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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.

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».
Ενεργοποιείται ο ανοιχτός καταπιστευτικος λογαριασμός για το ΕΣΠΑ.
Υπογράφτηκε η σύμβαση για την ενεργοποίηση του Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow
Account), για τις 4 δράσεις επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Με την σύμβαση αυτή
δημιουργήθηκαν 4 λογαριασμοί escrow / ένας για κάθε δράση.
Ο Καταπιστευτικός
Λογαριασμός (Escrow
Account),
προσφέρει
τη
δυνατότητα
αποδέσμευσης της χρηματοδότησης για όσους έχουν ενταχθεί στα προγράμματα του
ΕΠΑνΕΚ, χωρίς την απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Μέσω του λογαριασμού αυτού θα
εξοφλούνται απευθείας οι Προμηθευτές των Δικαιούχων.
Η χρήση του escrow account από τους Δικαιούχους δεν είναι υποχρεωτική. Ο κάθε
Δικαιούχος, δύναται είτε να αξιοποιήσει τον Ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό, είτε να
ακολουθήσει την παραδοσιακή διαδικασία λήψης της προκαταβολής ή και καταβολής της
επιχορήγησης.
Η ενεργοποίηση του Λογαριασμού ανταποκρίνεται σε ένα βασικό, διαχρονικό αίτημα των
παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της χώρας, αλλά και μεγάλου πλήθους υποψήφιων
επενδυτών που επιδεικνύουν διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές
προοπτικές της χώρας η δε χρήση αυτού θα ενισχύσει την ρευστότητα της αγοράς
ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών ΜμΕ

Το επόμενο δίμηνο αναμένεται να ξεκινήσει πρόγραμμα για «Ενίσχυση της ίδρυσης και
λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων».
Προϋπολογισμός προγράμματος στα 266,6 εκατ. Ευρώ.
Δικαιούχοι είναι: ΝΕΕΣ πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις με
υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου καθώς και των λειτουργικών εξόδων για 6 μήνες από
την έναρξη.
Επιχειρήσεις καταλυμάτων που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς
αυτή να έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί λόγω δυσκολιών οφειλομένων στην οικονομική
κρίση.

Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας και συμβάλλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου
τουριστικού προϊόντος της χώρας.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
80000 ευρώ - 400000 ευρώ με ποσοστό επιδότησης από 40% και σε περίπτωση που στο
επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται δαπάνη μισθολογικού κόστους, το ποσοστό ανεβαίνει
στο 50%.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ
Ξενοδοχεία
Καταλύματα
Ενοικιαζόμενα δωμάτια
Camping
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων-ποδηλάτων
Ταξιδιωτικά πρακτορεία
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών σχεδίων κλπ.
Επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες:
Κτιριακά
Μηχανήματα & εξοπλισμός
Ξενοδοχειακός εξοπλισμός
Συστήματα ποιότητας
Η/Υ και λοιπά περιφερειακά
Λογισμικό & μηχανογραφικά συστήματα
Δαπάνες προβολής-προώθησης-διαφήμισης-Συμμετοχής σε εκθέσεις
Δαπάνες προσωπικού
Λόγω του μικρού χρόνου για υποβολή φακέλων που είναι συνήθως 1,5-2 μήνες από την
έναρξη των προθεσμιών, είναι σκόπιμο οι δυνητικοί δικαιούχοι να προετοιμαστούν
κατάλληλα ως προς το επενδυτικό τους σχέδιο, τη μορφή της εταιρείας που θα ιδρύσουν, την
σύνταξη των καταστατικών (χωρίς έναρξη εργασιών)και τα οικοδομοτεχνικά σχέδια που θα
χρειαστούν στην πορεία της υλοποίησης.
Έμφαση πρέπει να δοθεί στην ενσωμάτωση στην επένδυση δαπανών προστασίας του
περιβάλλοντος, καθώς και εξοικονόμησης ενέργειας.

Έξι προγράμματα εγκρίθηκαν και ενεργοποιούνται σύντομα από τη ΓΓΒ.
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) έχουν εγκριθεί έξι προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,
συνολικού προϋπολογισμού 470 εκ ευρώ.
Τα προγράμματα αυτά, για τα οποία συντάσσονται οι τελικοί οδηγοί, προκειμένου να
δημοσιευτούν στο άμεσο μέλλον οι σχετικές προσκλήσεις, αφορούν τα εξής:
a. Η δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση» για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής
παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές
παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες.
b. Η δράση «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» για τη χρηματοδότηση
επιχειρηματικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων
αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και
ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
c. Η δράση «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για την Μεταποίηση
και Εφοδιαστική Αλυσίδα» επιχειρεί να προσανατολίσει και κινητοποιήσει τους
επιχειρηματικούς φορείς στις τοπικές οικονομίες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και
λειτουργίας οργανωμένων Επιχειρηματικών Πάρκων διαφόρων κατηγοριών με βάση τον Ν
3982/2011.
d. Η δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας» απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρό
μεσαίες κυρίως Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εννέα τομείς προτεραιότητας
της οικονομίας και περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης συνεργατικών
σχηματισμών με τη μορφή κάθετων ή και οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων στη
λογική δημιουργίας αλυσίδων αξίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και
κοινοί
στόχοι
(π.χ.
διείσδυση
σε
νέες
αγορές).
e. Η δράση «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜμΕ» αποσκοπεί στην ενίσχυση της
εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων, κυρίως μεταποιητικών
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής
βάσης της χώρας.
f. Η δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» έχει
ταυτόχρονα με τον αναπτυξιακό της σκοπό και μια ισχυρή κοινωνική διάσταση, καθώς αφορά
στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Το πρόγραμμα
αυτό θα παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο
παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική
επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν, προκειμένου να συμβάλει στην επανένταξή τους
στην αγορά εργασίας.
Τέλος, εκπονούνται σχέδια δράσης για την ενίσχυση του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας με
παραγωγή α' ύλης (μετάξι, βαμβάκι)

Σε ΦΕΚ το πρόγραμμα βιολογικών καλλιεργειών –Οι δικαιούχοι ενισχύσεων.

