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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΙΤΩΛΙΑ», στο
πλαίσιο της Δράσης 4 «Ευαισθητοποίηση Εργοδοτών»,
της Πράξης «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία»
σας καλεί σε εκδήλωση με τίτλο:

«Δεξαμενή Υποψήφιων Εργαζομένων στον τομέα του Τουρισμού»

που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015 και ώρα 6:00μμ, στα γραφεία της
Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ (κόμβος περιφερειακού), Πλατανίτης Αντιρρίου.
Στη συνάντηση θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα κατάρτισης που παρακολούθησαν οι
ωφελούμενοι, τα προσόντα και οι δεξιότητες που αποκόμισαν από αυτό καθώς και η
συμβουλευτική υποστήριξη που έλαβαν από τη Δομή Συμβουλευτικής, Υποστήριξης και
Προώθησης της Απασχόλησης, που υλοποιεί η Α.Σ. «ΑΙΤΩΛΙΑ».

2η Ημερίδα της πράξης «Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, από τις παραδοσιακές
τεχνολογίες στα νέα επαγγέλματα»
με θέμα :
«Δυνατότητες πρόσληψης ανέργων ωφελούμενων από το Τοπικό Σχέδιο για την
Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) μέσω προγραμμάτων επιχορήγησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του
ΟΑΕΔ»
Στο πλαίσιο της Δράσης 3.1 «ΗΜΕΡΙΔΕΣ» της Πράξης «Εναλλακτικές μορφές
απασχόλησης, από τις παραδοσιακές τεχνολογίες στα νέα επαγγέλματα», οργανώθηκε την
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, η 2η Ημερίδα με θέμα: «Δυνατότητες πρόσληψης ανέργων
ωφελούμενων από το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) μέσω
προγραμμάτων επιχορήγησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΟΑΕΔ» στο συνεδριακό χώρο του
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο, από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας,
εταίρο της Α.Σ. «Απασχόληση και Ανάπτυξη στην Αιτωλοακαρνανία». Σκοπός της
δράσης ήταν να παρουσιαστούν τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι τοπικές
επιχειρήσεις από την αξιοποίηση του προγράμματος επιχορήγησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του
ΟΑΕΔ, προσλαμβάνοντας καταρτισμένους άνεργους και επιχορηγούμενους όσον αφορά την
εργασία τους, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους και ενισχύοντας
εν τέλη τους ωφελούμενους μέσα από την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Συντονιστής του workshop ήταν o κ. Ρόμπολας Γεώργιος, Υπεύθυνος Πράξης για το
Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, o οποίος και παρουσίασε το πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια
για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ».
Ο κος Μπόκας Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και
Υπεύθυνος εκπρόσωπός του στην Α.Σ. «Απασχόληση και Ανάπτυξη στην
Αιτωλοακαρνανία» ο όποιος παρουσίασε το σχέδιο της πράξης "Εναλλακτικές μορφές
απασχόλησης, από τις παραδοσιακές τεχνολογίες στα νέα επαγγέλματα" για την προώθηση
στην απασχόληση των ωφελουμένων του Τοπ.Σ.Α.
Την συζήτηση άνοιξε με χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
τονίζοντας την ανάγκη στήριξης των ωφελούμενων ανέργων ειδικά σε αυτή την περίοδο
όπου η ανεργία αποτελεί πλέον κοινωνική μάστιγα.
Ανέλυσε τους στόχους της πράξης " Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, από τις
παραδοσιακές τεχνολογίες στα νέα επαγγέλματα " αναφερόμενος σε όλες τις δράσεις που
έχουν γίνει μέχρι τώρα, στη θεματολογία της κατάρτισης και της επιμόρφωσης και στην
συμβουλευτική στήριξη των ωφελούμενων με κύριο πάντα στόχο την προώθηση τους στην
αγορά εργασίας.
Κλείνοντας αναφέρθηκε και πάλι στην ανάγκη ανάπτυξης του κοινωνικού επιχειρείν και
κάλεσε τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν και να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ προς
όφελος τους και προς όφελος της τοπικής αγοράς και κοινωνίας.
Το λόγο πήρε ο κος Ρόμπολας Γεώργιος, Υπεύθυνος Πράξης για το Επιμελητήριο
Αιτωλοακαρνανίας, o οποίος αφού ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για την

συμμετοχή τους στην εκδήλωση παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ».
Τόνισε αρχικά τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι
επιχειρήσεις για να είναι επιλέξιμες και να μπορούν να προσλάβουν ωφελούμενο από τα
ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ.
Τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι ωφελούμενοι άνεργοι για
να επιχορηγηθεί η πρόσληψη τους από το πρόγραμμα.
Ποιο είναι το πλαίσιο χρηματοδότησης, ποια είναι η διαδικασία Υπαγωγής στο πρόγραμμα
και πια είναι η διαδικασία για την καταβολή της επιδότησης.
Κλείνοντας, κάλεσε τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα και να συνδράμουν
στον αγώνα που γίνεται για την καταπολέμηση της ανεργίας στον τόπο μας.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του κοινού και των
ομιλητών, κατά την οποία λύθηκαν αρκετές από τις απορίες των παρευρισκόμενων, κυρίως
σχετικά με το πρόγραμμα και που πρέπει να απευθύνονται εφόσον θέλουν να υλοποιήσουν
την δράση και να καρπωθούν τα οφέλη της.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α.Σ. της Π.Δ.Ε.
ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΟΑΕΔ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ Τοπ.Ε.Κ.Ο. & Τοπ.Σ.Α.
Στα πλαίσια των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ),
της πράξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» της Δράσης 2 «Δικτύωση της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης με τους τοπικούς συντελεστές και τις άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις» και
συγκεκριμένα την υποδράση «Δικτύωση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων» , οργανώθηκε την
Τρίτη 17η Ιανουαρίου 2015, Εργαστήρι Διαβούλευσης με θέμα «Πρόσκληση σε Εργαστήριο
Εργασίας των Α.Σ. της Π.Δ.Ε.» στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου
Αιτωλοακαρνανίας.
Σκοπός του Workshop ήταν η ανταλλαγή εμπειριών πάνω στα κοινά θέματα των
υλοποιουμένων έργων, η ανάληψη περισσότερης κοινής δράσης και η δημιουργία ενός
κοινού προγράμματος εργασιών μεταξύ των Α.Σ. για την προώθηση των ανέργων στην
αγορά εργασίας εκμεταλλευόμενοι το πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων
ανέργων/ωφελουμενων από τα Τοπ.Σ.Α και τα ΤΟΠ.Ε.Κ.Ο.
Το Workshop άνοιξε με χαιρετισμό ο κος Μπόκας Κωνσταντίνος, Α’ Αντιπρόεδρος του
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στην σημασία που δίνει το
Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στην Υλοποίηση των δράσεων των Αναπτυξιακών
Συμπράξεων αλλά κυρίως στην επίτευξη των κοινών στόχων των πράξεων στα πλαίσια των
Τοπ.Σ.Α. & Τοπ.Ε.Κ.Ο. που δεν είναι άλλοι από την απασχόληση των Ωφελούμενων, την
στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη του κοινωνικού επιχειρείν.
Ευχαρίστησε τους εκπροσώπους όλων των Α.Σ. για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμα
του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, στην προσπάθεια αυτή που γίνεται να βάλουμε όλοι
μας ένα λιθαράκι απέναντι στο τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας που μαστίζει τους νέους και
την Ελληνική κοινωνία.

