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Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας προσκαλεί τις Επιχειρήσεις – Μέλη του καθώς και 

τους ενδιαφερόμενους Επιχειρηματίες, Ελεύθερους Επαγγελματίες και Ανέργους που 

επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, σε ενημερωτική εκδήλωση που 

διοργανώνει τη 

 

Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 και ώρα 18:00 

στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

(Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, Αγρίνιο) 

 

για την παρουσίαση των τεσσάρων νέων επενδυτικών Προγραμμάτων που προκηρύχθηκαν 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020», τα οποία είναι:  

 

1. "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" 

2. "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον 

εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών" 

3. "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" 

4. "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης". 

 

 



Μετά από πρόσκληση που απηύθυνε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  στη 

«Διαχειριστική  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, 

Ηπείρου και Ιονίων Νήσων» και αποδεχόμενη αυτής, Στελέχη του Φορέα θα 

παρουσιάσουν τα προγράμματα και θα επιχειρήσουν να απαντήσουν σε τυχόν 

απορίες/ερωτήσεις του κοινού. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

 

Παναγιώτης Α. Τσιχριτζής 

 

 

 

Εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσία & νέες αναπτυξιακές προοπτικές από την 

συμμετοχή του Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας  και των Β2Β συναντήσεων που 

έλαβαν χώρα στην έκθεση «FOOD EXPO GREECE 2016» & OENOTELIA 2016. 

 

Εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσία είχε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε 

συνεργασία με την  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις επιχειρήσεις του Νομού 

Αιτωλοακαρνανίας στην 3η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων – Ποτών «FOOD EXPO GREECE» 

& OENOTELIA 2016 .  

Η έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Expo Center στο χώρο του 

Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», χαρακτηρίστηκε από μεγάλη 

επισκεψιμότητα και εμπορική επιτυχία, κινητοποίησε την Εγχώρια αλλά και τη Διεθνή αγορά, 

αποτέλεσε σημαντικό κανάλι εξωστρέφειας, σύναψης εμπορικών συμφωνιών και ανάδειξης 

της δυναμικής της Ελληνικής επιχειρηματικότητας. 

Πάνω από 55.000 επαγγελματίες επισκέπτες από 22.000 επιχειρήσεις της 

Οργανωμένης Λιανικής, του Χονδρεμπορίου, της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών, των 

Ξενοδοχείων και της Μαζικής Εστίασης καθώς και 1.200 ξένοι αγοραστές από 59 χώρες, 

συμμετείχαν στην ομολογουμένως, μεγαλύτερη και καλύτερη έκθεση Τροφίμων & Ποτών 

στην Ελλάδα και στην σημαντικότερη διεθνής περιφερειακή έκθεση στη Ν.Α. Ευρώπη!. 

Οι επιχειρήσεις του νομού Αιτωλοακαρνανίας είχαν την ευκαιρία, να αναδείξουν τα 

εξαιρετικής ποιότητας και ποικιλίας καινοτόμα προϊόντα τους ικανά να πρωταγωνιστήσουν 

στα ράφια οποιουδήποτε καταστήματος σε ολόκληρο τον κόσμο. Πραγματοποίησαν πολλές 

και σημαντικές επαφές με επαγγελματίες, αγοραστές  από όλο τον κόσμο και μεγάλους 

ομίλους αγορών από τη χώρα μας, συνάπτοντας μεγάλες και ελπιδοφόρες εμπορικές 

συμφωνίες ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Συμμετείχαν στο full hosted buyers program και 

πραγματοποίησαν  πάρα πολλά b2b meetings που είναι βέβαιο ότι θα αποδώσουν 

πολλαπλάσιους καρπούς στο αμέσως επόμενο διάστημα προωθώντας την εξωστρέφεια 

τους και αναδεικνύοντας την υπεροχή των Αιτωλοακαρνανικων προϊόντων Τροφίμων και 

Ποτών. 

Στην έκθεση συμμετείχαν επιχειρήσεις μέλη μας που δραστηριοποιούνται στον 

αγροδιατροφικό τομέα:  

ΣΤΕΦΟΥ ΑΦΟΙ ΕΕ - Αυγοτάραχο, KTHMA ΕΥΘΥΜΙΟΥ -  Ελαιόλαδο, LITHEO COMPANY - 

Ελαιόλαδο, ΑΝΘΗΡ ΑΒΕΕ – Αρωματικά φυτά, ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ – ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – 

Μέλι, ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ – Λ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Β.Ε.Ε – Τυροκομικά Ελαιόλαδο Σάλτσες 

, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - παραδοσιακά ζυμαρικά, καθώς επίσης και μια επιχείρηση 

του τομέα των παραδοσιακών αποσταγμάτων ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ. 

 



«Νέα υπηρεσία του ΥΠΕΞ για τους εξαγωγείς. Κατάλογοι 7000 εισαγωγέων, 40 

κρατών» 

Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του ΥΠΕΞ ανάρτησε την ιστοσελίδα του 

στο www.agora.mfa.gr ένα σύνολο 7.000 εισαγωγέων, που αφορούν 24 κλάδους προϊόντων, 

40 κρατών. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναπτύχθηκε στην παρούσα φάση, σε συνεργασία 

με την ICAP. Ο κατάλογος αυτός θα εμπλουτίζεται από εδώ και μετά, με πληροφορίες που 

θα προέρχονται από τις πρεσβείες μας στο εξωτερικό. 

 
 

 

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». 

 
 

ΚΥΣΟΙΠ: Απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδοτησης επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. 

Με την απλή γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή θα είναι εφικτή πλέον και στην Ελλάδα η 

έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής 

Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) ενέκρινε το σχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού με το οποίο απλοποιούνται δραστικά οι διαδικασίες αδειοδότησης σε τρεις 

κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που παράγουν το 25% του ΑΕΠ. Βασικό κορμό 

του νέου καθεστώτος αδειοδότησης θα αποτελέσει η αρχή «πρώτα αδειοδοτώ και μετά 

ελέγχω», όπως ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Ειδικότερα, το σχέδιο που 

http://www.agora.mfa.gr/
https://services.businessportal.gr/
http://www.businessportal.gr/
http://www.e-kyklades.gr/images/KYA-79752-2014_F9317.pdf
http://www.e-kyklades.gr/images/KYA-79752-2014_F9317.pdf


παρουσιάστηκε από την υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, αρμόδια για θέματα 

Βιομηχανίας κ. Τζάκρη, αφορά την απλοποίηση του αδειοδοτικού καθεστώτος για τις 

δραστηριότητες της βιομηχανίας τροφίμων, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

και των τουριστικών καταλυμάτων. 