Ξεκινά η κατάθεση αιτήσεων στα προγράμματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, όπως
ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου σε
συνέντευξη Τύπου που έδωσε για την προκήρυξη του μέτρου που έχει προϋπολογισμό 443
εκατ. ευρώ.
Δείτε στο ΦΕΚ του προγράμματος όλες τις λεπτομέρειες καθώς και το ύψος ενισχύσεων ανά
δράση
http://www.heliachamber.gr/iliaimages/document_F624573548.pdf

«Έναρξη Λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)».
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι, σε συνέχεια της
τροποποίησης της ΚΥΑ 43942/4026/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού
Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)», με την οποία παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017,
ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ. Το
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) έχει τεθεί σε λειτουργία στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://wrm.ypeka.gr/, όπου έχει αναρτηθεί και σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών
χρήσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=22020&articleid=22
458

«Υποχρέωση τήρησης Ειδικού Βιβλίου απογραφής της ξυλείας
και των προϊόντων ξυλείας».
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του για την υποχρέωση διατήρησης
από τους Φορείς Εκμετάλλευσης και τους Εμπόρους, στα πλαίσια τον περιφερειακών
Μητρώων ''ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ'' & ''ΕΜΠΟΡΩΝ'', ειδικού τύπου Βιβλίου
απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας.
Το εν λόγω Βιβλίο πρέπει να εκτυπωθεί από τους υπόχρεους και να προσκομισθεί για
θεώρηση στην αρμοδία Περιφερειακή Αρχή κανονισμού ξυλείας (Διεύθυνση Δασών
Αιτωλοακαρνανίας).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=22218
,ο οποίος παραπέμπει στο portal του Επιμελητηρίου μας και υπάρχουν αναρτημένα:
 Το Δελτίο Τύπου της Διεύθυνσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας.
 Υπόδειγμα βιβλίου απογράφης Ξυλείας σε pdf μορφή (εκτός των εξωφύλλων).
 Η σχετική εγκύκλιος με Α.Π. 148587/6214/01/12/2016.

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας μας προσκαλεί στο Startup Europe
Week 2017

Το
ΤΕΙ
Δυτικής
Ελλάδας
ανακοινώνει τη διεξαγωγή της
Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας
Startup Europe Week (#SEW17)
για πρώτη φορά στη Δυτική
Ελλάδα το διάστημα 6 έως 10
Φεβρουαρίου 2017.
Μετά
την
επιτυχία
της
πρωτοβουλίας Startup Europe
Comes to Universities, το ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας επιδιώκει να
αναδείξει εκ νέου πρωτοβουλίες,
πολιτικές
&
επιτυχημένες
πρακτικές επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με 3 εκδηλώσεις:

•

Πάτρα, 6/2/2017 (Αίθουσα Επιμελητηρίου Αχαΐας, ώρα 18:00)

•

Πύργο, 8/2/2017 (Διοικητήριο Π.Ε. Ηλείας, ώρα 18:00), και

•

Μεσολόγγι 10/2/2017 (Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, ώρα 11:00).

Το Startup Europe Week οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μέρος των
δραστηριοτήτων του Startup Europe Initiative, με σκοπό την προβολή των δράσεων του Startup
Europe και των άλλων τοπικών εγχειρημάτων που αναπτύσσονται σε πάνω από 40 χώρες και

πάνω από 280 διοργανωτές, ώστε να καλλιεργήσουν το πνεύμα του επιχειρείν.
Στο φετινό Startup Europe Week Western Greece (#SEW17_Western_Greece), οι
παρουσιάσεις θα επικεντρωθούν σε ουσιαστικά ζητήματα γύρω από την νεοφυή
επιχειρηματικότητα, την αξιοποίησης της ιδέας, της χρηματοδότησης και της καινοτομίας. Θα μας
τιμήσουν με την παρουσία τους εκπρόσωποι τοπικών φορέων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων,
κοινωνικών οργανώσεων αλλά και επιχειρηματιών, επιστημόνων, εκπροσώπων θερμοκοιτίδων και
φοιτητικών ομάδων. Θα υπάρχει χρόνος για ανοικτή συζήτηση και δικτύωση των συμμετεχόντων.
Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε νέους επιχειρηματίες, αποφοίτους που σκέφτονται να
επιχειρήσουν, νέους επιστήμονες, εκπροσώπους οργανισμών ή επιχειρήσεων, κοινωνικές
επιχειρήσεις, πολιτιστικές επιχειρήσεις, θερμοκοιτίδες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, τοπικές ομάδες,
κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, κ.α
Η συμμετοχή είναι δωρεάν! Κάντε την εγγραφή σας στις εκδηλώσεις στους παρακάτω συνδέσμους:
 Startup Europe Week Patra https://www.eventbrite.com/e/startup-europe-week-patra-2017sew-western-greece-2017-tickets-31280679354
 Startup Europe Week Pyrgos https://www.eventbrite.com/e/startup-europe-week-pyrgos2017-sew-western-greece-2017-tickets-31280765612
 Startup Europe Week Messolonghi https://www.eventbrite.com/e/startup-europe-weekmessolonghi-2017-sew-western-greece-2017-tickets-31280854879

Πιστοποιητικά εξαγωγών.

Υποδείγματα Πιστοποιητικών
( Model of Health Certificates for export to third countries)
Πιστοποιητικό ελεύθερης διακίνησης (Freesalecertificate) (27.07.16)






























Αίγυπτος (Egypt) (30.11.16)
Αλβανία (Albania) (02.06.14)
Αρμενία (Armenia) (18.12.14)
Αυστραλία (Australia) (16.02.16)
Βοσνία Ερζεγοβίνη (Bosnia Erzegovina) (09.09.16)
Γεωργία (Georgia) (19.11.14)
ΗΠΑ (United States of America) (07.08.15)
Ιαπωνία (Japan) (25.08.16)
Ινδία (India) (21.04.16)
Καναδάς (Canada) (01.02.16)
Κίνα (China) (20.10.16)
Κορέα (Korea) (23.12.16)
Κόσοβo (Kosovo) (17.06.16)
Κουβέιτ (Kuwait) (12.01.17)
Λίβανος (Lebanon) (23.06.16)
Λιβύη (Libya (17.07.13)
Μαρόκο (Morocco) (08.08.16)
Μαυροβούνιο (Montenegro) (05.01.17)
Μολδαβία (Moldova) (13.05.13)
Νέα Ζηλανδία (New Zealand) (03.10.16)
Νότιος Αφρική (South Africa) (09.09.15)
Ουκρανία (Ukraine) (11.06.15)
Ρωσία (Russian) (24.10.16)
Σαουδική Αραβία-χώρες GCC (Saudi Arabia-GCC countries) (29.12.16)
Σερβία (Serbia) (29.11.16)
Σκόπια (FYROM) (11.11.16)
Τουρκία (Turkey) (31.10.16)
Εξαίρεση εξαγωγών (Excluding exports)
Τυνησία (Tunisie) (05.05.16)
Χόνγκ Κόνγκ (Hong Kong) (03.11.16)
Δ/νση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης

