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ΘΔΜΑΣΑ  ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ 
 

Γεκνζίεπζε ησλ ηεζζάξσλ λέσλ πξνθεξύμεσλ ηνπ ΔΠΑλΔΚ (ΔΠΑ 2014-2020) 

 

Κνλδχιηα ζπλνιηθνχ χςνπο 370 εθαηνκκπξίσλ επξψ, ζα δηνρεηεπηνχλ ζηελ αγνξά ην 

επφκελν δηάζηεκα κέζσ 4 δξάζεσλ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 πνπ αλαθνίλσζε ε εγεζία ηνπ 

ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ. Οη 4 λέεο δξάζεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» ΔΠΑλΔΚ θίλεζε 

πνπ αλαθνηλψζεθαλ, αθνξνχλ : 

Πξνθήξπμε πξνγξάκκαηνο: "Δλίζρπζε ηεο απηναπαζρόιεζεο πηπρηνύρσλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο" 

Σν πξφγξακκα «Δλίζρπζε ηεο απηναπαζρφιεζεο πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» 

ζηνρεχεη ηελ ππνζηήξημε πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλέξγσλ θαη 

απηναπαζρνινχκελσλ γηα ηελ έλαξμε/ππνζηήξημε ηεο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζπλαθνχο κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο θαη ηελ νξγάλσζε απηνηεινχο 

επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ. 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=14&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=14&cs=


Δπηδίσμε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο απηνπαζρφιεζεο, κε ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζπλαθνχο κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Πξνθήξπμε πξνγξάκκαηνο: "Νενθπήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηα" 

Ζ Γξάζε «Νενθπήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» αθνξά ζηελ ίδξπζε λέσλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ απφ αλέξγνπο θαη απφ αζθνχληεο επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ 

έρνπλ ζρέζε κηζζσηήο εξγαζίαο. 

ηνρεχεη ζηελ  δεκηνπξγία πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ, βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ κε έκθαζε ζε 

θαηλνηφκα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο κε ηε δεκηνπξγία 

βηψζηκσλ λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 

«Αλαβάζκηζε πνιύ κηθξώλ & κηθξώλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπο ζηηο λέεο αγνξέο» 

Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ή ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηα νπνία ζα θαιχπηνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Δπίζεο, ηα επελδπηηθά ζρέδηα δχλαληαη λα ζηνρεχνπλ 

ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ή ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

«Δλίζρπζε Σνπξηζηηθώλ ΜΜΔ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπο θαη ηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ» 

Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ  πθηζηάκελσλ πνιχ 

κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ θιάδσλ γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο ππνδνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπο θαη 

ηνλ εκπινπηηζκφ, ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηελ εζσηεξηθή θαη δηεζλή ηνπξηζηηθή 

αγνξά.  

 

 

Τπνρξεσζε ππνβνιεο απνδεηθηηθνπ θνξνινγηθεο δεισζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. από ηηο κε 

θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο. 

Όινη νη ππόρξενη εγγξαθήο ζην Γ.Δ.ΜΖ. πνπ δελ είλαη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο, δειαδή 

φινη εθηφο απφ Α.Δ., Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ., θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη Ο.Δ. , Δ.Δ., πλ ΠΔ,. 

ΑΣΟΜΗΚΔ, ΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΗΔ, ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ θιπ, έρνπλ ππνρξέσζε 

θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ απνδεηθηηθνχ ππνβνιήο θνξνινγηθήο ηνπο δήισζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Τ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΔΚ Β’ 3623). Ζ θαηαρψξηζε πξέπεη 

λα γίλεη εληφο δχν κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο, κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν απφ ηελ ηζηνζειίδα https://services.businessportal.gr 
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Οδεγίεο πξνο ηνπο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο Γ.Δ.ΜΖ. γηα ηελ λέα αίηεζε «Τπνβνιή 

απνδεηθηηθνύ θνξνινγηθήο δήισζεο. 

 

 
 

Οδεγίεο  γηα ηελ αίηεζε "Yπνβνιή απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο δήισζεο" ε νπνία πξέπεη λα 

ππνβάιιεηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ινηπνχο 

ππφρξενπο (Ο.Δ., Δ.Δ., πλ.Π.Δ., Αηνκηθέο, Αζηηθέο Δηαηξείεο, Κνηλνπξαμίεο, θιπ), πιελ ησλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Α.Δ., Δ.Π.Δ.. Η.Κ.Δ.), εληφο δχν κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

θνξνινγηθήο δήισζεο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζηελ δηεχζπλζε www.businessportal.gr ζε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ππ΄αξηζκ. 79752/30-12-2014 (ΦΔΚ–

3623/Β/31-12-2014) «Διάρηζηα εηεζίσο θαηαρσξηζκέλα ζην ΓΔΜΖ ζηνηρεία». 

 

Πξνο άξζε ν απνθιεηζκόο ηνπ franchise από ην ΔΠΑ. 

Νέα δεδνκέλα ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ δηθαηφρξεζεο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. Σα 
δίθηπα franchise, έπεηηα απφ αξθεηά ρξφληα απνθιεηζκνχ απφ ηηο θνηλνηηθέο πεγέο 
ρξεκαηνδφηεζεο, παίξλνπλ -ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα- ην πξάζηλν θσο γηα ηα 
πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ. Αο ζεκεησζεί φηη νη εηαηξείεο δηθαηφρξεζεο θξίλνληαη κε επηιέμηκεο 
επί ζεηξά εηψλ, ήδε απφ ηελ πξν θξίζεο πεξίνδν. Μάιηζηα ην 2009 είρε πξνβιεθζεί θνλδχιη 
50 εθαη. επξψ γηα ηελ ελίζρπζε κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ franchise απφ ηνπο 
ηνκείο κεηαπνίεζεο, ηνπξηζκνχ, εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ. Δθηνηε επεβιήζε πεξηνξηζκφο θαη 
νη επηρεηξήζεηο franchise ήηαλ κε επηιέμηκεο ζηα πξνγξάκκαηα ΔΠΑ. Δηζη, ζχκθσλα κε ηηο 
πιεξνθνξίεο, ζην πιαίζην ησλ αιιαγψλ πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ γηα ην ΔΠΑ ηεο λέαο 
πεξηφδνπ 2014-2020, ζα πξνβιέπνληαη ηξνπνπνηήζεηο εηδηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο franchise, 
ψζηε απηέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηδνηεζνχλ γηα επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ, π.ρ., 
αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ππνδνκέο, ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε θ.ά. Πξνθαλψο ζα 
ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, θαζψο ζα ειέγρεηαη πηζαλή κεηνρηθή ζρέζε 
franchisor - franchisee, δειαδή ε πεξίπησζε ελίζρπζεο de minimis, αιιά θαη αλ ην αίηεκα 
αθνξά entry fees ή δηθαηψκαηα ρξήζεο brand name 

 

 
Φνξνινγηθό: Σν ζρέδην γηα κηζζσηνύο, ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ελνίθηα. 

Φνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο έσο θαη 60% γηα ηα πςειφηεξα εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα κηζζσηψλ, 
ζπληαμηνχρσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, αιιά θαη κεγάιεο επηβαξχλζεηο θαηά ηε 
θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ ελνίθηα θέξλεη ε πξφηαζε ηελ νπνία θαηέζεζε ε 
θπβέξλεζε ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ κε ηνπο δαλεηζηέο. 
 
Οη πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ην θνπαξηέην εμέθξαζε ελζηάζεηο γηα ην 
θνξνινγηθφ ζρέδην ηεο θπβέξλεζεο θαη εηδηθά γηα ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο θαη ηε κε 
ελζσκάησζή ηεο ζηε θνξνινγηθή θιίκαθα.  
 
Αλ θαη είρε ζπκθσλεζεί λα εληαρζεί ε εηζθνξά αιιειεγγχεο ζηε θνξνινγηθή θιίκαθα, ε 
θπβέξλεζε επέιεμε λα κελ πξνρσξήζεη ζε θάηη ηέηνην θαη λα δηαηεξήζεη ηελ έθηαθηε 
εηζθνξά, ελψ παξάιιεια επηβάιεη αλψηαην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 50%, δειαδή ζπλνιηθφ 

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


αλψηαην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 58%. 
 
  
Δηδηθφηεξα, φπσο αλαθέξνπλ Σα Νέα, ε θπβέξλεζε ππέβαιε ζηνπο δαλεηζηέο ζρέδην ην 
νπνίν πξνβιέπεη ηε δηαηήξεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θιηκάθσλ θνξνιφγεζεο, αλάινγα κε ηελ 
πεγή πξνέιεπζεο ησλ εηζνδεκάησλ. 
 
Έηζη, γηα ηνπο κηζζσηνύο θαη ζπληαμηνύρνπο δηαηεξείηαη ε ζεκεξηλή κνξθή ηεο θιίκαθαο κε 
ηελ έθπησζε θφξνπ ησλ 2.100 επξψ αιιά πξνζηίζεληαη λέα θιηκάθηα. πγθεθξηκέλα, κεηά 
ηνπο ζπληειεζηέο 22% (γηα ηα πξψηα 25.000 επξψ) θαη 32% (γηα ην ηκήκα εηζνδήκαηνο απφ 
25.001 έσο 42.000 επξψ) θαζηεξψλεηαη λέν θιηκάθην απφ ηα 42.001 έσο θαη ηα 60.000 επξψ, 
ζην νπνίν ζα επηβάιιεηαη ν ζπληειεζηήο 42%.  
 
Απφ 60.001 επξψ θαη πάλσ ν ζπληειεζηήο απμάλεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 50%, αλ θαη 
θπβεξλεηηθέο πεγέο αλαθέξνπλ πσο «εκείο ζέιακε 55%». Ο ζπληειεζηήο ρηππάεη θφθθηλν 
γηα εηζνδήκαηα πάλσ απφ 100.000 επξψ, φπνπ νξηζκέλνη εηζεγνχληαη - ρσξίο λα ζεσξείηαη 
δεδνκέλν - ηελ επηβνιή ζπληειεζηή 60%.  
 
Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο πξνβιέπεηαη θνξνιφγεζε κε ηελ θιίκαθα ησλ 
κηζζσηψλ, ρσξίο αθνξνιφγεην φκσο θαη ρσξίο λα πξνζηίζεληαη ηα εηζνδήκαηα απφ κηζζνχο 
- ζπληάμεηο κε ηπρφλ εηζνδήκαηα απφ ειεπζέξηα επαγγέικαηα ή κπινθάθηα.  
 
Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ηα πξψηα 25.000 επξψ εηζνδήκαηνο ζα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 
22% αληί γηα 33% αιιά απφ ηα 42.000 επξψ θαη πάλσ νη ζπληειεζηέο απμάλνληαη 
θαηαθφξπθα (ζε ζρέζε κε ην 33% πάλσ απφ 50.000 επξψ), κε ηνλ θφξν λα ππνινγίδεηαη θαη 
πάιη απφ ην πξψην επξψ εηζνδήκαηνο. 
 
Σα πεξηζζφηεξα έζνδα ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ θαίλεηαη λα πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
αιιαγέο ζηελ θιίκαθα θνξνιφγεζεο ησλ ελνηθίσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε ζπκθσλεζείζα 
ζηε βάζε ηνπ Μλεκνλίνπ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ (απφ ην 11% ζην 13% γηα εηζνδήκαηα 
απφ ελνίθηα έσο 12.000 επξψ θαη απφ ην 33% ζην 35%) θαηαηέζεθε ην πεξαζκέλν 
θζηλφπσξν ζηε Βνπιή γηα λα απνζπξζεί ιίγν αξγφηεξα ελ κέζσ αληηδξάζεσλ, ε λέα 
πξφηαζε φρη κφλν απμάλεη ηνπο θφξνπο φπσο αθξηβψο πξνβιέπεη ην Μλεκφλην αιιά 
πεγαίλεη ηηο επηβαξχλζεηο θαη έλα βήκα παξαπέξα.  
 
Πέξαλ ηεο αχμεζεο ησλ δχν πξψησλ ζπληειεζηψλ ζρεδηάδεηαη ε θαζηέξσζε ελφο αθφκα 
ζπληειεζηή ηεο ηάμεσο ηνπ 40%-45% γηα εηζνδήκαηα απφ ελνίθηα άλσ ησλ 40.000 επξψ. Αλ 
απηή ε πξφηαζε εθαξκνζηεί, γηα θνξνινγνχκελν κε εηζφδεκα απφ ελνίθηα 10.000 επξψ ε 
αχμεζε ηνπ θφξνπ είλαη 200 επξψ (απφ 1.100 ζε 1.300 επξψ) αιιά γηα εηζφδεκα 50.000 
επξψ ε αχμεζε θφξνπ είλαη 1.500 επξψ. 
 

 
ΚΔΔ: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο ρσξίο δηαθξίζεηο κεηαμύ κεγάισλ θαη κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ. 
Σν πξνζρέδην ηνπ λένπ επελδπηηθνχ λφκνπ ρξεηάδεηαη ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο, ηνλίδεη ν 

πξφεδξνο ηεο ΚΔΔ θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο, ζεκεηψλνληαο πσο δελ δίλεη ηα απαηηνχκελα 

θίλεηξα ζηνπο κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο. Όπσο επηζεκαίλεη ν θ. Μίραινο, ν ζεκαληηθφο 

πεξηνξηζκφο άκεζσλ θεθαιαηαθψλ εληζρχζεσλ θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε 

θνξναπαιιαγέο, λαη κελ επλνεί ηνπο κεγάινπο θεξδνθφξνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο πνπ 

δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε θεξδνθνξία γηα λα πξνρσξήζνπλ κε ίδηα θεθάιαηα ζε 

επελδχζεηο, απνθιείνπλ φκσο νπζηαζηηθά ηνπο κηθξνκεζαίνπο θαη ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο, 

νη νπνίνη γηα λα παξάμνπλ θέξδνο ρξεηάδνληαη εληζρχζεηο εληάζεσο θεθαιαίνπ. 

Δπηπξφζζεηα, φπσο ήδε έρεη επηζεκάλεη ε ΚΔΔ, γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε Αλαπηπμηαθνχο Νφκνπο, απαηηείηαη ε παξάηαζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο, γηα ην ζχλνιν ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ 

εληαρζεί ηφζν ζηνλ Ν.3908/2011 φζν θαη ζηνλ Ν.3299/04 έσο ηελ 31-12-2017.  

 

 

 



 

 

 

ΟΑΔΓ : Ξεθηλά ην πξόγξακκα γηα  15.000 Άλεξγνπο ειηθίαο 18-24 Δηώλ. 

Σελ Σξίηε, 16 Φεβξνπαξίνπ, ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ην λέν πξφγξακκα κε ηίηιν «Δπθαηξίεο 

θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο γηα αλέξγνπο λένπο, ειηθίαο 18-24 εηψλ, ζε επηρεηξήζεηο ηνπ 

Ηδησηηθνχ ηνκέα ζε θιάδνπο αηρκήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο». Σν πξφγξακκα, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, 39,75 εθαηνκκπξίσλ επξψ, απεπζχλεηαη ζε απφθνηηνπο δεπηεξνβάζκηαο 

θαη κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζε απφθνηηνπο ΑΔΗ/ΣΔΗ. ην πξφγξακκα 

επηδνηνχκελεο θαηάξηηζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο ζα ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο:  (α)  Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα (Logistics), (β)  Ληαληθφ 

Δκπφξην , (γ)  Δμσζηξέθεηα θαη Γηεζλέο Δκπφξην (Έκθαζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα), (δ)  

Σερλνινγηψλ ησλ Πιεξνθνξηψλ θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.). Οη εγγεγξακκέλνη ζηα 

κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ άλεξγνη ζα κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ειεθηξνληθά θαη κφλν, αίηεζε 

ζπκκεηνρήο, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο, ζηηο εηδηθά δηακνξθσκέλεο ειεθηξνληθέο 

πιαηθφξκεο: 

www.logistics-eede.gr , www.esee-emporio.gr, www.exagogiko-eede.gr , http://edu.sepe.gr . 

