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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ανέργων,
με Έμφαση στις Γυναίκες
Ένα νέο «Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων άνεργων νέων
ηλικίας 18 έως 29 ετών» ετεθεί σε εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου
2020. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από πλευράς των ανέργων θα είναι η 28η
Φεβρουαρίου 2020.
Στόχος του νέου προγράμματος είναι η υποστήριξη άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών
που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να μετατρέψουν τις
επιχειρηματικές τους ιδέες σε ποιοτικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια. Οι
υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους σε δράσεις
συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching), με απώτερο στόχο να ενισχυθούν οι
δυνατότητές τους για πρόσβαση στην αγορά εργασίας, μέσω του σχεδιασμού και της
υλοποίησης νέων επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, τα βασικά στάδια του προγράμματος έχουν ως εξής:


Παροχή
υπηρεσιών
Συμβουλευτικής
Ανάληψης
Επιχειρηματικών
Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) σε έως 5.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών,
εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέσω 5ήμερου σεμιναρίου νέας
επιχειρηματικότητας.

Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) για την ωρίμανση των
επιχειρηματικών τους ιδεών και τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων σε έως
3.000 (από τους 5.000) άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα
μητρώα του ΟΑΕΔ. Η καθοδήγηση θα περιλαμβάνει έξι συνεδρίες (1 δια ζώσης, 5 εξ’
αποστάσεως).



Προκήρυξη προγράμματος επιχειρηματικότητας για 2.500 νέους άνεργους
ηλικίας 18 έως 29 ετών. Στο πρόγραμμα αυτό, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν
όλοι οι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων όσων θα έχουν ολοκληρώσει τις δράσεις
συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching) επιχειρηματικών σχεδίων, όπως περιγράφονται
στο παραπάνω στάδιο. Συγκεκριμένα, με Δημόσια Πρόσκληση οι άνεργοι θα κληθούν να
υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από το επιχειρηματικό τους σχέδιο στην
πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Οι Αιτήσεις θα
αξιολογηθούν με Συγκριτική Αξιολόγηση, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης και
θα επιλεγούν οι πλέον ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις. Έμφαση θα δοθεί στις
γυναίκες οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέσεων του προγράμματος.
Το ποσό της ενίσχυσης και η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 10.000 ευρώ και 12
μήνες ή 17.000 ευρώ και 18 μήνες. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού
43.400.000€, υλοποιείται στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας για τη “Διευκόλυνση της
Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014 – 2020”, το
οποίο συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων - “ΠΑΝ”.
Περισσότερες πληροφορίες στη Δημόσια Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του
ΟΑΕΔ www.oaed.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΛΛΑΔΑ...ΞΑΝΑ»
Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ συνιστά την πρώτη πιλοτική δράση της Ελληνικής
Πολιτείας για τη δημιουργία συνθηκών εισροής τεχνογνωσίας στη χώρα μας. Το πρόγραμμα
χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για να προσλάβουν έως
πεντακόσιους (500) εργαζόμενους 28-40 ετών του εξωτερικού με άριστη γνώση της
Ελληνικής γλώσσας, με διεθνή εργασιακή εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών, κάτοχοι
μεταπτυχιακού
ή/και
διδακτορικού
τίτλου
σπουδών.
Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗτου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, στο οποίο οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις εισέρχονται με τους κωδικούς τους,
έχει ήδη αναρτηθεί η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα με τίτλο
ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ. Εκεί οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους του
προγράμματος και να δηλώσουν έως 4 θέσεις εργασίας, σε συγκεκριμένες ειδικότητα/ες
υψηλής εξειδίκευσης για εν ενεργεία εργαζομένους του εξωτερικού κατόπιν διαδικασίας
αξιολόγησης και επιλογής από την επιχείρηση για 24 μήνες.
Η ελάχιστη συνολική μικτή αμοιβή του εργαζόμενου σε ενταγμένες επιχειρήσεις στο
πρόγραμμα είναι 3.000€, την οποία η ωφελούμενη επιχείρηση μπορεί να προσαυξήσει κατά
τις οικονομικές συνθήκες και τις δυνατότητές της.
Η επιχείρηση χρηματοδοτείται για τους πρώτους 12 μήνες με 70% της ανωτέρω δαπάνης,
ήτοι 2.100€ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω Ευρωπαϊκών
Συγχρηματοδοτούμενων Κονδυλίων. Η επιχείρηση δεσμεύεται να απασχολήσει τον
προσλαμβανόμενο εργαζόμενο με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης για ακόμη 12
μήνες με τον ίδιο μισθό με ταυτόχρονη υποχρέωση διατήρησης του ίδιου αριθμού
εργαζομένων στην συγκεκριμένη ειδικότητα από την ημερομηνία έκδοσης της επίσημης
προκήρυξης του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ.
Η δήλωση των ειδικοτήτων των εργαζομένων που επιθυμούν οι επιχειρήσεις να προσλάβουν
θα συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχή και στοχευμένη προκήρυξη του προγράμματος
«ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ», καθώς δημιουργεί για πρώτη φορά δεξαμενή πραγματικών ζητούμενων