Επενδύσεις
2
Δις.
Ευρώ
στην
Ελλάδα
από
το
σχέδιο
Γιουνκερ.
Στο ποσό των 850 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ύψος της απευθείας χρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς την Ελλάδα, στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου
Γιούνκερ. Σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση της Κομισιόν για το 2016, το συγκεκριμένο
ποσό αναμένεται να έχει σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη, προσελκύοντας κεφάλαια,
συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ. Η ΕΤΕπ έχει εγκρίνει 176 έργα υποδομής στο σύνολο της ΕΕ,
αντιπροσωπεύοντας χρηματοδότηση ύψους 22,4 δισ. ευρώ, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Επενδύσεων έχει προχωρήσει στην έγκριση 244 συμφωνίων στήριξης ΜμΕ, με συνολική
χρηματοδότηση 8,1 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Κομισιόν έχει προτείνει την
παράταση της διάρκειας του προγράμματος έως το 2020 και την αύξηση της χρηματοδοτικής
ικανότητας του ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων) σε τουλάχιστον 500
δισ. ευρώ.
Εκκίνηση
για
την
ανεξάρτητη
αρχή
δημοσίων
εσόδων.
Αυτόματη κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και αντικατάστασή της
από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επήλθε από την 1η Ιανουαρίου 2017.
Η ΑΑΔΕ δεν υπόκειται πλέον σε οποιασδήποτε μορφής εποπτεία ή έλεγχο από την
κυβέρνηση, αλλά ασκεί πλήρεις αρμοδιότητες και υπερεξουσίες σε όλον τον φοροελεγκτικό
και φοροεισπρακτικό μηχανισμό της χώρας. Ουσιαστικά η ΑΑΔΕ είναι η αποκλειστικά
αρμόδια για τη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών εσόδων του κράτους και στο
πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες της (Ελεγκτικά Κέντρα, ΔΟΥ και Τελωνεία) μπορούν να
διενεργούν ελέγχους, να καταλογίζουν φόρους και πρόστιμα και να επιδιώκουν την είσπραξη
όλων των φορολογικών εσόδων που βεβαιώνονται είτε με την υποβολή φορολογικών
δηλώσεων είτε με τη διενέργεια ελέγχων. Μπορούν, δε, στο πλαίσιο των διαδικασιών
είσπραξης των εσόδων, να προβαίνουν σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και σε
κλείσιμο επιχειρήσεων φοροπαραβατών, καθώς και σε κατασχέσεις καταθέσεων,
εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων ασυνεπών οφειλετών του Δημοσίου. Επικεφαλής
της ΑΑΔΕ παραμένει ο Γ. Πιτσιλής.
Πρωτογενές
πλεόνασμα:
Υπέρβαση
στόχου
κατά
2,4
Δις
Ευρώ.
Στα 4,392 δισ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 σύμφωνα με τα
προσωρινά στοιχεία του υπ.Οικονομικών, έναντι πλεονάσματος 2,270 δισ. ευρώ το 2015 και
στόχου για πλεόνασμα 1,983 δισ. ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων διαμορφώθηκε σε
53,968 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έσοδα 52,352 δισ. ευρώ, ενώ οι καθαρές δαπάνες
ανήλθαν σε 55,153 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για δαπάνες 55,970 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα,
το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε έλλειμμα 1,185 δισ. ευρώ, έναντι
ελλείμματος 3,530 δισ. ευρώ το 2015 και στόχου για έλλειμμα 3,617 δισ. ευρώ.
«ΕΡΓΑΝΗ» : Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης και των μεσών αποδοχών.
Κατά 82.679 θέσεις εργασίας και ποσοστό 5,1% παρουσιάζεται αυξημένος ο αριθμός των
εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην ετήσια επισκόπηση του έτους 2016 του
πληροφοριακού συστήματος Εργάνη. Ταυτόχρονα, ο μέσος όρος των μικτών μηνιαίων
αποδοχών παρουσιάζει αύξηση 9,34%, ενώ οι επιχειρήσεις που απασχολούν μισθωτούς
είναι περισσότερες κατά 10.870, δηλαδή κατά 4,89%. Σύμφωνα με το Υπ. Εργασίας τα
στοιχεία αυτά για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης «αποτυπώνουν ξεκάθαρα μια
θετική δυναμική για το 2017».

ΕΦΚΑ:
Οδηγός
για
τις
ασφαλιστικές
εισφορές.
Οδηγό για το νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών που ισχύει από τις αρχές του έτους,
εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται για απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν οι
ασφαλισμένοι ενώ παρατίθενται παραδείγματα. Σύμφωνα με τον οδηγό, ημερομηνία έναρξης
ισχύος των νέων διατάξεων είναι η 01/01/2017. Από την ημερομηνία αυτή, και για κάθε

επόμενο έτος, ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο
Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Αναπροσαρμόζονται τέλη, παράβολα, Δικαστικά έξοδα. Σε εφαρμογή το
«Αναβολοσημο».
Αναπροσαρμόστηκαν τα τέλη, τα παράβολα καθώς και τα δικαστικά έξοδα που επιβάλλονται
στην πολιτική, διοικητική και ποινική Δικαιοσύνη. Παράλληλα, εντάσσονται προοδευτικά στην
εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών.
Ειδικότερα, θα υπάρχει παράβολο αναβολής («αναβολόσημο») από 20 έως 50 ευρώ όταν οι
δικηγόροι ζητούν την αναβολή εκδίκασης των υποθέσεών τους, ενώ παράλληλα αυξάνεται το
μεγαρόσημο. Επίσης, το παράβολο για την κατάθεση μήνυσης μειώνεται από τα 100 στα 50
και στα 70 ευρώ κατά περίπτωση, όπως επίσης και σε άλλες περιπτώσεις μειώνονται τα
παράβολα.
Περισσότεροι τουρίστες λιγότερα έσοδα στο Ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου.
Μείωση κατά 6,6% % εμφάνισαν οι εισπράξεις από τον τουρισμό στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου
- Νοεμβρίου 2016 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Σύμφωνα με τα
προσωρινά στοιχεία οι εισπράξεις ανήλθαν σε 13,02 δισ. ευρώ. Η μείωση τους αντανακλά
κατά κύριο λόγο τη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός
της ΕΕ - 28 κατά 15 %, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,5 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από
κατοίκους των χωρών της Ε.Ε διαμορφώθηκαν στα 9 δισ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση κατά
3,3%. Αντιθέτως αύξηση κατά 4,9% εμφάνισε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αγγίζοντας
τα 23,11 εκατομμύρια τουρίστες.
ΕΦΚΑ: Ξεκίνησε η αποστολή των ειδοποιητηρίων σε 1,5 Εκ. ασφαλισμένους.
Τα ειδοποιητήρια με τις νέες εισφορές του 2017 άρχισαν να αποστέλλονται από τον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σε 1,5 εκατομμύριο ασφαλισμένους του ΟΓΑ, ΟΑΕΕ
και ΕΤΑΑ. Οι ασφαλισμένοι θα έχουν το δικαίωμα να πληρώνουν έναντι το ποσό κάθε μήνα,
αλλά το υπόλοιπο θα εξοφλείται με τόκο 8%. Η πρώτη εισφορά θα πρέπει να καταβληθεί έως
τις 28 Φεβρουαρίου 2017. Οι νέες εισφορές ξεκινούν με ποσοστά 21,2% για τους
ελεύθερους επαγγελματίες και 37,95% για τους επιστήμονες, με κατώτατα ποσά από 87
ευρώ το μήνα για τους αγρότες με ετήσιο εισόδημα έως 4.923 ευρώ, από 158 ευρώ για τους
ελεύθερους επαγγελματίες με ετήσιο εισόδημα έως 7.033 ευρώ και από 22 ευρώ για
γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς.