Το λόγο πήρε ο κος Ηλιόπουλος Βασίλειος Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου όλων
των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ανάπτυξη &
Απασχόληση στην Αιτωλοακαρνανία» , ο οποίος με τη σειρά του αναφέρθηκε στην εξαιρετική
δουλειά που γίνεται σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στα πλαίσια των δράσεων όλων
των Αναπτυξιακών Συμπράξεων των Τοπ.Σ.Α. & Τοπ.Ε.Κ.Ο. και τόνισε την ανάγκη
μεγαλύτερης ακόμη συνεργασίας, συνέργιας δράσεων, ανταλλαγής εμπειριών και
συνένωσης δυνάμεων για την επίτευξη των κοινών στόχων, καταπολέμηση της ανεργίας και
αύξηση της Απασχόλησης.
Ο συντονιστής της συνάντησης κ. Ρόμπολας Γεώργιος και Υπεύθυνος Πράξης για το
Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, παρουσίασε τα βήματα που έχουν γίνει στα πλαίσια της
συνεργασίας μεταξύ των Α.Σ., σε επίπεδο ανταλλαγής εμπειριών, συμπερασμάτων πάνω
στα κοινά θέματα, της διάχυσης πληροφόρησης και στήριξης των ενεργειών και δράσεων της
κάθε .Α.Σ.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εικόνα που αφορά στην απορρόφηση ωφελούμενων σε
θέσεις εργασίας που είναι δυστυχώς απογοητευτική. Τόνισε την ανάγκη ανάληψης κοινής
δράσης και δημιουργίας ενός κοινού προγράμματος εργασιών μεταξύ των Α.Σ. για την
προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας, εκμεταλλευόμενοι το πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων ανέργων/ωφελουμενων από τα Τοπ.Σ.Α και τα ΤΟΠ.Ε.Κ.Ο.
Πρότεινε τον σχεδιασμό
μιας καινοτόμας νέας πρακτικής με την δημιουργία ενός
Προγράμματος και ενός Εργαλείου Προώθησης στην εργασία των ωφελούμενων, που θα
επιτευχτεί μέσω της κοινής συνεργασίας όλων των Α.Σ. και του ΟΑΕΔ Πελοποννήσου,
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων εργασιών με στόχο :
1.

Την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας,
εκμεταλλευόμενοι το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων ανέργων/ωφελουμενων
από τα Τοπ.Σ.Α και τα ΤΟΠ.Ε.Κ.Ο.

2.

Την απορρόφηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού των προϋπολογισμών που
αφορούν τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις αλλά και του προγράμματος επιχορήγησης
επιχειρήσεων ανέργων/ωφελουμενων από τα Τοπ.Σ.Α και ΤΟΠ.Ε.Κ.Ο. Με όφελος όχι
μόνο για τους ωφελούμενους αλλά και για όλους τους εταίρους (στοχοθέτηση/ποσοστό
επί των προϋπολογισμών), , τα ασφαλιστικά ταμεία (απορρόφηση κοινοτικών
κονδυλίων), τους επιχειρηματίες του νομού (επιχορήγηση εργαζόμενου) καθώς και την
τόνωση των τοπικών
οικονομιών του νομού Αιτωλοακαρνανίας (απορρόφηση
κοινοτικών κονδυλίων σε μισθούς που αυξάνουν την αγοραστική δύναμη των
ωφελούμενων και κατά συνέπεια τονώνουν τις τοπικές αγορές).

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Το σχέδιο πρότασης αφορά τη :
1. Δημιουργία μιας κοινής επικαιροποιημένης τράπεζας πληροφοριών με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά των ωφελούμενων Τοπ.Σ.Α
και τα ΤΟΠ.Ε.Κ.Ο.
και μόνο των
ωφελούμενων που δεν έχουν πιάσει το στόχο της πρόσληψης εργασίας.
2. Τη δημιουργία ενός σχεδίου κοινής οργανωμένης λειτουργιάς και συνεργασίας μεταξύ
των Α.Σ. και του ΟΑΕΔ που θα υποστηρίζει την λειτουργικότητα της Τράπεζας
πληροφοριών και την επιτυχία των κοινών στόχων.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων των Α.Σ.,
κατά την οποία λύθηκαν αρκετές από τις απορίες των παρευρισκόμενων. Καθώς επίσης και

η δέσμευση όλων για στήριξη των κοινών ενεργειών έτσι ώστε να επιτευχτεί το μέγιστο
αποτέλεσμα.
Τροποποίηση της απόφασης για την φοροδιαφυγή.
Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων φυσικά και νομικά πρόσωπα εισπράττουν
ή καταβάλλουν μισθούς, αποζημιώσεις απολύσεων, αποζημιώσεις εφάπαξ, κοινωνικά
επιδόματα και άλλες παροχές προστατεύονται πλέον πλήρως από το μέτρο της δέσμευσης
το οποίο μπορεί να επιβάλει η εφορία, εφόσον μετά από φορολογικό έλεγχο διαπιστώσει ότι
έχουν διαπραχθεί αδικήματα μεγάλης φοροδιαφυγής. Την τροποποίηση του νομοθετικού
πλαισίου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής
μεγάλου ύψους προβλέπει απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας
Σαββαΐδου.
Σε ισχύ το αφορολόγητο όριο των 12.000 Ευρώ για τα φετινά εισοδήματα.
Νέα φορολογική κλίμακα με αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ για τα εισοδήματα του
τρέχοντος έτους ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών από το βήμα της
Βουλής. Η κ. Βαλαβάνη ανακοίνωσε, επίσης, την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών
μέχρι τον Ιούνιο του 2015, καθώς και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος θα αντικατασταθεί
από τον ΦΜΑΠ. Από το νέο φόρο θα εξαιρεθεί η πρώτη κατοικία, εκτός από τις
υπερπολυτελείς. Η υπουργός έκανε έκκληση στους φορολογούμενους να πληρώσουν τις
δύο τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ, καθώς και τον ΦΠΑ του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου.
Ακόμη, ζήτησε από τους φορολογούμενους που έχουν οφειλές στο Δημόσιο να ενταχθούν
στην υφιστάμενη ρύθμιση μέχρι να ανακοινωθεί η καινούργια και θα έχουν -όπως είπε- όλα
τα οφέλη της νέας ρύθμισης.
Αποκαλύψεις για φοροδιαφυγή 7 Δις. Ευρώ σε 3.500 περιπτώσεις.
Με όχημα την ενίσχυση του ΣΔΟΕ, ο υπουργός Επικρατείας για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς, Παναγιώτης Νικολούδης, ανακοίνωσε τη λήψη μέτρων για την ενεργοποίηση του
φοροεισπρακτικού μηχανισμού, ώστε το Δημόσιο να εισπράξει άμεσα ποσό 2,5 δισ. ευρώ
από τη φοροδιαφυγή. Ο κ. Νικολούδης ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι οι έλεγχοι
που διενεργήθηκαν από το 2012 έως σήμερα -και στη λίστα Λαγκάρντ- κατέληξαν σε 3.500
περιπτώσεις φοροδιαφυγής και σε ποσό, που διέφυγε «μετρημένα και υπολογισμένα μέχρι
το τελευταίο ευρώ», 7 δισ. ευρώ.
Χαθήκαν 2 Δις. Ευρώ από τα δημόσια έσοδα.
Στοιχεία για την αρνητική οικονομική κατάσταση στα έσοδα έδωσε στη Βουλή ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας κατά τη συζήτηση των
προγραμματικών δηλώσεων. Το πρωτογενές πλεόνασμα το 2014 υπολογιζόταν στα 5,3 δισ.,
αλλά θα είναι 2,9 δισ., τόνισε και πρόσθεσε ότι «χάθηκε» 1 δισ. από τα τακτικά έσοδα το
2014 και άλλο 1 δισ. από το ΕΣΠΑ. Παράλληλα το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα
4,4 δισ. ευρώ. Ο Δ. Μάρδας ανέφερε τρόπους αύξησης των δημοσίων εσόδων και του
περιορισμού της σπατάλης μέσα από καλύτερη εποπτεία των δημόσιων δαπανών και της
παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
Νέες συστάσεις του ΟΟΣΑ για μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα.
Η ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας και του δικτύου κοινωνικής
ασφάλειας για να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες της κρίσης στην ανεργία και οι κοινωνικές
επιπτώσεις της, η περαιτέρω κατάργηση των εμποδίων στον ανταγωνισμό, η βελτίωση του
εκπαιδευτικού συστήματος, η αύξηση της αποτελεσματικότητας του φορολογικού
συστήματος και η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης είναι οι βασικές συστάσεις
μεταρρυθμίσεων που απευθύνει στην Ελλάδα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα (Going for Growth 2015).