Ζ ππνβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ γηα ηνπο δπλεηηθά σθεινπκέλνπο αξρίδεη ζηηο 

16/2/2016 θαη ψξα 16:00 θαη ιήγεη ζηηο 31/3/2016 θαη ψξα 23:59:59. Με ηνλ αλαζρεδηαζκφ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο νη σθεινχκελνη ζα ιακβάλνπλ 1471 επξψ, θαη φρη 799 επξψ, φπσο 

πξνβιεπφηαλ αξρηθά. Ζ αχμεζε ζε πνζνζηφ 84% ησλ απνδνρψλ ηνπ θαηαξηηδφκελνπ 

αλέξγνπ πξνέθπςε δηφηη αλαζηξάθεθε ε αλαινγία δαπάλεο κεηαμχ παξφρσλ θαηάξηηζεο θαη 

αλέξγσλ. Δπίζεο, ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο πξνέβιεπε ακνηβή παξφρνπ γηα θάζε ηκήκα 

θαηάξηηζεο 1050 επξψ, ελψ κε ηνλ λέν ζρεδηαζκφ ν πάξνρνο γηα θάζε ηκήκα θαηάξηηζεο ζα 

ιακβάλεη 840 επξψ (κείσζε 20%). 

 

 

 

ΟΑΔΓ: Πξόζθιεζε ζηνπο αλέξγνπο άλσ ησλ 50 εηώλ γηα ην πξόγξακκα 

επηρνξήγεζεο απαζρόιεζεο. 

Ο ΟΑΔΓ θαιεί άκεζα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα Μεηξψα ηνπ αλέξγνπο άλσ ησλ 50 εηψλ, κε 

ρξνληθφ δηάζηεκα αλεξγίαο άλσ ησλ 12 κελψλ λα ζπκπιεξψζνπλ Βηνγξαθηθφ εκείσκα ή, 

φζνη ήδε δηαζέηνπλ, λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Βηνγξαθηθνχ ηνπο κε ηνπο εμήο 

ηξφπνπο: (1) Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Οξγαληζκνχ (www.oaed.gr) - Ζιεθηξνληθέο 

Τπεξεζίεο - Δίζνδνο πηζηνπνηεκέλνπ ρξήζηε- Βηνγξαθηθφ εκείσκα (πξνεγείηαη ε ιήςε 

θιεηδαξίζκνπ απφ ην ΚΠΑ ηεο πεξηνρήο ηνπο), (2) Με επίζθεςε ζηνπο εξγαζηαθνχο 

ζπκβνχινπο ηνπ ΚΠΑ ζην νπνίν αλήθνπλ, κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ ζα ζπκπιεξψζνπλ ηα 

ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο ζεκεηψκαηνο. Oη παξαπάλσ ελέξγεηεο είλαη αλαγθαίεο θαζψο 

ν ΟΑΔΓ εγθαηληάδεη ηε ρξήζε εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ γηα ηε ζχδεπμε δήηεζεο θαη πξνζθνξάο 

εξγαζίαο κέζσ ησλ Ζιεθηξνληθψλ ηνπ Τπεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηνπο 

σθεινχκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο "Δπηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απαζρφιεζε 

καθξνρξφληα αλέξγσλ ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ", ηνπ νπνίνπ επίθεηηαη άκεζα ε δεκνζίεπζε 

ηεο πξφζθιεζεο. ην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, γηα πξψηε θνξά, νη 

επηρεηξήζεηο - εξγνδφηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ππνςεθίσλ, είηε κέζσ ησλ 

Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ (πξφζβαζε κε ηε ρξήζε θιεηδάξηζκνπ ζε ζηνηρεία ηνπ 

βηνγξαθηθνχ ησλ αλέξγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εηδηθφηεηα θαη ηα πξνζφληα ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο), είηε κέζσ ησλ εξγαζηαθψλ ζπκβνχισλ ζηα ΚΠΑ.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esee-emporio.gr/
http://www.oaed.gr/


ΟΑΔΔ: Πώο ζα εληαρζνύλ νη νθεηιέηεο ζην λόκν Καηζέιε. 

Γηεπθξηλήζεηο επί ησλ αιιαγψλ πνπ επέξρνληαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δπλαηφηεηα 

έληαμεο ησλ αζθαιηζηηθώλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ζην "Νόκν Καηζέιε" δίλεη 

εγθχθιηνο πνπ εμέδσζε ν ΟΑΔΔ.  

 

Ο ΟΑΔΔ εμέδσζε ηελ εγθχθιην κε αθνξκή ηε δπλαηφηεηα πνπ απνθηνχλ πιένλ νη νθεηιέηεο 

ησλ ηακείσλ λα εληαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο νθεηιψλ γηα ππεξρξεσκέλα θπζηθά πξφζσπα θαη 

αλαιχεη ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ εηζάγεη λέα δηαδηθαζία ξχζκηζεο νθεηιψλ - κφλν γηα ηα 

ππεξρξεσκέλα θπζηθά πξφζσπα. Πξφθεηηαη γηα ηειείσο δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία θαη γηα ηελ 

εληαία αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ, 

παξέρνληαη νδεγίεο θαη δηεπθξηλήζεηο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη: 

 

1. Υνξήγεζε Βεβαίσζεο  

Υνξεγείηαη βεβαίσζε αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κε ηα ηέιε 

θαζπζηέξεζεο θαη ηνπο ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, εληφο 5 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε 

κέξα ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.  ηε βεβαίσζε πεξηιακβάλνληαη νη νθεηιέο πνπ έρνπλ 

βεβαησζεί ζην ΚΔΑΟ.  

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ βεβαησκέλεο νθεηιέο ρνξεγείηαη "Γλσζηνπνίεζε 

Οθεηιήο" θαζφζνλ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο. 

 

2. Ηζηνξηθό αζθάιηζεο-Οηθνλνκηθόο έιεγρνο 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο πξνο ην αξκφδην Γηθαζηήξην, ν νθεηιέηεο 

ππνρξενχηαη, εληφο 15 εκεξψλ λα επηδψζεη ζηνλ ΟΑΔΔ αληίγξαθφ ηεο. Ο ΟΑΔΔ ζα πξέπεη, 

εληφο κελφο απφ ηελ επίδνζε, λα θαηαζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ, δηα ησλ πιεξεμνπζίσλ 

δηθεγφξσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζπληάζζεηαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, "Ηζηνξηθφ Αζθάιηζεο-

Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ" ην νπνίν δηαβηβάδεηαη άκεζα πξνο ηελ Γ/λζε Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ. 

 

3. Δίζπξαμε δόζεσλ ξύζκηζεο 

Οη δφζεηο είλαη κεληαίεο θαη θαζνξίδνληαη απφ ην αξκφδην Γηθαζηήξην, κε πξνζσξηλή δηαηαγή 

ή νξηζηηθή απφθαζε. Πνζφ δφζεο πνπ έρεη πξνζδηνξηζζεί κε πξνζσξηλή δηαηαγή, 

ελδερνκέλσο λα αιιάμεη κε ηελ νξηζηηθή απφθαζε. Ζ έλαξμε θαηαβνιήο νξίδεηαη ζηελ 

δηαηαγή ή ηελ απφθαζε. Αληίγξαθα Πξνζσξηλψλ δηαηαγψλ ή απνθάζεσλ πνπ εηζέξρνληαη 

ζηηο Τπεξεζίεο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη άκεζα ζην αξκφδην Τπνθαηάζηεκα ΚΔΑΟ, 

πξνθεηκέλνπ λα ελεξγεί γηα ηελ είζπξαμε ησλ δφζεσλ, ηελ αλάθιεζε κέηξσλ, ηελ δηαθνπή 

ξπζκίζεσλ θιπ. 

4. Με βεβαησκέλεο νθεηιέο 

ε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ εθδίδνληαη πξνζσξηλέο δηαηαγέο ή απνθάζεηο γηα κε 

βεβαησκέλεο νθεηιέο-ελψ έρεη ρνξεγεζεί έληππν "γλσζηνπνίεζεο νθεηιήο"-απηέο είλαη 

εθηειεζηέο απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΔ. Αλ ν νθεηιέηεο δηαηεξεί ελεξγή 

ξχζκηζε ζηνλ ΟΑΔΔ θαηά ηελ εκεξνκελία αίηεζεο πξνο ην Γηθαζηήξην, ε ξχζκηζε 

δηαθφπηεηαη θαη ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν νθεηιέηεο. Οη ξπζκίζεηο είλαη εμαηνκηθεπκέλεο θαη 

δελ ππφθεηληαη ζε κεραλνγξαθηθή ηππνπνίεζε. 

5.Απώιεηα ξύζκηζεο 

Απψιεηα ηεο ξχζκηζεο επέξρεηαη φηαλ ην πνζφ ζε θαζπζηέξεζε μεπεξλά αζξνηζηηθά ην 

πνζφλ ηξηψλ κεληαίσλ δφζεσλ. Πρ. Πνζφ νθεηιήο 10.000 επξψ Πνζφ δφζεο 30 επξψ. 

Καζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 επξψ επηθέξεη απψιεηα ηεο ξχζκηζεο. 



Παξάδεηγκα: 1 δφζε 30 επξψ, 2ε δφζε 0 (απψιεηα 30 επξψ), 3ε δφζε 30 επξψ, 4ε δφζε 20 

επξψ (ζπλνιηθή απψιεηα 40 επξψ), 5ε δφζε 30 επξψ, 6ε δφζε 0 (ζπλνιηθή απψιεηα 70 

επξψ), 7ε δφζε 0 (ζπλνιηθή απψιεηα 100 επξψ). Μεηά ηελ απψιεηα θαη ηεο 7εο δφζεο 

επέξρεηαη ε απψιεηα ηεο ζπλνιηθήο ξχζκηζεο. Με ηελ επέιεπζε ηεο απψιεηαο πξέπεη λα 

ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ε Γηεχζπλζε Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέηεη ζρεηηθή 

αίηεζε αλάθιεζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο ή απφθαζεο, εληφο 4 κελψλ. 

6. Γηθαηώκαηα - Δπεξγεηήκαηα 

Ο ΟΑΔΔ έρεη απεπζχλεη πιαίζην εξσηεκάησλ πξνο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ- 

επεξγεηεκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ξπζκίζεσλ (πρ. επηινγή θαηψηεξεο θαηεγνξίαο, 

ελεκεξφηεηα, αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα θ.ιπ.) θαη αλακέλεηαη ζρεηηθή ελεκέξσζε. 

 

Ωο ηηο 4 Μάηνπ ε πξνζεζκία γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ππαγσγήο ζην λόκν Καηζειε. 

Παξαηείλεηαη έσο ηηο 4 Μαΐνπ 2016 ε πξνζεζκία γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ γηα ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ Καηζέιε (Ν.3869/2010), ε νπνία 

έιεγε ζήκεξα, 19 Φεβξνπαξίνπ, ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ αηηεκάησλ πξνο ηα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα. Ζ ελ ιφγσ δηάηαμε αθνξά ζηελ ππνρξέσζε ησλ δαλεηνιεπηψλ ησλ νπνίσλ ε 

θχξηα αίηεζε εθθξεκνχζε ζηηο 19 Απγνχζηνπ ηνπ 2015 θαη δελ πξνζδηνξίζηεθε ε ζπδήηεζε 

ηεο αίηεζήο ηνπο κέρξη ηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 2016. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηηο αηηήζεηο πνπ 

ππνβιήζεθαλ κεηαγελέζηεξα, ε επηπξφζζεηε πξνζεζκία ηνπ ελφο κελφο πνπ κπνξνχλ λα 

ρνξεγήζνπλ ηα θαηά ηφπνπο Δηξελνδηθεία γηα ππνβνιή ηπρφλ ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

επηκεθχλζεθε ζε δχν κήλεο. 

 

Κ. ΜΗΥΑΛΟ: Φνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηελ βηνκεραλία ειηαθήο ελέξγεηαο.                         

Σελ παξνρή θνξνινγηθψλ θαη άιισλ θηλήηξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

ειηνζεξκίαο ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά θηίξηα πξνηείλεη ν πξφεδξνο ηεο ΚΔΔ θαη ηνπ ΔΒΔΑ θ. 

Κσλζηαληίλνο Μίραινο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο ειηαθήο ελέξγεηαο, 

ε νπνία παξάγεη ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ Διιάδα θαη εμάγεη ην 50% ηεο 

παξαγσγήο ηεο, ελψ δηαθξίλεηαη δηεζλψο γηα ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ θαηλνηνκία πνπ 

δηαζέηεη.  Ο θιάδνο κπνξεί θαη πξέπεη λα βαζηζηεί ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζηε δηεζλψο 

αληαγσληζηηθή παξαγσγή, ζηελ εμσζηξέθεηα, ζηελ θαηλνηνκία, ζηε βηψζηκε αλάπηπμε. Ο 

ζηφρνο απηφο απαηηεί πξνθαλψο γελλαίεο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζηνρεπκέλα κέηξα, απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Πνιηηείαο. Απαηηεί θαη’ αξρήλ κέηξα θαη πνιηηηθέο, γηα ηε ζηήξημε ησλ θιάδσλ νη 

νπνίνη ήδε πξσηνπνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ κνληέινπ: παξνρή θνξνινγηθψλ θαη 

άιισλ θηλήηξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ειηνζεξκίαο ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

θηίξηα, απνηειεζκαηηθή επνπηεία ηεο αγνξάο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, 

θαζψο θαη παξνρή νπζηαζηηθήο βνήζεηαο ζε ζέκαηα εμσζηξέθεηαο θαη δηθηχσζεο. 

 

 
ε ιεηηνπξγία ηέζεθε ε πιαηθόξκα Ζιεθηξνληθήο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ (ODR) 

Σα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα νθείινπλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό 

λα ελεκεξώζνπλ ηνπο όξνπο ρξήζεο 
 
Ο Διιεληθφο χλδεζκνο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ- 

GR.EC.A. (www.greekecommerce.gr) ελεκεξψλεη πσο απφ ηε Γεπηέξα 15 Φεβξνπαξίνπ 

2016 έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε πιαηθφξκα Ζιεθηξνληθήο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ (Online 

Dispute Resolution - ODR, https://goo.gl/z7nieE) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ζα 

επηηξέπεη ηφζν ζε θαηαλαισηέο φζν θαη ζε εκπφξνπο λα επηιύνπλ εμσδηθαζηηθά 

θαη ειεθηξνληθά ηηο δηαθνξέο ηνπο είηε απηέο αθνξνχλ ζε εγρώξηεο είηε ζε 

δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο. Ζ ΖΔΓ ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

Δλαιιαθηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ (ΔΔΓ) ζε θάζε ρψξα, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηε 

http://greca.moosend.com/tracking/lc/0e2694a5-2873-4538-a5f7-01d38c5b7cf9/a79d96e4-7ab6-4b46-88d8-55486a13b467/45654e47-695e-4b18-a860-ded50734304a/
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δηεθπεξαίσζε ησλ θαηαγγειηψλ.  

Ζ επηινγή ηνπ θνξέα πξέπεη λα ζπκθσλεζεί θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. ηε ρψξα 

καο νη αξκφδηνη θνξείο είλαη Α) ε Αλεμάξηεηε Αξρή “πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή” θαη Β) 

ν Μεζνιαβεηήο Σξαπεδηθώλ - Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ. 

Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα, είλαη εχθνιε, νινθιεξψλεηαη 

ειεθηξνληθά θαη εμππεξεηεί όιεο ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ. Ο θνξέαο νθείιεη λα απνθαζίζεη εληφο 

90 εκεξψλ. 

Ζ ΖΔΓ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο Οδεγίαο 2013/11/ΔΚ, ε νπνία πξόζθαηα 

ελαξκνλίζηεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία (κε ηελ ΚΤΑ 70330/2015) θαη πξνβιέπεη ηε 

δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο επίιπζεο θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ κε ηε δηαδηθαζία Alternative 

Dispute Resolution ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ.  

Ο GR.EC.A. ζπκβνπιεχεη ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα λα ελεκεξώζνπλ -ην ζπληνκόηεξν 

δπλαηό- ηνπο όξνπο ρξήζεο, πξνζζέηνληαο κία αθφκα δήισζε πνπ ζα πιεξνθνξεί ηνπο 

θαηαλαισηέο γηα ηνλ θνξέα ή ηνπο θνξείο ΔΔΓ απφ ηνπο νπνίνπο θαιχπηνληαη. 

Δπηπξφζζεηα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαιεί φια ηα eshops λα πξνζζέζνπλ κηα 

παξαπνκπή ζηνλ Δπξσπατθό Φνξέα ΖΔΓ ψζηε λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηελ αλσηέξσ 

Οδεγία. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιψ επηζθεθζείηε ηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν: 

http://goo.gl/gf3zDh 
 

 

 

ην 1,2 Γηο. Δπξώ ην πξσηνγελέο πιεόλαζκα.                                                      

Πξσηνγελέο πιεφλαζκα χςνπο 1,19 δηζ. επξψ εκθάληζε ν πξνυπνινγηζκφο ηνλ Ηαλνπάξην 

2016, αλαθνίλσζε ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ 

2016, παξνπζηάδεηαη πιεφλαζκα ζην ηζνδχγην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 1.077 

εθαη. επξψ έλαληη πιενλάζκαηνο 367 εθαη. επξψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2015 θαη 

ζηφρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2016 γηα πιεφλαζκα 197 εθαη. επξψ. Ωζηφζν, πζηέξεζε 69 

εθαη. επξψ εκθάληζαλ ηα θαζαξά έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (πξν επηζηξνθψλ) 

θαηά ηνλ πξψην κήλα ηνπ 2016. Δλψ είρε πξνυπνινγηζηεί λα εηζπξαρζνχλ 4,007 δηζ. επξψ, 

ηειηθψο θαηέιεμαλ ζηα ηακεία 3,938 δηζ. επξψ. Ζ απφθιηζε θαιχθζεθε κε «ςαιίδηζκα» ησλ 

επηζηξνθψλ θφξνπ (δφζεθαλ 296 εθαη. επξψ έλαληη 346 εθαη. επξψ πνπ είρε 

πξνγξακκαηηζηεί) αιιά θαη έλα θνλδχιη 12 εθαη. επξψ πνπ εηζπξάρζεθε απφ 

απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη ην νπνίν δελ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν. Τπεξαπφδνζε ππήξμε ζην 

ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, θαζψο εηζπξάρζεθαλ 565 

εθαη. επξψ αληί γηα 160 εθαη. επξψ πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν. 

 

Πξόζζεηα θνξνινγηθά έζνδα έσο 1,5 Γηο. Δπξώ ιόγν e-Πιεξσκώλ 

εκαληηθφ ρηχπεκα ζηε θνξνδηαθπγή έρεη πξνθιεζεί απφ ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ρξήζεο 

ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ πιεξσκψλ κεηά ηελ επηβνιή ησλ capital controls. Ζ κείσζε ηεο 

εμάξηεζεο απφ ην ξεπζηφ εθηηκάηαη φηη ζπλεηζέθεξε άκεζα 1,4% ζην ΑΔΠ ηνπ β' εμακήλνπ 

ηνπ 2015, ζηεξίδνληαο ζπλαιιαγέο ζηελ επίζεκε νηθνλνκία θαη ζπξξηθλψλνληαο 

ηελ  παξανηθνλνκία. χκθσλα κε κειέηε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

παξαπάλσ επξήκαηα, ε ειιεληθή νηθνλνκία ζπλερίδεη λα εκθαλίδεη αμηνζεκείσηε 

αλζεθηηθφηεηα κεηά απφ κία πνιχκελε δνθηκαζία ζε έλα πεξηβάιινλ πςειήο αβεβαηφηεηαο, 

πεξηνξηζκνχ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ, πεξηνξηζκέλεο ξεπζηφηεηαο θαη εθαξκνγήο λέσλ 

δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ.  Ζ πνξεία ηνπ ΑΔΠ επηβεβαηψλεη ηα πιένλ αηζηφδνμα ζελάξηα, 

ζεκεηψλνληαο εθηηκψκελε κείσζε ρακειφηεξε ηνπ 1,5% εηεζίσο ην β' εμάκελν ηνπ 2015 

ζπγθξηηηθά κε 5% πνπ ήηαλ νη επίζεκεο πξνβιέςεηο- γηα ηελ ίδηα πεξίνδν  πνπ 

δεκνζηεχηεθαλ κεηά ηελ επηβνιή ησλ ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. 
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ΔΚΘΔΖ ΓΓΓΔ: Τπνρώξεζαλ θαηά 610,5 Δθαη. Δπξώ νη θνξνινγηθέο εηζπξάμεηο ην 

2015 έλαληη ηνπ 2014. 

«Μαχξε ηξχπα» 610,5 εθαη. επξψ άθεζε ην 2015 ζην ζχλνιν ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ 

(άκεζνη θαη έκκεζνη θφξνη), θαηαγξάθνληαο κείσζε θαηά 1,38% έλαληη ηνπ 2014. Δίλαη 

αμηνζεκείσην φηη ε κφλε «πεγή» ζηελ άκεζε θνξνινγία φπνπ θαηαγξάθεθε αχμεζε θαηά 

11,47% είλαη απηή ησλ εζφδσλ θφξνπ απφ κηζζνχο θαη ζπληάμεηο πνπ εηζπξάηηνληαη κε ηε 

κνξθή παξαθξάηεζεο (67,47% ησλ ζπλνιηθψλ θφξσλ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ), 

ελψ ζηελ έκκεζε θνξνινγία «ζσζίβην» ήηαλ ηα έζνδα απφ ηνλ ΦΠΑ, παξά ηελ νξηαθή ηνπο 

αχμεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηε κεγαιχηεξε κείσζε θαηά 46,82% παξνπζηάδνπλ ηα έζνδα 

πνπ εηζπξάηηνληαη κε ηε κνξθή πξνθαηαβνιήο (4,48% ησλ ζπλνιηθψλ θφξσλ εηζνδήκαηνο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ), ελψ κεηψζεθαλ θαηά 10,89% ηα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη κε ηε 

κνξθή παξαθξάηεζεο πιελ κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ. 

  

  

Γ.Δ.ΜΖ: Ζ Δζηίαζε ν πην δεκνθηιήο θιάδνο έλαξμεο επηρείξεζεο ην 2015. 

Ζ θαηεγνξία ηεο εζηίαζεο ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ φζσλ ζέινπλ λα 

μεθηλήζνπλ κία επηρείξεζε ζηελ Διιάδα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Γεληθνχ 

Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ. Οη πέληε ζηηο δέθα πην ζπλήζεηο επηρεηξήζεηο πνπ μεθίλεζαλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ην 2015 αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο εζηίαζεο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ην 

Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ, νη ζπζηάζεηο εηαηξεηψλ φισλ ησλ λνκηθψλ κνξθψλ γηα ηε 

ρξνληά πνπ πέξαζε ήηαλ 29.993 θαη νη δηαγξαθέο, επίζεο φισλ ησλ λνκηθψλ κνξθψλ ήηαλ 

26.347. Αληίζηνηρα ζηε ιίζηα κε ηηο πην ζπρλέο δηαγξαθέο εηαηξεηψλ ζπλαληάκε θαη πάιη ζηελ 

πξψηε απφ ηηο δέθα πξψηεο ζέζεηο ηηο θαθεηέξηεο θαη ζηε δεχηεξε ηα ζλαθ κπαξ αιιά ζηελ 

ηξίηε ζέζε είλαη ηα ζνπβιαηδίδηθα - ςεηνπσιεία κε δπλαηφηεηα ζεξβηξίζκαηνο, αθνινπζνχλ 

ηα παληνπσιεία, ηα θαθελεία.  

 

 

ΗΟΒΔ: Δληζρύζεθε ζεκαληηθά ν δείθηεο Οηθνλνκηθνύ Κιίκαηνο ηνλ Ηαλνπάξην. 

εκαληηθή άλνδν θαηέγξαςε ν Γείθηεο Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο ζηελ Διιάδα ηνλ Ηαλνπάξην, 

θαζψο δηακνξθψζεθε ζηηο 91,6 (απφ 87,1) κνλάδεο ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, ζε επίδνζε 

φκσο ρακειφηεξε έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξπζηλήο (95,9 κνλάδεο), ζχκθσλα κε ην 

Ηλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ. 

Ζ άλνδνο απηή πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ησλ βειηησκέλσλ πξνζδνθηψλ ζε φινπο ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο θαη ηδηαίηεξα ζηηο Τπεξεζίεο. Ζ εηθφλα ηεο ζπλνιηθήο 

ζηαζεξνπνίεζεο πνπ έρεη θαηαγξαθεί ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα δελ αλαηξέπεηαη, αλ θαη νη πξνζδνθίεο θηλνχληαη γεληθά ζε ρακειφηεξν 

επίπεδν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πεξζηλφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαηαλαισηηθή 

εκπηζηνζχλε εμαζζελεί, θαζψο νη πξνβιέςεηο γηα ηα νηθνλνκηθά ησλ λνηθνθπξηψλ ζην 

επφκελν 12κελν επηδεηλψλνληαη ζεκαληηθά. Οπζηαζηηθά θαίλεηαη λα 

πξνεμνθινχληαη αξλεηηθέο εμειίμεηο ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ιφγσ 

ησλ παξεκβάζεσλ πνπ αλακέλνληαη ζην ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αμίδεη κάιηζηα λα 

ζεκεησζεί φηη ν δείθηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο βξίζθεηαη ζρεδφλ 15 κνλάδεο 

ρακειφηεξα ηεο αληίζηνηρεο πεξπζηλήο επίδνζεο. Αλαιπηηθφηεξα: 

-ζηε Βηνκεραλία, νη πξνβιέςεηο γηα ηελ παξαγσγή ηνπο πξνζερείο κήλεο παξακέλνπλ 

ζηα ίδηα ζρεδφλ επίπεδα, ην ηζνδχγην κε ηηο εθηηκήζεηο γηα ηα απνζέκαηα 

απνθιηκαθψλεηαη ειαθξψο θαη νη αξλεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηηο παξαγγειίεο θαη ηε δήηεζε 

πεξηνξίδνληαη. 

-ζηηο Τπεξεζίεο, νη αξλεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, φπσο θαη νη αληίζηνηρεο γηα ηελ ηξέρνπζα δήηεζε ακβιχλνληαη, ελψ ζηηο 



πξνβιέςεηο γηα ηε βξαρππξφζεζκε εμέιημε ηεο δήηεζεο, ην ηζνδχγην βαίλεη ζεηηθφ γηα πξψηε 

θνξά κεηά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014. 

-ζην Ληαληθφ Δκπφξην, νη αξλεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηηο ηξέρνπζεο πσιήζεηο δελ 

κεηαβάιινληαη, φκσο είλαη νη πξνβιέςεηο γηα ηε βξαρππξφζεζκε εμέιημή ηνπο πνπ θεξδίδνπλ 

έδαθνο, ελψ θαη νη εθηηκήζεηο γηα ηα απνζέκαηα ππνδειψλνπλ ρακειά γηα ηελ επνρή 

επίπεδα θαη άξα ζεκαληηθέο ξεπζηνπνηήζεηο. 

-ζηηο Καηαζθεπέο, ε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο εθπνξεχεηαη απφ ηελ ελίζρπζε ζηηο 

πξνβιέςεηο γηα ην ηξέρνλ επίπεδν εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη απφ ηελ άλνδν ηνπ 

δείθηε πξνβιεπφκελεο απαζρφιεζεο. 

- ζηελ Καηαλαισηηθή Δκπηζηνζχλε, ν δείθηεο πξνβιέςεσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ λνηθνθπξηνχ επηδεηλψλεηαη αηζζεηά θαη ν αληίζηνηρνο ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο νξηαθά, κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο θαη 

ηελ εμαζζελεκέλε πξφζεζε γηα απνηακίεπζε λα βειηηψλνληαη νξηαθά. 

ΠΔ: Αύμεζε θαηά  7,8% γηα ηηο Διιεληθέο εμαγσγέο ην 2015. 

εκαληηθή αχμεζε γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο ην 2015, θαηά 7,8% (αλ εμαηξεζνχλ ηα 

πεηξειαηνεηδή) ζηα 17,9 δηο επξψ, έλαληη 16,6 δηο επξψ ην 2014. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε 

ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ θαη ηνπ Κέληξνπ Δμαγσγηθψλ Δξεπλψλ θαη 

Μειεηψλ (ΚΔΔΜ), επί ησλ πξνζσξηλψλ ζηνηρείσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ 2015, πξνθχπηεη 

κείσζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαηά 5,1% ζηα 25,5 δηο επξψ έλαληη 

26,9 δηο επξψ ηνπ 2014. Αλ φκσο εμαηξεζνχλ ηα πεηξειαηνεηδή, πξνθχπηεη αχμεζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 7,8% ζηα 17,9 δηο επξψ, έλαληη 16,6 δηο επξψ ην 2014. Όπσο δήισζε ε πξφεδξνο ηνπ 

ΠΔ «αλ είραλ δηαηεξεζεί νη ξπζκνί αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ (ρσξίο ηα πεηξειαηνεηδή) πνπ 

θαηαγξάθνληαλ σο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015, ζηε ρψξα ζα είραλ εηζξεχζεη 2,3 δηο επξψ 

πεξηζζφηεξα απφ φηη ην 2014, κε ζσξεπηηθφ ζεηηθφ απνηχπσκα ζηα δεκφζηα έζνδα, ζηηο 

εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ζηε δηαηήξεζε θαη δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο». 

 ΔΔΔ: Μείσζε 20,8% ζηνλ ηδίξν ησλ ρεηκεξηλώλ εθπηώζεσλ. 

Σε κεγαιχηεξε βνπηηά απφ ηφηε πνπ μέζπαζε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζεκείσζε ν ηδίξνο ησλ 

ρεηκεξηλψλ εθπηψζεσλ θαζψο κεηψζεθε θαηά 20,8% ζε ζρέζε κε πέξπζη. χκθσλα κε 

έξεπλα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δκπνξίνπ Τπεξεζηψλ ηεο ΔΔΔ ζηνπο 60 εκπνξηθνχο ζπιιφγνπο - 

κέιε ηεο ε αγνξά έραζε θέηνο 1,18 δηζ. επξψ. Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά κείσζεο είραλ 

θαηαγξαθεί ην 2013-2012 κε -14,6%, ην 2009-2008 κε -11,7%, ην 2011-201 κε -9,4%, ελψ ην 

2015 κε 2014 ν ηδίξνο ησλ ρεηκεξηλψλ εθπηψζεσλ είρε πέζεη θαηά 2,4%. Όζνλ αθνξά ηελ 

εμέιημε ησλ πσιήζεσλ, απφ ηελ έξεπλα, δηαπηζηψζεθε φηη ζε ζχγθξηζε κε ην 2015 κία ζηηο 

ηξεηο επηρεηξήζεηο εκθάληζε απψιεηα ηδίξνπ. 