δεξιοτήτων.
Σημειώνεται πως για τη συνολική υποστήριξη της μετεγκατάστασης των εργαζόμενων από το
εξωτερικό στην Ελλάδα έχει συσταθεί ειδική ομάδα έργου(ΟΔΕ) με αντικείμενο το
συντονισμό όλων των συναφών διαδικασιών και παραμέτρων της δράσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2131516074,
2131516356, 2131516112, 2131516270, 2131516646, καθώς και στο email:
info@rebraingreece.gr
Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω των σελίδων μας στα κοινωνικά μέσα
δικτύωσης:
Linked In: https://www.linkedin.com/company/rebraingreece/
Facebook: (https://www.facebook.com/rebraingreece/
Ο Οδικός Χάρτης
Πνευματικής Ιδιοκτησίας
του ICC Ελλάς
είναι διαθέσιμος
στην τελική του μορφή
Το ICC Ελλάς αναγνωρίζοντας τη σημασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων
(ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα κλπ.) στον
21ο αιώνα, τα οποία σύμφωνα με μια μελέτη της Ocean Tomo αποτιμώνται στο 84% της
συνολικής αξίας του δείκτη S&P 500, διαπίστωσε ότι ο αριθμός των παραγόμενων τίτλων
στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένος και συνέδεσε τα ανωτέρω με τους χαμηλούς δείκτες
ανάπτυξης της χώρας μας στην τεχνολογία, στην παραγωγή αλλά και στο διεθνές εμπόριο.
Έχοντας σαν στόχο την έξοδο από τη στασιμότητα, το ICC Ελλάς δημιούργησε την
Επιτροπή Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΙ), την οποία στελέχωσε με ανώτατα στελέχη και
επιφανείς επαγγελματίες του τομέα και της ανέθεσε τη σύνταξη ενός κειμένου αρχών ή
Οδικού Χάρτη, ο οποίος καταγράφει τη σημερινή κατάσταση, συγκρίνει τις επιδόσεις της
Ελλάδας με αυτές άλλων χωρών και αναζητά λύσεις, ιδιαίτερα στο θέμα των κινήτρων στους
πανεπιστημιακούς και της μεταφοράς τεχνολογίας.
Ο Οδικός Χάρτης είναι πλέον στην τελική του μορφή και ήρθε η στιγμή για να τον δώσουμε
στη δημοσιότητα (μπορείτε να τον κατεβάσετε σε μορφή PDF και εδώ).
Στην Επιτροπή Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ICC Ελλάς, υπό την Προεδρία του κ. Δημήτρη
Κουζέλη, συμμετέχουν οι κ.κ. Μάγκυ Αθανασιάδη, Νικόλαος Βερνίκος, Σωκράτης
Βερτελής, Μανώλης Βλαχογιάννης, Γιάννης Γεωργόπουλος, Πέτρος Δούκας, Δώρα
Ζάχου, Βασιλική Λυκογιώργου,Αλέξανδρος Λιούμπης, Δάφνη Παπαδοπούλου,
Γιάννης Σκουληκάρης, Θάνος Σταματόπουλος & Πρόδρομος Τσιαβός.

ICC Ελλάς
Εθνική Ελληνική Επιτροπή - Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο
Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα
Tel +30 2103810879 | Fax +30 2103831189
E-mail iccgr@otenet.gr | Website www.iccwbo.gr

Κατάρτιση και Πιστοποίηση από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων -Απευθύνεται
σε 865 εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων είναι δικαιούχος φορέας της πράξης «Εξειδικευμένο
Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς
Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» και έχει αναλάβει το συντονισμό, διαχείριση και παρακολούθηση της ορθής
υλοποίησης της πράξης.
Η δράση προσφέρει κατάρτιση και πιστοποίηση σε 865 ωφελούμενους που θα προέρχονται
από το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας, οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις που
αναπτύσσουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα και εντάσσονται σε
όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας. Σχεδόν το σύνολο της κατάρτισης θα
πραγματοποιηθεί μέσω e-learning και οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για
τη συμμετοχή τους στη δράση.
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
• Πρόγραμμα εξ΄αποστάσεως κατάρτισης (e-learning) διάρκειας 110 ωρών θεωρητικής
εκπαίδευσης και 10 ωρών σε αίθουσες διδασκαλίας
• Εκπαιδευτικό επίδομα 5 € ανά ώρα κατάρτισης
• Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC
17024
Η διαδικασία υποβολής των ΑΙΤΗΣΕΩΝ συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά πατώντας εδώ ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: katartisi@pse.gr . Αιτήσεις μπορούν να
υποβάλλονται και σε φυσικό αρχείο στα γραφεία του ΠΣΕ ή ταχυδρομικώς με συστημένη
επιστολή στα γραφεία του ΠΣΕ (ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 – Τ.Κ. 10552, ΑΘΗΝΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την ΑΙΤΗΣΗ πατώντας εδώ. Για περισσότερες
πληροφορίες ως προς την Περιγραφή της Πράξης, τα Κριτήρια Επιλογής Ωφελουμένων, τα
Δικαιολογητικά κ.λπ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του προγράμματος πατώντας εδώ. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από
τις 09/01/2020 και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 10/02/2020.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά
στα γραφεία του ΠΣΕ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 - 15:00.
Τηλ. 210 5228925, Φαξ 210 5242568, E-mail: katartisi@pse.gr

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας του
συστήματος
Αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής των στοιχείων των πραγματικών
δικαιούχων.
Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(ΓΓΠΣΔΔ) και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού
συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» για το χρονικό διάστημα από τις
20/01/2020 έως και τις 28/02/2020.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εν λόγω παράταση δίνεται προκειμένου να
οριστικοποιηθούν κρίσιμα νομικά ζητήματα σχετικά με την υποχρέωση και τον τρόπο
καταχώρισης ορισμένων νομικών οντοτήτων καθώς και ζητήματα τεχνικής διασύνδεσης των
μητρώων πραγματικών δικαιούχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που πρόκειται να
οριστικοποιηθούν σε συνάντηση εκπροσώπων των κρατών μελών στις 17/1/2010.
Ως εκ τούτου, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής
των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων.

