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Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής  Επικαιρότητας  

04 2015 .  

Του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

 Antenna Enterprise Europe Network - Hellas.  
 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

     Ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής 

                                                            και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

                                                              του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

                                                                      σας εύχονται Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στην 3η Έκθεση ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ στην Ηλεία. 

 

Σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση που έλαβε χώρα από τις  20 έως τις 22 Μαρτίου  

συμμετείχε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας. 

Η 3η Περιφερειακή Έκθεση ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ήταν αφιερωμένη στην ανάπτυξη της 

Πρωτογενούς Παραγωγής ως βασικού πυλώνα στήριξης και ανάκαμψης της ελληνικής 

οικονομίας και στους κλάδους του Αγροτουρισμού και των Αγροτικών και Παραδοσιακών 

Προϊόντων και διοργανώθηκε από τον Ε.Ο.Σ.Σ., το Επιμελητήριο Ηλείας και τον ∆ήμο 

Αμαλιάδας.   

Το Φεστιβάλ αποτελεί σημαντικότατο θεσμό στον τομέα των ελληνικών προϊόντων.                

Στόχος της διοργάνωσης ήταν να προβάλλει και να αναδείξει τα ποιοτικά προϊόντα των 

επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μέσα από μια σειρά δράσεων που έλαβαν 

χώρα στο τριήμερο όπως: Εργαστήρια Γεύσεων,  Γαστρονομικές Παρουσιάσεις από 

διάσημους chef, Αγροτικό Συνέδριο, Πράσινη Κουζίνα και παρουσίαση  του Ελληνικού 

Πρωινού.  

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο  στο Κλειστό Αθλητικό 

Κέντρο Αμαλιάδας, όπου στεγάστηκαν σε 2500τ.μ. τα περίπτερα των εκθετών πλήρως 

εξοπλισμένα. Εκθέτες και επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να διαπιστώσουν ότι βρίσκονται 

στην «καρδιά» της επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 

To Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε με περίπτερο, προβάλλοντας τον 

πλούτο και τη μοναδική ποιότητα των πιστοποιημένων και παραδοσιακών προϊόντων του 

Νομού μας στους επισκέπτες της Έκθεσης που μπόρεσαν να δουν και να δοκιμάσουν τις 

γεύσεις των προϊόντων της Αιτωλοακαρνανικής γης. 

Το περίπτερο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας επισκέφτηκε και ο Πρέσβης της 

Φιλανδικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, στα πλαίσια προκαθορισμένης συνάντησης, οπού 

συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις εισόδου και οι δυνατότητες προώθησης των προϊόντων μας 

στην Φιλανδική αγορά. Ο Πρέσβης φιλοξενήθηκε στο περίπτερο από τον Πρόεδρο του 

Επιμελητηρίου κ. Τσιχριτζή Παναγιώτη,  δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προϊόντα των 

επιχειρήσεων του νομού. 

Στην έκθεση από την Αιτωλοακαρνανία συμμετείχαν οι παρακάτω εταιρίες:  

 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 

 Κρασιά – Ποτά. 

 

1. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος – Μ.Ε.Π.Ε. 

 

2. Σωτηρίου Δημήτρης του Βασιλείου. 

 

3. Αφοί Τρικενέ Ο.Ε. 

 

4. Ν & Ν Γρίβας Ο.Ε. 

 

5. Παπαθανασόπουλος Κώστας  - ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΧΩΡΙΟ  

 

6. Πασιόπουλος ΑΕΒΕ 

 

7. Γεροκωστόπουλος Χρηστος ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  

 

Τυροκομικά Γαλακτοκομικά Προϊόντα. 

 

1. Ν. Νάκας & Υιοί Ο.Ε. 

 



2. Παπαθανασίου Α.Β.Ε.Ε. 

 

3. Βασιλείου Τυροκομικά Α.Β.Ε.Ε. 

 

4. Καρούσος  Σταύρος A.E. 

 

5. Πετράτος Μηνάς του Γεώργιου. 

 

6. Γεωργίου Γεώργιος & Σια Ο.Ε. 

 

Ελιά & Ελαιόλαδο. 

 

1. ΓΑΙΑ Τρόφιμα Α.Β.Ε.Ε. - GAEA PRODUCTS S.A. 