 

πκθσλία ηνπ ΟΟΑ γηα ρηύπεκα ηεο θνξνδηαθπγήο πνιπεζληθώλ. 

Πνιπκεξή ζπκθσλία ζην πιαίζην ηνπ ΟΟΑ γηα ην ρηχπεκα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη θφξν 

απνθπγήο πνπ δηαπξάηηνπλ νη  πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο κέζσ ππεξηηκνινγήζεσλ θαη ππν 

ηηκνινγήζεσλ θαη άιισλ κεζφδσλ ππέγξαςε ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

Πνιπκεξή πκθσλία γηα ηελ Αληαιιαγή ησλ Αλαθνξψλ αλά ρψξα (Multilateral Competent 

Authority Agreement on the Exchange of Country by Country Reports), φπνπ φπσο 

αλαθνίλσζε ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Πνιπκεξνχο 

πκθσλίαο νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζα ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ζηηο θνξνινγηθέο 

δηνηθήζεηο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παγθφζκηα θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο, ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο θαη ησλ θφξσλ πνπ έρνπλ 

θαηαβιεζεί.  

 

 



 

ΗΟΒΔ: Λύζε αλάγθεο ην επηρεηξείλ γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο Έιιελεο. 

Δπηρεηξεκαηίεο απφ αλάγθε γίλνληαη νη Έιιελεο, ελψ ην 2015 ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ελεξγνπνίεζεο ππνρψξεζε, αληαλαθιψληαο ηελ αβεβαηφηεηα γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία 

θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ επέθεξαλ ηα capital controls, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα 

«Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 2014-15: Ζ Γπλακηθή ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ πζηήκαηνο ζηελ Διιάδα 

ηεο Κξίζεο», πνπ παξνπζίαζε ρζεο ην ΗΟΒΔ. Σα πξψηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ γηα ην 2015, ζε ζρέζε κε ην 2014 δείρλνπλ πηψζε ηνπ δείθηε επηρεηξεκαηηθήο 

ελεξγνπνίεζεο ζηε ρψξα καο, ζην επίπεδν ηνπ 6,9% (απφ 7,8%). Οη αλαιπηέο ηνπ ΗΟΒΔ 

θαηαιήγνπλ ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη, ε ζπλερηδφκελε χθεζε νδεγεί, ζπγθξηηηθά κε άιιεο 

ρψξεο, πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο ζην «επηρεηξείλ» απφ αλάγθε, παξά απφ ηελ επηζπκία 

αμηνπνίεζεο πξαγκαηηθψλ επθαηξηψλ. 

 

 

Σν 40% ησλ δεκνζηώλ δαπαλώλ πάεη ζηηο ζπληάμεηο. 

ηα 31,489 δηζ. επξψ αλήιζαλ νη δαπάλεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ζπληάμεηο ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ην 2015. Απηφ απνθαιχπηεη ην πξνζσξηλφ δειηίν ζηνηρείσλ ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ – Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015. Σν πνζφ απηφ 

αληηζηνηρεί ζην 40,9% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (31,489 δηζ. επξψ 

έλαληη 76,848 δηζ. επξψ) θαη ζην 17,9% ηνπ ΑΔΠ (31,849 δηζ. επξψ έλαληη 175,568 δηζ. επξψ 

βάζεη ησλ επίζεκσλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΤΠΟΗΚ). Σν 2014 ε ζπλνιηθή δεκφζηα ζπληαμηνδνηηθή 

δαπάλε αλήιζε ζηα 31,530 δηζ. επξψ. Με άιια  ιφγηα, θέηνο ήηαλ ειαθξψο κεησκέλε ζε 

ζρέζε κε ην 2014 (-41 εθαη. επξψ ή – 0,1%). Ωζηφζν νη δαπάλεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα 

ηηο ζπληάμεηο ήηαλ ρακειφηεξεο ηφζν σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο φζν θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζε ζρέζε κε ην 2015. πγθεθξηκέλα ην 2014 

αλήιζαλ ζην 39,6% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (έλαληη 40,9% ην 

2015) θαη ζην 17,5% ηνπ ΑΔΠ (έλαληη 17,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2015). 

 

  

Αύμεζε θαηά 63,6% ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ειαηνιάδνπ ζηελ Ηαπσλία ην 2015. 
εκαληηθή αχμεζε θαηά 63,6% σο πξνο ηελ αμία ζεκείσζαλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο 
παξζέλνπ ειαηνιάδνπ (δαζκ. θιάζε 15.09.10) ζηελ Ηαπσλία ην 2015 έλαληη ηνπ 2014 
δηαηεξψληαο ηελ αλνδηθή πνξεία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ.  

Ωο γλσζηφλ, ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο θαηαλάισζεο ειαηνιάδνπ ζηελ Ηαπσλία είλαη εηζαγφκελν 
κε κεδεληθφ εηζαγσγηθφ δαζκφ. 

Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ ηαπσληθψλ εηζαγσγψλ ειαηνιάδνπ ζπλέρηζε λα απμάλεηαη. Σν πνζνζηφ 
κεηαβνιήο κεηαμχ 2015 – 2014 ήηαλ 23% σο πξνο ηελ αμία θαη 3,3% σο πξνο ηελ πνζφηεηα. 
Σν ζχλνιν ησλ ηαπσληθψλ εμαγσγψλ ειαηνιάδνπ αλήιζε ζε 216 εθ.€ ην 2015 έλαληη 175,6 
εθ.€ ην 2014. Ζ πνζφηεηα αλήιζε ζε 42,19 εθ. θηιά έλαληη 40,8 εθ. θηιά ηηο αληίζηνηρεο 
πεξηφδνπο. 
 
Σν χςνο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ, θαηά ην 2015, αλήιζε ζε 5,8€ εθ. 

έλαληη 3,54€ εθ. ην 2014. To πνζνζηφ αχμεζεο ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 63,6% σο πξνο ηελ αμία 

θαη 60,4% σο πξνο ηελ πνζφηεηα. Σν κεξίδην αγνξάο ηνπ ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ ζηελ 

ηαπσληθή αγνξά απμήζεθε ζε 2,7% ην 2015 απφ 2% ην πξνεγνχκελν έηνο. 

Ο κεγάινο θεξδηζκέλνο ήηαλ ην ηζπαληθφ ειαηφιαδν, ην νπνίν κε αχμεζε θαηά 48,3% σο 

πξνο ηελ αμία θαη 21% σο πξνο ηελ πνζφηεηα θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ 

εμαγσγψλ ρσξψλ, μεπεξλψληαο γηα πξψηε θνξά ην ηηαιηθφ ειαηφιαδν. Σν χςνο ησλ 

ηζπαληθψλ εμαγσγψλ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ αλήιζε ζε 101,34 εθ.€ ην 2015 έλαληη 68,3 εθ.€ 

ην 2014. 

Σν ηηαιηθφ ειαηφιαδν βξέζεθε ζηελ δεχηεξε ζέζε κε εμαγσγέο χςνπο 99,7 εθ.€ ην 2015 

έλαληη 90,77 εθ.€ ην 2014, παξά ηελ αχμεζε θαηά 9,9%. Σν κεξίδην αγνξάο ηνπ ηζπαληθνχ 



ειαηνιάδνπ δηακνξθψζεθε ην 2015 ζε 46,9% έλαληη 46,2% ηνπ ηηαιηθνχ, απφ 38,9% θαη 

51,7% αληηζηνίρσο ην 2014. Οη δχν ρψξεο νπζηαζηηθά κνλνπσινχλ ηελ ηαπσληθή αγνξά. 

Ζ ρψξα καο βξέζεθε ζηελ ηξίηε ζέζε ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο μεπεξλψληαο γηα πξψηε θνξά 

ηελ Σνπξθία. Οη ηνπξθηθέο εμαγσγέο παξνπζίαζαλ πηψζε θαηά 52,2% θαη αλήιζαλ ζε 4,16 

εθ.€ ην 2015 απφ 8,69 εθ.€ ην 2014. Σν κεξίδην αγνξάο ηεο Σνπξθίαο δηακνξθψζεθε ζε 1,9% 

ην 2015 απφ 4,9% ην 2014. 

Αθνινχζεζαλ ε Υηιή κε κεξίδην αγνξάο 0,4%, εμαγσγέο χςνπο 939 ρηι.€ ην 2015 έλαληη 555 

ρηι. € ην 2014 θαη αχμεζε θαηά 69,1%, θαζψο θαη ε Απζηξαιία, επίζεο, κε κεξίδην αγνξάο 

0,4%, εμαγσγέο χςνπο 933 ρηι.€ ην 2015 έλαληη 833 ρηι. € ην 2014 θαη αχμεζε θαηά 12%. 

Υώξα

2015 2014 2015 2014
Μεηαβνιή 

2015/14
2015 2014 2015 2014

Μεηαβνιή 

2015/14

ύλνιν 28,506,053 23,179,562 215,954,947 175,602,742 23.0% 42,193,973 40,832,397 3.3%

Ηζπαλία 13,376,830 9,017,202 101,339,621 68,312,136 48.3% 46.9% 38.9% 23,900,540 19,747,011 21.0%

Ηηαιία 13,166,685 11,981,555 99,747,614 90,769,356 9.9% 46.2% 51.7% 15,792,398 17,303,267 -8.7%

Διιάδα 765,392 467,754 5,798,424 3,543,591 63.6% 2.7% 2.0% 1,037,688 646,772 60.4%

Σνπξθία 549,862 1,145,616 4,165,621 8,678,909 -52.0% 1.9% 4.9% 893,847 2,641,535 -66.2%

Υηιή 123,952 73,298 939,030 555,288 69.1% 0.4% 0.3% 130,802 83,776 56.1%

Απζηξαιία 123,109 109,947 932,644 832,932 12.0% 0.4% 0.5% 88,159 79,573 10.8%

Πνξηνγαιία 88,357 46,469 669,371 352,038 90.1% 0.3% 0.2% 98,901 28,341 249.0%

Γαιιία 80,054 103,539 606,470 784,386 -22.7% 0.3% 0.4% 44,318 54,355 -18.5%

Σπλεζία 67,377 41,368 510,432 313,394 62.9% 0.2% 0.2% 96,780 56,792 70.4%

ΖΠΑ 47,767 43,081 361,871 326,371 10.9% 0.2% 0.2% 33,084 43,835 -24.5%

W B G S 42,485 21,818 321,856 165,288 94.7% 0.1% 0.1% 32,669 11,324 188.5%

Λίβαλνο 19,261 12,847 145,917 97,326 49.9% 0.1% 0.1% 7,597 5,377 41.3%

Ηζξαήι 15,146 36,930 114,742 279,773 -59.0% 0.1% 0.2% 11,188 33,103 -66.2%

Αξγεληηλή 9,286 45,573 70,348 345,250 -79.6% 0.0% 0.2% 5,679 74,659 -92.4%

Ν.Κνξέα 5,858 3,981 44,379 30,159 47.1% 0.0% 0.0% 7,200 5,700 26.3%

Ν.Εειαλδία 5,135 10,090 38,902 76,439 -49.1% 0.0% 0.0% 2,063 3,506 -41.2%

Κξναηία 4,614 2,185 34,955 16,553 111.2% 0.0% 0.0% 1,023 515 98.6%

Ν.Αθξηθή 4,529 586 34,311 4,439 672.9% 0.0% 0.0% 3,090 256 1107.0%

Ζ.Β. 4,081 6,261 30,917 47,432 -34.8% 0.0% 0.0% 4,140 7,104 -41.7%

Ηνξδαλία 2,970 5,461 22,500 41,371 -45.6% 0.0% 0.0% 1,476 3,379 -56.3%

Μαξφθν 2,333 2,647 17,674 20,053 -11.9% 0.0% 0.0% 1,014 1,394 -27.3%

Αίγππηνο 718 0 5,439 0 - 0.0% 0.0% 228 0 -

Πεξνχ 252 0 1,909 0 - 0.0% 0.0% 89 0 -

Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Σφθπν Πεγή: Ηαπσληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία

Αμία € Πνζόηεηα θηιάΑμία (ρηι.) γελ Μεξίδην %

Δηζαγσγέο ειαηνιάδνπ ζηελ Ηαπσλία (θιάζε 1509 - παξζέλν)

 

 
Ωο πξνο ηελ πνζφηεηα, ε ηαπσληθή αγνξά απνξξφθεζε 42,19 εθ. θηιά εηζαγνκέλνπ 

ειαηνιάδνπ ην 2015 ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 3,3% έλαληη ηνπ 2014.  

Έρνληαο σο δεδνκέλα α) ηελ δπλακηθή ηεο ηαπσληθήο αγνξάο πνπ ζπλερίδεη λα επλνεί ηελ 
θαζηέξσζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ ηαπσληθή δηαηξνθή, θαη β) ηελ εθζηξαηεία πξνψζεζεο ηνπ 
ειαηνιάδνπ πνπ εγθαηλίαζε ζηελ Ηαπσλία ην Γηεζλέο πκβνχιην Διηάο (IOC) ηνλ πεξαζκέλν 
Ηνχιην θαη ζα δηαξθέζεη έσο ην ηέινο 2016, εθηηκνχκε φηη ζα ζπλερηζζεί ε αλνδηθή πνξεία ησλ 
ειιεληθψλ εμαγσγψλ ειαηνιάδνπ. 
 
εκεηψλνπκε φηη ηνλ Μάην 2016 πξνγξακκαηίδεηαη απφ θνηλνχ κε ην Enterprise Greece θνηλή 
δξάζε πξφζθιεζεο ηαπσληθψλ εηζαγσγηθψλ εηαηξεηψλ ηξνθίκσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ειαηνιάδνπ, γηα πξνθαζνξηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο ζηελ Διιάδα, ε νπνία 
αλακέλεηαη λα βνεζήζεη πεξαηηέξσ ηελ αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ειαηνιάδνπ. 
 
Πέξαλ απηνχ, ζηηο 8-11 Μαξηίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην Σφθπν ε Γηεζλήο Έθζεζε Σξνθίκσλ 
Foodex 2016 ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 10 ειιεληθέο εηαηξείεο κε εζληθφ πεξίπηεξν ππφ ην 
Enterprise Greece, ελψ ππάξρνπλ άιιεο 3 αλεμάξηεηεο ζπκκεηνρέο. Ο αξηζκφο ησλ 
ειιεληθψλ ζπκκεηνρψλ απνηειεί ξεθφξ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έθζεζε. 
 
Τπελζπκίδνπκε φηη ζηνλ online επηρεηξεκαηηθφ νδεγφ καο (www.japan-greece-business.gr) 
ππάξρνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπσληθή αγνξά, ηηο δηαδηθαζίεο πξφζβαζεο, 
θαζψο θαη ηηο θιαδηθέο εθζέζεηο θαη εθδειψζεηο. 
 
 

http://www.japan-greece-business.gr/


Πνηα πηζηνπνηεηηθά κπνξείηε λα παξαιάβεηε κε έλα «ΚΛΗΚ». 