 

Παράταση ενός μήνα για ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων & επαγγελμάτων. Παρατείνεται 

μέχρι τις 3 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και 

επαγγελματιών, για την ελάφρυνση και το διακανονισμό οφειλών τους. Αυτό προβλέπει 

τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος σε νομοσχέδιο 

που αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η 

παράταση δίνεται προκειμένου να μην υπάρξει ρυθμιστικό κενό, έως ότου καθοριστεί το νέο 

βελτιωμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς 

χρηματοδοτικούς φορείς.  

Ο.Α.Ε.Δ.: e-επιλογή υποψηφίων από τους εργοδότες για πρόσληψη ανέργων. 

Μια νέα διαδικασία επιλογής υποψηφίων για πρόσληψη ανέργων από τις επιχειρήσεις και 

τους εργοδότες εγκαινιάζει την ερχόμενη εβδομάδα ο Ο.Α.Ε.Δ,. με στόχο την άμεση και 

καλύτερη σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης εργασίας.  Στο εξής ο Οργανισμός παρέχει 

στους ενδιαφερόμενους εργοδότες - επιχειρήσεις πρόσβαση στα στοιχεία βιογραφικού των 

εγγεγραμμένων στα μητρώα του ανέργων, με βάση την επαγγελματική ειδικότητά τους και 

την περιοχή στην οποία διαμένουν, ενώ ο εργοδότης θα έχει επίσης πρόσβαση σε 

πληροφορίες για την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης και τις δεξιότητες του 

ανέργου. Προϋπόθεση είναι οι εργοδότες- επιχειρήσεις να έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από 

τα ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής τους, με τον οποίο έχουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ (e-services). Περισσότερες πληροφορίες για τους εργοδότες, σχετικά 

με τα βήματα της διαδικασίας αναζήτησης και επιλογής υποψηφίων, είναι αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr 

Νέα χαλάρωση των CAPITAL CONTROLS για δάνεια, καταθέσεις και εμβάσματα.  

Αυξάνεται στα 1.000 ευρώ το μήνα από 500 ευρώ που ισχύει σήμερα το όριο για τη 

μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό, ενώ απελευθερώνεται η δυνατότητα λήξης των 

προθεσμιακών καταθέσεων σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που 

δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, βάσει της οποίας επέρχεται περαιτέρω απελευθέρωση ορισμένων 

τραπεζικών συναλλαγών. Επιπλέον, επιτρέπεται η μερική αποπληρωμή δανείου έως του 

50% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό έχει 

διαμορφωθεί στις 11/3/2016. Προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών 

αυξάνεται επίσης το όριο των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται απευθείας από τα 

τραπεζικά ιδρύματα και το οποίο ορίζεται πλέον στα 10.000 ευρώ. 

 

Έργα άνω των 12 δισ. ευρώ προς ένταξη στο πακέτο Γιούνκερ. 

Προτάσεις για έργα ύψους άνω των 12 δισ. ευρώ, τα οποία αφορούν κυρίως επεκτάσεις 

γραμμών μετρό, οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές αλλά και εμπορευματικά κέντρα, 

προωθεί προς ένταξη στο πακέτο Γιούνκερ η ελληνική κυβέρνηση, όπως γνωστοποίησε, ο 

υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης.  

 

Μιλώντας σε εκδήλωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και του ομίλου 

Humans, o κ. Σπίρτζης σημείωσε ότι ήδη υπάρχει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τα έργα που η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να εντάξει στο πακέτο 

Γιούνκερ (σ.σ. από το οποίο η χώρα έχει λαμβάνειν 35 δισ. ευρώ).  

 

Σημείωσε επίσης ότι η Ελλάδα θα προλάβει τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα του πακέτου, αφού 

όπως είπε, «ήδη αυτά που έχουν ζητηθεί από την Κομισιόν έχουν κατατεθεί».  

http://www.oaed.gr/


 

Συμπλήρωσε ταυτόχρονα, ότι στις 20-21 Απριλίου η ελληνική πρόταση πρόκειται να 

παρουσιαστεί στους υπουργούς της Ε.Ε. «Μετά τις συμφωνίες με την ΕΤΕπ θα μπορέσουμε 

να κάνουμε πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το ύψος των επενδύσεων» δήλωσε, 

εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μεγάλα έργα, όπως οι επεκτάσεις των Μετρό Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης και ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης είναι πιθανόν να ενταχθούν στο 

πακέτο.  

 

Μεταξύ των έργων που προτείνονται από την ελληνική πλευρά περιλαμβάνεται και η 

Σιδηροδρομική Εγνατία, έργο ύψους άνω των 5 δισ. ευρώ, για το οποίο επισήμανε ότι έχει 

δημοπρατηθεί, το τμήμα Αλεξανδρούπολης- Ορμενίου. Πρόσθεσε ότι σε πρώτη φάση, 

στόχος είναι η διακίνηση φορτίων στο τμήμα Κωνσταντινούπολης - Θεσσαλονίκης του άξονα, 

ενώ έπεται εκείνο που θα συνδέσει τη Θεσσαλονίκη με τη δυτική Μακεδονία.  

 

Στο πλαίσιο των ελληνικών προτάσεων έμφαση δίδεται στις συνδυασμένες μεταφορές. 

Όπως επισήμανε ο κ.Σπίρτζης, η Ελλάδα πρέπει να αποκαταστήσει το πλεονέκτημα που έχει 

χάρη στη γεωγραφική της θέση, στόχος που εξυπηρετείται από την ανάπτυξη των 

συνδυασμένων μεταφορών.  

 

Αναφερόμενος γενικότερα στα δημόσια έργα, ο υπουργός επισήμανε ότι το οικονομικό 

πλαίσιο είναι ασφυκτικό, οπότε η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να προγραμματίσει μια 

σειρά από μεγάλα έργα, μέσω μιας νέας μορφής σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 

Υπερέβη τον στόχο το πρωτογενές πλεόνασμα 

Στα 3,042 δισ. ευρώ διευρύνθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, 

κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών του 2016, καθώς η μείωση των δαπανών και η 

αύξηση των εσόδων συνέβαλαν στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του δημοσίου. 

Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2016, σε τροποποιημένη 

ταμειακή βάση, παρουσιάστηκε πλεόνασμα στο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 

1,324 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 194 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και 

στόχου για έλλειμμα 615 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 

πλεόνασμα 3,042 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,238 δισ. ευρώ το 2015 και στόχου για 

πλεόνασμα 1,065 δισ. ευρώ. 

Παρατείνεται έως το τέλος Μάιου το μέτρο της απόσυρσης αυτοκίνητων. 

Κατατίθεται προς ψήφιση στην Βουλή τροπολογία για την παράταση του μέτρου της 

απόσυρσης αυτοκινήτων έως τον Μάιο του 2016, με νέα ποσοστά απαλλαγής από το τέλος 

ταξινόμησης για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα. Το μέτρο της απόσυρσης θα έχει 

αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Ωστόσο, τα νέα κίνητρα απόσυρσης παλαιών 

Ι.Χ είναι πιο φτωχά σε σχέση με αυτά που ίσχυαν έως τα τέλη του περασμένου έτους. Πλέον 

το όφελος της απόσυρσης κυμαίνεται από 240 έως 1.470 ευρώ έναντι 300 έως 2.800 ευρώ 

που ίσχυε στην προηγούμενη απόσυρση. 

Στο μικροσκόπιο της εφορίας τραπεζικοί λογαριασμοί του εξωτερικού. 

Πρόσβαση στα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν Έλληνες πολίτες σε χώρες 

της ΕΕ αποκτούν οι φορολογικές αρχές της χώρας με στόχο τον εντοπισμό «μαύρου» 

χρήματος, διασυνοριακής φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής. Το δρόμο για τον έλεγχο 

των λογαριασμών σε τράπεζες χωρών της Ε.Ε. ανοίγει νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή 

που προβλέπει την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με διατάξεις Οδηγίας της Ε.Ε. για 

υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα. Με τη νέα Οδηγία, 

το πεδίο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. 

επεκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και στους τραπεζικούς λογαριασμούς. 



   

ΔΕΗ: Πληρωμή δόσεων σε 36 δόσεις και χωρίς προκαταβολή. 

Σε 36 δόσεις, και χωρίς καταβολή προκαταβολής, θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους οι 

οφειλέτες της ΔΕΗ, εφόσον κάνουν αιτήσεις από την 1η Απριλίου έως και τις 31 Ιουλίου.  Για 

όσους, ωστόσο επιλέξουν να ενταχθούν σε ρύθμιση μετά τον Ιούλιο, επανέρχεται η 

προκαταβολή, ο αριθμός των δόσεων θα ξεκινάει από 18 και θα φτάνει τις 36, ανάλογα με το 

προφίλ του πελάτη, ενώ το πλαφόν δεν θα μπορεί να ξεπερνάει το 30% του μέσου μηνιαίου 

λογαριασμού. Πρόκειται για το νέο πρόγραμμα διακανονισμών των οφειλών που ανακοίνωσε 

χθες η ΔΕΗ σε μια προσπάθεια να το κάνει πιο ελκυστικό και να αυξήσει την εισπράξιμότητά 

της, υπό τις πιέσεις και του αρμόδιου υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκουρλέτη. 

Στο 0,3% η ύφεση το 2015, σύμφωνα με νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

Σε θετική αναθεώρηση των στοιχείων ΑΕΠ για το Δ' τρίμηνο 2015 προχώρησε τη η Ελληνική 

Στατιστική Αρχή ( ΕΛΣΤΑΤ). Συγκεκριμένα, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα 

στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 4ο τρίμηνο 2015, 

παρουσίασε αύξηση κατά 0,1% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2015 έναντι της μείωσης 0,6% 

που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του 4ου τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 12-

02-2016. Έτσι, σύμφωνα με τα διορθωμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ύφεση για το 2015 

περιορίστηκε στο 0,3%, από επίσης ύφεση 0,7% που  έδειχνε η προηγούμενη εκτίμηση  της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Στο  24,4% το ποσοστό ανεργίας το Δ΄ 3Μηνο του 2015. 

Ανακόπηκε η τάση αποκλιμάκωσης της ανεργίας κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2015, παρά 

το γεγονός ότι το ποσοστό μειώθηκε σημαντικά, στο 24,4%, σε σχέση με το 26,1% της 

αντίστοιχης περιόδου έναν χρόνο πριν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής, κατά το δ΄ τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.641.682 

άτομα και των ανέργων σε 1.174.658. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 24,4% έναντι 24,0% του 

προηγούμενου τριμήνου και 26,1% του αντίστοιχου τριμήνου του 2014. Η απασχόληση 

μειώθηκε κατά 0,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 3,0% σε σχέση 

με το δ΄ τρίμηνο του 2014. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το 

προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 5,7% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2014. 

Eurostat: Στο 72% Του μέσου κοινοτικού το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα. 

Κάτω από το 75% του μέσου κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκονταν το 2014 έντεκα 

ελληνικές περιφέρειες, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας που 

δόθηκαν στη δημοσιότητα. Στα κράτη-μέλη της ΕΕ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2013 κυμάνθηκε 

από 30% σε περιφέρεια της Βουλγαρίας ως 539% στο κέντρο του Λονδίνου. Όσον αφορά 

την Ελλάδα, το 2014, το μέσο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (εκπεφρασμένο σε 

όρους αγοραστικής δύναμης) διαμορφώθηκε στο 72% του μέσου κοινοτικού. Μόνο η Αττική 

(99% του κοινοτικού ΑΕΠ) και το Νότιο Αιγαίο (80%) κατέγραψαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω 

του 75% του κοινοτικού. 

«Έκρηξη» 78,08% των λουκέτων στην αγορά το Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ. 

