανωτές αναμένουν 

να συγκεντρώσουν τις καλύτερες επιτραπέζιες ελιές από Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία 

…από όλες τις παραγωγικές χώρες,  ενώ θα δοθούν χωριστά βραβεία για την ποιότητα των 

επιτραπέζιων ελιών table olive awards για την ποιότητα, αλλά και για την συσκευασία τους. 

www.LondonOliveoil.com London ITOC 2018, London International Table Olive 

Competitions: Quality award of Table Olive, Packaging award of Table Olive. 

 

Κατάταξη βραβείων: 

α) ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 2018, για επιτραπέζιες ελιές που θα επιτύχουν βαθμολογία από 

95,5 έως 100,0 

β) ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 2018, για επιτραπέζιες ελιές που θα επιτύχουν βαθμολογία από 85,5 

έως 95 

http://detropboutique.helexpo.gr/el/exhibitors_info
http://artozyma.helexpo.gr/el/sales_kit
http://www.londonoliveoil.com/


γ) ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 2018, για επιτραπέζιες ελιές που θα επιτύχουν βαθμολογία από 75,5 

έως 85 

δ) ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 2018, για επιτραπέζιες ελιές που θα επιτύχουν βαθμολογία από 65 

έως 75 

 

Μέσα στους στόχους των διοργανωτών είναι: 

Η ευαισθητοποίηση ελαιοπαραγωγών με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα των 

προϊόντων τους. Η προώθηση της εξαιρετικής ποιότητας επιτραπέζιας ελιάς. Η βελτίωση 

των γνώσεων όσων ασχολούνται με το προϊόν αυτό. Η ενημέρωση σε σύγχρονα εργαλεία 

διδασκαλίας και μάθησης όσων εργάζονται σε μονάδες εστίασης. Η προώθηση της 

κατανάλωσης ελιών στις τοπικές αγορές. Ακολουθήστε μας στο: 

www.facebook.com/LondonTableOlivesCompetitions  

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και να προωθήσουν τις επιτραπέζιες ελιές 

τους, μπορούν να κατεβάσουν τις αιτήσεις συμμετοχής στα παρακάτω links: 

Διαγωνισμός ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ επιτραπέζιας ελιάς 2018. 

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση συμμετοχής: www.londonolive.com/quality-table-olives-

competition  

 

Σκοπός είναι η πρωτοκαθεδρία προϊόντων (brands). Η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του 

προϊόντος και της μάρκας, αλλά και η πρωτοκαθεδρία σε μια κατηγορία, έτσι ώστε η εταιρεία 

να μπορεί να χρεώνει για τα προϊόντα της, τέτοιο ποσό, που οι καταναλωτές να 

εξακολουθούν να το πληρώνουν. Η γρήγορη προσέγγιση της ανάπτυξης του προϊόντος και 

του εμπορικού σήματος είναι το κλειδί (London Quality table olive award). 

 

Διαγωνισμός ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ επιτραπέζιας ελιάς 2018. 

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση συμμετοχής: www.londonolive.com/quality-table-olives-

competition  

 

Η ετικέτα είναι ισχυρό εργαλείο προώθησης για επικοινωνία για τα προϊόντα και για την 

επιτυχία της εταιρείας, εγχώρια και στο εξωτερικό. Η παρουσία του βραβείου συσκευασίας 

προσφέρει άμεση διαφοροποίηση ανάμεσα στην τεράστια επιλογή προωθούμενων 

προϊόντων και διασφαλίζει τους καταναλωτές για την αγοραστική τους απόφαση (London 

Design table olive award). 

 

 

 

 

| 20η Επετειακή Έκθεση τροφίμων & Ποτών | 19-21 & 23-25 Απριλίου 2018 
Μετρό Σύνταγμα | 

 

http://www.facebook.com/LondonTableOlivesCompetitions
http://www.londonolive.com/quality-table-olives-competition
http://www.londonolive.com/quality-table-olives-competition
http://www.londonolive.com/quality-table-olives-competition
http://www.londonolive.com/quality-table-olives-competition


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

MOSBUILD 2018 ( ΜΟΣΧΑ, ΡΩΣΣΙΑ  3-6/4/2018 ) 
 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

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

 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση του 
κατασκευαστικού κλάδου στη Ρωσία και την ευρύτερη 
περιοχή CIS, αποτελούμενη από 18 εκθεσιακά τμήματα για 
τη διευκόλυνση των επισκεπτών, που καλύπτουν έτσι όλο 
το ευρύ φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών της οικείας 
βιομηχανίας. Η τμηματοποίηση αυτή εξοικονομεί πόρους 
και στους εκθέτες, αφού έτσι υποδέχονται κυρίως το 
εξειδικευμένο κοινό που τους ενδιαφέρει. 
 