ε ελλέα αλέξρνληαη κέρξη ζηηγκήο ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ην Γεκφζην κπνξεί λα παξέρεη 

ζηνπο πνιίηεο κε έλα απιφ θιηθ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο. πγθεθξηκέλα, φζνη έρνπλ ήδε 

θσδηθνχο πξφζβαζεο ζην TAXISnet, κπνξνχλ λα απνθηνχλ ρσξίο πξφζζεηεο δηαδηθαζίεο 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηεο Κεληξηθήο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

ΔΡΜΖ (www.ermis.gov.gr), θαη λα παξαιακβάλνπλ ηα ελλέα απηά πηζηνπνηεηηθά κέζσ ηνπ 

ππνινγηζηή ηνπο. Δίλαη κία ππεξεζία πνπ εμππεξεηεί θαη ηνπο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ νη 

νπνίνη, φπσο θαη νη ππφινηπνη, κε απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγνπλ ηε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία 

ηαπηνπνίεζεο κέζσ θπζηθήο παξνπζίαο ζηα ΚΔΠ. ηελ Πχιε αλαθέξνληαη σο 

«Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο – Άκεζε παξαιαβή απνηειέζκαηνο» ή «Καηεγνξίαο 02» θαη είλαη 

απεπζείαο πξνζβάζηκεο . Οη ελλέα ππεξεζίεο- πηζηνπνηεηηθά πνπ κπνξείηε λα βγάιεηε κε 

έλα απιφ θιηθ απφ ηνλ ππνινγηζηή ζαο είλαη νη εμήο: 1. Απφζπαζκα αηνκηθνχ ινγαξηαζκνχ 

ΗΚΑ, 2. Υνξήγεζε αληηγξάθνπ ιεμηαξρηθήο πξάμεο γάκνπ (Δηδηθφ Λεμηαξρείν), 3. Υνξήγεζε 

αληηγξάθνπ ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο (Δηδηθφ Λεμηαξρείν), 4. Υνξήγεζε αληηγξάθνπ 

ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ (Δηδηθφ Λεμηαξρείν), 5. Υνξήγεζε βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο (γηα επηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο), 6. Υνξήγεζε βεβαίσζεο γέλλεζεο (Δζληθφ 

Γεκνηνιφγην), 7. Υνξήγεζε βεβαίσζεο ηζαγέλεηαο (Δζληθφ Γεκνηνιφγην), 8. Υνξήγεζε 

βεβαίσζεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο γηα ΟΓΑ (Δζληθφ Γεκνηνιφγην), 9. Υνξήγεζε 

βεβαίσζεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (Δζληθφ Γεκνηνιφγην). Δπηζεκαίλεηαη φηη ην έγγξαθν 

απηφ ν πνιίηεο κπνξεί λα ην εθηππψζεη θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ λ. 4325/2015. Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο θέξνπλ ζην θάησ κέξνο ηνπο έλα κνλαδηθφ «Κσδηθφ 

Δπαιήζεπζεο» πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα επαιεζεπηνχλ απφ νπνηνλδήπνηε απνδέθηε 

κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ειέγρνπ εγθπξφηεηαο εγγξάθσλ πνπ παξέρεη ε Πχιε «ΔΡΜΖ». Γηα 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο, απαηηείηαη ππνρξεσηηθά λα έρεη πξνεγεζεί ε ζχλδεζή 

ηνπ ζηελ Πχιε «ΔΡΜΖ». 

 

ΗΚΑ, ΟΑΔΔ, ΟΓΑ & ΔΣΑΑ Έζηεηιαλ 261.906 αηνκηθέο εηδνπνηήζεηο ζε νθεηιέηεο ην 

2015. 

ηα 15,3 δηζ. επξψ αλήιζαλ ην 2015 νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, 

δείρλνληαο ην εθξεθηηθφ πξφβιεκα κε ην νπνίν είλαη αληηκέησπν ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα 

ηεο ρψξαο. χκθσλα κε έθζεζε ηνπ Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (ΚΔΑΟ) 

ζην ηέινο ηνπ 2015 νη βεβαησκέλεο πξνο είζπξαμε νθεηιέο έθηαζαλ ηα 15,3 δηζ. επξψ, ελψ 

ην πνζνζηφ ησλ νθεηιψλ πνπ παξακέλεη ζε ξχζκηζε αλέξρεηαη κφιηο ζε 5,2 δηζ. επξψ. Σν 

ζπλνιηθφ πνζφ ησλ νθεηιψλ γηα ηηο νπνίεο ειήθζεζαλ αλαγθαζηηθά κέηξα, αλήιζε ζηα 10,07 

δηζ. επξψ, ελψ ην πνζφ πνπ απψιεζε ξχζκηζε θαη επίζεο μεθίλεζε ε ίδηα δηαδηθαζία, αλήιζε 

ζην 1,09 δηζ. επξψ. Μέρξη ηέινο Γεθεκβξίνπ 2015 απφ ην ΚΔΑΟ είραλ απνζηαιεί 261.906 

αηνκηθέο εηδνπνηήζεηο ζε νθεηιέηεο ΗΚΑ, ΟΑΔΔ, ΟΓΑ θαη ΔΣΑΑ. Σνλ Γεθέκβξην μεθίλεζε ε 

ειεθηξνληθή απνζηνιή θαηαζρεηεξίσλ εηο ρείξαο ηξαπεδψλ θαη πιένλ, ε θνηλνπνίεζε ησλ 

θαηαζρεηεξίσλ εγγξάθσλ, ε παξαιαβή ησλ εθζέζεσλ επίδνζεο, θαζψο θαη ε απνζηνιή ησλ 

δειψζεσλ ηξίηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά. ηελ έθζεζε επηζεκαίλεηαη φηη ην 39% ησλ 

νθεηιεηψλ έρνπλ ρξέε έσο 15.000 επξψ, ελψ κφιηο 1.028 νθεηιέηεο ζπγθεληξψλνπλ ην 23% 

ησλ ρξεψλ (3,5 δηζ. επξψ). Σν πψο έρεη επηδξάζεη ε θξίζε ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

απνηππψλεηαη απφ ην ζηνηρείν ηεο έθζεζεο πνπ δείρλεη φηη ην 19,18% ησλ νθεηιψλ (3 δηζ. 

επξψ) δεκηνπξγήζεθε απφ νθεηιέηεο πνπ μεθίλεζαλ λα ρξσζηνχλ γηα πξψηε θνξά απφ ην 

2010 θαη κεηά. 

 

ΔΡΓΑΝΖ: Ζ αθηηλνγξαθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 

ε 1.673.732 αλέξρεηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ζηε ρψξα, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ειεθηξνληθά ζην ζχζηεκα 

«ΔΡΓΑΝΖ» θαηά ην δηάζηεκα απφ 1 έσο 21 Οθησβξίνπ 2015 θαη αθνξνχλ ην έηνο 2016, 

φπσο αλαθνίλσζε ην ππνπξγείν Δξγαζίαο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ εξγαδφκελνπο 

κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αλέξρνληαη ζε 222.281, ελψ κε ηα παξαξηήκαηά ηνπο, 

ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο απφ ηελ έδξα ηνπο, αλέξρνληαη ζε 261.623. Αληίζηνηρα γηα ην 2014 

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/elServices?p_type=2.
https://oenet.gr/online/oen/item/30527-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82


νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχζαλ εξγαδφκελνπο αλέξρνληαλ ζε 214.409, ελψ κε ηα 

παξαξηήκαηά ηνπο, αλέξρνληαλ ζε 251.324. Απφ ηηο 222.281 επηρεηξήζεηο πνπ θαηαγξάθεη 

ην ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ» νη 198.375 έρνπλ απφ έλαλ έσο δέθα εξγαδνκέλνπο, ελψ 20.379 

είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 11 έσο 50 άηνκα. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

απαζρνινχλ άλσ ησλ 4.000 εξγαδνκέλσλ είλαη 18, ηξεηο πεξηζζφηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

πεξαζκέλε ρξνληά. ε φ,ηη αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ αλά θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο (39.957 ή 17,98%) αζρνινχληαη κε ην ιηαληθφ 

εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ, ελψ 29.486 

επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ππεξεζίεο εζηίαζεο. Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ, πξνθχπηεη φηη θαηά ην έηνο 2015, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απαζρνινχληαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, είλαη ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξνο  ζε ζρέζε κε ην έηνο 2014, θαηά 88.666  λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαο 

ζε εηήζηα βάζε αχμεζε θαηά 5,79%. Απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, 863.837 

είλαη άλδξεο θαη 756.008 γπλαίθεο. Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

παξαξηεκάησλ ηνπο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη αλά Πεξηθέξεηα, έρεη σο εμήο: Αηηηθήο: 

102.303,Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο: 42.578, Κξήηεο: 18.306, Θεζζαιίαο: 14.402, Ννηίνπ Αηγαίνπ: 

13.086, Γπηηθήο Διιάδαο: 12.775, Πεινπνλλήζνπ: 12.104, Αλ. Μαθεδνλίαο – Θξάθεο: 

11.960, ηεξεάο Διιάδαο: 10.248, Ζπείξνπ: 7.111, Ηνλίσλ Νήζσλ: 6.968, Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο: 5.417, Βνξείνπ Αηγαίνπ: 4.365. 

 

 

Μέρξη ηνλ Απξίιην ε ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ όζσλ θαηέζεζαλ αίηεζε ππαγσγήο 

ζην Ν. ΚΑΣΔΛΖ ην 2015. 

Μέρξη ηνλ Απξίιην ζα κπνξνχλ νη δαλεηνιήπηεο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε ππαγσγήο ζην 

λ. Καηζέιε ην 2015 λα ππνβάιινπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ρνξεγνχλ νη ηξάπεδεο 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο θάζε αίηεζεο, φπσο αλέθεξε ν Γ.Γ. Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή. «Τπάξρεη ζέκα κε ηελ ηήξεζε απφ ηηο ηξάπεδεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ 

δεθαεκέξνπ γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ» αλέθεξε ν θ. Παπαδεξάθεο θαη 

ζεκείσζε φηη αλαδεηείηαη έλα ηξφπνο θαιήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ηξάπεδεο. «Γψζακε κηα 

παξάηαζε πάλσ απφ 45 κέξεο. Θα θηάζεη ην ρξνληθφ πεξηζψξην. Ζ λέα πξνζεζκία απαληά 

ζε απηφ πνπ ιέλε νη ηξάπεδεο φηη δειαδή έρνπλ αληηθεηκεληθή δπζθνιία λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηα αηηήκαηα» είπε ν θ. Παπαδεξάθεο. 

 

 

ΔΛ.ΣΑΣ.: Μείσζε θαηά 15,1% ηνπ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο ην 2015. 

ην πνζφ ησλ 3.714,8 εθαη. επξψ (4.028,6 εθαη. δνιάξηα) αλήιζε ε ζπλνιηθή αμία ησλ 

εηζαγσγψλ - αθίμεσλ, θαηά ην µήλα Γεθέκβξην 2015 έλαληη 4.033,8 εθαη. επξψ (4.959,2 εθαη. 

δνιάξηα) θαηά ηνλ ίδην µήλα ηνπ έηνπο 2014 παξνπζηάδνληαο κείσζε, ζε επξψ, 7,9%. 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ε αληίζηνηρε κεηαβνιή ρσξίο ηα πεηξειαηνεηδή 

παξνπζίαζε κείσζε θαηά 44,7 εθαη. επξψ, δειαδή 1,6%. Σν έιιεηµµα ηνπ εµπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεµα Ηαλνπαξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2015 αλήιζε ζε 17.776,5 εθαη. 

επξψ (19.472,6 εθαη. δνιάξηα) έλαληη 20.935,1 εθαη. επξψ (27.522,6 εθαη. δνιάξηα) θαηά ην 

ίδην δηάζηεµα ηνπ έηνπο 2014, παξνπζηάδνληαο κείσζε, ζε επξψ, 15,1%. Ζ αληίζηνηρε 

κεηαβνιή ρσξίο ηα πεηξειαηνεηδή παξνπζίαζε κείσζε θαηά 1.135,6 εθαη. επξψ, δειαδή 

7,3%. 

 

ΔΛΣΑΣ: Αύμεζε ζηελ θπθινθνξία απηνθίλεησλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016. 

Αχμεζε ζηελ θπθινθνξία απηνθηλήησλ ζεκεηψζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ζχκθσλα κε 

αλαθνίλσζε ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛΣΑΣ). πγθεθξηκέλα θαηά ην Ηαλνπάξην 

ηνπ 2016 θπθινθφξεζαλ γηα πξψηε θνξά 10.665 απηνθίλεηα (θαηλνχξγηα ή µεηαρεηξηζµέλα 

εμσηεξηθνχ) έλαληη 10.289 πνπ θπθινθφξεζαλ ηνλ αληίζηνηρν µήλα ηνπ έηνπο 2015, 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε 3,7%. 

 

 



«ηνλ αέξα» ηα πξόζηηκα ηεο ΑΔΠΗ. 

Νέν επεηζφδην ζηνλ αθήξπρην πφιεκν πνπ καίλεηαη ζηελ αγνξά κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ 

είζπξαμεο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεσλ γηα ηε 

κνπζηθή πνπ παίδνπλ ζηνλ ρψξν ηνπο, θαζψο γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο (ΝΚ) βάδεη θξέλν ζηηο εθφδνπο ησλ ειεγθηψλ θαη ζηα πξφζηηκα πνπ επηβάιινπλ, 

αλ δελ ζπλνδεχνληαη απφ θξαηηθά φξγαλα, φπσο αζηπλνκηθνχο ή δεκνηηθνχο ππαιιήινπο 

θ.ά. πνπ ζα βεβαηψζνπλ επηηφπνπ ηελ παξάβαζε. Ζ γλσκνδφηεζε δεηήζεθε απφ δήκνπο 

πνπ δηαθσλνχζαλ ζηελ πξαθηηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. Δπί 

ηεο νπζίαο, δελ ακθηζβεηεί ηελ ππνρξέσζε ηνπ θάζε επηρεηξεκαηία λα θαηαβάιεη αληίηηκν 

πξνο ηηο εηαηξείεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζθνπφ ηελ είζπξαμή ηνπο, 

νχηε ην φηη απηέο είλαη νη κφλεο λφκηκεο λα δηαπηζηψζνπλ θαη λα βεβαηψζνπλ αλ γίλεηαη 

παξάλνκα ρξήζε ελφο έξγνπ, παξαβηάδνληαο ηα δηθαηψκαηα ηνπ δεκηνπξγνχ πνπ απηέο 

εθπξνζσπνχλ. Θέηεη, φκσο, έλαλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ζηνλ ηξφπν ειέγρνπ θαη επηβνιήο 

ηεο ππνρξέσζεο πιεξσκήο ησλ πνζψλ απηψλ: ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ παξίζηαηαη 

θξαηηθφ φξγαλν θαηά ηνλ έιεγρν ζε καγαδηά ε έθζεζε δηαπηζηψζεσλ ηνπ ειεγθηή-ππαιιήινπ 

ηεο εηαηξείαο ζα ζεσξείηαη απιή θαηαγγειία πξνο ηνλ δήκν θαη φρη πξάμε βεβαίσζεο 

παξάβαζεο θαη επηβνιήο θπξψζεσλ. 

 

Νέα εθαξκνγή «Ζιεθηξνληθή Αίηεζε» εληνο Φεβξνπαξίνπ ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ. 

Ο ΟΑΔΔ, ζηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιεη γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, πξφθεηηαη λα θαζηεξψζεη εληφο Φεβξνπαξίνπ 2016  ηελ 

εθαξκνγή «Ζιεθηξνληθή Αίηεζε» πνπ ζα θαιχπηεη ηηο πεξηζζφηεξεο θαη ζπλεζέζηεξεο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ πξναλαθεξζείζα εθαξκνγή, ζηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηεο, ζα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα εμππεξεηνχληαη ηαρχηεξα θαη ζα δηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ 

ππαιιήισλ.  

 

Έσο ηηο 8 Οθηώβξηνπ παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ 

απζαίξεησλ. 