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Αύξηση 6,4% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
για το 2014
Αύξηση 6,4% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας στο σύνολο του
2014, μετά και τη μεγάλη άνοδο κατά 26,9% που καταγράφηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.
Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών,
προκύπτουν τα εξής: Το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου- ∆εκεµβρίου 2014, η συνολική αξία
των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 47.706,7 εκατ. ευρώ έναντι 46.862,0 εκατ. ευρώ το
ίδιο διάστηµα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 1,8%. Η συνολική αξία των εξαγωγών
ανήλθε στο ποσό των 27.177,9 εκατ. ευρώ έναντι 27.568,4 εκατ. ευρώ το 12μηνο του 2013,
παρουσιάζοντας µείωση 1,4%. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 20.528,8
εκατ. ευρώ έναντι 19.293,6 εκατ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 6,4%.
Πτώση 3,8% στον δείκτη Βιομηχανικής παραγωγής.
Μείωση κατά 3,8% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Δεκέμβριο
του 2014 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2013, όπως ανακοίνωσε η
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 83 μονάδες έναντι 86,4
μονάδων τον Δεκέμβριο του 2013 και 87,6 μονάδων τον αντίστοιχο μήνα του 2012.
Οι οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για φορολογική μεταρρύθμιση, ΕΝΦΙΑ,
Ληξιπρόθεσμες οφειλές.
1. Το αφορολόγητο θα είναι ενιαίο για όλους στα 12.000 ευρώ, με αύξηση κατά 2.000
ευρώ για τα πρώτα δύο παιδιά και 3.000 ευρώ από το τρίτο παιδί και πάνω.
2. Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ και αντικαθίσταται με Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
3. Το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στην καταγραφή των περιουσιών στην
Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω Περιουσιολογίου.
4. Προανήγγειλε νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, με 100 δόσεις χωρίς
γραφειοκρατικές προϋποθέσεις και απλές διαδικασίες.
5. Ανακοίνωσε την ίδρυση ενδιάμεσου δημόσιου φορέα για την διαχείριση των κόκκινων
και επιχειρηματικών δανείων που από τη μια πλευρά θα προστατεύει τα
υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες και από την
άλλη θα μεριμνά για την μη επιβάρυνση των τραπεζικών ισολογισμών.
6. Επανέρχεται η 13η σύνταξη, ως δώρο Χριστουγέννων, στο τέλος του 2015, σε όσους
λαμβάνουν λιγότερα από 700 ευρώ μηνιαίως.
7. Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, η οποία όμως θα γίνει σταδιακά μέχρι
το 2016.
8. Παράλληλα θα υπάρξει επέκταση της κάλυψης των συμβάσεων και θα επανέλθουν
και οι τριετίες.
9. Εκτός απ' τους εργαζόμενους με τον κατώτατο μισθό κερδισμένοι θα είναι και οι νέοι
ηλικίας ως 25 ετών καθώς καταργούνται οι διατάξεις για μικρότερες αμοιβές.
10. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση σε κύριες και
επικουρικές συντάξεις.
11. Αναφέρθηκε στην επιτάχυνση των ελέγχων σε κάθε είδους λίστα (Λαγκάρντ,
Λιχτενστάιν κλπ.) στην εξόρμηση του ΣΔΟΕ και στην πάταξη του λαθρεμπορίου
καυσίμων και καπνού.
12. Με βάση το προεκλογικό πρόγραμμα αλλαγές θα έρθουν και στον ΦΠΑ, όπου
αναμένεται μείωση των συντελεστών σε βασικά είδη διατροφής όπως γάλα, ψωμί,
ζυμαρικά, ενώ χαμηλά θα παραμείνει ο συντελεστής στην εστίαση με παράλληλη
αναπροσαρμογή σε παιδικές τροφές κλπ.

Δράσεις για τη στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών προωθεί η ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας.
Μεταξύ άλλων προωθείται:
1.Η αποποινικοποίηση των οφειλών.
2.Η δυνατότητα θεώρησης βιβλιαρίων υγείας.
3.Η βελτίωση της ρύθμισης για δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κλάσης.
Μεταξύ άλλων εξετάζεται το ενδεχόμενο να μπορούν να επιλέξουν τρεις ή και τέσσερις
κατώτερες ασφαλιστικές κλάσεις.
4.Η διευκόλυνση συνταξιοδότησης όσων χρωστάνε στα ταμεία με αύξηση του ισχύοντος
ορίου οφειλών (σήμερα είναι 20.000 ευρώ).
Σε χαμηλό 15 μηνών ο PMI στη βιομηχανία
Τα επίπεδα παραγωγής στον μεταποιητικό τομέα της Ελλάδας υποχώρησαν για πρώτη
φορά σε διάστημα τριών μηνών τον Ιανουάριο, κυρίως λόγω της περαιτέρω μείωσης των
νέων εργασιών τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό, υποστηρίζει η
Markit.
Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση η απασχόληση αυξήθηκε ελαφρώς, μολονότι με
βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία της έρευνας του
Ιανουαρίου υπογράμμισαν περαιτέρω τιμολογιακές πιέσεις, καθώς το κόστος εισροών
υποχώρησε με τον ταχύτερο ρυθμό σε διάστημα 69 μηνών και οι τιμές χρέωσης
μειώθηκαν σημαντικά.
Έτσι, ο κύριος εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της Markit για τον
τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index PMI) –ένας ενιαίος δείκτης, ο
οποίος παρέχει μια εκτίμηση των συνολικών επιχειρησιακών συνθηκών– υποχώρησε σε
χαμηλό 15 μηνών κλείνοντας στις 48.3 μονάδες τον Ιανουάριο, από τις 49.4 μονάδες του
Δεκεμβρίου. Πρόκειται για την έβδομη φορά που ο δείκτης καταγράφει τιμή κάτω από το
σημείο μηδενικής μεταβολής των 50.0 μονάδων στο διάστημα των τελευταίων οκτώ μηνών.
Μεταξύ των παραγόντων, οι οποίοι παρέσυραν τον κύριο δείκτη PMI σε χαμηλότερα επίπεδα
τον Ιανουάριο, ήταν η μείωση της παραγωγής του μεταποιητικού τομέα – η πρώτη σε
διάστημα τριών μηνών. Στο γεγονός αυτό προστέθηκαν τα επίπεδα εισερχόμενων νέων
εργασιών του τομέα, τα οποία περιορίστηκαν με επιταχυνόμενο ρυθμό, τον υψηλότερο από
τον Οκτώβριο του 2013. Η μείωση ήταν η πέμπτη σε ισάριθμους συνεχείς μήνες και,
σύμφωνα με μέλη του πάνελ, αποδόθηκε, εν μέρει, στην αβεβαιότητα που επικράτησε κατά
την προεκλογική περίοδο.
Τα στοιχεία υπέδειξαν εξασθένηση της ζήτησης για τα προϊόντα ελληνικής κατασκευής τόσο
στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών
υποχώρησαν περαιτέρω, μολονότι με βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του
Δεκεμβρίου.
Οι κατασκευαστές, σύμφωνα με την Markit περιόρισαν τις αγορές πρώτων υλών και
ημικατεργασμένων προϊόντων κατ’ αναλογία με τις μειωμένες νέες παραγγελίες. Επιπλέον, ο
ρυθμός μείωσης των επιπέδων αγορών επιταχύνθηκε, οδηγώντας, με τη σειρά του, τα
αποθέματα αγορών σε δριμεία υποχώρηση και στο μεγαλύτερο βαθμό που έχει καταγραφεί
από τον προηγούμενο Μάρτιο. Τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων μειώθηκαν επίσης κατά τη
διάρκεια του μήνα, ενώ ο ρυθμός μείωσης ήταν και πάλι ταχύτερος από τον Δεκέμβριο.
Καθώς η εκ νέου εξασθένηση της παραγωγής δεν πρόλαβε να επηρεάσει τις αποφάσεις
σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού, τα στοιχεία του Ιανουαρίου υπέδειξαν αύξηση της
απασχόλησης στον μεταποιητικό τομέα για δεύτερο συνεχή μήνα. Ο ρυθμός δημιουργίας
θέσεων εργασίας ήταν οριακός, μολονότι εξασθενημένος από τον προηγούμενο μήνα.
Ο όγκος των αδιεκπεραίωτων εργασιών –μέγεθος το οποίο μπορεί να δώσει κάποια ένδειξη
για τις πιέσεις που ασκούνται στη δυναμικότητα των εργοστασίων– υποχώρησε κατά τη