Οι στόχοι που θέτει κάθε φορά η διοργάνωση της 
MOSBUILD, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα είναι η: 

 Πρόσβαση σε εξειδικευμένο κοινό και εμπορικούς 
επισκέπτες από όλες τις περιοχές της χώρας 

 Διερεύνηση της αγοράς και του ανταγωνισμού 

 Γνωριμία με νέους πελάτες και εξυπηρέτηση 
παλαιών πελατών 

 Προβολή και προώθηση των προϊόντων και 
υπηρεσιών των συμμετεχόντων 

 Παρουσίαση νέου προϊόντος σε συγκεντρωμένο-
εξειδικευμένο κοινό 

 Εξεύρεση νέων συνεργατών και ακόμη 

 Δημιουργία εικόνας με σταθερή προσήλωση στην 
αγορά 

 

Η Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών MOSBUILD 2018 
πραγματοποιείται στο εκθεσιακό κέντρο EXPOCENTRE από 
3-6/4/2018 και περιλαμβάνει τους κλάδους : 
 
-  Δομικά υλικά και υλικά κατασκευών 
-  Design και εσωτερική διακόσμηση 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Κλεόβουλος Μπούζος 
T.: +30 2310 510047 

E-mail 

k.bouzos@enterprisegreece.gov.gr  

 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗ Enterprise Greece  40%  

έως περίπτερο 24 τ.μ 

Για συμμετοχή στη έκθεση μέσω 
προγράμματος  δεν ισχύει η 

παραπάνω τιμή 
 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υποβάλλετε τώρα ηλεκτρονικά την 
αίτηση σας 

 
 

Μέχρι εξαντλήσεως χώρου από τους 
οργανωτές 

 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 
 

www.mosbuild.com  
 

 

mailto:k.bouzos@enterprisegreece.gov.gr
http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/eksoteriko-emporio/programma-drashs/ekthesiako-programma/mosbuild-2017-
http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/eksoteriko-emporio/programma-drashs/ekthesiako-programma/mosbuild-2017-
http://www.mosbuild.com/


 
 

 

 

 
 

 

 

 

     

 



 

INFACOMA & AQUATHERM 2018 
Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας 9 - 12 Φεβρουαρίου 2018  

 
    

 

 
Οι πιο προηγμένες κατασκευαστικές και σχεδιαστικές λύσεις για 

τον κλάδο φιλοξενίας!  

 
    

 

  

Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά όλες τις σύγχρονες και πρωτοποριακές 

λύσεις γύρω από τις κατασκευές, τον εξοπλισμό, την ανακαίνιση, το design, τον 

κλιματισμό, τον εξαερισμό, την ενέργεια, τη διαχείριση νερού, την πισίνα και το spa, θα 

έχουν οι εκπρόσωποι του εγχώριου κλάδου φιλοξενίας, με την παρουσία τους 

στις Infacoma & Aquatherm Athens 2018. 

  

Αποδεικνύοντας σταθερά ότι απευθύνεται και καλύπτει μία εντυπωσιακή μερίδα 

επαγγελματικών κλάδων και επιχειρήσεων, το διεθνές εκθεσιακό δίδυμο βρίσκεται δίπλα 

και στην τουριστική αγορά, προσκαλώντας τους ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών 

συγκροτημάτων, μεσαίων ξενοδοχείων και τουριστικών διαμερισμάτων καθώς και 

μικρών καταλυμάτων από όλη τη χώρα, να το επισκεφτούν και να ενημερωθούν 

αναλυτικά για τις τελευταίες και καινοτόμες κατασκευαστικές και σχεδιαστικές τάσεις, 

τις πλέον εξελιγμένες σχετικές τεχνολογικές εφαρμογές και τους πιο 

αποτελεσματικούς και προσιτούς οικονομικά τρόπους ενεργειακής θωράκισης 

βιοκλιματικού σχεδιασμού των μονάδων τους. 

  

Το σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός στην Αθήνα για τη δόμηση, τις κατασκευές και την 

ενέργεια, «αγκαλιάζει» τον τουριστικό κλάδο και συστήνει τις επιχειρήσεις φιλοξενίας με 

τους πιο χρήσιμους νέους συμμάχους, υπό τη μορφή νέων προϊόντων, τεχνικών, 

τάσεων και τεχνολογικών εξελίξεων, δημιουργώντας ως εκ τούτου τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις για την «εκτίναξή» τους, εν μέσω της δεδομένα αυξημένης τουριστικής 

κίνησης τα τελευταία χρόνια. 
  

  

  

 

 

 



 

 

 

 
26-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

Η έκθεση DOMOTEC, η ολοκληρωμένη έκθεση  για την ανακαίνιση, την δόμηση και την 

εξοικονόμηση ενέργειας θα πραγματοποιηθεί από τις 26 - 29 Απριλίου 2018 στο 

Metropolitan Expo στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.   

Μετά την πολύ επιτυχημένη διοργάνωση του 2017 η έκθεση και φέτος αναμένεται να κερδίσει 

τις εντυπώσεις όλης της αγοράς. Μέσα από τις εννέα διοργανώσεις της, η έκθεση έχει 

καταφέρει να αποτελέσει πόλο έλξης για όλη την αγορά με αυξανόμενους επισκέπτες χρόνο 

με το χρόνο, που στόχο έχουν την εύρεση νέων συνεργατών από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό και την σύναψη εμπορικών συνεργασιών.  