Παξαηείλεηαη έσο θαη ηηο 8 Οθησβξίνπ 2016 ε πξνζεζκία ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ απζαηξέησλ, ε νπνία έιεγε πξνζερψο. Ζ παξάηαζε, φπσο 

αλαθέξεη ε ζρεηηθή Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα 

εληαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο πεξηζζφηεξνη ηδηνθηήηεο απζαηξέησλ. Ζ παξάηαζε 

πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Δπθιείδε Σζαθαιψην, ηνλ ππνπξγφ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Πάλν θνπξιέηε θαη ηνλ αλαπιεξσηή ππνπξγφ Πεξηβάιινληνο 

Γηάλλε Σζηξψλε. 

 

Γηα κεζαία θαη ςειά εηζνδήκαηα ν λένο ΔΝΦΗΑ. 

Ο λένο θφξνο πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ΔΝΦΗΑ ζα ιακβάλεη σο δεδνκέλν ηνλ εηζπξαθηηθφ 

ζηφρν ησλ 2,65 δηο. επξψ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπκθσλία κε ηνπο ζεζκνχο αιιά ζα 

κεηαθέξεη ην βάξνο απφ ηα ρακειά θαη ηα κεζαία ζηα πςειά εηζνδήκαηα θαη πεξηνπζίεο, 

αλέθεξε ην άββαην ν Γελ. Γξακκαηέαο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Νίθνο Μαηδάθνο κηιψληαο ζην 

Παλειιήλην ζπλέδξην ηεο Οκνζπνλδίαο Ηδηνθηεηψλ Αθηλήησλ. Ο θ. Μαηδάθνο αλαθέξζεθε 

αθφκε ζηε ξχζκηζε πνπ έγηλε πξφζθαηα γηα ηα αλείζπξαθηα ελνίθηα θαη ηε κείσζε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ηηκψλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηνρψλ ελψ ηφληζε φηη δελ πξφθεηηαη λα 

ππάξμεη θφξν θαηαηγίδα. 

 

Πξνζπάζεηα εκπνξηθήο εμαπάηεζεο από ηελ εηαηξεία Pronto Cash and Carry GmbH. 

Έρεη πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ Γξαθείνπ καο πξνζπάζεηα εμαπάηεζεο Διιήλσλ παξαγσγψλ 

θαη εμαγσγέσλ ηξνθίκσλ απφ εηαηξία κε ηελ επσλπκία «Pronto Cash and Carry Gmbh», 

πνπ θέξεηαη λα έρεη έδξα ζην Dinslaken, θξαηίδην ηεο Βφξεηαο Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο.  

 

πληζηνχκε ζηνπο Έιιελεο παξαγσγνχο θαη εμαγσγείο λα είλαη επηθπιαθηηθνί ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπο κε εηαηξίεο πνπ ηνπο πξνζεγγίδνπλ κέζσ email, κε δέιεαξ  κεγάιεο 

παξαγγειίεο θαη απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ επί πηζηψζεη. 



 

ΑΗΓΤΠΣΟ 

Αλαζεώξεζε λόκωλ πεξί επελδύζεωλ, εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηειωλείωλ 

Οη αξκφδηεο θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο είλαη πηζαλφ λα πξνβνχλ  ζε επαλεμέηαζε ησλ 

λφκσλ πεξί επελδχζεσλ, εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεισλείσλ, θαζψο ηα ηξία λνκνζεηήκαηα 

θξίλνληαη σο κάιινλ αλεπαξθή, απφ ελδηαθεξφκελεο θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο νκάδεο. 

ε ηειηθή θάζε πξνεηνηκαζίαο είλαη επίζεο λνκνζρέδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Πησρεπηηθφ 

Κψδηθα, Δκπνξηθφ Μεηξψν, Κηεκαηνινγηθά Έγγξαθα, θαζψο θαη ηξνπνινγίεο ζε 

πθηζηάκελνπο Νφκνπο πεξί Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαη πεξί Δηαηξεηψλ. 

Σαπηφρξνλα, απμάλεηαη πίεζε γηα δηεπζέηεζε εθθξεκνηήησλ ζε δεηήκαηα θνξνινγίαο, 

δαζκψλ θαη ειέγρνπ εηζαγσγψλ, πνπ επίζεο απαηηνχλ άκεζε εηζαγσγή λέαο λνκνζεζίαο. Δλ 

φςεη ηεο ςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016-2017 πξηλ απφ ηνλ 

Ηνχλην, είλαη πηζαλή ε λνκνζεηηθή δηεπζέηεζε θαη ηνπ θνξνινγηθνχ δηθαίνπ. ην πεδίν απηφ, 

πξνέρεη αληηθαηάζηαζε Φφξνπ Καηαλάισζεο, απφ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, πνπ έπξεπε 

λα έρεη ήδε νινθιεξσζεί.  

-Πηζηνπνίεζε κνλάδωλ παξαγωγήο γηα εμαγωγέο ζηελ Αίγππην 

Απφ 1/3/2016 ζπζηήλεηαη εηδηθφ κεηξψν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ εθεμήο ν 

αιινδαπέο κνλάδεο παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε εμαγσγή ησλ πξντφλησλ 

ηνπο ζηελ Αίγππην. Ο θαηάινγνο ελ ιφγσ πξντφλησλ είλαη εμαηξεηηθά επξχο θαη πεξηιακβάλεη, 

κεηαμχ άιισλ, ηξφθηκα, θξνχηα, δαραξψδε, ζνθνιαηνεηδή, θαιιπληηθά, βηνκεραληθά 

πξντφληα, πθάζκαηα θ.ά. 

Ζ Αληηπξνζσπεία ηεο ΔΔ ζηελ Αίγππην εμεηάδεη ελδειερψο ηελ ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία, σο 

πξνο ηε ζπκβαηφηεηά ηεο κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ΠΟΔ θαη ηδηαίηεξα κε ηε πκθσλία 

χλδεζεο ΔΔ – Αηγχπηνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 

απεπζχλνληαη ζην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Καΐξνπ (ecocom-

cairo@mfa.gr ).  

 

 

ΑΛΒΑΝΗΑ 

ΔιιελνΑιβαληθόο Δπηρεηξεκαηηθόο Οδεγόο 2015-2016 

Tν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ζηα Σίξαλα, επηκειήζεθε 

ηελ έθδνζε ηνπ Διιελν – Αιβαληθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ Οδεγνχ 2015-2016 .  

Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε επηρεηξήζεσλ ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζηελ Αιβαλία, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο, ηελ πιεξνθνξηθή, ην εκπφξην, ηε βηνκεραλία, ηνλ ρψξν ηεο πγείαο, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηηο θαηαζθεπέο θαη δνκηθά πιηθά θ.ά. ε απηφ ην πιαίζην, ν Διιελν-Αιβαληθφο 

Δπηρεηξεκαηηθφο Οδεγφο ζα απνηειέζεη ρξήζηκν θαη δπλακηθφ εξγαιείν γηα ηελ εκβάζπλζε 

ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδνο θαη Αιβαλίαο. 

Σν πξψην κέξνο ηνπ Διιελν-Αιβαληθνχ Δπηρεηξεκαηηθoχ Οδεγνχ πεξηιακβάλεη 

επηρεηξεκαηηθά πξνθίι, ζε ηξεηο γιψζζεο (Διιεληθά, Αιβαληθά, Αγγιηθά), θαζψο θαη πιήξε 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 130 επηρεηξήζεσλ ειιεληθψλ θαη ειιελν-αιβαληθψλ ζπκθεξφλησλ, 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αιβαλία. Σν δεχηεξν κέξνο, πεξηιακβάλεη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο νηθνλνκηθνχ, εκπνξηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη απεπζχλεηαη 

ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα επεθηείλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ Αιβαλία. 

Ζ έθδνζε είλαη δηαζέζηκε θαη ειεθηξνληθά ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.agora.mfa.gr .   
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ΑΛΓΔΡΗΑ 

Έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο αδεηώλ εηζαγωγήο 

Απφ ηελ 1.1.2016 εηέζε ζε ηζρχ ην εθηειεζηηθφ δηάηαγκα 15-306 γηα θαζηέξσζε αδεηψλ 

εηζαγσγήο ζηελ Αιγεξία. Οη άδεηεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ζε απηνκάησο θαη κε 

απηνκάησο ρνξεγνχκελεο.  

ηελ πξψηε θαηεγνξία εκπίπηνπλ ηα αγξνηηθά πξντφληα θαη πξντφληα δηαηξνθήο. ηελ 

δεχηεξε θαηεγνξία εκπίπηνπλ βηνκεραληθά θπξίσο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δχν πξντφληα πνιχ 

ζεκαληηθά γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο, φπσο ν ζηδεξνπιηζκφο ζθπξνδέκαηνο θαη ην ηζηκέλην 

Portland.  

Με ηηο ξπζκίζεηο απηέο επηδηψθεηαη ε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ ηεο Αιγεξίαο ζηα επίκαρα 

πξντφληα θαηά 50%. Οη πνζνζηψζεηο θαζνξίδνληαη αλά εηζαγσγέα θαη φρη αλά ρψξα. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξ. 52 ηνπ Νφκνπ πεξί Πξνυπνινγηζκνχ 2016 πξνβιέπεηαη 

ππαγσγή ησλ πξντφλησλ πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο αδεηψλ εηζαγσγψλ, ζε θαζεζηψο 

θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο 5-30%. 

 

 

ΒΔΛΓΗΟ 

Μειέηε βειγηθήο αγνξάο βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ 

Σν Γξαθείν ΟΔΤ Βξπμειιψλ έρεη αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΞ www.agora.mfa.gr 

επηθαηξνπνηεκέλε κειέηε ηεο βειγηθήο αγνξάο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. ην ίδην ζεκείν έρνπλ 

αλαξηεζεί αξρεία εηζαγσγέσλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ζην Βέιγην, θαζψο θαη 

ζηνηρεία θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο. 

 

ΒΡΑΕΗΛΗΑ 

Δλδηαθέξνλ γηα εηζαγωγή καξκειάδαο βύζζηλν από βξαδηιηαλή εηαηξεία 

Ζ εηαηξεία SHIRIN COEMRCIAL EIRELI εμεδήισζε ελδηαθέξνλ εηζαγσγήο ζηε Βξαδηιία, 

καξκειάδαο βχζζηλν. Ζ ζπγθεθξηκέλε είλαη κηθξή κνλνπξφζσπε εηαηξεία πνπ ζπζηάζεθε 

κφιηο ζηηο 13/1/2016.  

Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο επηρείξεζεο είλαη: 

SHIRIN COMERCIAL EIRELI – ME 

Πξφζσπν επηθνηλσλίαο / ηδηνθηήηεο: θ. HOOMAN MANI 

Κηλεηφ: +55 11-99911-7160 

Email: hoomanmani@uol.com.br  

 

 

ΖΠΑ 

Νένη θαλνληζκνί γηα ηε ζήκαλζε ηωλ πξνϊόληωλ από ηελ Ακεξηθαληθή Τπεξεζία 

Σξνθίκωλ θαη Φαξκάθωλ (FDA) 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2016 αλακέλεηαη λα δεκνζηεπηεί ην ηειηθφ ζρέδην θαλνληζκνχ ηεο 

Ακεξηθαληθήο Τπεξεζίαο Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (FDA) ζρεηηθά κε ηε ζήκαλζε ησλ 

πξντφλησλ. Οη λέεο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ αιιαγέο ηφζν ζην πεξηερφκελν ηεο εηηθέηαο, φζν 

θαη ζηε κνξθή απνηχπσζεο ησλ δηαηξνθηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ ζπκκφξθσζε ζηνπο λένπο 

θαλνληζκνχο ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο ησλ πξνζερψλ δχν εηψλ. 

 

 

ΗΝΓΗΑ 

Αύμεζε εηζαγωγηθνύ δαζκνύ ζηα βξώζηκα έιαηα 

Σν ηλδηθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο δήηεζε ηελ θαηά 5% αχμεζε ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ ζηα 

βξψζηκα έιαηα, ζε κία πξνζπάζεηα λα πξνζηαηεπζνχλ νη Ηλδνί γεσξγνί απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ.  

http://www.agora.mfa.gr/
mailto:hoomanmani@uol.com.br


Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 ν ζπγθεθξηκέλνο εηζαγσγηθφο δαζκφο απμήζεθε απφ 7,5% ε 

12,5%, γηα ηα κε επεμεξγαζκέλα βξψζηκα έιαηα θαη απφ 15% ζε 20% γηα ηα επεμεξγαζκέλα. 

Οη εηζαγσγέο βξψζηκσλ ειαίσλ απμήζεθαλ θαηά 24% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014-5 θηάλνληαο 

ζε 14,42 εθ. ηφλνπο εμαηηίαο ηεο πηψζεο ζηηο δηεζλείο ηηκέο. Σν 60% ησλ εηεζίσλ αλαγθψλ 

γηα βξψζηκα έιαηα ζηελ Ηλδία θαιχπηεηαη απφ εηζαγσγέο, θπξίσο απφ ηελ Μαιαηζία θαη ηελ 

Ηλδνλεζία. 

 

 

ΗΟΡΓΑΝΗΑ 

Έθζεζε HORECA  Ινξδαλίαο 2016 (Ακκάλ - 8-10/10/2016) 

ηηο 8-10 Οθησβξίνπ 2016 ζα δηνξγαλσζεί ζην εθζεζηαθφ θέληξν Zara ηνπ Ακκάλ ηεο 

Ηνξδαλίαο ε έθζεζε HORECA 2016. Ζ έθζεζε θαιχπηεη ηελ πεξηνρή ηεο Ηνξδαλίαο, ηνπ 

Ληβάλνπ, ηεο πξίαο θαη ηνπ Ηξάθ, αιιά απεπζχλεηαη επίζεο ζε επηρεηξεκαηηθφ θνηλφ ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Κφιπνπ.  

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www.horeca-

jordan.com/index.html . 

 

ΚΗΝΑ 

Έγθξηζε από θηλεδηθέο αξρέο εηζαγωγήο αθηηληδίωλ 

Ζ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ έγθξηζε δηαδηθαζηψλ εηζαγσγήο AQSIQ ελεκέξσζε φηη 

νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ είρε πξνσζήζεη ε 

ειιεληθή πιεπξά, αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή αθηηληδίσλ ειιεληθήο παξαγσγήο. Ζ ζρεηηθή 

δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε κε αλάξηεζε ζηνλ ηζηνρψξν ηεο σο άλσ ππεξεζίαο.  

http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/fwdh_n/qymd/zwjcp/gwqymd/201511/P02015112454747881572

7.pdf  

 

 

ΜΑΡΟΚΟ 

Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξαρώξεζε δηθαηωκάηωλ ζαιαζζν-

θαιιηέξγεηαο 

Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Τδαηνθαιιηέξγεηαο Μαξφθνπ πξνθεξχζζεη 

δηαγσληζκφ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα αλάπηπμε ζρεδίσλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο θαη 

ζαιαζζνθαιιηέξγεηαο επί αθηνγξακκήο κήθνπο 225 ρικ, ζηελ πεξηνρή Dakhla – Oued Ed-

Dahab. 

Σα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα https://www.anda.gov.ma  

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο θαθέιισλ ππνςεθηνηήησλ εθπλέεη ηελ 22/4/2016 θαη ηνπηθή ψξα 

16:30. 