 

2. Ήλιδα Α.Β.Ε.Ε.       

 

3. Αντωνόπουλος Δημήτριος του Νικολάου - OLIVE PRESS 

 

4. Σιαδήμας Δημήτρης του Γεωργίου Τυποποίηση Ελαιολάδου. 

 

5. ΙΘΑΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ 

6. ΚΤΗΜΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ  - ΩΡΕΩΝ 

 

7. Πρεβέντζας Ευθύμιος του Χαρίλαου  - OLIVE QUEEN 

 

8. Στεφανάτος Γ – Τσορβαντζής Σ. Ε.Π.Ε. - Messolongi Fields LTD 

 

 

 

Μελί – Αλάτι – Προϊόντα Σίτου & Ζαχαροπλαστικής   

 Όσπρια & Αγροτική – Αυγοτάραχο – Αρωματικά φυτά. 

 

1. ΕΥ.ΓΕ. Πιστιόλας Α.Β.Ε.Ε. 

 

2. Αφοί Π. Κουτέρη Α.Ε.  - «ΑΓΡΙΝΙΩΤΙΚΟ». 

 

3. Κ.Ε. Καλαμαράκης  Α.Β.Ε.Ε. – ΚΑΛΛΑΣ Α.Ε. 

 

4. ΑΝΘΗΡ ΑΒΕΕ - Παραγωγή Επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία αρωματικών 

φυτών & ελαιών. 

 

5. Αφοί Στέφου & ΣΙΑ Ε.Ε. – Αυγοτάραχο. 

 

6. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αιτωλοακαρνανίας.  

 

7. Σαράκης Βασίλειος –  Παραγωγή & Τυποποίηση Μελιού. 

 

8. Κότσαρης Στυλιανός του Ιωάννη Αυγοτάραχο. 

 

9. Ηλιοπούλου Αγλαΐα συζ. Σταύρου – Παραδοσιακά Ζυμαρικά. 

 

10. Χαλιμούρδα – Τσιακανίκα Χρυσούλα - Πρότυπο Μελισσοκομικό εργαστήρι Μελιού. 

 



11. Στυλιαράς Ιωάννης του Αθανασίου – Μελισσοκομικό εργαστήρι Παραγωγής & 

Τυποποίησης Μελιού.  

 

12. Νικακης Νικόλαος - (Αρωματικά φυτά – Μελισσοκόμος). 

 

13. Μπαριάμη Αργυρώ του Χρήστου – Λουκούμι/Βανίλια. 

 

Επιμορφωτικά Σεμινάρια έλαβαν χώρα στο Αγρίνιο από την Κ.Ε.Ε.Ε. & το 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας την 27/03/2015 για υπαλλήλους Επιμελητηρίων και 

την 28/03/2015 για Επιχειρήσεις κι εκπροσώπους αυτών  

 

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 18.30 διεξήχθη επιμορφωτικό σεμινάριο από 

την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σε υπαλλήλους των Επιμελητηρίων 

Αιτωλοακαρνανίας, Πάτρας, Ηλείας, Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδος, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας & 

Ιθάκης  στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. Το Σεμινάριο 

αφορούσε τεχνικά, διαδικαστικά και νομικά θέματα που προκύπτουν από τη «Διαδικασία 

ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων από 

υπόχρεα πρόσωπα του Γ.Ε.ΜΗ. και διαχείρισης αυτών» μετά τη ψήφιση του Ν. 

4314/2014, την έκδοση των ΚΥΑ και ΥΑ και την εφαρμογή των νέων διατάξεων από 1 

Μαρτίου 2015.  

Ενώ το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. έλαβε χώρα επιμόρφωση  για τις 

επιχειρήσεις, εκπροσώπους αυτών και λογιστές με θέμα την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων 

και τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων πράξεων και στοιχείων 

που εμφανίζονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο από υπόχρεα πρόσωπα και εκπροσώπους 

αυτών καθώς κι ενημέρωση επί της νομοθεσίας. 