διάρκεια του Ιανουαρίου με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα ενάμιση
έτους.
Σε άλλους επιμέρους τομείς, τα στοιχεία της έρευνας του Ιανουαρίου υπέδειξαν περαιτέρω
σημαντική μείωση των τιμών πώλησης από την πλευρά των κατασκευαστών, ενώ ο
ρυθμός υποχώρησης παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητος από τον αντίστοιχο που
παρατηρήθηκε τον προηγούμενο μήνα. Μέλη του πάνελ απέδωσαν τη μείωση των τιμών
εκροών στην έλλειψη ζήτησης και στη μείωση του κόστους εισροών.
Οι μέσες τιμές εισροών που κλήθηκαν να καταβάλουν οι Έλληνες κατασκευαστές μειώθηκαν
για πρώτη φορά σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Επιπλέον, ο βαθμός μείωσης του
Ιανουαρίου ήταν ο σημαντικότερος από τον Απρίλιο του 2009. Εν τω μεταξύ, οι χρόνοι
παράδοσης προμηθειών επιμηκύνθηκαν για δεύτερο συνεχή μήνα.

Ποιοι και πότε απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας από τη μεταβίβαση μετοχών.
Στις προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο υπεραξίας από τη μεταβίβαση μετοχών
αναφέρεται εγκύκλιος (ΠΟΛ.1032/26.1.2015) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Η εγκύκλιος που εμπεριέχει οδηγίες για την φορολογική μεταχείριση από μεταβίβαση τίτλων
προβλέπει πως το εισόδημα από τη μεταβίβαση μετοχών, εταιρικών μεριδίων κ.λπ. από
φυσικά πρόσωπα φορολογείται με συντελεστή 15%, χωρίς να απαιτείται, κατά το χρόνο της
μεταβίβασης η υποβολή δήλωσης, όπως ίσχυε με τις προϊσχύουσες διατάξεις, καθόσον το εν
λόγω εισόδημα θα συμπεριληφθεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του
φυσικού προσώπου και θα φορολογηθεί στο τέλος του επόμενου έτους.
Αναφορικά με την υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη μεταβίβαση μετοχών
εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά απαλλάσσεται της φορολογίας εάν οι μετοχές έχουν
αποκτηθεί πριν την 1/1/2009 ή έχουν αποκτηθεί μετά την 1/1/2009 και ο μεταβιβάζων
συμμετέχει στο μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο του 5%ο. Στις
παραπάνω περιπτώσεις εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο φόρος επί των χρηματιστηριακών
συναλλαγών 2%ο.
Απαλλάσσονται επίσης από την φορολογία αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη
φορολογική τους κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, αλλά
και φυσικά πρόσωπα με κατοικία σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση
αποφυγής διπλής φορολόγησης.
Σε αυτή τη περίπτωση δεν προκύπτει υποχρέωση υποβολής δήλωσης και δεν χρειάζεται το
φυσικό πρόσωπο να αποκτήσει ΑΦΜ στην Ελλάδα αλλά το πιστοποιητικό φορολογικής
κατοικίας το οποίο τεκμηριώνει την απαλλαγή θα πρέπει να κατατεθεί στο πρόσωπο που θα
είναι υπόχρεος να αποδείξει τη φορολογική απαλλαγή στις φορολογικές αρχές.
Από την φορολογία απαλλάσσονται ακόμη η μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων κρατών της
Ε.Ε και ΕΟΧ/ΕΖΕΣ και η μεταβίβαση μετοχών ναυτιλιακών εταιρειών, η μεταβίβαση μεριδίων
ΟΣΕΚΑ κρατών της Ε.Ε. και ΕΟΧ/ΕΖΕΣ.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται πως η εισφορά τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου
εταιρείας συνιστά μεταβίβαση, ενώ δεν συνιστά η μη συμμετοχή εταίρου ή μετόχου στην
αύξηση κεφαλαίου όπως ίσχυε μέχρι πρόσφατα για τις προσωπικές εταιρίες και Ε.Π.Ε.
Διευκρινίζεται δε πως σε περίπτωση που η μεταβίβαση ή εισφορά τίτλων λαμβάνει χώρα
μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις
περί transfer pricing.
Η υπεραξία που αποκτά το φυσικό πρόσωπο από τη μεταβίβαση μετοχών, εταιρικών
μεριδίων κλπ., προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης που εισέπραξε και της

τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος. Ως τιμή πώλησης μη εισηγμένων τίτλων
λαμβάνεται αυτή που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης που δεν μπορεί όμως να είναι
μικρότερη από την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά το χρόνο της μεταβίβασης.
Ως τιμή κτήσης θα λαμβάνεται η χαμηλότερη μεταξύ αυτής που προσδιορίζεται με βάση την
αξία των ιδίων κεφαλαίων (όπως αυτά εμφανίζονται στο τελευταίο πριν την ημερομηνία
μεταβίβασης ισοζύγιο της επιχείρησης) και του τιμήματος που αναγράφεται στη σύμβαση
μεταβίβασης κατά το χρόνο της απόκτησης των τίτλων. Εταιρικές πράξεις που έχουν γίνει
μέχρι το χρόνο μεταβίβασης (αυξομειώσεις κεφαλαίου, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών) θα
επηρεάσουν την τιμή κτήσης των μετοχών και επομένως και την υπεραξία που θα προκύψει.
Σε περίπτωση απόκτησης των μεταβιβαζόμενων τίτλων με δωρεά, γονική παροχή ή
κληρονομιά ως τιμή κτήσης λαμβάνεται ο φόρος που καταβλήθηκε λόγω της αιτίας
απόκτησης αυτών. Στην διαδοχική απόκτηση τίτλων για τον υπολογισμό της τιμής κτήσης
λαμβάνεται η μέση τιμή κτήσης που προκύπτει από τη συνολική αξία κτήσης των τίτλων δια
της συνολικής ποσότητας αυτών. Για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης λαμβάνονται
υπόψη και οι εταιρικές πράξεις που έχουν γίνει μέχρι τη στιγμή της μεταβίβασης (όπως πχ οι
αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου, οι δωρεάν χορηγήσεις μετοχών στους μετόχους λόγω
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κ.ο.κ).
Η ζημιά που προκύπτει από μεταβιβάσεις τίτλων που πραγματοποιούν τα φυσικά πρόσωπα,
μεταφέρεται για πέντε έτη, συμψηφίζεται δε μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας που
προκύπτουν αποκλειστικά από την μεταβίβαση τίτλων.
Τέλος, η υπεραξία που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε κράτος
που περιλαμβάνεται στα μη συνεργάσιμα φορολογείται με συντελεστή 15% και η δήλωση
υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ πριν από την οποιαδήποτε μεταβίβαση, ο δε φόρος
καταβάλλεται εφάπαξ.
ΙΟΒΕ: Με ρυθμό 1% αναπτύχτηκε η οικονομία το 2014.
Την εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 1% το 2014 διατυπώνει το
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στην τριμηνιαία έκθεσή του για την
ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ οι βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ διαμορφώνουν
ένα μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για το 2015, στην περιοχή του 2,3%. Στην έκθεσή του για
το τέταρτο τρίμηνο 2014, αναφέρει πως τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας
περιλαμβάνουν συγκεκριμένα και απτά στοιχεία ανάπτυξης, μαζί όμως με πολύ σημαντικούς
όρους αβεβαιότητας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
ΣΕΤΕ: Στα 17 Δις. Ευρώ η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ για το 2014.
Στη δημιουργία τουλάχιστον 9% του ΑΕΠ της χώρας συνέβαλε άμεσα ο κλάδος του
τουρισμού, όπως τονίζεται σε μελέτη του Ινστιτούτου Ερευνών του ΣΕΤΕ. Μάλιστα
σημειώνεται ότι η άμεση και έμμεση συμβολή του εκτιμάται σε 20% έως 25%. Σύμφωνα με
την μελέτη, ο τουρισμός το 2014 παρουσίασε ανάπτυξη 11,3% ή 1,8 δισ. ευρώ (από 15,2
δισ. ευρώ άμεσης συνεισφοράς στο ΑΕΠ το 2013 σε 17 δισ. ευρώ το 2014) όταν το συνολικό
ΑΕΠ εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 3,5 δισ. ευρώ σε ονομαστικούς όρους και αυξήθηκε κατά
0,6% περίπου σε πραγματικούς λόγω αποπληθωρισμού.
Σκανδιναβικό μοντέλο για την περιουσία του Δημοσίου.
Σκανδιναβικό μοντέλο για την αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας εξετάζει η κυβέρνηση,
που σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία ακινήτων και μετοχών κρατικών εταιρειών θα
μπουν κάτω από την ομπρέλα ενός νέου Κρατικού Επενδυτικού Ταμείου.
Πρόκειται για ένα Sovereign Wealth Fund όπου θα εισέλθουν πολλά από τα «ασημικά» του
κράτους, προκειμένου να αξιοποιηθούν, μέσω μακροχρόνιων παραχωρήσεων, αλλά όχι
πωλήσεων.

Κάτι δηλαδή σαν το Sovereign Fund της Νορβηγίας, τα έσοδα του οποίου, από τα
δικαιώματα εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων αλλά και κρατικής ακίνητης και κινητής
περιουσίας, θα καλύπτουν μελλοντικές ανάγκες της κοινωνικής ασφάλισης.
Εξάλλου, στόχος είναι στον νέο αυτόν φορέα να ενταχθούν και τα μελλοντικά έσοδα από την
εκμετάλλευση ορυκτού και εθνικού πλούτου της χώρας.
Δικαιολογητικα για τη χορηγηση επιδοματος μητροτητας Ο.Α.Ε.Ε.
Αυτοαπασχολούμενες γυναίκες − άμεσα ασφαλισμένες του Οργανισμού Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο
επίδομα μητρότητας, ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ και για χρονικό διάστημα τεσσάρων
(4) μηνών. Αυτό προβλέπεται σύμφωνα με την απόφαση Φ.40035/41931/1653/20.1.2015.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού είναι η ύπαρξη ταμειακής
ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας κατά την ημερομηνία του
τοκετού, καθώς και να μην δικαιούται η αιτούσα επίδομα μητρότητας από άλλο ασφαλιστικό
οργανισμό. Για τη χορήγηση απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών: α) Αίτηση
της ασφαλισμένης στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Ε., β) ληξιαρχική πράξη
γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του
τοκετού, γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό
οργανισμό επίδομα μητρότητας.