Πεγή:  Γραφείο ΟΕΥ Καδαμπλάνκα,14.1.2016 

 

ΟΤΚΡΑΝΗΑ 

Υνλδξεκπόξην θξνύηωλ ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο ηνπ Κηέβνπ – Αληαγωληζκόο ηνπξθηθώλ 

εζπεξηδνεηδώλ ιόγω ξωζηθνύ εκπάξγθν – Οκαιή δηαθίλεζε ειιεληθώλ θξνύηωλ ζε 

νπθξαληθή αγνξά 

Απφ ηαθηηθέο επηηφπηεο επηζθέςεηο ππαιιήισλ ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ 

Τπνζέζεσλ Κηέβνπ ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ηεο νπθξαληθήο 

πξσηεχνπζαο πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο παξαηεξήζεηο: 

- Ζ Σνπξθία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πξνκεζεπηέο καληαξηληψλ αηζνχκα 

ζηελ Οπθξαλία. Οη ηηκέο είλαη ζρεηηθά ρακειέο θαη ην είδνο φρη ηδηαίηεξα θαιήο πνηφηεηαο. 

Πξφζθαηα, παξαηεξείηαη θαη ηθαλφο αξηζκφο θνξηίσλ απφ ηελ Αίγππην ζε αληαγσληζηηθέο 

ηηκέο, θαζψο θαη νξηζκέλεο πβξηδηθέο πνηθηιίεο Νφβα απφ ηελ Κχπξν. 

http://www.horeca-jordan.com/index.html
http://www.horeca-jordan.com/index.html
http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/fwdh_n/qymd/zwjcp/gwqymd/201511/P020151124547478815727.pdf
http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/fwdh_n/qymd/zwjcp/gwqymd/201511/P020151124547478815727.pdf
https://www.anda.gov.ma/


- ηελ πνηθηιία Κιεκεληίλεο, δηαθηλνχληαη ειιεληθά καληαξίληα (24 γθξ/θηιφ), θαζψο θαη 

ηζπαληθά θαη ηηαιηθά ζε θαηά ηη πςειφηεξεο ηηκέο (30-32 γθξ/θηιφ) 

- Σν ειιεληθφ αθηηλίδην θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ νπθξαληθή αγνξά (γηα ην έηνο 2015). 

Ο αληαγσληζκφο απνηειείηαη απφ κηθξέο πνζφηεηεο ρακειήο πνηφηεηαο αθηηληδίσλ 

πξνέιεπζεο Ηηαιίαο θαη Ηξάλ.  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην 

Γξαθείν ΟΔΤ Κηέβνπ (ecocom-kiev@mfa.gr ) 

Πεγή:  Γραφείο ΟΕΥ Κιέβοσ,18.1.2016 

 

 

ΠΓΓΜ 

Απαγόξεπζε εηζαγωγήο βννεηδώλ θαη παξαζθεπαζκάηωλ απηώλ από πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο όπνπ δηαπηζηώζεθαλ θξνύζκαηα νδώδνπο δεξκαηίηηδαο - Δλέξγεηεο 

Διιεληθώλ Αξρώλ γηα άξζε ηεο απαγόξεπζεο εηζαγωγήο βννεηδώλ θαη 

παξαζθεπαζκάηωλ απηώλ από πεξηνρέο ηεο Διιάδαο 

Ζ θπβέξλεζε ηεο ΠΓΓΜ θαηφπηλ ελεξγεηψλ ησλ Γηπισκαηηθψλ καο Αξρψλ επεμεξγάδεηαη 

ζρέδην δηαδηθαζίαο εηδηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ζα ζπλνδεχεη θηελνηξνθηθά πξντφληα θαη ζα 

απνηειεί απφδεημε φηη απηά δελ πξνέξρνληαη απφ πεξηνρέο ηεο Διιάδαο φπνπ έρνπλ 

παξνπζηαζηεί θξνχζκαηα νδψδνπο δεξκαηίηηδαο.  

Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο λέαο απφθαζεο ζα ζεκάλεη ε θαηάξγεζε ηεο παιηάο κε ηελ νπνία 

ππήξρε ζπλνιηθή απαγφξεπζε γηα εηζαγσγέο ηέηνησλ πξντφλησλ απφ ηελ Διιάδα. 

 

ΠΟΛΩΝΗΑ 

Σνπξηζηηθέο αθίμεηο ζηελ Διιάδα από ηελ Πνιωλία ην α’ 9κελν ηνπ 2015 

Καηά ην α’ 9κελν ηνπ 2015 ε Διιάδα θαηέιαβε σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ηελ πξψηε ζέζε 

ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ Πνισλψλ ηνπξηζηψλ, κε πνζνζηφ 29,7%.  

ε ζεηξά πξνηίκεζεο ρσξψλ κεηά ηελ Διιάδα αθνινπζνχλ Ηζπαλία, Βνπιγαξία, Ηηαιία, 

Πνξηνγαιία θαη Σνπξθία. 

 

 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 

6νο Γηεζλήο Γηαγωληζκόο Δμαηξεηηθνύ Παξζέλνπ Διαηνιάδνπ, Beja Πνξηνγαιίαο 

ηηο 21-25 Απξηιίνπ 2016 ζην πιαίζην ηεο 33εο Αγξνηηθήο Έθζεζεο OVIBEJA ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ν 6νο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο Δμαηξεηηθνχ Παξζέλνπ Διαηνιάδνπ, ν νπνίνο 

δηνξγαλψλεηαη απφ ηνπο θνξείο ACOS (Αγξφηεο ηνπ Νφηνπ) θαη Οίθνο Διαηνιάδνπ (Έλσζε 

Διαηνπαξαγσγψλ Πνξηνγαιίαο), κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Πνξηνγαιηθνχ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο, Γαζνθνκίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Ο δηαγσληζκφο δηεμάγεηαη ελψπηνλ δηεζλνχο θξηηηθήο επηηξνπήο πνπ απαξηίδεηαη απφ 

πηζηνπνηεκέλνπο απφ ην Γηεζλέο πκβνχιην Διαηνιάδνπ γεπζηγλψζηεο ειαηνιάδνπ, 

πξνεξρφκελνπο απφ ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Διιάδα, ηελ Υηιή, ηελ 

Σπλεζία θ.ά. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη δσξεάλ θαη ε πξνζεζκία απνζηνιήο δεηγκάησλ ιήγεη 

ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2016.  

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ (ζηελ αγγιηθή γιψζζα) κε ηελ θα Mariana 

Matos, (email: m.matos@casadoazeite.pt ) κε θνηλνπνίεζε ζην γξαθείν ΟΔΤ Ληζζαβψλαο 

(ecocom-lisbon@mfa.gr)   
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ΡΟΤΜΑΝΗΑ 

Πξνώζεζε εμαγωγώλ ειιεληθώλ πξνϊόληωλ – δπλαηόηεηα πξνβνιήο θαη δηαθίλεζεο 

κέζω αιπζίδαο Mega Image 

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Βνπθνπξεζηίνπ έρεη έξζεη ζε επαθή κε 

ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο αιπζίδαο ζνππεξκάξθεη “Mega Image”, κε αληηθείκελν ηελ εχξεζε 

ηξφπσλ ελίζρπζεο ηεο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζην δίθηπν ηεο ελ ιφγσ 

αιπζίδαο. 

Ζ “Mega Image” αλήθεη ζηνλ ίδην φκηιν κε ηελ αιπζίδα «ΑΒ Βαζηιφπνπινο», δειαδή ηελ 

Delhaize Le Lion. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Ρνπκαλία απφ ην 1995 κε πάλησ απφ  400 

θαηαζηήκαηα ζε κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο θαη κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξά ο ζηελ 

πξσηεχνπζα (27%). Ζ αιπζίδα απηή δηαζέηεη ηελ κεγαιχηεξε γθάκα ειιεληθψλ πξντφλησλ. 

Αηηήκαηα γηα ζπλεξγαζία κε ηελ ζπγθεθξηκέλε αιπζίδα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ 

Γξαθείνπ ΟΔΤ Βνπθνπξεζηίνπ (ecocom-bucharest@mfa.gr). 

ηηο 21.1.2016 ε αιπζίδα «Mega Image» εγθαηλίαζε ην κεγαιχηεξν θαηάζηεκά ηεο ζην 

Βνπθνπξέζηη (πεξηνρή Baenasa) ζπλνιηθήο έθηαζεο 2.100 ηκ.  

 

Η Διιάδα απεηέιεζε ηνλ 1ν ηνπξηζηηθό πξννξηζκό γηα ηνπο Ρνπκάλνπο ην 2015 

Βάζεη εθηηκήζεσλ επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ θαη θπξίσο ηεο Έλσζεο Σνπξηζηηθψλ 

Πξαθηφξσλ Ρνπκαλίαο (ΑΝΑΣ), ην 2015 ε Διιάδα απεηέιεζε ηνλ πξψην πξννξηζκφ 

Ρνπκάλσλ ηνπξηζηψλ, ελψ ν ηειηθφο φγθνο ηνπξηζηψλ εθηηκάηαη φηη ζα ππεξβεί ηα 1.000.000 

άηνκα. 

Ο θχξηνο φγθνο ηνπ ξνπκαληθνχ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο θηλήζεθε πξνο ηελ Β. Διιάδα.  

 

Αλάγθε ελίζρπζεο ηωλ ειιεληθώλ εμαγωγώλ θξνύηωλ θαη ιαραληθώλ ζηελ Ρνπκαλία 

Μεηά ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο ηεο Ρσζίαο κε ηελ Σνπξθία, ηελ Οπθξαλία 

θαη ηελ Πνισλία, νη νπνίεο έρνπλ ζπλέπεηεο ζην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην, παξαηεξείηαη 

αχμεζε ησλ πνζνηήησλ ηνπξθηθψλ πξντφλησλ πνπ δηνρεηεχνληαη ζηελ ξνπκαληθή αγνξά.  

χκθσλα κε πιεξνθνξίεο επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ θαη θαηαζηεκάησλ ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ, ηα νπνία δηαθηλνχλ ειιεληθά πξντφληα θαη είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ 

ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ θεληξηθή ιαραλαγνξά ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ “SU MARKET”, 

πξνθχπηεη φηη απηή ηελ ζηηγκή ππάξρεη ππεξπξνζθνξά θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απφ 

πιεπξάο Σνπξθίαο, ιφγσ θπξίσο επηδφηεζεο ησλ εμαγσγψλ ηνπξθηθψλ πξντφλησλ.  

πγθεθξηκέλα, σο πξνο ηα εζπεξηδνεηδή, ηα ειιεληθά πνξηνθάιηα, ιφγσ ηεο πςειήο 

πνηφηεηάο ηνπο δελ θαίλεηαη λα πιήηηνληαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Αληίζεηα, ηα ηνπξθηθά 

ιεκφληα θπξηαξρνχλ αξηζκεηηθά ζηελ αγνξά έλαληη ησλ ειιεληθψλ, ελψ νη εμαγσγέο 

καληαξηληψλ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, θαζψο ν αληαγσληζκφο είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο. 

Δίλαη αλαγθαία ε πνηνηηθή ηνπο δηαθνξνπνίεζε, κε κεγαιχηεξν έιεγρν πνηφηεηαο, έηζη ψζηε 

λα κελ εμάγνληαη κε θχιια ή ρχδελ θαη κε ρακειφηεξε ηηκή.  

 

 

ΡΩΗΑ 

Καηάινγνο απαγνξεπκέλωλ δξαζηεξηνηήηωλ γηα ηνπξθηθέο εηαηξείεο – Αλάθιεζε 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηαμηδηωηηθώλ πξαθηνξείωλ ηνπξθηθώλ ζπκθεξόληωλ. 

Απφ ηηο 28.12.2015 ηζρχεη θαηάινγνο δξαζηεξηνηήησλ ησλ νπνίσλ ε άζθεζε απφ ηνπξθηθέο 

εηαηξείεο ζηελ Ρσζία, απαγνξεχεηαη. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα εηαηξείεο πνπ ειέγρνληαη απφ 

Σνχξθνπο πνιίηεο, ή εηαηξείεο κε έδξα ηελ Σνπξθία. Ζ απαγφξεπζε ηζρχεη απφ 1.1.2016. 

Ο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 

- Καηαζθεπή θηηξίσλ θαη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, 

- Αξρηηεθηνληθέο θαη κεραλνινγηθέο κειέηεο 

- Σνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία 

mailto:ecocom-bucharest@mfa.gr


- Δθηέιεζε έξγσλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε θξαηηθψλ θαη δεκνηηθψλ αλαγθψλ 

- Δπεμεξγαζία μπιείαο 

ην ίδην πιαίζην αλαθνηλψζεθε απφθαζε ησλ Ρσζηθψλ Αξρψλ γηα ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο 19 ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ κε ηζρχ 1.1.2016. 

 

 

ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ 

Δηζαγωγή Δληαίνπ Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) ζηηο έμη Υώξεο – Μέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Κόιπνπ 

Οη έμη ρψξεο – κέιε ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηελ 

ηειηθή πηνζέηεζε ζπκθσλίαο γηα ηελ εηζαγσγή θαη είζπξαμε Δληαίνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο (ΦΠΑ) χςνπο κέρξη 5% απφ ην έηνο 2018 θαη κεηά. 

Οη έμη ρψξεο βξίζθνληαη ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ΦΠΑ, ν 

νπνίνο ζε αξρηθφ ζηάδην ζα αθνξά θπξίσο δηάθνξα είδε ηξνθίκσλ, ελψ δελ πξφθεηηαη λα 

επηβιεζεί ζε επαίζζεηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο φπσο ηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη 

δηάθνξεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. ε αξρηθφ ζηάδην ν ΦΠΑ ζα είλαη εληαίνο γηα φια ηα θξάηε-

κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζα αλέξρεηαη ζε 5%. 

 

 

ΟΤΖΓΗΑ 

Καιέο πξννπηηθέο ηεο αγνξάο γαιαθηνθνκηθώλ πξνϊόληωλ ζηε νπεδία 

Οη πξννπηηθέο ηεο αγνξάο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηε νπεδία είλαη θαιέο, δεδνκέλεο 

ηεο νινέλα απμαλφκελεο θαηαλάισζεο, αιιά θαη ηεο ζπλερνχο θπθινθνξίαο λέσλ πξντφλησλ 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

ηε νπεδία νη εηζαγσγέο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ εμαγσγψλ, κε 

εμαίξεζε ην γάια. ηηο εηζαγσγέο πξνεγνχληαη ηα ηπξηά θαη αθνινπζεί ην γηανχξηη. Ωο πξνο 

ηα ειιεληθά γαιαθηνθνκηθά, ε πνζφηεηα εηζαγφκελεο θέηαο απφ ηελ Διιάδα, απμήζεθε ην 

2014 ζε ζρέζε κε ην 2013. Αχμεζε παξνπζηάδεη θαη ε εηζαγφκελε πνζφηεηα γηανπξηηνχ, ην 

ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

 

ΣΤΝΖΗΑ 

Φήθηζε ηνπ λόκνπ γηα ηηο πκπξάμεηο Γεκνζίνπ – Ιδηωηηθνύ Σνκέα (ΓΙΣ) από ηελ 

Σπλεζηαθή Βνπιή (13/11/2015) 

ηελ Σπλεζία πξφθεηηαη λα ηζρχζεη ην αξγφηεξν έσο ηελ 1/6/2016 (δειαδή κεηά ηελ έθδνζε 

ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνλ λφκν Π.Γ.) ν λένο λφκνο γηα ηηο ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ). θνπφο ηεο θπβέξλεζεο είλαη νη ΓΗΣ λα αλέξρνληαη ζην 10% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ.  

Οη ηνκείο πνπ θαιχπηνπλ είλαη (ελδεηθηηθά): αθαιάησζε, απνρέηεπζε, αηνιηθή ελέξγεηα, 

θσηνβνιηατθά, ζηαζκνί παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο, κεηαθνξέο, χδαηα.  