Ομιλητές και τις δύο ημέρες ήταν οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Ελλάδος: Κος Βασίλειος Αποστολόπουλος, Διευθυντής της Κ.Ε.Ε.Ε., κα Αναστασία Ξαρχά, 

Προϊσταμένη της ΚΥ Γ.Ε.ΜΗ. & Ειδική Επιστήμονας – Software της Κ.Ε.Ε.Ε. και Κος 

Σταύρος Βαρδαλάς, Νομικός Σύμβουλος της Κ.Ε.Ε.Ε. και του Ε.Β.Ε.Α. 

 

 

Αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο γίνονται από την 1η Μαρτίου 2015 οι αιτήσεις για 

τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων πράξεων του ΓΕΜΗ. 

Αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσα από την ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού. 

Μητρώου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, γίνονται από την 1η Μαρτίου 2015 οι 

αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων πράξεων του 

ΓΕΜΗ, καθώς και για την καταχώριση μεταβολών των κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ 

και ΙΚΕ) στο ΓΕΜΗ. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαιτείται η καταβολή του 

ανάλογου τέλους διατήρησης μερίδας ΓΕΜΗ. Τόσο η καταβολή του κόστους χορήγησης 

πιστοποιητικού, αντιγράφου, αποσπασμάτων ΓΕΜΗ, όσο και του τέλους διατήρησης ΓΕΜΗ, 

γίνεται είτε με χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής/prepaid κάρτας, είτε με χρήση κωδικών ΔΙΑΣ, 

αποκλειστικά μέσα από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ. Περισσότερες πληροφορίες 

στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ, https://services.businessportal.gr/ για την απόκτηση των 

κωδικών καθώς και video παρουσίασης παραδείγματος εγγραφής και υποβολής αίτησης. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. 

Ακολούθως της ψήφισης του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ) και την έκδοση των ΚΥΑ 79752/30-12-

2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014) και ΥΑ 78030/30-12-2014 (ΦΕΚ3586/Β/31-12-2014), και της 

απόφασης του Δ.Σ. 1/25-02-2015  σας ενημερώνουμε ότι οι συνδρομές των μελών μας για 

την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών καθορίστηκαν ως εξής:  

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

http://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=6969123e93&e=e9fb46cdf6
http://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=d87b22114e&e=e9fb46cdf6


Α.Ε. 

Υποκαταστήματα Α.Ε. 

Ε.Ο.Ο.Σ. 

50€ εως και 300.000€ σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

100€ άνω των 300.000€ σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 

Ε.Π.Ε. 

Ι.Κ.Ε. 

ΥΠΟΚΑ/ΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ε.Π.Ε. 

 

40€ 

ΣΥΝ.ΠΕ. 70€ 

Ο.Ε. -  Ε.Ε. 

ΥΠΟΚΑ/ΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ο.Ε & Ε.Ε. 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ  

 

30€ 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΑ/ΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

20€ 

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 20€ ανά μεριδιούχο 

Όλα τα ποσά επιβαρύνονται με χαρτόσημο 2,4%  

Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων δύνανται να καταβάλουν σχετική ετήσια 

συνδρομή ανάλογα με τον αριθμό τους, ως εξής: 

i. Έως 10 υποκαταστήματα, το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης 

ii. Από 11 έως 100 υποκαταστήματα, το 1/3 της οικείας συνδρομής της έδρας της 

επιχείρησης 

iii. Από 100 υποκαταστήματα και πλέον, το 1/4 της οικείας συνδρομής της έδρας της 

επιχείρησης. 

 

Επιπρόσθετα, η χρέωση ελέγχου επωνυμίας καθορίστηκε στα 10€ συν το χαρτόσημο. 

 

Προκειμένου για την παροχή στα μέλη των Επιμελητηρίων των κατωτέρω ανταποδοτικών  

υπηρεσιών, κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει στο οικείο Επιμελητήριο ενιαίο τέλος 

υπηρεσίας, που ορίζεται ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ενιαίο τέλος 

Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής   5,00 € 

Χορήγηση Ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής 10,00 € 

Χορήγηση πιστοποιητικού ιστορικού άσκησης εμπορικής 

δραστηριότητας (για χρήση στα Ασφαλιστικά ταμεία) 

10,00 € 

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών τους   5,00 € 

Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων 10,00 € 

Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που 

συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής 

  5,00 € 

Χορήγηση Καρνέ ΑΤΑ 10,00 € 

Τα ποσά επιβαρύνονται με χαρτόσημο 2,4% 

Αναλυτικότερα,  οι άμεσες και έμμεσες ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχουν τα 

Επιμελητήρια στα μέλη τους (ΥΑ 78030/30-12-2014, ΦΕΚ3586/Β/31-12-2014) έχουν ως εξής: 

1. Οι αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα. 