Αύξηση 78,08% των λουκέτων καταγράφεται στην αγορά το α' τρίμηνο του τρέχοντος έτους, 

καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) στο διάστημα από 1ης 

Ιανουαρίου 2016 έως 22 Μαρτίου διαγράφηκαν 9.812 επιχειρήσεις, αριθμός κατά 78,08% 

υψηλότερος σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Επιπλέον, για πρώτη φορά 

στα χρόνια της κρίσης οι διαγραφές επιχειρήσεων (επιχειρήσεις που κλείνουν) 

είναι περισσότερες κατά 4.000 από αυτές που ανοίγουν, καθώς κάποιες δραστηριότητες 

σταματούν οριστικά, κάποιες άλλες μεταναστεύουν σε γειτονικές χώρες και άλλες εισέρχονται 

στη σφαίρα της παραοικονομίας της αδήλωτης εργασίας και των αδήλωτων εισοδημάτων. 

 



 

ΓΣΕΒΕΕ: Φόβοι για 21.000 Λουκέτα στο επόμενο εξάμηνο. 

Σε ένα δεύτερο κύκλο επιδείνωσης έχει εισέλθει η ελληνική επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με 

την εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Όπως 

προκύπτει από την έρευνα, για το επόμενο εξάμηνο πάνω από τις μισές επιχειρήσεις 

δηλώνουν ότι μπορεί να βάλουν λουκέτο, με πιθανό ενδεχόμενο να κλείσουν τελικά 21.000 

επιχειρήσεις και να χαθούν 52.000 - 55.000 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 31.000 μισθωτοί 

(εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι). Αυτό είπε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Καββαθάς στη 

συνέντευξη Τύπου όπου παρουσιάστηκε η έρευνα και σχολίασε ότι οι επιχειρήσεις ζουν στα 

χρόνια της αποεπένδυσης και στο «τρίγωνο της αβεβαιότητας» που απαρτίζεται από την 

αοριστία για την αξιολόγηση, την πίεση από τις προσφυγικές ροές και την πολιτική 

ρευστότητα. 

 

Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ: Οι καταθέσεις θα επανέλθουν στα επόμενα τρία χρόνια. 

Αύξηση των καταθέσεων κατά 1,15 δισ. ευρώ καταγράφηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, 

σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της 

Βουλής, η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Λούκα 

Κατσέλη. Πρόκειται για μια «μικρή αλλά σημαντική επάνοδο των καταθέσεων», σε σχέση με 

τις απώλειες τα έξι χρόνια της κρίσης, που ανήλθαν στα 114 δισ. ευρώ, σημείωσε. Η κ. 

Κατσέλη εκτίμησε ότι η πλήρης επάνοδος των καταθέσεων θα πρέπει να αναμένεται τα 

επόμενα τρία χρόνια, εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του προγράμματος, επανέλθει η 

κανονικότητα στην αγορά και αρθούν οι τραπεζικοί περιορισμοί της κίνησης κεφαλαίων. 

  

Δεύτερη ευκαιρία για τις 100 δόσεις δίνει το υπουργείο Εργασίας. 

Ευκαιρία επανένταξης στο πρόγραμμα των 100 δόσεων δίνει το υπουργείο Εργασίας σε 

όσους οφειλέτες είχαν τεθεί εκτός της ρύθμισης λόγω νέων ασφαλιστικών οφειλών, που δεν 

σχετίζονται με τρέχουσες εισφορές. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. 

Πετρόπουλου στα Ταμεία, «όσοι οφειλέτες έχουν απολέσει τη ρύθμιση του ν. 4321/2015, 

λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές, και 

εφόσον πληρούν και τις άλλες προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου, δεν θεωρούνται 

έκπτωτοι και δύνανται να τη συνεχίσουν, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να 

είχαν καταβληθεί, αν αυτή δεν είχε απολεσθεί». 

Όπως διευκρινίζεται, μετά την τροποποίηση που έγινε με το ν. 4324/2015, προβλέφθηκε η 

δυνατότητα ρύθμισης του συνόλου των ασφαλιστικών οφειλών στους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 1-4-2015. 

Ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση ήταν η καταβολή των τρεχουσών εισφορών 

και ως λόγος απώλειας ήταν η μη καταβολή τρεχουσών εισφορών. Με αυτά τα δεδομένα, η 

νέα ερμηνεία που δίνει το υπουργείο είναι ότι «η σχετική ρύθμιση δεν χάνεται σε περίπτωση 

μη καταβολής άλλων, πλην των τρεχουσών εισφορών, ασφαλιστικών οφειλών που 

προέκυψαν μετά την υπαγωγή σε αυτήν, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση 

των επιβληθέντων προστίμων, καθώς τούτο αντίκειται στο γράμμα και το πνεύμα των εν 

λόγω διατάξεων». 

 

 

 



Δάνεια 5 Δις Ευρώ διέγραψαν οι τράπεζες την τελευταία 3ετια. 

Στη διαγραφή δανείων ύψους 5 δισ. ευρώ έχουν προχωρήσει την τελευταία 3ετία οι μεγάλες 

τράπεζες στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μεγάλου προβλήματος των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων. Παράλληλα, έχουν σχηματίσει ένα συνολικό απόθεμα 

προβλέψεων 60 δισ. ευρώ, επίπεδο ρεκόρ, για να αντισταθμίσουν τα «κόκκινα» δάνεια που 

επίσης βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 100 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με 

τραπεζικά στελέχη, οι διαγραφές αφορούν παλαιά δάνεια όλων των κατηγοριών που 

βρίσκονται σε καθυστέρηση εδώ και πολλά χρόνια και τα οποία κρίνεται ότι δεν υπάρχουν 

βάσιμες πιθανότητες για την ανάκτησή τους. Οπως τονίζουν, η διαγραφή των δανείων είναι 

λογιστική, και αφορά τους ισολογισμούς των τραπεζών και μόνο. Οι απαιτήσεις για τα δάνεια 

αυτά παραμένουν και οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε όλες τις ενέργειες για την ανάκτηση 

των οφειλών ή και σε πώληση των δανείων αυτών σε εξειδικευμένες εταιρείες. 

Αναλυτικότερα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες –Πειραιώς, Alpha, Εθνική και Eurobank– σε 

επίπεδο ομίλου έχουν προχωρήσει σε χορηγήσεις δανείων ύψους 234 δισ. ευρώ, εκ των 

οποίων τα 85 δισ. ευρώ βρίσκονται σε καθεστώς οριστικής καθυστέρησης. Πέραν αυτών, 

υπάρχουν δάνεια ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ, τα οποία εμφανίζουν, σύμφωνα με την 

Τράπεζα της Ελλάδος, πολύ υψηλές πιθανότητες να βρεθούν σε καθεστώς καθυστέρησης. 