Δημοσιεύτηκαν οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή χρεών προς τον ΕΦΚΑ.
Τη διαδικασία διαγραφής χρεών προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
περιγράφει ο Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του φορέα. Ο
Κανονισμός, που υπογράφεται από την υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, προβλέπει,
μεταξύ άλλων ότι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που έχουν χαρακτηριστεί
ανεπίδεκτες είσπραξης, μπορεί να κριθούν διαγραπτέες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά
ορισμένες προϋποθέσεις. O Κανονισμός, επίσης, δίνει την ευχέρεια εξόφλησης σε μηνιαίες
δόσεις των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, με τα πρόσθετα τέλη και τις
υπόλοιπες επιβαρύνσεις που ισχύουν κάθε φορά και κατόπιν «πλήρως αιτιολογημένης»
απόφασης του δ.σ. του ΕΦΚΑ.

Βγαίνουν στο φως τα ανασφάλιστα οχήματα.
Αρχίζει το στρίμωγμα στα ανασφάλιστα οχήματα. Οι πρώτες δοκιμές στο ηλεκτρονικό
σύστημα εντοπισμού τους βρίσκονται σε φάση εξέλιξης. Μόλις ολοκληρωθούν, τότε

αναμένεται να γίνει και πρεμιέρα εφαρμογής του. Οι αποκαλύψεις θα σηματοδοτήσουν και
μια νέα εποχή.
Σε πειραματικό στάδιο βρίσκεται πλέον ο ηλεκτρονικός μηχανισμός διασταύρωσης
ανασφάλιστων οχημάτων σύμφωνα με πληροφορίες του insurance-eea. Μετά από πολυετείς
προσπάθειες και εκτός κάποιου νέου απροόπτου που θα σημάνει επιπρόσθετη
καθυστέρηση, όλα δείχνουν ότι ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες λεπτομέρειες για να
ξεκινήσει να λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα άμεσου εντοπισμού των ανασφάλιστων.
Να επισημανθεί ότι η απόφαση είναι δύσκολη και σαφώς πάντα υπάρχουν διάφορες
αιτιάσεις προκειμένου να μεταφερθεί η εφαρμογή της αργότερα.
Στην παρούσα φάση οι βάσεις δεδομένων των ασφαλιστικών εταιρειών, του υπουργείου
Μεταφορών και του ΤΑΧΙS συνδέονται πειραματικά και εξάγουν αποτελέσματα, κάτι το οποίο
δοκιμάζεται στην παρούσα φάση.
Τα στοιχεία των πρώτων πειραματικών διασταυρώσεων ελέγχονται ως προς την ακρίβειά
τους προκειμένου να πιστοποιηθεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να αποφευχθούν
τυχόν λάθη προτού εφαρμοστεί επισήμως. Μέριμνα των αρμοδίων είναι να μην υπάρξει
κώλυμα ή αστοχία το οποίο και θα θέσει σε αμφισβήτηση την διαδικασία και τα συστήματα.
Τα αποτελέσματα έχουν καθοριστική σημασία καθώς θα αποκαλύψουν όλα τα οχήματα που
σήμερα κυκλοφορούν παραβαίνοντας τη νομοθεσία περί υποχρεωτικότητας της ασφάλισης.
Η αποστολή σημειωμάτων στους ανασφάλιστους θα καθορίσει μια νέα εποχή για τον κλάδο
αυτοκινήτου.
Ο στόλος των οχημάτων που θα σπεύσουν να ασφαλιστούν θα δώσει μεγάλο όγκο εργασιών
στον κλάδο. Κατά τις πληροφορίες σύντομα θα κληθούν οι αρμόδιοι όλων των πλευρών
ώστε να προβούν σε τυχόν απαραίτητες κινήσεις.
Ενοποιημένος
φορέας
για
την
ολοκλήρωση
του
κτηματολογίου.
Στη δημιουργία ενοποιημένου φορέα ο οποίος θα αναλάβει την ολοκλήρωση του
Κτηματολογίου αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος, ο οποίος συναντήθηκε με το
Σωματείο Εργαζομένων στο Κτηματολόγιο (ΣΕΚΤ). Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σταθάκης
ανακοίνωσε ότι ο ενιαίος φορέας θα είναι μετεξέλιξη της Ανώνυμης Εταιρίας «Εθνικό
Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση» (ΕΚΧΑ), θα έχει δημόσιο χαρακτήρα, θα ανήκει στην
εποπτεία του ΥΠΕΝ και θα προκύψει από τη συγχώνευση των υφιστάμενων
Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

Μειωμένος
ο
τζίρος
την
εορταστική
περίοδο.
Τρεις στις 4 εμπορικές επιχειρήσεις παρουσίασαν χαμηλότερο τζίρο την εορταστική περίοδο
παρά τις προσφορές την περίοδο των Χριστουγέννων, σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΕΜΥ της
ΕΣΕΕ που πραγματοποιήθηκε από 12/12/16 έως 9/1/17. Όπως εκτιμούν οι έμποροι, τα αίτια
για την πορεία αυτή της αγοράς, είναι το κλίμα που δημιουργείται από την καθυστέρηση της
δεύτερης αξιολόγησης, η συνεχής μείωση των εισοδημάτων των καταναλωτών αλλά και οι
αυξανόμενοι φόροι. Ως ένα ακόμα αίτιο του πεσμένου τζίρου, υποστηρίζουν οι έμποροι, είναι
και η «Black Friday», η οποία προηγήθηκε της εορταστικής περιόδου και η οποία
απορρόφησε σημαντικό τμήμα του διαθέσιμου εισοδήματος όπως και οι αναμενόμενες
χειμερινές εκπτώσεις του 2017, που μόλις ξεκίνησαν.