Στόχος της φετινής διοργάνωσης είναι η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από 

το πρόγραμμα εξωστρέφειας. Η διοργανώτρια εταιρεία θα φιλοξενήσει επιχειρηματικές 

αποστολές από 15 χώρες από Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Β. Αφρική και Ασία. Οι διεθνείς 

αγορές είναι το κύριο μέλημα της διοργάνωσης στο πλαίσιο της τόνωσης της εξαγωγικής 

δραστηριότητας των εκθετών. Στο φετινό πρόγραμμα προσέλκυσης και φιλοξενίας ξένων 

αγοραστών αναμένεται να παρευρεθούν σημαντικοί key-buyers,  οι οποίοι θα 

πραγματοποιήσουν b2b meetings με τους εκθέτες της DOMOTEC. 

Η έκθεση  αποτελείται από εταιρίες με δομικά προϊόντα – ξηρά δόμηση, μονωτικά υλικά – 

συστήματα θερμομόνωσης, στεγανοποιητικά υλικά, κονιάματα- βελτιωτικά, χρώματα, 

Μάρμαρα- γρανίτες- πέτρες, κουφώματα, κάγκελα, προϊόντα τσιμέντου πλακάκια - είδη 

υγιεινής, εργαλεία & οικοδομικά μηχανήματα, ανελκυστήρες κ.α και απευθύνεται τόσο σε 

επαγγελματίες του κλάδου όπως μηχανικοί /αρχιτέκτονες, έμποροι υλικών και 



εξοπλισμού κτιρίου, επαγγελματίες και τεχνικοί ,ξενοδοχεία , οικοδόμοι και 

ελαιοχρωματιστές, εργολάβοι , διακοσμητές κ.α όσο και στο καταναλωτικό κοινό.  

Η Domotec 2018 θα πραγματοποιηθεί σε παράλληλη διοργάνωση με την γνωστή έκθεση 

MEDWOOD με δομικά υλικά ξύλου και επιπλοποιίας προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα. 

Οι διοργανωτές  

Η T EXPO Α.Ε. είναι η σημαντικότερη εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων και 

εκδηλώσεων με μακρόχρονη εμπειρία ειδικότερα στο χώρο των τεχνικών - κλαδικών 

εκθέσεων στην Ελλάδα. Μέσω των 5  καταξιωμένων διοργανώσεων της (DOMOTEC, 

ELECTROTEC, ECOTEC, METEC, FETEC) έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ισχυρή 

παρουσία στην εκθεσιακή αγορά της χώρας. 

Επικοινωνία : T.Expo Α.Ε. Λ. Ανθούσας 4, 15351Παλλήνη – Αθήνα 

Τηλέφωνο : 2.111.801.801 Fax: 2.111.801.810 

E-mail: c.karamanos@texpo.gr   URL: http://www.texpo.gr 

 

 

 
 

 

   

  

  

 

Επιχειρηματική Αποστολή  στην Ιορδανία, Ιράκ και Λίβανο 

23 – 30 Μαρτίου 2018 

Για πρώτη φορά, η επίσκεψη θα καλύψει 3 (τρεις) διαφορετικές χώρες. 

 

O συντονισμός της επιχειρηματικής αποστολής γίνεται από τα Επιμελητήρια των τριών 

προαναφερθέντων χωρών, εξασφαλίζοντας την συμμετοχή και παρουσία εκπροσώπων 

εταιρειών στους τομείς του κάθε συμμετέχοντα, για την πραγματοποίηση των 

συναντήσεων B2B.  Οι τρεις αυτές χώρες (περίπου 52 εκατομμύρια)  αντιπροσωπεύουν ένα 

σημαντικό εμπορικό δεσμό για την Ελλάδα με περιθώριο βελτίωσης στο εμπορικό ισοζύγιο.  

 

Το ελληνικό ισοζύγιο εξαγωγών για τις τρεις αυτές χώρες για τα έτη 2015, 2016 και τους 

πρώτους έξι μήνες του 2017 παρουσιάζει πολύ μεγάλη ανάπτυξη. 

mailto:c.karamanos@texpo.gr
http://www.texpo.gr/


 

Η Ιορδανία, αντιπροσωπεύει μια σταθερή και διαφοροποιημένη αγορά και ένα σημαντικό 

επιχειρηματικό κέντρο  για την ευρύτερη  περιοχή.  

 

Το Ιράκ, αναδύετε μετά από χρόνια αστάθειας και αντιπροσωπεύει μια μεγάλη αγορά για 

όλους του κλάδους.  

 

Ο Λίβανος συνεχίζει να είναι από τους πιο δυνατούς συνεργάτες  της Ελλάδας, και συνεχίζει 

να είναι ένα σημαντικό οικονομικό κέντρο στην Μέση Ανατολή.  

 

Η σχεδιαζόμενη επιχειρηματική αποστολή του Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, αποτελεί 

μοναδική ευκαιρία προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών των Ελληνικών 

επιχειρήσεων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως 

συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 

16:00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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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