Ετσι, τα συνολικά πιστωτικά ανοίγματα ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ και για την αντιμετώπισή 

τους οι τράπεζες έχουν προχωρήσει στη διενέργεια προβλέψεων ύψους 58 δισ. ευρώ. 

 

Δέσμευση της ΕBRD να στηρίξει την Ελλάδα. 

Στη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) να 

στηρίξει την Ελλάδα στον δρόμο της ανάκαμψης μετά από μια πολύ σοβαρή κρίση, έδωσε 

έμφαση ο πρόεδρος της EBRD Σούμα Τσακραμπάρτι, εγκαινιάζοντας τα νέα γραφεία της 

τράπεζας, στο Σύνταγμα, μαζί με τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη, στο πλαίσιο της 

συμφωνίας που έχει υπογραφεί μέχρι το 2020. Από την πλευρά του, ο κ. Σταθάκης 

επισήμανε τη σημασία της συμφωνίας αυτής και της παρουσίας της EBRD στη χώρα μας και 

της συμβολής μέσω των χρηματοδοτήσεων στην ανάπτυξη της Ελλάδος. Προσέθεσε, 

επίσης, ότι η Τράπεζα εδώ και έξι μήνες έχει επενδύσει περίπου 300 εκατ. ευρώ τόσο στον 

τραπεζικό τομέα, συμμετέχοντας στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αλλά και 

ενισχύοντας τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα. 

 

ΙΟΒΕ: Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο. 

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα επιδεινώθηκε τον Φεβρουάριο και "διόρθωσε" 

την αύξηση που είχε σημειώσει τον Ιανουάριο, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας 

του ΙΟΒΕ. Έτσι πλέον διαμορφώνεται στις 89 (από 91,6) μονάδες, καταγράφοντας επίδοση 

πολύ χαμηλότερη της αντίστοιχης περυσινής (98,8 μονάδες). Η πτώση του δείκτη είναι 

κυρίως αποτέλεσμα των αισθητά μειωμένων προσδοκιών στις Υπηρεσίες, αλλά και της 

επιδείνωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η οποία πλέον διαμορφώνεται στο 

δυσμενέστερο επίπεδό της από τον Σεπτέμβριο του 2013. Αντίθετα, σε Βιομηχανία, Λιανικό 

εμπόριο και Κατασκευές σημειώνεται μικρή βελτίωση.  

ΙΚΑ: «Έχασαν» τις 100 Δόσεις 37.192 οφειλέτες. 

Την εγκατάλειψη των 100 δόσεων συνολικά από 37.192 οφειλέτες αποκαλύπτουν τα στοιχεία 

του ΙΚΑ για την πορεία των πληρωμών έως και τον Ιανουάριο του ΄16. Μέσα σε ένα μήνα 

(μεταξύ Δεκεμβρίου ‘15 και Ιανουαρίου ‘16) «εκτός» της ρύθμισης των 100 δόσεων 

βρέθηκαν, εξ αιτίας αδυναμίας καταβολής της δόσης, 7.903 οφειλέτες (69.794 από 77.697) 

ενώ οι εκπρόθεσμοι αυξήθηκαν από τους 1.400 που ήταν τον Δεκέμβριο στους 6.311. 

 

 

 

 

 



 

Πάνω από 223.000 νέοι έχουν φύγει από την Ελλάδα από το 2008. 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΤτΕ στην Ελλάδα της κρίσης, το φαινόμενο της εκροής 

ανθρώπινου κεφαλαίου που είναι γνωστό με τον όρο “διαρροή” ή “έξοδος εγκεφάλων” (brain 

drain ή exodus), έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις. Από το 2008 μέχρι το 2013, σχεδόν 223 

χιλιάδες νέοι ηλικίας 25-39 ετών εξήλθαν μόνιμα από τη χώρα με κατεύθυνση πιο 

ανεπτυγμένες χώρες, αναζητώντας εργασία με καλύτερη αμοιβή και καλύτερες προοπτικές 

κοινωνικής και οικονομικής προόδου. Είναι η γενιά που επηρεάστηκε περισσότερο από την 

κρίση, γνωστή ως “generation E” (expats) ή “generation G” (young, talented and Greek) ή 

“generation We”. 

 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Αυξημένα ωράρια και χαμηλότεροι μισθοί στο λιανεμπόριο. 

Αύξηση 0,9% σημείωσε ο γενικός δείκτης απασχολουµένων στο λιανικό εµπόριο το δ' 

τρίμηνο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ' τριµήνου 2014. Ωστόσο, σε 

σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριµήνου 2015 παρουσίασε µείωση 0,3%.Σύμφωνα 

με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης ωρών εργασίας στο λιανικό εµπόριο παρουσίασε αύξηση 1,1% σε 

σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ' τριµήνου 2014, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο 

δείκτη του γ' τριµήνου 2015 παρουσίασε αύξηση 3,4%. Ενώ ο δείκτης μισθών και 

ηµεροµισθίων στο λιανικό εµπόριο παρουσίασε µείωση 2,6% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο 

δείκτη του δ' τριµήνου 2014, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριµήνου 2015 

παρουσίασε αύξηση 21,4%. 

 

 

Έλεγχοι ΣΔΟΕ: Στο 43,24% το μέσο ποσοστό παραβατικότητας στην Ελλάδα. 

Στο 43,24% διαμορφώθηκε το μέσο ποσοστό παραβατικότητας, όπως διαπιστώθηκε από 

τους ελέγχους του ΣΔΟΕ το 2015, σύμφωνα με έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού 

Οικονομικών κ. Αλέξιάδη. Στο έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση 

βουλευτή, αναφέρεται ότι από τους προληπτικούς ελέγχους της Υπηρεσίας Ερευνών και 

Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, διαπιστώθηκαν υποθέσεις απάτης ΦΠΑ από τις οποίες τα 

διαφυγόντα έσοδα ανέρχονται σε 71,7 εκατομμύρια ευρώ. Στο έγγραφο παρατίθενται και 

στοιχεία για τις συναλλαγές με πλαστά και εικονικά στοιχεία. 