ΥΠ.ΟΙΚ.: Δε συνδέονται με την Β΄ αξιολόγηση τα 1,8 ΔΙΣ. Για την αποπληρωμή
οφειλών προς ιδιώτες.
Η εκταμίευση των 1,8 δισ. ευρώ τα οποία προορίζονται για την αποπληρωμή οφειλών του
κράτους προς ιδιώτες, δεν συνδέεται με τη β’ αξιολόγηση, ανέφεραν κύκλοι του υπουργείου
Οικονομικών με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, ενώ τόνισαν ότι η κυβέρνηση στοχεύει να
λάβει τον Μάρτιο το συγκεκριμένο ποσό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όπως αναφέρει το
ΑΠΕ, μόνη προϋπόθεση για την καταβολή της κάθε δόσης που χρησιμοποιείται για την
εξόφληση υποχρεώσεων του Δημοσίου, είναι η μείωση των καθαρών ληξιπρόθεσμων
οφειλών της.

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Αυξημένο κατά 1,2% το εμπορικό έλλειμμα το Νοέμβριο.
Αύξηση της τάξης του 1,2% εμφάνισε το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας, κατά
τη διάρκεια του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα,
το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 1,554 δισ. ευρώ έναντι 1,536 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα
του 2015. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, το έλλειμμα παρουσίασε πτώση κατά 134,1
εκατ. ευρώ (10,8%). Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 3,771 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά
2,9%. Οι εξαγωγές παράλληλα, διαμορφώθηκαν σε 2,216 δισ. ευρώ έναντι 2,127 δισ. ευρώ
τον Νοέμβριο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,2%.
Νέο πρόγραμμα ρύθμισης όφειλαν από τη ΔΕΗ και για οφειλές των 500 Ευρώ.
Διευκολύνσεις και κίνητρα για ρύθμιση των οφειλών καταναλωτών που χρωστούν λιγότερα
από 1000 ευρώ από ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς ρεύματος, έως 24 δόσεις για
μεγαλύτερες οφειλές, αποφάσισε το Δ.Σ. της ΔΕΗ. Παράλληλα, δίνεται και η δυνατότητα
αναβίωσης της ρύθμισης των 36 δόσεων για όσους την έχασαν. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν
τόσο για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όσο
και για τα νοικοκυριά. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, θα ισχύει 10%
προκαταβολή και οι μηνιαίες δόσεις θα διαμορφώνονται ανάλογα με το μέσο μηνιαίο
λογαριασμό, με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36.

ΕΛΣΤΑΤ:
Αυξήθηκαν
οι
πώλησης
καινούργιων αυτοκίνητων το
2016.
Αύξηση σημείωσαν το 2016 οι πωλήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο όγκος των πωλήσεων κατέγραψε αύξηση
κατά 4% σε σχέση με το 2015. Ωστόσο, ακόμη και με αυτήν τη συγκρατημένη πρόοδο και
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η τρίτη κατά σειρά χρονιά αύξησης, η αγορά αυτοκινήτου
βρίσκεται -70,7% χαμηλότερα ως προς το μέσο όρο της δεκαετίας 2000-2009.
Σε
τρεις
φάσεις
η
υποχρεωτική
εγκατάσταση
συσκευών
POS.
Σε τρεις φάσεις θα εφαρμοσθεί η υποχρεωτική εγκατάσταση POS στους επαγγελματικούς
κλάδους και τις υπηρεσίες στην αγορά, για την καθολική χρήση του πλαστικού χρήματος σε
όλες τις συναλλαγές των φορολογούμενων, σύμφωνα με το σχέδιο της υφυπουργού
Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου. Η πρώτη φάση θα εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του πρώτου
εξαμήνου του 2017 και σε αυτή τη φάση θα υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν POS
επαγγελματικοί κλάδοι όπως τα καταστήματα εστίασης και ένας μεγάλος αριθμός από
κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών όπως γιατροί, δικηγόροι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι
κ.α. Η δεύτερη φάση θα εφαρμοστεί έως το τέλος του 2017 και η τρίτη έως το τέλος του
πρώτου εξαμήνου του 2018.
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ενημερώνει με
εγκύκλιο τις Ομοσπονδίες και τους Εμπορικούς Συλλόγους ανά την επικράτεια για τις
επερχόμενες μεταβολές τόσο στον τομέα των ηλεκτρονικών αγορών με κάρτα, όσο
και στο καθεστώς της σχετικής ενημέρωσης προς τους καταναλωτές, που αρχίζει να
ισχύει από 1ης Φεβρουαρίου 2017.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης εγκυκλίου έχει ως εξής:
«Με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 καθιερώνεται η υποχρεωτική αποδοχή μέσων πληρωμής
με κάρτα, αρχικά με τον καθορισμό ορισμένων κλάδων – δραστηριοτήτων επιχειρήσεων και
σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική
επικράτεια. Απώτερος στόχος είναι η τροφοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών και της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με πλήρη και ολοκληρωμένα στοιχεία που αφορούν
τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των επιχειρήσεων, μέσω στοιχείων που θα μεταβιβάζονται από
τους παρόχους πληρωμών, δηλαδή -ως επί το πλείστον- τις Τράπεζες.
Σε συνέχεια της ανωτέρω ρύθμισης, με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ως άνω νόμου
προβλέπονται μεταξύ άλλων ότι θα καθοριστούν, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, οι επιχειρηματίες που υποχρεωτικά θα
δέχονται ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής βάσει των κύριων ΚΑΔ, η προθεσμία συμμόρφωσής
τους με την προμήθεια των μέσων, οι διαδικασίες και τα δεδομένα παρακολούθησης των
τηρούμενων Επαγγελματικών Λογαριασμών στις Τράπεζες, καθώς και οι κυρώσεις που θα
επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η προβλεπόμενη ΚΥΑ που, δυνητικά και
βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης, μπορεί να ορίσει ως υπόχρεες επιχειρήσεις αποδοχής
καρτών όλες τις επιχειρήσεις της χώρας και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν έχει
ακόμη μέχρι σήμερα εκδοθεί.
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του αυτού ως άνω νόμου 4446/2016, προβλέπεται,
μεταξύ άλλων, ότι, από την 1η Φεβρουαρίου του 2017, οι επιχειρήσεις που αποδέχονται
ηλεκτρονικές πληρωμές υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την
αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής, με σαφή τρόπο που να μην επιδέχεται
παρερμηνείας και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του
καταστήματος και στο ταμείο. Σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή, θα επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
Δεδομένων αυτών, από την Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου 2017, υπάρχει υποχρέωση από τις
επιχειρήσεις για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την αποδοχή μέσων
πληρωμής με κάρτες. Για την αποφυγή εκπλήξεων και αχρείαστων προστίμων σε αυτήν την
δύσκολη εποχή, συστήνουμε σε όλους τους συναδέλφους να αναρτήσουν πινακίδες
ενημέρωσης των πελατών τους, είτε δέχονται ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, είτε όχι.
Θυμίζουμε τέλος ότι, με το άρθρο 62 παρ. ιη΄ του παραπάνω νόμου, θεσπίστηκε ο
«Επαγγελματικός Λογαριασμός» των επιχειρήσεων, μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι
ηλεκτρονικές συναλλαγές που αφορούν αποκλειστικά την επιχειρηματική δραστηριότητα του
κατόχου.
Η Συνομοσπονδία επισυνάπτει για τους έμπορους τα σχετικά γραφήματα «ανακοίνωσης
προθήκης - ταμείου», όπου αναγράφεται ότι το κατάστημα διαθέτει ή όχι, τερματικό
αποδοχής καρτών POS.