Αποσύρονται έως 31/05/2020 ταμειακές μηχανές που δεν μπορούν να συνδεθούν
online με την ΑΑΔΕ

Σε ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο και
για κάθε μία συναλλαγή των δεδομένων των λιανικών συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων.
Με απόφαση του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποσύρονται οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί
(ΦΗΜ), που έχουν λάβει άδειες καταλληλότητας με τις ΠΟΛ.1234/2002 και 1135/2005 και
δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης για αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ.
Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ υποχρεούνται να δηλώσουν, μέχρι τις 31 Μαΐου 2020, την
παύση αυτών, στο TaxisNet ή στην αρμόδια ΔΟΥ, όπως αναλυτικά καθορίζεται στην εν λόγω
απόφαση.
Διαβάστε αναλυτικά τον κατάλογο των αποσυρόμενων μηχανισμών, ΕΔΩ.

Έρχεται μπαράζ φορολογικών ελέγχων το 2020.
Δεκάδες χιλιάδες έλεγχοι αναμένεται να διενεργηθούν το 2020 από το σύνολο των
ελεγκτικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) όπως προκύπτει
από δύο αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ.
Ειδικότερα σύμφωνα με αυτές:
– Η Υπηρεσία Ελέγχων Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) θα διενεργήσει
τουλάχιστον 670 έλεγχους – έρευνες και 17.720 μερικούς επιτόπιους ελέγχους,
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διακίνησης. Για το 2019 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 620
έλεγχοι – έρευνες και 16.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι αντίστοιχα.
– Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., και Δ.Ο.Υ Α’ τάξεως, θα διενεργήσουν
25.100 πλήρεις και μερικούς φορολογικούς ελέγχους, ενώ από το σύνολο των υποθέσεων
που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις,
περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας και από αυτό το ποσοστό, τουλάχιστον
75% θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η
προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Επίσης οι υπηρεσίες αυτές θα
διενεργήσουν μέσα στο 2020 περί τους 2.500 ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής
εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου. Το 2019 η σχετική
απόφαση όριζε 25.000 πλήρεις και μερικούς ελέγχους και τον ίδιο αριθμό ελέγχων (2.500)
για την φορολογία κεφαλαίου.

Ενημέρωση για νέα Ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής προσφορών επιχειρηματικής
συνεργασίας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με ενημέρωση η οποία μας περιήλθε εκ του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας (Bulgarian Chamber of Commerce and
Industry-BCCI), το τελευταίο προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις από ξένες χώρες οι
οποίες επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική συνεργασία με β/επιχειρήσεις-μέλη του να
αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρει η νέα Ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής
επιχειρηματικών προσφορών «Бизнес оферти» (business cooperation offers),
προσβάσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: [https://www.bcci.bg/offers]
Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα κοινοποίησης προσφορών (και, γενικότερα,
ενδιαφέροντος για ανάπτυξη) επιχειρηματικής συνεργασίας εκ μέρους αλλοδαπών
επιχειρήσεων, οι οποίες απευθύνονται πρωτίστως προς όλες τις επιχειρήσεις-μέλη του
μεγαλύτερου Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας αλλά και προς εταίρους (partners) αυτού από
όλο τον κόσμο. Μέσω του δικτύου των μελών του αλλά και των συνεργατών του από όλο
τον κόσμο – π.χ. εμπορικά επιμελητήρια, σύνδεσμοι και επιχειρηματικές ενώσεις, το
β/Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο λαμβάνει τακτικά αιτήματα σχετικά με την
αναζήτηση δυνητικών συνεργασιών, την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών και τη
συνεργασία με ξένες εταιρείες, οποία και επιθυμεί να αξιοποιήσει με κατάλληλο τρόπο. Μέσω
αυτής της πρωτοβουλίας, το Επιμελητήριο επιθυμεί επίσης να βοηθήσει στην εξεύρεση
επιχειρηματικών εταίρων από β/εταιρείες στο εξωτερικό και από ξένες εταιρείες που
εδρεύουν στη Βουλγαρία (και είναι μέλη του).
Μέχρι στιγμής και κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της πλατφόρμας (εγκαινιάσθηκε τον
Ιανουάριο του 2019), περισσότερες από 160 προσφορές για επιχειρηματική συνεργασία με
εταίρους από όλο τον κόσμο έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του β/Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Η βάση δεδομένων την οποία το Επιμελητήριο διαθέτει,

προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης βάσει επιχειρηματικών όσο και εθνικών κριτηρίων.
Μόλις δύο αιτήματα προσφοράς / ζήτησης επιχειρηματικής συνεργασίας έχουν υποβληθεί
από επιχειρήσεις της Ελλάδας κατά πρώτο έτος λειτουργίας της πλατφόρμας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής συγκεκριμένης
προσφοράς ή δημοσίευσης αιτήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Διεθνών
Συνεργασιών και Διεθνών Οργανισμών (Directorate for International Cooperation and
International Organizations) του β/Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, τηλ :
+359 (0)2 8117 421, φαξ: +359 (0)2 9873 209 και e-mail: irelations@bcci.bg, ιστοσελίδα
Επιμελητηρίου: [https://www.bcci.bg/].
Ανάγκη αξιοποίησης της απρόσμενα θετικής για το ελληνικό γιαούρτι, πρώτης
απόφασης επί της ενστάσεως μας κατά της κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος
ιαπωνικής γιαούρτης “The Greek Yogurt”, της εταιρείας Meiji Co.
Σας ενημερώνουμε ότι, απρόσμενα θετική ήταν η πρώτη απόφαση του αρμόδιου
ιαπωνικού οργανισμού κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων (Japan Patent Office-JPO), όσον
αφορά στην ένσταση που είχε υποβάλλει η χώρα μας κατά της κατοχύρωσης του εμπορικού
σήματος “The Greek Yogurt”, της ιαπωνικής εταιρείας γαλακτοκομικών προϊόντων, Meiji Co .
Η σχετική ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του αρμόδιου ιαπωνικού οργανισμού, «Japan
Patent Office” (JPO), τιτλοφορείται: «Ενημέρωση Αιτίας Ακύρωσης» και συνεχίζει «…η
εγγραφή εμπορικού σήματος που αφορά στην παρούσα υπόθεση, είναι δέον να ακυρωθεί,
βάσει της διάταξης του άρθρου 43-3 παρ.2 του Ν. περί εμπορικών σημάτων». Την ανάρτηση
αυτή, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο “www.agora.mfa.gr”, υποβάλλουμε συνημμένα,
μεταφρασμένη από αναγνωρισμένο μεταφραστή.
Η απόφαση, είναι πολύ πιο ευνοϊκή για τα ελληνικά συμφέροντα, από κάθε άλλη μέχρι τώρα
(π.χ. υπόθεση «Chobani vs Fage»,) αφού καθίσταται σαφές ότι για τον Ιάπωνα καταναλωτή,
το ελληνικό γιαούρτι δεν είναι απλά ένας τύπος προϊόντος (product description) όπως
υποστηρίζει η εταιρεία Chobani και όσοι θέλουν ή έχουν συμφέρον να εκχωρηθεί το
εμπορικό σήμα στην ιαπωνική εταιρεία, αλλά ένα προϊόν με συγκεκριμένη ποιότητα, η οποία
προκύπτει από «παραδοσιακή μέθοδο παραγωγής στην Ελλάδα»
Η θετική για την Ελλάδα απόφαση, εστιάζει στην «ποιότητα του προϊόντος» ως το έννομο
αγαθό που τυγχάνει προστασίας, έναντι πιθανής κακής χρήσης του που θα μπορούσε να
«δημιουργήσει λανθασμένη αντίληψη για την ποιότητα του προϊόντος» (7η σειρά, 2ης παρ. 3ης
σελ.). Η νομική βάση στην οποία θεμελιώθηκε η απόφαση αυτή, αφορά στο άρ.4, παρ.1,
αριθ.16 του Νόμου περί εμπορικ. σημάτων.
Είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζουμε, που ένας επίσημος φορέας εκτός ΕΕ,
αναγνωρίζει την διακριτή και ιδιαίτερη ποιότητα του ελληνικού γιαουρτιού ως
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του ελληνικού προϊόντος, το οποίο, σύμφωνα με
τους Ιάπωνες κριτές, έχει αναγνωριστεί στην ιαπωνική αγορά ότι παράγεται με «χρήση
παραδοσιακού Ελληνικού στελέχους» (6η σειρά, 1ης παρ., σελ.3 της ανάρτησης.), ή «μέσω
της παραδοσιακής Ελληνικής μεθόδου» (7η σειρά, 1ης παρ. σελ.3 της ανάρτησης).
Η ανωτέρω επίσημη ιαπωνική θέση, ανταποκρίνεται πλήρως στις ελληνικές, και αποτελεί
πρόκριμα για την διεκδίκηση της αναγνώρισής της «ιδιαίτερης ποιότητας του
ελληνικού γιαουρτιού» και σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ. Ταυτόχρονα, η εν θέματι απόφαση,
αποτελεί σημαντικό επιχείρημα, στην προσπάθεια της Ένωσης Ελλήνων Κτηνοτρόφων και
του ΥΠΑΑΤ, για να κατοχυρώσουν την ονομασία «ελληνικό γιαούρτι» στο πλαίσιο των
προγραμμάτων ποιότητας τροφίμων της ΕΕ .
Επιπλέον, αποδεικνύεται από την εν θέματι απόφαση, ότι ήταν λανθασμένη η άποψη
όλων εκείνων, οι οποίοι ισχυρίζονταν, ότι το ελληνικό γιαούρτι δεν προστατεύεται εκτός
ΕΕ. Ο ίδιος ο ιαπωνικός οργανισμός, περιγράφει στην απόφαση του το θεσμικό πλαίσιο
προστασίας.
Επισημαίνεται ότι, όταν εισηγηθήκαμε την υποβολή ένστασης, δεν αναμέναμε θετική
απόφαση από τον ιαπωνικό οργανισμό κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων (Japan Patent

Office-JPO), δεδομένου του δυσμενούς εις βάρος μας «κλίματος», ωστόσο επιμείναμε στην
υποβολή της ένστασης, ως υποχρέωση στο καθήκον και ως ανάγκη καταγραφής της
αντίθεσης της χώρας μας στην επιχειρούμενη άρνηση αναγνώρισης του δικαιώματος
της να μπορεί να αποφασίζει αυτή που και πως θα εκχωρεί το δικαίωμα εμπορικής
εκμετάλλευσης της «ονομασίας» “Greek”.
H τελική απόφαση, δικαίωσε τη χώρα μας. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η εφαρμογή
της απόφασης δεν εκτείνεται σε όλο το εύρος χρήσεων του εν θέματι εμπορικού
σήματος, επομένως θα πρέπει να διεκδικήσουμε την διεύρυνση εφαρμογής της
συγκεκριμένης απόφασης και για τις υπόλοιπες χρήσεις του εμπορικού σήματος.