 

Στις  3 Μάιου «Μεταφέρεται» η αργία της πρωτομαγιάς. 

Την Τρίτη 3 Μαΐου «μεταφέρεται» η αργία της Πρωτομαγιάς που φέτος συμπίπτει με την 

Κυριακή του Πάσχα. Την απόφαση για τη μεταφορά της αργίας υπέγραψε ο υπουργός 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Κατρούγκαλος με βάση την 

πάγια ακολουθούμενη πρακτική και τις διατάξεις του Α.Ν. 380/1968 «περί καθιερώσεως της 

1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας». Να σημειωθεί ότι η 1η Μαΐου συγκαταλέγεται 

στις ημέρες προαιρετικής αργίας, αλλά μπορεί να καθορίζεται και ως ημέρα υποχρεωτικής 

αργίας με απόφαση του υπουργού Εργασίας. 

  

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Αναστολή δασμού εισαγωγής ζάχαρης. 

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση ανέστειλε τον επιβληθέντα δασμό 20% επί της τιμής CIF στις 

εισαγωγές ζάχαρης, που επιβλήθηκε τον Απρίλιο του 2015, έχοντας ολοκληρώσει την 



σχετική έρευνα διασφάλισης αναφορικά με τις αθρόες φτηνές εισαγωγές κατά το 

προηγούμενο έτος, οι οποίες ζημίωσαν την εγχώρια βιομηχανία κατά περίπου 128 εκ. $. 

 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 

Αύξηση ελληνικών εξαγωγών κατά 29% (πλην καυσίμων) στο Αζερμπαϊτζάν. 

Το 2015 κατεγράφη αξιόλογη άνοδος των ελληνικών εξαγωγών στο Αζερμπαϊτζάν (+29%, 

εξαιρουμένων των καυσίμων).  

Τα προϊόντα τα οποία έχουν παρουσιάσει τη μεγαλύτερη αύξηση είναι τα μάρμαρα (+94%), 

κομπόστα ροδάκινου (+125%), τούβλα (+95%) και φάρμακα (+23%). Η μεγαλύτερη σε αξία 

εξαγωγή για το 2015 είναι αυτή των συμπιεστών (compressors) για αγωγούς, ίση με 6,6 

εκατ.$, που όμως περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη χρονιά, χωρίς παρουσία του 

προϊόντος την προηγούμενη. 

Παρά ταύτα, το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει, παραδοσιακά, εντόνως ελλειμματικό εις βάρος 

της Ελλάδας.  

 

ΑΛΓΕΡΙΑ 

Δικαιόχρηση (franchising) – Δυνατότητες ανάπτυξης ελληνικής επιχειρηματικής 

δράσης. 

Το franchising αποτελεί μία νέα μέθοδο επέκτασης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

στην Αλγερία αν και η ανάπτυξή του παραμένει ακόμα σχετικά περιορισμένη, σε σχέση με 

άλλες γειτονικές χώρες (60 περίπου δικαιοπάροχοι, έναντι 400 σε Μαρόκο και Τυνησία). 

Αυτό ακριβώς όμως δίδει την δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης σε 

εξωστρεφείς και δραστήριους Έλληνες επιχειρηματίες, ιδίως στους τομείς της εστίασης, των 

ενδυμάτων, των κοσμημάτων, της αρωματοποιίας και των πολυτελών προϊόντων. 

Στο Bab Ezzouar, το μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο εμπορικό κέντρο του Αλγερίου, το 

ήμισυ περίπου των καταστημάτων λειτουργεί με καθεστώς δικαιόχρησης. Περισσότερες 

πληροφορίες για το καθεστώς δικαιόχρησης στην Αλγερία μπορούν να αναζητηθούν από το 

Γραφείο ΟΕΥ Αλγερίου (email: ecocom-alger@mfa.gr ) 

 

 

ΑΡΜΕΝΙΑ 

Στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδος – Αρμενίας. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Αρμενικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι εξαγωγές ελληνικών 

προϊόντων προς την Αρμενία κατά την διάρκεια του 2015, ανήλθαν σε 16,6 εκ. $, αυξημένες 

σε ποσοστό 7,3%. Το γεγονός αυτό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένης της 

σημαντικής μείωσης του συνόλου των εισαγωγών κατά -20,6%. 

Κυριότερα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα είναι τα τσιγάρα και προϊόντα καπνού, τα φύλλα και 

λεπτές ταινίες από αργίλιο, οι βρώσιμες ελιές, οι μηχανές και συσκευές επεξεργασίας 

καπνού, οι ράβδοι αργιλίου, οι κόλλες και συγκολλητικά υλικά, τα φάρμακα, χρώματα και 

βερνίκια, σιδερικά και είδη από κοινά μέταλλα και πολυμερή προπυλενίου.  

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν ,26.2.2016 

Διεθνές Επενδυτικό Forum με τίτλο «Invest Armenia 2016». 

Ο επιχειρηματικός φορέας Business Partners of Armenia (BPA) διοργανώνει σε συνεργασία 

με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών και Βιομηχάνων στις 22 Απριλίου 2016 στο Ερεβάν διεθνές 

επενδυτικό φόρουμ με τίτλο «Invest Armenia 2016». 

Το φόρουμ θα αποτελείται από 4 θεματικές ενότητες, εκ των οποίων η πρώτη θα αφορά τις 

προοπτικές συνεργασίας ΕΕ με Αρμενία και Ιράν. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο 

Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ερεβάν (email: ecocom-yerevan@mfa.gr).  

 

 

mailto:ecocom-alger@mfa.gr
mailto:ecocom-yerevan@mfa.gr


ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 

Βήματα απελευθέρωσης αγοράς Ινδονησίας για επενδύσεις. 

Η Ινδονησία προέβη σε αναθεώρηση της «Εθνικής Λίστας Απαγόρευσης Επενδύσεων» 

(Negative Investment List), η αναθεώρηση προβλέπει νέο επιτρεπόμενο ποσοστό 

πρόσβασης ξένων επενδυτών σε τομείς οι οποίοι προηγουμένως ήταν περιορισμένης 

συμμετοχής ή εξ ολοκλήρου μη προσβάσιμοι.  