To 11o Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival σας
προσκαλεί να υποβάλλετε τις προτάσεις σας για την επόμενη διοργάνωση που θα διεξαχθεί
την άνοιξη στην Αθήνα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 4 Μαρτίου 2015.
Public space_s
Στις μέρες μας, η ιδέα του δημόσιου χώρου αποτελεί μια από τις πιο αντιφατικές έννοιες. Με
την εμφάνιση των τεχνολογιών δικτύου και επικοινωνίας, η εμπειρία μας σε σχέση με το
δημόσιο χώρο έχει αλλάξει. Ο δημόσιος χώρος δε χαρακτηρίζεται πλέον μόνο από τον
φυσικό χώρο αλλά και από τα δίκτυα και τη διανομή της γνώσης.
Ενώ ο δημόσιος χώρος γίνεται κυρίως αντιληπτός μέσα από τον αστικό σχεδιασμό, ο
ψηφιακός δημόσιος χώρος οργανώνεται μέσα από διευθύνσεις IP, URL και πρωτόκολλα
επικοινωνίας. Η χαρτογράφηση τους, όσο διαφορετική και αν φαίνεται, επηρεάζεται από τη
δυναμική των δικτύων που αναμφίβολα προσθέτει νέα επίπεδα ερμηνείας. Οι πλατείες, τα
πάρκα, οι δρόμοι και το Ίντερνετ αποτελούν δυνητικούς δημόσιους χώρους που
ενεργοποιούνται μέσα από τη διάδραση των συμμετεχόντων νοηματοδοτώντας τους.
Οι πολλαπλοί διασυνδεδεμένοι χώροι μέσα στους οποίους κινούμαστε έχουν
επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητα και έχουν
επηρεάσει τις κοινωνικές και πολιτιστικές μας αντιλήψεις. Από την άλλη πλευρά, η διακίνηση
των δεδομένων και η ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο έχουν οδηγήσει στη
δημιουργία νέων τρόπων επικοινωνίας δίνοντας τη δυνατότητα σε διαφορετικές κοινότητες
να ξεπεράσουν την τοπικότητα τους και να εξερευνήσουν νέους τρόπους διάδρασης και
συνεργασίας.
Κατοικώντας όμως ταυτόχρονα σε μια πληθώρα διαφορετικών χώρων οι οποίοι δυνητικά
είναι δημόσιοι, προκύπτει το ερώτημα: Πόσο ανοιχτοί και ελεύθεροι είναι αυτοί οι χώροι; Το
όραμα σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο χώρο και ενδεχομένως στα ανοιχτά
δεδομένα έχει εκπληρωθεί;
Μέσα από το κάλεσμα συμμετοχής, το φεστιβάλ επιχειρεί να εξερευνήσει την έννοια του
“δημόσιου” τόσο στο ψηφιακό όσο και στο δημόσιο χώρο της πόλης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και το κάλεσμα
συμμετοχής θα βρείτε στο παρακάτω www.adaf.gr
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
PROJECT QATAR 2015
Κατάρ , Ντόχα 4 έως 7 Μαΐου 2015
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών PROJECT QATAR οργανώνεται κάθε χρόνο στον καινούργιο
εκθεσιακό χώρο Qatar National Convention Centre , στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Φέτος είναι η
12η οργάνωση η οποία οργανώνεται παράλληλα με την Qatar Stonetech, η οποία αφορά στον
κλάδο πετρωμάτων (μάρμαρα, γρανίτες) και την
Heavy Max που αφορά στον κλάδο των βαρέων
μηχανημάτων.
Σκοπός της έκθεσης είναι να καλύψει τις ανάγκες
της συνεχώς ανερχόμενης αγοράς του Κατάρ, αλλά
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
και την Βόρεια περιοχή του Αραβικού κόλπου και
ΒΙΒΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ
την Ανατολική πλευρά της Σαουδικής Αραβίας.
T.: +30 210 3355764
Η ανάθεση της οργάνωσης του παγκοσμίου
κυπέλου ποδοσφαίρου το 2022 έχει οδηγήσει τον
e-mail
κατασκευαστικό κλάδο σε μεγάλη αύξηση και τη
v.kalamara@enterprisegreece.gov.gr
χώρα σε αλματώδη οικονομική ανάπτυξη.
Η «Project Qatar» αν και περιφερειακή έκθεση του
κατασκευαστικού κλάδου,
έχει καταφέρει να
προσελκύει εμπορικούς επισκέπτες από όλες τις
χώρες του GCC και ΜΕΝΑ.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:
Δομικά υλικά, κατασκευές, τεχνολογία ύδρευσης άρδευσης και προστασίας του περιβάλλοντος,
τεχνολογία κλιματισμού (ψύξη – θέρμανση) κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, συστήματα
καθαρισμού και συντήρησης, προϊόντα μεταλλουργίας και υαλουργίας, μπάνια, κεραμικά,
μάρμαρα και υλικά επεξεργασίας μαρμάρων.
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ :
Η Enterprise Greece έχει εξασφαλίσει χώρο στα Hall 4 & Ηall 9.
ΧΡHΣΙΜΑ LINKS
www.projectqatar.com

Ελαιοτεχνία 2015 και FoodTouristica 2015…είναι μαζί!!
7η Ελαιοτεχνία 2015, έκθεση ελιάς και ελαιολάδου και 1η Foodtouristica 2015, έκθεση
γαστρονομικού τουρισμού συνδιοργανώνονται από 15 έως 17 Μαΐου, Αθήνα. Ίδια
ημερομηνία, ίδιο εκθεσιακό κέντρο. Οι κλάδοι ελαιολάδου και γαστρονομίας τώρα
μαζί, κάτω από την ίδια στέγη.
Η γαστρονομία συνδέεται με τα προϊόντα διατροφής και τον τουρισμό. εκθέσεις από
έγκυρους διεθνείς οργανισμούς επικυρώνουν την γνωστή σε όλους σημασία του φαγητού και
των προϊόντων διατροφής. Η Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (Global
Report on food tourism, UNWTO) που αναφέρει ότι: “ο γαστρονομικός τουρισμός αφορά
ταξιδιώτες που σχεδιάζουν το ταξίδι τους, πρωτίστως ή δευτερευόντως, με στόχο να γευτούν
την κουζίνα του προορισμού ή να εμπλακούν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη
γαστρονομία”. Η δεύτερη έκθεση είναι από Food and the Tourism experience (ΟΟΣΑ) “Ο
τουρισμός είναι σημαντικό μέρος της σύγχρονης οικονομίας των εμπειριών και το φαγητό
διαδραματίζει βασικό ρόλο. Το φαγητό είναι αναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού, βασικό

στοιχείο της αυλής πολιτιστικής κληρονομιάς και ένα αυξανόμενο στοιχείο προσέλκυσης
τουριστών”.
Ήδη στην Ελλάδα υπάρχει το κίνηµα της Νέας Ελληνικής Κουζίνας και έχει συνεπάρει µια
νέα γενιά παραγωγών οι οποίοι εκμεταλλεύονται την πλούσια τοπική γαστρονομία της
χώρας. Αυτό που μένει είναι η χρονική στιγµή κατά την οποία το εν λόγω κίνηµα θα
αποκτήσει µια τέτοια κρίσιµη μάζα ώστε να αλλάξει τα γαστρονομικά δεδομένα της χώρας.
Και τότε η χώρα θα γίνει γαστρονομικός προορισμός.
Η Ελλάδα υποδέχεται κάθε χρόνο περίπου 13-16 εκατομμύρια αλλοδαπούς ταξιδιώτες, που
σε διάστημα δεκαετίας σημαίνει πλέον των 100 εκατομμυρίων ταξιδιωτών /καταναλωτών. Οι
επισκέπτες αυτοί κατά τη διάρκεια των διακοπών τους έρχονται καθημερινά σε άμεση επαφή
με δεκάδες ελληνικά προϊόντα διατροφής. Το γεγονός αυτό προσφέρει μια μοναδική
ευκαιρία: τον σχηματισμό θετικής αντίληψης για την ελληνική κουζίνα και τα ελληνικά
προϊόντα με τη διάθεση ποιοτικών γαστρονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η δυνατότητα
αυτή μπορεί να συμβάλει στη μεταβολή των καταναλωτικών επιλογών τους και στην αύξηση
της ζήτησης για την ελληνική κουζίνα και τα ελληνικά προϊόντα, και στην αύξηση της
τουριστικής δαπάνης για τα σχετικά προϊόντα/ υπηρεσίες. Η αξιοποίηση του τουρισμού στην
προώθηση προϊόντων γαστρονομίας.
Η Αρχαία ελληνική κουζίνα χαρακτηριζόταν από λιτότητα και είχε ως βάση την “τριάδα της
Μεσογείου”: Σιτάρι - ελαιόλαδο - κρασί, με βάση τα ψάρια και το κρέας που τρωγόταν πιο
σπάνια. Αυτή η τάση στην ελληνική διατροφή συνεχίστηκε στα ρωμαϊκά και οθωμανικά
χρόνια. Από πολύ παλιά το ελαιόλαδο ήταν το κυρίαρχο γαστρονομικό προϊόν.
7η Ελαιοτεχνία 2015, έκθεση ελιάς και ελαιολάδου. http://eleotechnia.com/ Στόχοι της
έκθεσης είναι η ευαισθητοποίηση ελαιοπαραγωγών με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα
των προϊόντων τους. Η προώθηση της εξαιρετικής ποιότητος αγνού παρθένου ελαιόλαδου.
Η βελτίωση των γνώσεων όσων ασχολούνται με το προϊόν αυτό. Η ενημέρωση σε σύγχρονα
εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης όσων εργάζονται σε μονάδες εστίασης. Η προώθηση της
κατανάλωσης ελαιολάδου στις τοπικές αγορές. Η FoodTouristica 2015 είναι έκθεση για τον
γαστρονομικό τουρισμό. Μεσογειακές γεύσεις σε συνδυασμό με μοναδικούς τουριστικούς
προορισμούς. Δείτε πληροφορίες: http://foodtouristica.com
Αποφασίσαμε την διοργάνωση των δυο εκθέσεων για να συμβάλλουμε με αυτήν την κίνηση
στην τόνωση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας, στην ανάδειξη των συνεργασιών με
περεταίρω κέρδος για επιχειρήσεις και επαγγελματίες των κλάδων του ελαιολάδου και του
γαστρονομικού τουρισμού, στο κτίριο Ξιφασκίας (πρώην Δυτικό αεροδρόμιο) Ελληνικό, 1517 Μαΐου 2015. Και μαζί ο 7ος διαγωνισμός Χρυσό Αριστείον Ελαιολάδου 2015, ο οποίος θα
εξελιχθεί σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος θα αφορά τον διαγωνισμό Ποιότητας Εξαιρετικού
Παρθένου Ελαιολάδου (Ισχυρής, Μέτριας και Ελαφριάς έντασης Φρουτώδους), ενώ το
δεύτερο σκέλος θα αφορά τον διαγωνισμό για την ανάδειξη της καλύτερης Συσκευασίας
Τυποποιημένου Ελαιολάδου (Περιέκτης, Καινοτομία, Συνολική Εικόνα, Ετικέτα). Συμμετέχετε
εδώ: http://eleotechnia.com/aristion-awards/