Ολοκληρωμένο Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιαματικών Φυσικών Πόρων στην
ιστοσελίδα του υπουργείου

«Θέλεις
να
μάθεις
ποιες
ιαματικές
πηγές
στη
χώρα
μας
είναι
αναγνωρισμένες; Θέλεις να ενημερωθείς για τις ευεργετικές ιδιότητες της κάθε μιας»:
Το Υπουργείο Τουρισμού ανάρτησε στην ιστοσελίδα του το ολοκληρωμένο Μητρώο των
Αναγνωρισμένων Ιαματικών Φυσικών Πόρων προκειμένου οι πολίτες να έχουν επίσημη και
επικαιροποιημένη ενημέρωση για τις ιαματικές πηγές.
Ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης από την πρώτη μέρα που ανέλαβε το
Υπουργείο Τουρισμού έθεσε ως προτεραιότητα της στρατηγικής του τις εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, στις οποίες ανήκει και ο ιαματικός τουρισμός.
Μετά, λοιπόν, από συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών με τους εμπλεκόμενους φορείς
αναρτήθηκε – για πρώτη φορά – στο site του Υπουργείου ένας διαδραστικός χάρτης της
Ελλάδας με 70 αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές και με τα χαρακτηριστικά κάθε πηγής.
Τα βήματα είναι απλά:

Πατάς την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mintour.gov.gr/Statistics/stoixeia-iamatikonpigon
Κλικάροντας πάνω σε κάθε σημείο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί :
-για τον Δήμο που ανήκει η πηγή
-για την θερμοκρασία της πηγής
-για τον τρόπο χρήσης.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα λήψης αρχείου Pdf μέσω hyperlink (υπερσύνδεσμο) με την
ονομασία: «ΦΕΚ Αναγνωρισμένων Ιαματικών Πηγών», στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η
ονομασία της εκάστοτε πηγής με το αντίστοιχο ΦΕΚ αναγνώρισης.
Παρατείνεται έως 30 Απριλίου ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών.
Δημοσιεύτηκε την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
Α΄212/24-12-19), με την οποία το υπουργείο Οικονομικών παρατείνει κατά 4 μήνες, το
υφιστάμενο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων,
ομόρρυθμων εταίρων και ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή μέχρι και 30 Απρίλιου 2020.
Παρατείνεται έως 30 Απριλίου το μεταφορικό ισοδύναμο για τα καύσιμα.
Παράταση μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 δίνεται στην πιλοτική εφαρμογή του μεταφορικού
ισοδύναμου των καυσίμων, έπειτα από σχετική απόφαση του υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου, χωρίς να θιγούν οι
κάτοικοι των νησιών, να αξιολογηθεί το μέτρο και να μελετηθούν στρεβλώσεις που
επισημάνθηκαν από τους εκπροσώπους των αντίστοιχων φορέων, έτσι ώστε σε συνεργασία
και διάλογο με τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν οι απαραίτητες διορθωτικές
κινήσεις. Στόχος η διασφάλιση της παροχής ουσιαστικών αναπτυξιακών κινήτρων που
εγγυώνται τη σωστή λειτουργία της αγοράς και την κοινωνική συνοχή ιδίως στα μικρά νησιά.
ΠΣΕ:
Οριακή
άνοδος
στις
Ελληνικές
εξαγωγές
στο
11Μηνο.
Αύξηση κατά 0,1% σημείωσαν οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019, ενώ
εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,4%. Ωστόσο οι
εξαγωγείς εκφράζουν προβληματισμό για την πορεία της εξωστρέφειας, καθώς τον Νοέμβριο
παρατηρήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα επιβράδυνση στις ελληνικές εξαγωγές. Πάντως
επισημαίνουν ότι παρά την αβεβαιότητα που δημιουργείται από τις διεθνείς εξελίξεις, με
επίκεντρο την ανάφλεξη της έντασης στη Μέση Ανατολή και το Brexit, «οι εξαγωγές
προϊόντων και υπηρεσιών άντεξαν στις πιέσεις».
Απλούστευση της διαδικασίας αδειοδοτησης για την παραγωγή ενεργείας από
ανανεώσιμες πηγές.
Αντικατάσταση της άδειας παραγωγής, με απλή βεβαίωση καταχώρησης στο νέο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών ΑΠΕ που θα δημιουργηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα,
πρότεινε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής
για την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.

Συμφωνία για την ίδρυση διεπαγγελματικης οργάνωσης για την ΦΕΤΑ.
Στην ίδρυση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για τη Φέτα προχώρησαν εκπρόσωποι
κτηνοτρόφων, μεταποιητών και βιομηχάνων σε σύσκεψη, διάρκειας 7 ωρών που
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρουσία της
ηγεσίας του. «Η Διεπαγγελματική Οργάνωση θα είναι αρκετά σημαντική γιατί θα μας

εκπροσωπεί σε αρκετά διεθνή φόρα όπου γίνονται διαπραγματεύσεις για τη προστασία του
ΠΟΠ προϊόντος σε εμπορικές συμφωνίες» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Μάκης Βορίδης.

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
Απόφαση Απόρριψης 4 έργων στη δράση.
Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Απόφαση Ένταξης για 13 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση.
Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων
Απόφαση Απόρριψης 239 έργων.
Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

Πρόσκληση Συμμετοχής στη 3η Ελληνο – Ολλανδική Εξαγωγική Έκθεση / Φεστιβάλ
“Feel, Taste, Live Greece!” στην Ολλανδία.
Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Ελλάδα Παντού» σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 3η Εξαγωγική
Έκθεση / Φεστιβάλ «Feel, Taste, Live Greece!» που θα πραγματοποιηθεί στις 13/14/15
Νοεμβρίου του 2020 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, και αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό
και διαπολιτισμικό Ελληνο – Ολλανδικό γεγονός της χρονιάς. Το κύριο θέμα του «Feel,
Taste, Live Greece!» είναι η Ελλάδα, και έχει τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Τρόφιμα/
Ποτά /Αγροτικά και άλλα Προϊόντα, Θεματικός και Γενικός Τουρισμός, Πολιτισμός και
Δημιουργικές
Βιομηχανίες,
Διάφορες
υπηρεσίες
(Εκπαίδευση,
Ασφαλιστικά,
Κτηματομεσιτικά). Απευθύνεται σε εταιρίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες από όλη την
Ευρώπη, οι οποίοι επιθυμούν να εισχωρήσουν ή ήδη δραστηριοποιούνται στην Ολλανδική
αγορά, και θέλουν να προβάλουν, προωθήσουν, διαφημίσουν και να πουλήσουν ελληνικά
προϊόντα και υπηρεσίες στους επισκέπτες (B2C), καθώς και να δικτυωθούν με Ολλανδικές
επιχειρήσεις, μέσα από στοχευμένες (B2B) συναντήσεις με επιμέλεια της διοργάνωσης.
Επίσης απευθύνεται σε θεσμικούς και άλλους φορείς, οι οποίοι έχουν ως στόχο να
προβάλουν την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και τον τοπικό Αγροδιατροφικό Πολιτισμό, και
να αναδείξουν την περιοχή τους μεταξύ άλλων ως τουριστικό προορισμό, και τόπο

παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών. Η δυνατότητα περαιτέρω
αύξησης των ελληνικών εξαγωγών στην Ολλανδία με κάθε είδους ποιοτικά τυποποιημένα
ελληνικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, η σταθερά αυξανόμενη τάση των τουριστικών
αφίξεων στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία 2014 –18 (αύξηση 54,41% ), καθώς η
προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων από την Ολλανδία μεταξύ άλλων στην αγορά
ακινήτων, τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας *, καθιστούν απαραίτητη τη
συμμετοχή στην 3η Εξαγωγική Έκθεση / Φεστιβάλ «Feel, Taste, Live Greece!» σε όσους
ενδιαφέρονται για την Ολλανδική αγορά. Το πρόγραμμα του «Feel, Taste, Live Greece!»
οποίες προσελκύουν επισκέπτες κάθε ηλικίας, και ενισχύουν τον διαπολιτισμικό και εμπορικό
διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας. Στην 3η «Feel, Taste, Live Greece!» προβλέπεται
να συμμετάσχουν παραπάνω από 120 άμεσοι και έμμεσοι εκθέτες, να πραγματοποιηθούν
τουλάχιστον 80 B2B συναντήσεις, και η προσέλευση του κόσμου υπολογίζεται σε 4500
επισκέπτες. Για περισσότερες πληροφορίες και κόστος συμμμετοχής επικοινωνήστε με τον
Θωμά
Σοπιλίδη
email:
t.sopilidis@elladapantou.com
,
κιν.
6932
302009.
Ιστοσελίδα:https://elladapantou.com.

Βαλκανικό Φεστιβάλ Τυριού (25-26 Απριλίου 2020, Βελιγράδι)-Ελλάδα τιμώμενη χώρα.
Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ Βαλκανικών Τυριών (www.balkancheesefestival.com),
παραδοσιακής και καθιερωμένης έκθεσης των ντόπιων τυριών από αυτό το τμήμα της
Ευρώπης, προσκαλούν την Ελλάδα ως τιμώμενη χώρα στην 11η Έκθεση που θα

πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι, πρωτεύουσα της Σερβίας, το Σαββατοκύριακο της 25ης και
26ης Απριλίου 2020.
Οι παραγωγοί τυριού από την Ελλάδα, οι ενώσεις τους και οι διανομείς τους καλούνται να
εκθέσουν τα τυριά τους σε αυτό το φεστιβάλ και επισκέπτες να τα δοκιμάσουν. Επίσης, κατά
τη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης, μέσω των επαφών Business to Business, θα είναι δυνατό
να διερευνηθούν οι δυνατότητες εξαγωγής τυριών από τη χώρα σας στην αγορά της Σερβίας
(την μεγαλύτερη σε κατανάλωση περιοχή) καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας συνεχούς
συνεργασία με άλλες αγορές.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο χώρο των συνεργατών του φεστιβάλ, Dom omladine
Beograda, που βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας. (http://domomladine.org/#lat).
Οι εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν επιχειρηματίες, πιθανούς εγχώριους
συνεργάτες (εστιατόρια και ξενοδοχεία) και διευθυντές σε μερικά από τα σημαντικότερα
κέντρα λιανικής πώλησης, γεγονός που αποτελεί εμπορικά ευκαιρία για μεγαλύτερη διάθεση
των τυριών σας στη Σερβία.
Με βάση το ενδιαφέρον του κοινού που εκδηλώθηκε σε προηγούμενα φεστιβάλ, ο αριθμός
επισκεπτών, οι λάτρεις της τυροκομίας, οι γνώστες και οι επιχειρηματίες (αρχιμάγειρες,
ιδιοκτήτες εστιατορίων και υπεύθυνοι) υπολογίζεται ότι είναι περίπου 3000.
Η τιμώμενη χώρα και οι εκθέτες από την Ελλάδα απαλλάσσονται από τις χρεώσεις ενοικίου,
επομένως δεν θα χρεωθείτε με το ενοίκιο του χώρου, την ηλεκτρική ενέργεια και το κόστος
που σχετίζεται με αυτόν τον χώρο.
Οι ίδιοι οι εκθέτες μπορούν να οργανώσουν την παρουσίαση του τυριού τους με τον τρόπο
και τη μορφή που θεωρούν καταλληλότερες. Ευπρόσδεκτες είναι επίσης παρουσιάσεις,
εργαστήρια, διαλέξεις και επιδείξεις.
Ο επίσημος ιστότοπος είναι: www.balkancheesefestival.com και η σελίδα του φεστιβάλ στο
Facebook είναι:
www.facebook.com/IzlozbaSira
Για
όλες
τις
πρόσθετες
info@balkancheesefestival.com

πληροφορίες,

παρακαλούμε

επικοινωνήστε

με:

Πρόσκληση προς Έλληνες παραγωγούς ελαιών και ελαιολάδου για υποβολή
προσφορών στην αλυσίδα καταστημάτων Mega Image της Ρουμανίας
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του ότι, ότι ο υπεύθυνος
πωλήσεων της μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων supermarket Mega Image, (μέλος του
Ομίλου Ahold Delhaize, με 702 καταστήματα σε όλη τη Ρουμανία) κ. Emil Ilin, σε συνέχεια
πρόσφατης συνάντησής με το Γραφείο ΟΕΥ A΄ της Ελληνικής πρεσβείας στην Ρουμανία
ενημέρωσε πως, στην παρούσα φάση, η εταιρία Mega Image εξετάζει προσφορές εταιριών
που παράγουν ελιές και ελαιόλαδο, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον της εταιρίας για ελληνικά
προϊόντα.
Οι τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν απ’ ευθείας στον κ. Ilin (eilin@megaimage.ro), το ταχύτερο δυνατό, με μία σύντομη παρουσίαση του προϊόντος τους (brand, τιμή,
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πιστοποιήσεις κλπ).

FOOD & DRINK EXPO UK | 30 ΜΑΡΤΙΟΥ - 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Στις 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2020 πραγματοποιείται για 26η χρονιά η Food & Drink
Expo UK, η παλαιότερη και μεγαλύτερη Επαγγελματική Έκθεση της βιομηχανίας των
τροφίμων για την αγορά του Ηνωμένου Βασίλειου (Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας).
Η Food & Drink Expo UK (γνωστή και ως Anuga του Ηνωμένου Βασιλείου)
πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στο NEC Μπέρμινχαμ και προσεκλύει πάνω από 1700
εκθέτες και 30,000 αγοραστές.
Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση αγοραστών και εκθετών η έκθεση αποτελείται από
πέντε ξεχωριστές κατηγορίες σε διαφορετικά Hall, όπου η κάθε μία απευθύνεται και σε
διαφορετικούς κλάδους εκθετών.
Η Food & Drink Expo αποτελεί τη μοναδική πλατφόρμα για όλες τις εξαγωγικά έτοιμες
επιχειρή-σεις οι οποίες επιθυμούν να γνωρίσουν και να κλείσουν συμφωνίες με μια από τις
παρακάτω αλυσίδες:
Tesco, Morrisons, Booker Wholesale Spar, Costco, Wholesale, Fortnum & Mason,
Waitrose, Aldi Stores Ltd, Asda, Budgens Co-op, Iceland Foods, Lidl, J Sainsbury,
Ocado, Hello Fresh, Bestway, Greggs, British Airways, Sodexo, Whitbread, easyJet,
Harvester, Harvey Nichols, Bidvest Foodservice, Punch Taverns, Selfridges
Southampton FC Hilton Hotels, Starbucks, Kraft Heinz, Nestle Kerry, Foods Dairy,
Crest, Hovis, Britvic, 2 Sisters Food Group, Cadburys, Unilever UK, United Snacks,
Premier Foods και πολλοί άλλοι.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ?
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση Food & Drink Expo 2020 στην
παρουσίαση που θα βρείτε παρακάτω!

Δείτε εδώ

ORGANIC FOOD & ECO LIVING IBERIA
3-4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 | IFEMA - ΜΑΔΡΙΤΗ
Στις 3 & 4 Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη η μοναδική και αποκλειστική
Επαγγελματική Έκθεση βιολογικών και φυσικών προϊόντων για την Ιβηρική Χερσόνησο.

Η Organic Food Iberia είναι η νέα συναρπαστική διεθνής έκθεση του κλάδου των
βιολογικών τροφίμων και κρασιών και αφορά τις εταιρίες που απευθύνονται στους
σημαντικότερους αγοραστές βιολογικών και φυσικών προϊόντων της Ιβηρικής Χερσονήσου
αλλά και όλης της Ευρώπης. Η Organic Food Iberia είναι η μοναδική διεθνής έκθεση του
κλάδου των βιολογικών προϊόντων, εδραιώνοντας την ως την σημαντικότερη επιχειρηματική
εκδήλωση του κλάδου.
Παράλληλα, συνδιοργανώνεται και η έκθεση Eco Living Iberia που αφορά φυσικά &
βιολογικά πιστοποιημένα προϊόντα ομορφιάς και διαβίωσης. Η Eco Living Iberia είναι η
μοναδική διεθνής έκθεση στην Ιβηρική Χερσόνησο, για φυσική ομορφιά και περιποίηση
προσώπου, φυτικά προϊόντα, φυσικά και βιολογικά προϊόντα για βρέφη
Την έκθεση επισκέπτονται αποκλειστικά επαγγελματίες του κλάδου, όπως διανομείς,
χονδρέμποροι, manager του λιανικού εμπορίου, senior buyers και διαμορφωτές κοινής
γνώμης.
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ?
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση Organic Food & Eco Living Iberia 2020
στην παρουσίαση που θα βρείτε παρακάτω!

Δείτε εδώ

2η ΕΚΘΕΣΗ GREEK PANORAMA ΖΑΠΠΕΙΟ 7-8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