Ο λφκνο ζε γαιιηθή θαη αξαβηθή γιψζζα ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δζληθνχ 

Σππνγξαθείνπ Σπλεζίαο www.cnudst.rnrt.tn/wwwisis/jort.06/form.htm . 

 

Δλδηαθέξνλ ηπλεζηαθώλ εηαηξηώλ γηα εηζαγωγέο από ηελ Διιάδα ζην πιαίζην ηεο 

Έθζεζεο Γεωξγίαο. 

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Σχληδαο ζην πιαίζην ηεο Έθζεζεο 

Γεσξγίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εθεί, έρεη ζπγθεληξψζεη αηηήκαηα απφ ηπλεζηαθέο εηαηξείεο 

νη νπνίεο ελδηαθέξνληαη γηα εηζαγσγή απφ ηελ Διιάδα γηα ηα εμήο πξντφληα: βάζεσλ 

(supports) θσηνβνιηατθψλ, γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ, ηξαθηέξ, εξγαιείσλ, 

ζπφξσλ, δηδαληνθηφλσλ, ιηπαζκάησλ, ζπζηεκάησλ άξδεπζεο (goutte & goutte), ηρζπξψλ θαη 

γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ SIAMAP. 

http://www.cnudst.rnrt.tn/wwwisis/jort.06/form.htm


Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην 

Γξαθείν ΟΔΤ Σχληδαο (grtradetun@mfa.gr ). 

 

 

 

Σν πξψην πλέδξην ηνπ Διιελν – εξβηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο κε ζέκα «Γλσξίζηε 

Δπηρεηξεκαηηθά ηε εξβία» ζα δηεμαρζεί ζηηο 17 θαη 18 Μαξηίνπ 2016, ζην Δκπνξηθφ θαη 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (Δ.Β.Δ.Θ.), Σζηκηζθή 29, 54624, Θεζζαινλίθε. 

Οη επίζεκεο γιψζζεο ηνπ πλεδξίνπ ζα είλαη ε Διιεληθή θαη ε εξβηθή (ζα ππάξρεη 

ηαπηφρξνλε δηεξκελεία). 

Ζ ζεκαηνινγία ηνπ πλεδξίνπ είλαη: 

 Παξνπζίαζε εξβηθψλ project 

 Παξνπζίαζε θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο εξβίαο 

 Παξνπζίαζε εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο εξβίαο 

 Υξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο εξβίαο 

 ρέζε εξβηθνχ θξάηνπο – επηρεηξήζεσλ θαη ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία (ΔΠΑ) 

 Ννκηθφ θαζεζηψο επηρεηξήζεσλ – Γηαδηθαζία ζχζηαζεο κηαο λέαο εηαηξίαο ζηε εξβία 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Ζκεξίδαο ζα ιεηηνπξγεί έθζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ζ εγγξαθή αλέξρεηαη ζηα 80 € θαη πεξηιακβάλεη: 

 Παξαθνινχζεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνγξάκκαηνο 

 Σζάληα θαη έληππα ηεο Ζκεξίδαο 

 Πξφζθιεζε γηα ηελ εθδήισζε ιήμεο ηεο Ζκεξίδαο 
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πκκεηέρσ ζηελ 1st Gourmet Olive Exhibtion & Delicacies 

 

1st Gourmet Olive Exhibition & delicacies 

Με κεγάιε ραξά ζαο πξνζθαινχκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ έθζεζε 

“1st Gourmet Olive Exhibition & delicacies” πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 20, 21 θαη 22 

Μαΐνπ, 2016 ζηε Θεζζαινλίθε, ζην LAB'ATTOIR. 

 

Ζ έθζεζε νξγαλψζεθε κε επίθεληξν ηνπο αξηζηνηέρλεο παξαγσγνχο πξντφλησλ ειηάο, 

delicatessen, θαιιπληηθψλ, ρξεζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ππεξεζηψλ, εηαηξηψλ ζπζθεπαζίαο, 

ζρεδηαζκνχ θαη κε επηβεβαησκέλνπο αγνξαζηέο (Hosted Buyers) απφ 17 ρψξεο: νπεδία, 

Ννξβεγία, Ηξιαλδία, Μεγάιε Βξεηαλία, Φηιαλδία, Γεξκαλία, Γαιιία, Βέιγην, Οιιαλδία, 

Πνισλία, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, εξβία, Οπγγαξία, Σζερία, Απζηξία, Διβεηία, αιιά θαη 

πνιινχο εγρψξηνπο αγνξαζηέο. 

*Ζ έθζεζε είλαη αλνηρηή ζην θνηλφ θαη γηα ιηαληθέο πσιήζεηο. 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ην www.gourmetoliveexhibition.com, ή 

επηθνηλσλείηε ζην info@gourmetoliveexhibition.com 

 

 

 

 

 

 

http://gourmetoliveexhibition.us12.list-manage.com/track/click?u=b1fa65b7d05bd034f27ec68e6&id=a649c4045d&e=69b477b55e
http://www.gourmetoliveexhibition.com/
mailto:info@gourmetoliveexhibition.com
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1.EXPOMED EURASIA 

23
rd 

  International Istanbul Medical Analysis, Diagnosis, Treatment, 

Rehabilitation Product, Device, System, Technology, Equipment and Hospitals 

Fair  

  

2.LABTECHMED EURASIA 

19th International Istanbul Laboratory Technology System and 
Equipment Fair 

 

  
 

http://www.expomedistanbul.com/ 
 

 

Από 24 έωσ 27 Μαρτίου 2016 ςτην Κωνςταντινούπολη τησ Τουρκίασ.  
 

 

 

SPORTS & ACTIVE LIFE FAIR 

 

   Διεθνήρ Έκθεζη Αθληηικού Εξοπλιζμού (Γςμναζηηπίων - Σπα), 

Αθληηικά πούσα, Πποϊόνηα Υγιεινήρ Διαηποθήρ, κλπ. 

  

  http://www.sportsandactivelifefair.com/ 

  
Από 14 έωσ 17 Απριλίου 2016 ςτην Κωνςταντινούπολη τησ Τουρκίασ.  

 

 

http://www.expomedistanbul.com/
http://www.sportsandactivelifefair.com/


CLOTHING MACHINERY 2016 

25
th 

 INTERNATIONAL CLOTHING MACHINES, EMBROIDERY MACHINES AND 

RELATED INDUSTRY FAIR 

25
η 
Διεθνής Έκθεζη για Μηχανήμαηα Ενδυμάηων, Κενηημάηων κλπ. 

http://www.konfeksiyonmakinelerifuari.com/ 

  

FABRIC ISTANBUL 

FABRICS, TRIMS, AND ACCESSORIES FAIR Διεθνήρ Έκθεζη Υθαζμάηων 

(Ανδπικά, Γςναικεία, Παιδικά), Εζωπούσων  & Αθληηικών ειδών 

  
http://www.fabricistanbulfuari.com/ 

  
  

Από 27 έωσ 30 Απριλίου 2016 ςτην Κωνςταντινούπολη τησ Τουρκίασ.  

WORLD OF INDUSTRY - MATERIALS HANDLING 

International Materials Handling and Logistics Fair 

Διεθνήσ Έκθεςη Εξοπλιςμού - Συςτήματα Μεταφοράσ - 
Ράμπεσ Φόρτωςησ κλπ για εταιρίεσ Logistics 

  
WORLD OF INDUSTRY -  AUTOMATION 

International Industrial Automation Fair 

Διεθνήσ Έκθεςη Βιομηχανικού Αυτοματιςμού 

  
WORLD OF INDUSTRY - ELECTROTECH 

International Energy, Electric and Electronic Technologies 
Fair 

Διεθνήσ Έκθεςη Ενέργειασ, Ηλεκτρικήσ και Ηλεκτρονικήσ 
Τεχνολογίασ 

 
 

 

http://www.konfeksiyonmakinelerifuari.com/
http://www.fabricistanbulfuari.com/


BOAT ISTANBUL 

 

SMALLER MOTOR- MOTORLESS- AND SAIL MARINE VEHICLES AND 
AQUATIC SPORT FAIR 

  

Διεθνήσ Έκθεςη Μικρών Μηχανοκίνητων- Ιςτιοπλοΰκών και 
Αγωνιςτικών Σκαφών 

  
  

http://www.tuyap.com.tr/en/exhibitions/boat-istanbul-smaller-motor-motorless-and-
sail-marine-vehicles-and-aquatic-sports-fair#scope-of-the-fair 

  
 

Από 14 έωσ 17 Απριλίου 2016 ςτην Κωνςταντινούπολη τησ Τουρκίασ.  
 

 

 

LONDON IOOC 2016,  
London International Olive oil Competitions  

Γηαγσληζκνί Διαηνιάδνπ ΛΟΝΓΗΝΟΤ 
 

A. Διαγωνισμός ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ελαιολάδου 2016. Κατεβάστε από εδώ την αίτηση συμμετοχής: 
http://www.aristionawards.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/aitisi-diagwnismou-
poiothtas.pdf 
- Κόστος συμμετοχής 250 ευρώ + ΦΠΑ = 300 ευρώ  
 
B. Διαγωνισμός ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ελαιολάδου 2016. Κατεβάστε από εδώ την αίτηση συμμετοχής: 
http://www.aristionawards.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/aithsh-diagwnismou-
syskevasias.pdf 
- Κόστος συμμετοχής 250 ευρώ + ΦΠΑ = 300 ευρώ  
 
 

Τρόφιμα και Ποτά 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΔ ΣΖΝ ΑΞΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Α 

• TASTE Olymp Awards 2016, δηαγσληζκφο πνηφηεηαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

• DESIGN Olymp Awards 2016, δηαγσληζκφο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

 

http://www.tuyap.com.tr/en/exhibitions/boat-istanbul-smaller-motor-motorless-and-sail-marine-vehicles-and-aquatic-sports-fair#scope-of-the-fair
http://www.tuyap.com.tr/en/exhibitions/boat-istanbul-smaller-motor-motorless-and-sail-marine-vehicles-and-aquatic-sports-fair#scope-of-the-fair
http://www.aristionawards.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/aitisi-diagwnismou-poiothtas.pdf
http://www.aristionawards.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/aitisi-diagwnismou-poiothtas.pdf
http://www.aristionawards.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/aithsh-diagwnismou-syskevasias.pdf
http://www.aristionawards.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/aithsh-diagwnismou-syskevasias.pdf


  

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:  
2107568888  
info@AristionAwards.co.uk 
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CeBIT 2016 
Αμμόβερο, 14 – 18 Μαρτίου 2016 
Παγκόσμια Έκθεση & Συμέδριο Πληροφορικής και Τηλεπικοιμωμιώμ 
 
Κσοίεπ και Κύοιξι, 
 

η CeBIT, ςξ διεθμώπ ρημαμςικόςεοξ γεγξμόπ ρςξ υώοξ ςηπ πληοξτξοικήπ, αμξίγει και πάλι ςιπ πύλεπ 

ςηπ ςξ 2016 και ραπ ποξρτέοει ςημ ιδαμική πλαςτόομα για Business, Networking, Press- and Media 

activities καθώπ και ρσζηςήρειπ για θέμαςα ςξσ κλάδξσ και ςιπ ρημαμςικέπ ςάρειπ ρςξ υώοξ. CeBIT 

Partner Country 2016 είμαι η Ελβεςία και ςξ ρλόγκαμ ςηπ ςξ “d!conomy: join – create – succeed”. 

 

Η φητιξπξίηρη ρε όλξσπ ςξσπ ςξμείπ – βιξμηυαμία, εμπόοιξ, σπηοερίεπ, καθημεοιμόςηςα – είμαι πια 

γεγξμόπ και ρσμεπώπ ατξοά ςξσπ πάμςεπ. Ωπ επαγγελμαςίαπ ςξσ υώοξσ, αλλά και χπ επιυειοημαςίαπ 

ρε αμαζήςηρη λύρεχμ πληοξτξοικήπ για ςξ αμςικείμεμό ραπ, εκμεςαλλεσςείςε ςξ συμδυασμό 

έκθεσης και συμεδρίου για μα εμημερωθείτε ρε 5 ημέοεπ, από Δεσςέοα χπ Παοαρκεσή, για 

ποξψόμςα και σπηοερίεπ ρε όλξσπ ςξσ ςξμείπ ςξσ ICT, ξι ξπξίξι ρςη CeBIT 2016 διαμξοτώμξμςαι χπ 

ενήπ: 

 

 Digital Business Solutions - Finding the right strategy for digitalization  

 ECM, Input/Output Solutions - Save money with integrated document workflow  

 Business Process Applications - At CeBIT, the entire world of business solutions is under one 

roof 

 IoT Solutions - The Internet of Things is transforming industries and daily business 

 Business Security - Looking for new ideas and insights in this vitally important area, the 

Enterprise Security showcase is definitely for you  

 DatacenterDynamics at CeBIT - The Business of Data Centres  

 Communication & Networks - Putting more structure into your networks  

 Research & Innovation - Inspiring the future  

 Global Business IT - Global networking is an increasingly important success factor  

 Special Displays - CeBIT covers all the relevant issues in IT business. Find out more about 

exciting special displays 

 Start-ups - CeBIT 2016 provides start-ups with the perfect platform to make contact with 

investors and established companies  

 

Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ για ςημ CeBIT 2016 θα βοείςε ρςη μέα ιρςξρελίδα εκθέρεχμ ςξσ 

Επιμεληςηοίξσ μαπ www.german-fairs.gr και ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ έκθερηπ ρςξ: www.cebit.de/home. 

 

 

 

 

 

http://www.german-fairs.gr/
http://www.cebit.de/home


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ΥΡΗΙΜΕ ΤΝΔΕΕΙ 

 

Ιζηοζελίδα ηος Πανεςπωπαϊκού Γικηύος «Enterprise Europe Network» 

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

 

Ιζηοζελίδα ηος Δλληνικού Γικηύος «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΓ Δπισειπήζεων και Βιομησανίαρ  

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

  

Δκηελεζηικόρ Οπγανιζμόρ για ηην Ανηαγωνιζηικόηηηα και ηην Καινοηομία (EACI) 

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

  

Δςπωπαϊκή πύλη για ηιρ ΜΜΔ  

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

  

Δπιηποπή ηων Πεπιθεπειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Δςπωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Δπιηποπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Γοκιμαζηική ομάδα εςπωπαϊκών επισειπήζεων 

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

 

Ψηθιακή Βιβλιοθήκη Δπιζηήμηρ & Σεσνολογίαρ ηος Δ.Κ.Σ. 

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Δθνικό ηπαηηγικό Πλαίζιο Αναθοπάρ 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΔΠΑΝ ΙΙ: Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ 

www.infosoc.gr 

 

ΠΔΠ Δσηικής Ελλάδας, Πελοποννήζος και Ιονίων Νήζων 
www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/ 
 

Γενική Γπαμμαηεία Δπενδύζεων και Ανάπηςξηρ 

www.ependyseis.gr 

 

Δπιμεληηήπιο Αιηωλοακαπνανίαρ 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 
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ύμβοσλος 
Πληροθόρη
ζης & 
Βάζεων 
Δεδομένων: 

Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Δημόζιες 
τέζεις:  Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Οικονομικά:  Κορ Αγγέληρ Γεώπγιορ 

ηοισεία Δπικοινωνίαρ:  

Σηλέθωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26410 22590 

Σατσδρομικ
ή 
Διεύθσνζη: 

Δςπωπαϊκό Κένηπο "enterprise europe", ANTENNA  
Δπιμεληηήπιο Αιηωλοακαπνανίαρ  Παπαζηπάηος 53 & μύπνηρ 1 
30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ηλεκηρονικ
ές 
Διεσθύνζεις
: 

grombol@epimetol.gr  

Ιζηοζελίδα: 

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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