Filolaou 234-11631 Athens
2107568888 layoutprservices@gmail.com

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2015»
&
η
«2 ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
16 έως 24 ΜΑΪΟΥ 2015
Υπό την αιγίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι,
Η οικονομική δυσχέρεια που επικρατεί στη χώρα μας έχει επηρεάσει αναμφίβολα την
επιχειρηματική δραστηριότητα του τόπου . Ταυτόχρονα όμως είναι μια περίοδος που προσφέρεται
για ανασυγκρότηση , ανανέωση, εφαρμογή νέων σχεδίων και ιδεών δημιουργικών και ποιο
αποδοτικών. Με ευρηματικότητα, δημιουργικό πνεύμα και αισιοδοξία πρέπει να παλέψουμε για να
βγούμε από την κρίση , που αποτελεί σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας
και ανταγωνισμού.
Με ελπίδα για ανάπτυξη και αέρα ανανέωσης, η εταιρία «ΚΥΚΛΟΣ» ξεκινά τις διαδικασίες για
την διοργάνωση της ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2015» που θα πραγματοποιηθεί
από τις 16 έως τις 24 Μαΐου 2015 σε νέο εκθεσιακό χώρο στο ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ υπό την αιγίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και του ΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και η «2η ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΨΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» .
Σαφώς ανανεωμένη, σε νέο Εκθεσιακό χώρο η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ θέτει τον
πήχη ακόμα ποιο ψηλά και μαζί με την «2η ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» που πέρυσι σημείωσε μεγάλη επιτυχία , θα επικεντρωθούν
στην τόνωση της αγοράς, την σύναψη εμπορικών συμφωνιών την προώθηση νέων ιδεών και
προϊόντων και παράλληλα αναδεικνύοντας όλη τη γνώση και την τεχνολογία του κλάδου της
θέρμανσης , ψύξης , μόνωσης και ηλιακής ενέργειας, θα παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις με
στόχο την εξοικονόμηση σε συνδυασμό με την υψηλότερη δυνατή απόδοση.
Η «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» με δυναμική και αδιάλειπτη παρουσία δεκαέξι χρόνων,
συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης περιοχής και αντιστέκεται σθεναρά στην κρίση.
Κάθε χρόνο την επισκέπτονται χιλιάδες επισκέπτες, η φετινή διοργάνωση δε, ευελπιστούμε να
ξεπεράσει σε επισκεψιμότητα και επιτυχία κάθε προηγούμενη, καθώς επικεντρωνόμαστε στην
στοχευμένη διαφημιστική προβολή όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά Πανελλαδικό καθώς και στη
γειτονική Αλβανία.
Η εταιρία «ΚΥΚΛΟΣ» στην προσπάθεια της να στηρίξει τις ελληνική επιχειρηματικότητα και
κατανοώντας την δύσκολη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, διατηρεί και φέτος
την τιμολογιακή πολιτική της σε χαμηλά επίπεδα, χωρίς φυσικά να μειώνει τις υπηρεσίες και τις
παροχές στους εκθέτες της.
Με την πολυετή εμπειρία ,την ειδίκευση και την γνώση στον τομέα της διοργανώσεις εκθέσεων
σας διαβεβαιώνουμε ότι και οι δύο εκθέσεις «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2015» και «2η ΕΚΘΕΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» θα είναι
υψηλών
προδιαγραφών και σας προσκαλούμε να συμμετέχετε, δίνοντας σας τη δυνατότητα να έρθετε σε
επαφή με χιλιάδες επαγγελματίες και απλούς επισκέπτες.
«ΚΥΚΛΟΣ» ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΜΜ. ΞΑΝΘΟΥ 41 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ. 26510-37114 , FAX. 26510-37119
ΚΙΝ. 6944107862
Εmail : kyklosek@otenet.gr
www.kyklos-ektheseis.gr
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ Τ.Μ.: 50€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%

TURKISH EMBASSY
COMMERCIAL COUNSELLOR’S OFFICE
26, Righilis Str. 106 74 ATHENS/GREECE
Phone : 210- 72 22 196 Fax : 210- 72 42 948
E-mail :atina@ekonomi.gov.tr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
“INTERNATIONAL METAL WORKING, MOULD, AUTOMATION AND
WELDING TECHNOLOGIES FAIR”
(ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΧΥΤΗΡΙΩΝ,
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ)
Κατά τις ημερομηνίες 5-8 Μαρτίου 2015 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΧΥΤΗΡΙΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ από τη διοργανώτρια εκθέσεων Yağmur
Fuarcılık Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. σε συνεργασία με την Ένωση Εξαγωγέων Κεντρικής
Ανατολίας (OAIB) στην İzmir - Turkey με επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγών.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους παραπάνω κλάδους επεξεργασίας μετάλλων, χυτηρίων,
αυτοματοποίησης και τεχνολογιών συγκόλλησης.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο μας, το οποίο
διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με
τους παραγωγούς. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι εταιρείες θα επιλεγούν από το
Υπουργείο μας και όχι από το Γραφείο μας. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης
είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης 3-6 Μαρτίου 2015 το Υπουργείο μας
θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε
ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
καθώς και στον εκθεσιακό χώρο.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες των 3-6
Μαρτίου 2015 (διαμονή 3 νυχτών).
Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περρισότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://www.3tfuari.com/indexeng.php
Παρακαλούμε όπως οι εταιρείες που επιθυμούν να επισκεφτούν την έκθεση, να
επικοινωνήσουν με το Γραφείο μας, ώστε να τους προμηθεύσουμε την αίτηση, την οποία
πρέπει να συμπληρώσουν και στείλουν σε εμάς το αργότερο μέχρι τις 19.02.2015 στο φαξ
210 72 42 948 ή στο e-mail atina@ekonomi.gov.tr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
“BEAUTY AND CARE 2015”
(ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ)
Κατά τις ημερομηνίες 12-15 Μαρτίου 2015 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ από τη διοργανώτρια εκθέσεων Fiera Milano
Interteks Uluslararası Fuarcılık A.Ş. σε συνεργασία με την Ένωση Εξαγωγέων
Κωνσταντινούπολης (IMMIB) στην Istanbul - Turkey με επιχορήγηση του σχετιζόμενου
φορέα εξαγωγών.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία ειδών ομορφιάς και φροντίδας.
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Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο μας, το οποίο
διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με
τους παραγωγούς. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι εταιρείες θα επιλεγούν από το
Υπουργείο μας και όχι από το Γραφείο μας. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης
είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης 10-13 Μαρτίου 2015 το Υπουργείο μας
θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε
ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
καθώς και στον εκθεσιακό χώρο.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες των 10-13
Μαρτίου 2015 (διαμονή 3 νυχτών).
Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περρισότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://www.fieramilano.com.tr/fair/international-fair-for-beautycare-industry-2/
Παρακαλούμε όπως οι εταιρείες που επιθυμούν να επισκεφτούν την έκθεση, να
επικοινωνήσουν με το Γραφείο μας, ώστε να τους προμηθεύσουμε την αίτηση, την οποία
πρέπει να συμπληρώσουν και στείλουν σε εμάς το αργότερο μέχρι τις 24.02.2015 στο φαξ
210 72 42 948 ή στο e-mail atina@ekonomi.gov.tr