Σας ενημερώσουμε, για την 2η έκθεση GREEK PANORAMA που θα πραγματοποιηθεί
στο ΖΑΠΠΕΙΟ 7-8/11/2020, σε συνέχεια της επιτυχημένης 1ης διοργάνωσης.
Η έκθεση έχει σκοπό να ενημερώσει τους επισκέπτες της για όλες τις αξίες και τα αγαθά
του τόπου μας .Τόποι και τοπία, προϊόντα και άνθρωποι, ιστορία και παράδοση,
δρώμενα και τελετουργίες, αγορές και επιχειρηματικότητα, γεύσεις , τοπικές κουζίνες ,
ξετυλίγονται μπροστά στα μάτια μας, έτσι ώστε να έχουμε μία συνολική παρουσίαση του
προορισμού.
Η μοναδική διοργάνωση που παρουσιάζει τον εναλλακτικό τουρισμό και την τοπική
γαστρονομία της Ελλάδας και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού του
Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
Παρακαλώ δείτε συνημμένη πρότασή μας και οικονομική προσφορά για διάφορους τύπους
περιπτέρων.
Δεν επιβαρύνεστε με ΦΠΑ εφόσον ο ΑΦΜ είναι ενημερωμένος για ενδοκοινοτικές
συναλλαγές (VIES Reporting).
Παραμένουμε πάντα στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή
διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Κυριακή Κύρογλου
kiki@north-e.com
North Events
Tel. 210 9713281, 210 9734859
www.north-e.com
www.greekpanorama.gr
www.greektravelawards.org
www.greckapanorama.com
www.greekpanorama.com
www.greciapanorama.com

London International OLIVE OIL Competitions
(LIOOC 2020)
Όλα τα επώνυμα ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ από
οποιαδήποτε χώρα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν
στα ανώτατα βραβεία LIOOC 2020. Τα προς αξιολόγηση
προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάλληλη κατάσταση
για δοκιμή και οι διακριτικές τους πληροφορίες πρέπει να
αναγράφονται σωστά και με σαφήνεια στην ετικέτα, πρέπει
δηλαδή τα προϊόντα να είναι έτοιμα προς πώληση στο
καταναλωτικό κοινό.
London International OLIVE OIL Competitions (LIOOC 2020)
- Quality Olive oil awards
- Packaging Olive oil awards
- Infused Olive oil awards
- Health Claim Olive oil awards
Δηλώστε την συμμετοχή σας ΤΩΡΑ: www.LondonOliveoil.com
London International TABLE OLIVE Competitions (LITOC 2020)
- Quality Table Olive awards
- Packaging Table Olive awards
Δηλώστε την συμμετοχή σας ΤΩΡΑ: www.LondonOlive.com

23 - 25 Απριλίου 2020, Λονδίνο
Όταν σχεδιάζετε την στρατηγική MARKETING STRATEGY της εταιρείας σας, πρέπει να
εντάξετε σε αυτήν τα διεθνή βραβεία. Θα προσθέσουν μεγάλη αξιοπιστία AWARENESS στα
προϊόντα σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@LondonOliveoil.com

ΕΛΛΗΝΟΙΑΠΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ
27-28 Φεβρουαρίου 2020
Ζάππειο Μέγαρο
για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ελλάδος και Ιαπωνίας
στον Τομέα των τροφίμων και ποτών
μεταξύ Ελλήνων Επιχειρηματιών και Ιαπώνων Εισαγωγέων

ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Οι καλύτεροι εισαγωγείς τροφίμων σε όλο τον κόσμο
Οι προσπάθειες για συστηματική ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων, έχουν
αυξηθεί σημαντικά.
Για να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια, έχουμε μόλις ερευνήσει, συγκεντρώσει,
ταξινομήσει και διαμορφώσει μία
βαση δεδομένων με τους καλύτερους εισαγωγείς τροφίμων ανά χώρα που αγοράζουν
συστηματικά προϊόντα από τις μεσογειακές χώρες.
Ο κατάλογος είναι σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνει 3.082 επιχειρήσεις στις
μεγαλύτερες αγορές του κόσμου (το όνομα της
επιχείρησης, το email, τα ονόματα των υπευθύνων των επιχειρήσεων και το προσωπικό τους
email αυτών καθώς και τα προϊόντα που διακινούν).
Ο κατάλογος περιλαμβάνει τους καλύτερους εισαγωγείς για τις
προϊόντων (αριθμός επιχειρήσεις):

ΤΥΡΙΑ
86

ETHNIC FOODS

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

DELICATESSEN

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

151 ΜΕΛΙ

488

ΦΡΟΥΤΑ

197

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

εξής 14 κατηγορίες

309 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

330

154 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

307 ΨΑΡΙΑ

130 ΠΟΤΑ - ΝΕΡΟ

192 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

158

160 ΦΡΟΥΤΑ /ΛΑΧΑΝΙΚΑ

198

98 FROZEN BAKERY 170 ΕΛΙΕΣ

Οι χώρες που καλύπτονται είναι όλες οι Ευρωπαϊκές και Βαλκανικές, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η
Βραζιλία και ο Καναδάς, η Ρωσία τα Εμιράτα,
η Κίνα το Χονγκ Κονγκ, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη και πολλές άλλες σε μικρότερη
έκταση.

151

Μπορείτε να προμηθευτείτε είτε μία από τις 13 κατηγορίες προϊόντων που σας ενδιαφέρει με
κόστος 60 euro + ΦΠΑ, ή ολόκληρο τον
κατάλογο με 120 euro+ ΦΠΑ. Απλά ενημερώστε μας στο bf@globalgreece.gr
Εάν ενδιαφέρεστε για καταλόγους εισαγωγέων/διανομέων για άλλα ελληνικά προϊόντα
(Μάρμαρα, έπιπλα, κρασί, δομικά υλικά κλπ.)
σε οποιαδήποτε χώρα μην διστάστε να μας ρωτήσετε.
Για την Global Greece
Μπάμπης Φιλαδαρλής ΜBA, MIEx., DipM.

Global Greece - International Business Projects
9ο Χλμ Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Κτίριο Thomas, Τ.Θ. 60689, 57001 Θέρμη
Tel: +30 2310474191 Fax:+30 2310474192, Email: info@globalgreece.gr

9 - 11 April 2020
DJ Hall, Dar-Es-Salaam, Tanzania

FOODPACK TANZANIA 2020
International Trade Exhibition

Drive Your Buisness In Tanzanian Market!

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