Υπεγραφη η πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους Ιταλικούς σιδηροδρόμους έναντι 45 Εκατ.
Ευρώ.
Υπεγράφη η σύμβαση πώλησης του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους ιταλικούς σιδηροδρόμους
Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A., έναντι συνολικού τιμήματος 45 εκατ. ευρώ. Προηγήθηκε
χθες η έγκριση της σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ
η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων των αρμόδιων
ευρωπαϊκών αρχών και εκκρεμεί το κλείσιμο του φακέλου κρατικών ενισχύσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, ύψους άνω των
700 εκατ. ευρώ

Ισχύουσα Νομοθεσία για τα Εσπεριδοειδή.













Υπουργική Απόφαση 6239/146099/2016 (ΦΕΚ 4348 Β΄ 2016): «Τροποποίηση της
με αριθμ.6027/144841/23-12-2015 υπουργικής απόφασης (Β΄2864)‹‹Έγκριση
συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώς
της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2016».
Υπουργική Απόφαση 3539/2016 (ΦΕΚ 4213 Β΄ 2016): «Τροποποίηση της
αριθ.4653/106862/2-10-2015 ΥΑ Β΄2157)‹‹Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της
συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς
χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».
Υπουργική Απόφαση 6027/144841/23-12-2015 (ΦΕΚ Β΄2864/28.12.2015):"Έγκριση
συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώς
της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2016".
Υπουργική
Απόφαση
5744/135704/07-12-2015
(ΦΕΚ
Β΄2702/14.12.2015):"Τροποποίηση της υπ΄αριθ.4653/106862/2-10-2015 υπουργικής
απόφασης(Β΄2157): Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης
στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκέλεση του
άρθρου 52, του Κανονισμού(ΕΕ) αριθ.1307/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου".
Υπουργική Απόφαση 561/26111/05-03-2015 (ΦΕΚ Β' 446/24.03.2015):"Καθορισμός
λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών
που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ.1307/2013 του Συμβουλίου".
Υπουργική Απόφαση 4653/106862 (ΦΕΚ Β΄2157/07.10.2015):"Συμπληρωματικά
μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που
οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου".

Delicatessen, ένας κλάδος με πολύ μέλλον στην αγορά των τροφίμων.

Εάν κάποιος επιχειρηματίας αναζητά επενδυτική ευκαιρία, ίσως ένας καλός τρόπος για την
τοποθέτηση των χρημάτων του να είναι η ίδρυση ενός καταστήματος delicatessen
προϊόντων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα καταστήματα delicatessen σε επίπεδο λιανικής, κατέλαβαν το
17% της αξίας σε είδη τροφίμων για το 2016, για την οικονομική περίοδο που έληξε στις 29
Οκτωβρίου, σύμφωνα με τo αμερικανικό περιοδικό, Grocery Headquarters.
Χαρακτηριστικό της ανοδικής εικόνας που παρουσίασαν τα καταστήματα delicatessen την
περασμένη χρονιά είναι το γεγονός ότι ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 3,9% κατά τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Οι κλάδοι delicatessen με τις καλύτερες πωλήσεις
Πιο συγκεκριμένα, ισχυρή αναπτυξιακή πορεία ακολούθησαν τα τμήματα πώλησης έτοιμων
τροφίμων, καταλαμβάνοντας το 59,% των πωλήσεων του κλάδου, τα κρεατικά με μερίδιο επί
των πωλήσεων 20,1% και τα τυροκομικά προϊόντα με ποσοστό 16,7% μερίδιο επί των
πωλήσεων.
Σημαντικό μερίδιο από τις πωλήσεις indoor prepared προϊόντων
Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των deli έχει δει αύξηση της ζήτησης για τα νωπά τρόφιμα, για
τα γεύματα που παρασκευάζονται στο κατάστημα είτε πρόκειται για deli προϊόντα, είτε για
σαλάτες, είτε για φρέσκα προϊόντα από το φούρνο του καταστήματος.
Το παραμικρό λάθος μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα την έξωθεν καλή μαρτυρία
Το κάθε ένα από τα τμήματα αυτά πρέπει να προσπαθεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και οπωσδήποτε για την άριστη ποιότητα των προϊόντων
του. Το παραμικρό λάθος, θα μπορούσε να απομακρύνει τον καταναλωτή, εάν λάβουμε
υπόψη μας ότι ο καθένας από αυτούς καταφεύγει σε deli καταστήματα, αποφασισμένος θα
πληρώσει παραπάνω, αρκεί αυτό που θα προμηθευτεί να είναι υψηλής ποιότητας και
άψογης εμφάνισης.
Τα απαιτούμενα
Εκτός των άλλων όμως απαιτείται καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, παροχή κινήτρων στους
διευθυντές των καταστημάτων, για να μπορούν κατ’ επέκταση να κατευθύνουν τους πελάτες
σε ό,τι εκείνοι έχουν ανάγκη. Επίσης τα καταστήματα deli θα πρέπει να διαθέτουν ανέσεις

όπως σημεία προμήθειας ζεστών και κρύων γευμάτων, αναζητώντας διαρκώς τη βελτίωση
προϊόντων και υπηρεσιών.