Μεταξύ των τομέων που επιτρέπεται η πλήρης συμμετοχή ξένων επενδυτών σε επένδυση 

είναι τα εστιατόρια, δρόμοι διοδίων, εργαστήρια, κινηματογράφοι, φαρμακευτικές α’ ύλες και 

ψυχρή αποθήκευση. Νέο περιθώριο συμμετοχής ξένων επενδυτών, ενώ στο παρελθόν δεν 

επιτρεπόταν, αφορά τομείς όπως εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού υψηλής τάσης, υπηρεσίες 

υποστήριξης υγείας, δημόσιες οδικές μεταφορές κ.ά. 

Το άνοιγμα των εν λόγω τομέων αποσκοπεί στην προσέλκυση περισσοτέρων επενδύσεων 

και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εγχωρίων εταιρειών της Ινδονησίας. 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

Έρευνα αγοράς καλλυντικών στην Ιταλία. 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο Μιλάνο έχει εκπονήσει έρευνα 

αγοράς σχετικά με την αγορά καλλυντικών και το διμερές εμπόριο αυτών μεταξύ Ελλάδας και 

Ιταλίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr/it76.  

 

ΠΓΔΜ 

Δημόσια προκήρυξη για εκχώρηση υδατίνων ροών για σχεδιασμό, κατασκευή, χρήση 

και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από 37 μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Φυσικού Σχεδιασμού της ΠΓΔΜ έχει προκηρύξει 

διαγωνισμό με αντικείμενο τον σχεδιασμό, κατασκευή, χρήση και μεταφορά ηλεκτρικής 

ενέργειας από 37 μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες στους ποταμούς Vardar, Treska, 

Bregalnica, Strumica και Crn Drim.  

Η προθεσμία υποβολής είναι η 19/5/2016. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα www.moepp.gov.mk ή στα emails 

melitagocevska@yahoo.com & ismail.luma@economy.gov.mk . 

Σε περίπτωση συμμετοχής ελληνικών εταιρειών, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν το 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σκοπίων στο email ecocom-skopje@mfa.gr. 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Αποκατάσταση απευθείας δρομολογίου Αθήνας – Βαρσοβίας από την αεροπορική 

εταιρεία LOT. 

Η πολωνική αεροπορική εταιρεία LOT Polish Airlines ανακοίνωσε την εκ νέου 

δραστηριοποίησή της στην Ελλάδα, μετά από έναν χρόνο απουσίας. Στις 2 Μαρτίου 2016 

αποκαταστάθηκε το απευθείας δρομολόγιο Αθήνας – Βαρσοβίας, το οποίο είχε διακοπεί, 

μαζί με άλλα ευρωπαϊκά δρομολόγια, λόγω υποχρεώσεων της εταιρείας στο πλαίσιο της 

διαδικασίας αναδιάρθρωσής της, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.  

Αρχικά θα εκτελούνται τέσσερις πτήσεις την εβδομάδα, ενώ κατά τη θερινή περίοδο τα 

δρομολόγια θα εκτελούνται σε καθημερινή βάση.  

Το πολωνικό Δημόσιο παραμένει βασικός μέτοχος της LOT με ποσοστό 68%, ενώ σε εξέλιξη 

βρίσκονται συζητήσεις με υποψηφίους επενδυτές, στο πλαίσιο της προσπάθειας μερικής ή 

πλήρους ιδιωτικοποίησής της. 

 

http://www.agora.mfa.gr/it76
http://www.moepp.gov.mk/
mailto:melitagocevska@yahoo.com
mailto:ismail.luma@economy.gov.mk
mailto:ecocom-skopje@mfa.gr


ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Σημαντική αύξηση κατά +16,94% των ελληνικών εξαγωγών προς την Ρουμανία. 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), 

κατά το 2015, οι ρουμανικές εξαγωγές προς τη χώρα μας σημείωσαν μικρή μείωση (-2,13%), 

ενώ οι εισαγωγές από Ελλάδα κατέγραψαν σημαντική αύξηση (+16,94%) ανερχόμενες σε 

724,65 εκατ. ευρώ.  

Τα ελληνικά προϊόντα που παρουσίασαν αύξηση εξαγωγών στη Ρουμανία είναι ημιαγωγοί, 

ενδύματα, χονδρόσυρμα και σίδηρο, παιχνίδια, καλλυντικά, φρούτα (βερίκοκα, ροδάκινα, 

φράουλες, σμέουρα, κεράσια), προϊόντα αλουμινίου, πλαστικά, ψυγεία και αλιεύματα.  

 

ΡΩΣΙΑ 

Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Ρωσίας έτους 2015 βάσει στοιχείων της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο όγκος εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας μειώθηκε 

κατά 29,7% με όρους αξίας και ανήλθε σε 3,65 δις ευρώ, με τις ελληνικές εξαγωγές να 

καταγράφουν σοβαρή πτώση της τάξης του 40% και να διαμορφώνονται σε 213 εκ. ευρώ και 

τις εισαγωγές από τη Ρωσία να ανέρχονται σε 3,4 δις ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 

29%. Το εμπορικό ισοζύγιο, παρά τη βελτίωσή του κατά περίπου 1,2 δις ευρώ, παρέμεινε 

έντονα ελλειμματικό για τη χώρα μας. 

 

Ενδιαφέρον ρωσικής εταιρείας για εισαγωγή ζωντανών κατσικιών. 

Η ρωσική επιχείρηση Ambika Group (http://www.ambika-agro.com/index.html) εκδήλωσε 

ενδιαφέρον για την εισαγωγή 600 έως 1500 κατσικιών ηλικίας 5-8 μηνών, ράτσας Alpine 

(κατά προτίμηση) ή εναλλακτικώς Saanen , με σκοπό την ένταξή τους σε κτηνοτροφική 

μονάδα αναπαραγωγής και παραγωγής γάλακτος στην περιοχή Borovsk της περιφέρειας 

Kaluga. Η εισαγωγή των ζώων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τον Νοέμβριο του 2016. 

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο 

Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Μόσχας στο email (ecocom-moscow@mfa.gr)  

 

ΤΥΝΗΣΙΑ 

Ενδιαφέρον τυνησιακών εταιριών για εισαγωγές από την Ελλάδα. 