1.ISTANBUL WINDOW 2015
16 International Fair - www.istanbulwindowfair.com
th

2. ISTANBUL GLASS EXPO 2015
5 International Fair - www.glassexpoistanbul.com
th

3.ISTANBUL DOOR EXPO 2015
7th International Fair - www.doorexpoistanbul.com
4.SPECIAL SECTION
ALUMINIUM
Από 11 έως 14 Μαρτίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.
FOTEG 2015 - 12Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(12th International Trade Fair for Food Processing Technologies
Από 5 έως 8 Μαρτίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία
πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια των ανωτέρω εκθέσεων στις 11
έως 14 Μαρτίου 2015
Το επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν:
Α. Το κόστος του ξενοδοχείου 5 αστέρων για 2 νύχτες με πρωινό.
Β. Το κόστος μεταφοράς από το αεροδρόμιο ATATURK AIRPORT προς το ξενοδοχείο
και στον εκθεσιακό χώρο καθημερινά.
Γ. Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση.
Δ. Χρήση της αίθουσας VIP του εκθεσιακού κέντρου για επιχειρηματικές συναντήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες
Tel.2117000264-7 Fax: 2117409283
E Mail:info@etee.gr,fairs@etee.gr Website:www.etee.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
“ISTANBUL JEWELLERY SHOW”
Κατά τις ημερομηνίες 12-15 Μαρτίου 2015 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ- ISTANBUL JEWELLERY SHOW 2014 από τη
διοργανώτρια εκθέσεων UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. σε συνεργασία με την Ένωση
Εξαγωγέων Κωνσταντινούπολης (IMMIB) στην Istanbul - Turkey με επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγών.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία κοσμήματων.

των

εταιριών
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Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο μας, το οποίο
διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με
τους παραγωγούς. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι εταιρείες θα επιλεγούν από το
Υπουργείο μας και όχι από το Γραφείο μας. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης
είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης 12-15 Μαρτίου 2015 το Υπουργείο μας
θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε
ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
καθώς και στον εκθεσιακό χώρο.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες των 12-15
Μαρτίου 2015 (διαμονή 3 νυχτών).
Για περρισότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.istanbuljewelryshow.com
Παρακαλούμε όπως οι εταιρείες που επιθυμούν να επισκεφτούν την έκθεση, να
επικοινωνήσουν με το Γραφείο μας, στο e-mail atina@ekonomi.gov.tr

A. ExpoMED Eurasia
22η Διεθνής Έκθεση Ιατρικής
“ Φαρμακευτική, Υγεία, Ιατρική ανάλυση, Νοσοκομειακά Ζητήματα,
Διάγνωση και Θεραπεία”
(Medicine, Health Care, Medical Analysis, Hospitals Solutions, Treatment and
Diagnosis)
www.expomedistanbul.com

Β. LabtechMED
17η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας και Εξοπλισμού
Εργαστηρίου
(Laboratory Technology and Equipment)

Από 26 έως 29 Μαρτίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας
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HANNOVER MESSE 2015
Ανόβερο, 13 - 17 Απριλίου 2015
Παγκόσμια Βιομηχανική Έκθεση
Κυρίες και Κύριοι,
η Διεθνής Βιομηχανική Έκθεση HANNOVER MESSE, η μεγαλύτερη και πληρέστερη του κλάδου,
θα πραγματοποιηθεί τις 13 - 17 Απριλίου 2015, όπως πάντα στο Ανόβερο.
Η HANNOVER MESSE 2014 προσέφερε για άλλη μια φορά την ολοκληρωμένη εικόνα των
προϊόντων για την βιομηχανία, από τα μεμονωμένα εξαρτήματα μέχρι την ολοκληρωμένη
έξυπνη γραμμή παραγωγής. Περισσότεροι από 5.000 εκθέτες από 100 χώρες παρουσίασαν τα
προϊόντα τους σε 180.000 επισκέπτες από 100 χώρες του κόσμου.
Η HANNOVER MESSE είναι η το πιο σημαντικό τεχνολογικό γεγονός της χρονιάς και το ιδανικό
μέρος για να γνωρίσετε όλες τις εξελίξεις της βιομηχανικής τεχνογνωσίας. Η HANNOVER MESSE
όπως κάθε χρόνο θα σας δώσει την μοναδική ευκαιρία να βιώσετε την δύναμη της καινοτομίας
και της βιομηχανίας.
Οι βασικοί τομείς της HANNOVER MESSE 2015 περιλαμβάνουν:
Industrial Automation
Energy
MobiliTec
Digital Factory
MDA – Motion, Drive & Automation
Wind
ComVac

SurfaceTechnology
Industrial Supply
Research & Technology
Η HANNOVER MESSE αποτελεί την καταλληλότερη πλατφόρμα για να παρουσιάσετε τα
προϊόντα και την εταιρία σας, είτε κατασκευάζετε μηχανήματα, αυτοματισμούς, είτε βίδες και
ροδέλες, είτε ασχολείστε με την ενέργεια ή την πράσινη παραγωγή ή δραστηριοποιείστε στην
έρευνα κ.α..
Το βασικό κόστος συμμετοχής ως εκθέτης ανέρχεται στα 220 Ευρώ/τ.μ.Για έτοιμη κατασκευή
περιπτέρου
fairpackage
μπορείτε
να
επισκεφτείτε
τον
σύνδεσμο:
www.hannovermesse.de/en/fairpackage,
Η συνέργεια των προαναφερόμενων κλαδικών εκθέσεων της HANNOVER MESSE 2015 προσφέρει
στους επισκέπτες το ιδανικό περιβάλλον για εντατικές διμερείς επαφές. Επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα http://www.hannovermesse.de/home για να ενημερωθείτε για το πλήρες πρόγραμμα
των ειδικών παρουσιάσεων και εκδηλώσεων της HANNOVER MESSE 2015.

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