«Θετικές επιδόσεις κατέγραψε και πάλι η Γυναικεία επιχειρηματικότητα το 2016»
Επισυνάπτεται, η συνολική Μελέτη της ICAP Group για τη Γυναικεία
Επιχειρηματικότητα, που συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκδοση του Ομίλου
"Leading Women in Business".
Δήλωση του Νικήτα Κωνσταντέλλου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου
ICAP
"Ενδυναμώνεται η τάση διείσδυσης των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της Eλληνικής
επιχειρηματικής σκηνής, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακά αυξανόμενη αποδοχή των γυναικών
στις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Έτσι, σήμερα 3.757 εταιρείες έχουν στο τιμόνι τους
Γυναίκες (ποσοστό 22,4% επί συνόλου 16.773 εταιρειών που δημοσίευσαν ισολογισμό),
μερίδιο αυξημένο σε σχέση με πέρσι (21,1% του συνόλου).
Βασικό χαρακτηριστικό της Γυναικείας παρουσίας στο τιμόνι των επιχειρήσεων είναι ότι, αυτή
εντοπίζεται κυρίως σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Έτσι, συναντάμε Γυναίκες στην
κορυφή στο 25% του συνόλου των πολύ μικρών εταιρειών (με κύκλο εργασιών <2 εκατ.),
ενώ στις μεγάλου μεγέθους εταιρείες (>50 εκατ.). το ποσοστό των γυναικών που διοικούν
περιορίζεται σε 11%.
Το έτος 2015 αποτέλεσε ένα έτος ορόσημο για ολόκληρο τον εταιρικό τομέα, με την επάνοδο
στην κερδοφορία του συνόλου των εταιρειών, μετά από μία μακρά περίοδο καταγραφής
ζημιών. Σε μία τέτοια ευνοϊκή συγκυρία, οι εταιρείες με Γυναίκες επικεφαλής παρουσίασαν
πολύ καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας, σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, το 2015 εμφάνισαν εντυπωσιακή αύξηση (80%) καθαρών κερδών, με
συνέπεια τα κέρδη τους να καλύψουν μερίδιο σχεδόν 26% στα αντίστοιχα κέρδη που
αντιστοιχούν στο σύνολο των εταιρειών. Επίσης, πέτυχαν ένα περιθώριο κέρδους EBITDA
10,3%, έναντι αντίστοιχου δείκτη 8,8% του συνόλου των εταιρειών.
Οι υψηλές επιδόσεις σε επίπεδο κερδοφορίας επιβεβαιώνονται και σε άλλη Έκδοση της
ICAP με τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2015: από τις 500 αυτές εταιρείες, το 9%
διοικείται από γυναίκες, οι οποίες μάλιστα πέτυχαν περιθώριο EBITDA 19% έναντι 13% του
συνόλου.
Όπως έδειξε επιπλέον πρόσφατη έρευνα μας που απευθύνθηκε σε 680 μεγαλύτερες
εταιρείες με Γυναίκες επικεφαλής, αυτές είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου, αφού πάνω
από το ⅓ διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών. Δείχνουν επιμονή και εργατικότητα, ενώ
θεωρούν ως τη σημαντικότερη ανταμοιβή τους την προσωπική ανάπτυξη, την καταξίωσή και
αναγνώριση τους στο επαγγελματικό περιβάλλον. Παράλληλα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό
θεωρούν ότι, ο βασικότερος παράγοντας που οδηγεί στην καταξίωση είναι η ισχυρή
επιθυμία για επιτυχία και πραγματοποίηση καριέρας (82%) και η αξιοποίηση ευκαιριών
(81%).
Επιπλέον, οι Γυναίκες επικεφαλής εργάζονται σκληρά, δεδομένου ότι το 50% εξ αυτών
εργάζονται πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα, ενώ παράλληλα έχουν αυξημένες
οικογενειακές υποχρεώσεις. Επίσης χαρακτηρίζονται από αισιοδοξία και εργατικότητα,
ενώ θεωρούν ότι υπερτερούν των ανδρών συναδέλφων τους στον τομέα της καλύτερης

κατανόησης συναδέλφων,
διορατικότητας.

στις

επικοινωνιακές

δεξιότητες

και

στο

επίπεδο

της

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν τις δυνατότητες των Γυναικών και συνεπώς τόσο η
Πολιτεία όσο και οι επιχειρήσεις οφείλουν να αξιοποιήσουν περισσότερο το πολύτιμο
κεφάλαιο που λέγεται Γυναίκες."
Περισσότερες Πληροφορίες:
Γραφείο Τύπου Oμίλου ICAP
Φρατζέσκα Σιδερή
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 2 |176 76 Καλλιθέα | T: 210 7200 495 | 210 7200 000 | F: 213 0173 495
M: 6936 735143 | fsideri@icap.gr | pr@icap.gr | www.icap.gr

Ζήτηση αλκοολούχων οίνων από εταιρεία στην Αυστραλία.

Εταιρία: SAMUEL SMITh & SON PTY. LTD.
Τύπος: Ζήτηση
Κατηγορία προϊόντος: Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι
Χώρα ενδιαφέροντος: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ημερομηνία: 09/01/2017
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
SAMUEL SMITh & SON PTY. LTD.
Δραστηριότητα: Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι
Διεύθυνση: 90-96 BOURKE ROAD
Πόλη/Τ.Κ: ALEXANDRIA NSW / 2015
Χώρα: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Τηλέφωνο: +61 2 8344 8244
Website: www.samsmith.com
Ηλ.Ταχυδρομείο: jgrimes@samsmith.com
Πληροφορίες: ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
SEOUL FOOD & HOTEL (SEOUL 16 –19 Μαΐου 2017)
Η Διεθνής Έκθεση “SEOUL FOOD & HOTEL” θα λάβει χώρα στο KOREA INTERNATIONAL
EXHIBITION & CONVENTION CENTER (KINTEX) μεταξύ 16 και 19 Μαΐου 2017.
Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα επιχειρηματικό γεγονός που προσελκύει τους σημαντικότερους
εκπροσώπους από το χώρο της λιανικής, της τροφοδοσίας, της χονδρικής, της διανομής και
της βιομηχανίας ειδών τροφίμων και ποτών.
Η Νότια Κορέα με συνολικό πληθυσμό 52 εκατομμυρίων κατοίκων είναι η 13η μεγαλύτερη
οικονομία στο κόσμο και μία από τις ισχυρότερες βιομηχανικές χώρες.
Η ύπαρξη Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με την Ε.Ε από το 2011, έχει δώσει ώθηση
στις εξαγωγές προς την Κορέα οι οποίες αυξήθηκαν κατά 50%.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:
Αγροτικά προϊόντα, είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής , γαλακτοκομικά προϊόντα,
προϊόντα διαίτης και υγιεινής διατροφής, κατεψυγμένα, γαλακτοκομικά, κρέας και προϊόντα
κρέατος, θαλασσινά, λάδι, ελιές, φρούτα, λαχανικά, μπαχαρικά, ποτά οινοπνευματώδη και
μη, χυμοί, καφές, τσάι, εξοπλισμός εστίασης, κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο στην
ιστοσελίδα μας.
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=22025&articleid=22
578