Οι τυνησιακές επιχειρήσεις HSSOUNA και SOCIETE D’EQUIPEMENT ET D’ IRRIGATION 

S.E.I. απευθύνθηκαν στο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Τύνιδας 

εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για εισαγωγή από την Ελλάδα πλαστικού, βιοδιασπώμενων 

ουσιών, εκτοξευτών νερού, σωλήνων, γεωργικών μηχανημάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τύνιδας (email: grtradetun@mfa.gr ) 

 

Διεθνείς διαγωνισμοί στην Τυνησία. 

Η Societe Tunisienne d’Electricite et dy Gaz (www.steg.com.tn ) και το Υπουργείο 

Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της Τυνησίας έχουν προκηρύξει τέσσερις 

διαγωνισμούς για την προμήθεια σωλήνων από χαλκό, καλωδίων, μονωτικού υλικού και 

αναβάθμιση οδικού δικτύου αντίστοιχα. Οι προθεσμίες υποβολής προσφορών είναι 

12.4.2016, 26.4.2016, 4.5.2016, 24.5.2016. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα 

http://www.agora.mfa.gr/tn114 του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της 

Τύνιδας και συγκεκριμένα στην κατηγορία αρχείου ενημέρωσης Διαγωνισμοί Προμήθειες.  

http://www.ambika-agro.com/index.html
mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
mailto:grtradetun@mfa.gr
http://www.steg.com.tn/
http://www.agora.mfa.gr/tn114


 

 

 

Συμμετέχω στην 1st Gourmet Olive Exhibtion & Delicacies 

 

1st Gourmet Olive Exhibition & delicacies 

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έκθεση 

“1st Gourmet Olive Exhibition & delicacies” που θα πραγματοποιηθεί στις 20, 21 και 22 

Μαΐου, 2016 στη Θεσσαλονίκη, στο LAB'ATTOIR. 

 

Η έκθεση οργανώθηκε με επίκεντρο τους αριστοτέχνες παραγωγούς προϊόντων ελιάς, 

delicatessen, καλλυντικών, χρηστικών αντικειμένων, υπηρεσιών, εταιριών συσκευασίας, 

σχεδιασμού και με επιβεβαιωμένους αγοραστές (Hosted Buyers) από 17 χώρες: Σουηδία, 

Νορβηγία, Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Φιλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, 

Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ουγγαρία, Τσεχία, Αυστρία, Ελβετία, αλλά και 

πολλούς εγχώριους αγοραστές. 

*Η έκθεση είναι ανοιχτή στο κοινό και για λιανικές πωλήσεις. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.gourmetoliveexhibition.com, ή 

επικοινωνείτε στο info@gourmetoliveexhibition.com 

 

 

  

   

    

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


  

 

2016 11th China International Olive Oil Competition 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

10th Elevator & Elevator Technologies Exhibition 

10η Έκθεση Ανελκυστήρων (Ασανσέρ) & Τεχνολογιών Αυτών  

http://www.inelex.com/ 

Από 7 έως 10 Απριλίου 2016 στην Σμύρνη της Τουρκίας.  
 

 

6th International Trade Fair For Bus Industry and Accessories 

6η Διεθνής Έκθεση Επαγγελματικών Αυτοκινήτων και Αξεσουάρ  

http://www.busworldturkey.com/en/ 

Από 14 έως 17 Απριλίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.  

 

 

 

22nd International Energy & Environment Fair & Conference 

22η Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την ενέργεια και το περιβάλλον 

27 έως 29 Απριλίου 2016 

http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=4959&L=3487&F=H
http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=4958&L=3494&F=H


 
Διεθνής Έκθεση για Χαλιά και Δάπεδα 

http://www.icci.com.tr/en 

Από 27 έως 29 Απριλίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 

  

 
DOMOTEX 2016  

Carpet and Flooring Exhibition 
 

  

http://www.domotexturkey.com/ 
  
 

Από 23 έως 26 Μάιου 2016 στην Γκαζιαντέπ της Τουρκίας 
 
 

 
ISK - SODEX 

 
Interantional HVAC, Refrigaration, Pumps, Valves, Fittings, Water Treatment and Insulation Exhibition 

  
Διεθνής Έκθεση HVAC, Ψύξης, Αντλίες, Βαλβίδες, Εξαρτήματα, Επεξεργασίας Νερού και Μόνωσης  

 

 
http://www.sodex.com.tr/ 

.  

 

 

SOLAREX 

Solar Energy and Technologies Fair 

http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=5025&L=3588&F=H
http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=5062&L=3626&F=H
http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=5063&L=3513&F=H


Ηλιακή Ενέργεια και Τεχνολογίες 

 

Από 7 έως 9 Απριλίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.  

 

 

IBATECH 2016 

9th International Trade Fair For Bakery, Patisserie Machinery, Ice Cream, Chocolate 

and Technologies 

Διεθνής έκθεση για μηχανήματα παραγωγής άρτου , παγωτού, σοκολάτας κλπ. 

  

http://www.ibatech.com.tr/eng/index.html 

  

Από 14 έως 17 Απριλίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.  

 

 

 

 

 

 

| Η Μουσική γιορτάζει στο Ζάππειο | 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibatech.com.tr/eng/index.html


 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 

Ιστοσελίδα του Πανευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network» 

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

 

Ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας  

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

  

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) 

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

  

Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ  

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

  

Επιτροπή των Περιφερειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Δοκιμαστική ομάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

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

 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ε.Κ.Τ. 

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας 

www.infosoc.gr 

 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 
www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/ 
 

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 

www.ependyseis.gr 

 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 
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Σύμβουλος 
Πληροφόρη
σης & 
Βάσεων 
Δεδομένων: 

Κος Ρόμπολας Γεώργιος 

Δημόσιες 
Σχέσεις:  Κος Ρόμπολας Γεώργιος 

Οικονομικά:  Κος Αγγέλης Γεώργιος 

Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Τηλέφωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26410 22590 

Ταχυδρομικ
ή 
Διεύθυνση: 

Ευρωπαϊκό Κέντρο "enterprise europe", ANTENNA  
Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 
30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ηλεκτρονικ
ές 
Διευθύνσεις
: 

grombol@epimetol.gr  

Ιστοσελίδα: 

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

http://www.cci-ioannina.gr/el/een.htm 

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?categoryid=5116&context=103&globali
d=23900&articleid=7135  
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