Αγαπητοί συνεργάτες,
Το 2015 η Enterprise Greece οργάνωσε την πολύ πετυχημένη εθνική συμμετοχή στη
Δ.Ε ANUGA, όπου η χώρα μας ήταν η Τιμώμενη Χώρα (Partner Country).
Για το 2017, σας καλούμε να συμμετάσχετε μαζί μας στο μεγαλύτερο εμπορικό
γεγονός σχετικά με τα τρόφιμα στον κόσμο, το οποίο προσελκύει τον μεγαλύτερο
αριθμό ξένων εκθετών και επισκεπτών.
Διοργανώνεται στην Κολωνία, στον εκθεσιακό χώρο Koelnmesse της
Κολωνίας κάθε δεύτερη χρονιά.
Με δέκα εξειδικευμένα εμπορικές εκθέσεις σε 10 αίθουσες και ένα εκτεταμένο
πρόγραμμα συνεδρίων και εκδηλώσεων, η Anuga είναι το πιο αναγνωρισμένο
γεγονός στην παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων και ποτών και δίνει τον
τόνο μελλοντικών εξελίξεων στο χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανοίξτε τη συνημμένη πρόσκληση
συμμετοχής
Σας ενημερώνουμε ότι αν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην ANUGA θα πρέπει να
δηλώσετε συμμετοχή άμεσα για την δέσμευση του χώρου.
Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας.

Katerina Anagnostopoulou
Project Manager

____________________________
Vas.Sofias 109 ave - 115 21ATHENS GR |Tel. +30 210 3355 767
079
k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr
www.enterprisegreece.gov.gr

Fax.:+30 210 3242

1η Έκθεση Εικόνας & Τεχνολογίας “IMAGE + TECH expo”
Το 2017 υποδεχόμαστε στην Ελλάδα την “IMAGE + TECH expo”, την πρώτη καινοτόμο Έκθεση Εικόνας
και Προηγμένων Τεχνολογιών, βασισμένη στα διεθνή πρότυπα που θέτουν εκθέσεις όπως η IFA, IBC,
Photokina, CES, CEBIT, MWC.
Η “IMAGE + TECH expo” θα ανοίξει τις πύλες της σε επαγγελματίες και κοινό από τις 10 έως τις 12
Μαρτίου στο Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO MAROUSSI, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν όλες τις τελευταίες εξελίξεις και καινοτομίες από τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου
της φωτογραφίας - video και νέων τεχνολογιών.

Αναλυτικά θα παρουσιαστούν οι τελευταίες φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες, φωτισμός και
εξοπλισμός στούντιο, μέσα προβολής και παρουσίασης, υπηρεσίες, αξεσουάρ, παρελκόμενα, κα. Στον
τομέα της τεχνολογίας θα παρουσιαστούν οι πλέον σύγχρονες συσκευές, υπηρεσίες και καινοτομίες,
όπως πρωτοεμφανίστηκαν στις αντίστοιχες εκθέσεις του εξωτερικού, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις
σε υπολογιστές, οθόνες, hardware και smart devices και smart gadgets, όπως τηλέφωνα, tablets,
wearables, robotics, software & application development, gaming, κα.
Η “IMAGE + TECH expo” θα πλαισιωθεί από παράλληλες εκδηλώσεις, συνθέτοντας ένα διαδραστικό
multimedia event με πρωταγωνιστές την εικόνα, τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους. Κατά τη
διάρκεια της έκθεσης θα λειτουργήσουν ενημερωτικά και εκπαιδευτικά workshops και σεμινάρια, case
studies, κεντρικές παρουσιάσεις, εκθέσεις φωτογραφίας, meeting rooms, διαγωνισμοί, shows και πολλά
happenings. Σύντομα θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και οι χώροι διεκπεραίωσης τους.
Στην “IMAGE + TECH expo”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο αποκλειστικό για εκθέσεις και
παρουσιάσεις διεθνών προδιαγραφών κέντρο HELEXPO MAROUSSI, θα συμμετάσχουν περισσότεροι
από 150 εκθέτες και αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 40.000 επισκέπτες
επαγγελματίες και ιδιώτες, λάτρεις της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
Συνάντηση στην “IMAGE + TECH expo” για να ζήσουμε την τεχνολογία του αύριο… σήμερα!
H “IMAGE + Tech expo” πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΣΕΚΑΦ και με την συνεργασία του ΣΕΚΕΕ.
10 έως 12 Μαρτίου 2017 στο Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO MAROUSSI.
www.imageandtech.gr

KONYA SEED 2017
TH

6 Seed Technologies and Equipment Fair
6 Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας και Μηχανημάτων για Σπορά
η

KONYA STOCK BREEDING 2017
TH

5 Stockbreeding, Stock Breed Production Technology, Feed Industry Fair
5η Διεθνής Έκθεση Κτηνοτροφίας- Εξοπλισμός και Ζωοτροφές

KONYA IRRIGATION TECHNOLOGY AND PLANT NUTRITION FAIR
TH

6 Plant Nutrition, Plant Protection, Irrigation, Sapling, Ornamental Plants,
Manuring and Equipment Fair
6η Διεθνής Έκθεση Λιπασμάτων- Προστασία Φυτών- Άρδευση και Εξοπλισμοί

http://10times.com/konya-seed

Από 01 έως 04 Μαρτίου 2017 στην Κόνυα της Τουρκίας.

FOTEG 2017

13th INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR FOOD PROCESSING
TECHNOLOGIES
13η Διεθνής Έκθεση Για Τεχνολογίες (Μηχανήματα) Επεξεργασίας Τροφίμων

http://www.fotegistanbul.com/en/

Από 16 έως 19 Μαρτίου 2017 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.

| 19-21 Μαΐου 2017 | Ζάππειο Μεγαρο |

PREMIERE VISION ISTANBUL
Διεθνής 'Εκθεση Υφασμάτων, Ενδυμασίας, Αξεσουάρ κλπ

http://www.premierevision-istanbul.com/

Από 22 εώς 24 Μαρτίου 2017 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.

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

Σύμβουλος
Πληροφόρη
σης &
Βάσεων
Δεδομένων:
Δημόσιες
Σχέσεις:
Οικονομικά:

Κος Ρόμπολας Γεώργιος

Κος Ρόμπολας Γεώργιος
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

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

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