2. Η συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο νομικών προσώπων που εξυπηρετούν ευρύτερο 

δημόσιο συμφέρον. 

3. Η λειτουργία των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. 

4. Η συμβολή στις διαδικασίες ενιαίας και απλοποιημένης αδειοδότησης. 

5. Για προώθηση ένταξης στην ζήτηση νέων παραγωγικών διαδικασιών, ανάληψη 

πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων. 

6. Η υποβολή προς την Πολιτεία εισηγήσεων συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού 

χαρακτήρα για θέματα πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης, εμπορικών 

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία. 



7. Η συμμετοχή σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής και η μέριμνα με 

κάθε μέσο, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της μεταποίησης, του τομέα 

υπηρεσιών με έμφαση τις εξαγωγές και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της 

παραγωγικότητας. 

8. Η καταγραφή συστηματικά των εμπορικών και επαγγελματικών εθίμων και η παροχή 

πληροφοριών στα μέλη τους και στην Πολιτεία για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς 

οικονομικές εξελίξεις και για άλλα συναφή θέματα. 

9. Η ενημέρωση των μελών τους για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα 

χρηματοδοτικά προγράμματα. 

10. Η μελέτη των τάσεων και εξελίξεων στην εθνική οικονομία και η υποβολή σχετικών 

προτάσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονομίας. 

11. Η εκπόνηση μελετών για τα μέλη τους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές αγορές, στις 

οποίες αυτά πρόκειται να δραστηριοποιηθούν και η έκδοση κλαδικών μελετών. 

12. Η ανάληψη, από μόνα τα Επιμελητήρια ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, της 

διαχείρισης: 

α. βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών, 

β. εμπορικών κέντρων, 

γ. μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, 

δ. σταθμών, 

ε. λιμένων, 

στ. αιθουσών δημοπρασιών, 

ζ. γενικών αποθηκών, 

η. εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων, 

13. Η σύσταση εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με σκοπούς:  

α. την ανάπτυξη της πληροφορικής, 

β. τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης 

και επιμόρφωσης των μελών τους ή και τρίτων, 

γ. την εφαρμογή κάθε μορφής κοινοτικών προγραμμάτων ή την εκπλήρωση 

οποιουδήποτε άλλου επιμελητηριακού σκοπού, 

14. Η ανάληψη και διεκπεραίωση κατ’ εξουσιοδότηση των αρμοδίων οργάνων της 

Πολιτείας και κάθε άλλου έργου συναφούς με τον σκοπό τους, ύστερα από απόφαση 

του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργού. 

15. Η διεξαγωγή σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η χορήγηση σχετικών 

πιστοποιητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3369/2005 όπως ισχύει. 

16. Η έκδοση περιοδικών ή βιβλίων και η επιχορήγηση τέτοιων εκδόσεων, οικονομικού 

κυρίως περιεχομένου. 

17. Η επιχορήγηση πρωτοβουλιών, που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της 

περιφέρειας των Επιμελητηρίων ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας. 

18. Η επιχορήγηση πολιτιστικών, κοινωνικών και εθνικών εκδηλώσεων. 

19. Η απονομή βραβείων ή άλλων τιμητικών διακρίσεων για διακεκριμένες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

20. Η οικονομική ενίσχυση συλλόγων και εργοδοτικών οργανώσεων. 

21. Η υποβολή, ύστερα από αίτηση μέλους ή υποψηφίου μέλους τους, ενώπιον κάθε 

αρχής ή υπηρεσίας αιτημάτων και δικαιολογητικών για λογαριασμό των μελών ή 

υποψηφίων μελών τους, η συγκέντρωση και παράδοση σ’ αυτά κάθε πιστοποιητικού 

και εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες της 

τοπικής αυτοδιοίκησης οιουδήποτε βαθμού ή από δικαστικές αρχές, εφόσον τα 

έγγραφα και τα πιστοποιητικά αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα του μέλους 

ή του υποψηφίου μέλους, το οποίο υπέβαλε την σχετική αίτηση. 

22. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας, που αποδεδειγμένα συμβάλλει στην 

εξυπηρέτηση των σκοπών τους και στην εθνική οικονομική ανάπτυξη. 

 



Επιπρόσθετα, με την ΚΥΑ 79752/30-12-2014 καθορίστηκαν τα ενιαία ειδικά τέλη 

Γ.Ε.ΜΗ ως ακολούθως: 

α. Τα τέλη για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων έχουν 

ήδη οριστεί με την Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθμ. Κ2−4946/15−10−2014 (Β΄ 2919) στα πέντε ευρώ (5,00€) ή 

δέκα ευρώ (10,00€) κατά περίπτωση. Εάν ο αιτών είναι ο ίδιος ο υπόχρεος, το πρώτο κατ’ 

έτος αιτούμενο πιστοποιητικό χορηγείται ατελώς. 

β.  Το τέλος για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή στη Μερίδα και στο 

Φάκελο που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει ήδη οριστεί με την Κ.Υ.Α. των Υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης & Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπ. αριθμ. Κ1−802/23−11−2011 (Β΄ 470) στα 

δέκα ευρώ (10,00€). Το τέλος αυτό, που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά 

κατηγορία υπόχρεου, αποτελεί πόρο των επιμελητηρίων. 

γ.  Το τέλος αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει ήδη οριστεί με 

την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση Κ1−802/2011 στα δέκα ευρώ (10,00€), είναι ενιαίο 

για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, και εισπράττεται από αυτές ή 

από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά περίπτωση. 

δ.  Το τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., που είναι ενιαίο για όλες τις 

Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελεί πόρο των επιμελητηρίων και 

καθορίζεται κατά νομική μορφή υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., ως εξής : 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 

(σε ευρώ) 

Ανώνυμες Εταιρείες 320 

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων 

Εταιρειών 

300 

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού 300 

Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) 300 

Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία 300 

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 150 

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών 

Περιορισμένης Ευθύνης 

150 

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης 100 

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 100 

Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και 

ετερόρρυθμες) 

80 

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών 

Εταιρειών (ομορρύθμων & ετερορρύθμων) 

80 

Ατομικές επιχειρήσεις 30 

Υποκαταστήματα Ημεδαπών Επιχειρήσεων Το 1/4 του κατά περίπτωση 

τέλους ανά νομικό τύπο 

Υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών 

επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων 

προσώπων της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 1 

του ν. 3419/2005 

20 

Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ 100 

Κοινοπραξίες 100 

Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ. 20 

 

 



Ειδικότερα τα τέλη των στοιχείων α. και β. καταβάλλονται με την υποβολή της σχετικής 

αίτησης, τα τέλη του στοιχείου γ. καταβάλλονται με την καταχώριση σύστασης ενός 

νέου υπόχρεου στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή και τα τέλη του στοιχείου δ. καταβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου 

κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόχρεους, για δε τους 

νεοσύστατους υπόχρεους έως το τέλος του ημερολογιακού έτους σύστασής τους και πάντως 

σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλονται ταυτόχρονα με την καταχώριση της σύστασης αυτών 

στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει μέσα στις 

προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη του στοιχείου δ. και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., 

τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου 

Επιμελητηρίου ή την αρμόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση 

και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 

 

Επιπρόσθετα, ορίζεται ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείο για 

τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην 

των κεφαλαιουχικών εταιρειών το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος αυτών. Η καταχώριση του στοιχείου αυτού θα γίνεται εντός δύο μηνών από 

την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με 

ταυτόχρονη την καταβολή των τελών του στοιχείου δ. 

 

 

 
Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν 

περίπου 850.000 οφειλέτες, που θα μπουν μέχρι το τέλος Απριλίου στη νέα ρύθμιση. 

Το σύνολο της κύριας οφειλής προς τα Ταμεία είναι περίπου 16 δισεκατομμύρια και μαζί με 

πρόσθετα τέλη φτάνει τα 22 δισεκατομμύρια, ωστόσο σε πρώτη φάση στόχος είναι να 

εισπραχθεί 1,46 δισεκατομμύριο μέχρι το τέλος του έτους. Οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή 

στη νέα ρύθμιση στην οποία προβλέπονται έως και 100 δόσεις καταγράφονται σε εγκύκλιο.  

Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα στο ΙΚΑ (και από τις 8 Απριλίου 

θα γίνεται και ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στις 2 

Απριλίου θα ξεκινήσει η διαδικασία σε ΟΑ ΕΕ και ΟΓΑ. Με τη νέα ρύθμιση οι οφειλέτες 

μπορούν να καταβάλουν το σύνολο του ποσού με έκπτωση 100% επί των προσαυξήσεων 

και πρόσθετων τελών.  Εναλλακτικά μπορούν να τακτοποιήσουν την οφειλή τους έως και σε 

100 δόσεις, με το ποσοστό της έκπτωσης να κυμαίνεται από 50% έως 80%. 

 

Παγίδα έξτρα φόρων με τεκμήρια και προκαταβολή φόρου κρύβουν οι φετινές 

φορολογικές δηλώσεις. 

Για χιλιάδες φορολογουμένους. Η προκαταβολή φόρου 55% επιβάλλεται πλέον μόνο στα 

εισοδήματα που αποκτούν οι φορολογούμενοι από επιχειρηματική δραστηριότητα δηλαδή 

από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, εμπορικής δραστηριότητας ή από τα εισοδήματα 

από αγροτικές εκμεταλλεύσεις. 

Δεν υπολογίζεται δηλαδή προκαταβολή φόρου για όσους έχουν εισοδήματα που 

προέρχονται αποκλειστικά από μισθούς, συντάξεις ή ακίνητα. 

Ωστόσο για τους φορολογουμένους που απέκτησαν το 2014 εισοδήματα που προέρχονται 

κατά ποσοστό πάνω από 50% από μη μισθωτές πηγές και θα φορολογηθούν φέτος βάσει 

τεκμαρτού εισοδήματος, τότε η διαφορά που προκύπτει λόγω τεκμηρίων θα φορολογηθεί με 

συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και στο ποσό του φόρου θα υπολογιστεί και 

προκαταβολή φόρου 55%, ανεβάζοντας σημαντικά τη φορολογική τους επιβάρυνση. Οι 

αγρότες που θα πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων θα φορολογούνται για το σύνολο του 

τεκμαρτού εισοδήματός τους με 13% και επί του φόρου θα επιβαρύνονται και με 

προκαταβολή 55%. 

 



ΥΠ.ΟΙΚ.: Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου η διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Χρονικό περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 θα έχουν οι φορολογούμενοι που θέλουν να 

διακόψουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Με σκοπό τη διευκόλυνση των 

φορολογουμένων, η Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων κ. Σαββαϊδου, υπέγραψε απόφαση με την οποία 

παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015 η προθεσμία -που έληγε την 31η Μαρτίου 

2015- για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής. Μετά την 31/12/2015 ως 

ημερομηνία διακοπής θα λαμβάνεται για τα μεν φυσικά πρόσωπα η ημερομηνία οριστικής 

παύσης της δραστηριότητας τους, για τα δε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες η 

ημερομηνία της λήξης των εργασιών της εκκαθάρισης ή της ανακοίνωσης διαγραφής από το 

Γ.Ε.ΜΗ. κατά  περίπτωση. 

 

 

Στα ταμεία 120 Εκατ. Ευρώ από τη ρύθμιση εξπρές. 

Περίπου 120 εκατ. ευρώ είχε εισπράξει έως την Τρίτη το υπουργείο Οικονομικών  από τη 

ρύθμιση – εξπρές για την ευνοϊκή εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στα 250 εκατ. ευρώ 

τοποθετούν στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης τα τελικά προσδοκώμενα 

έσοδα. 

 

 

Στα 972 Εκατ. Ευρώ η τρύπα στα φορολογικά έσοδα στο τέλος Φεβρουαρίου. 

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,24 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 1,41 δισ. ευρώ και υστέρηση 

εσόδων κατά 967 εκατ. ευρώ δείχνουν τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού 

προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για τον Φεβρουάριο 2015. Τα 

φορολογικά έσοδα υστερούν έναντι του στόχου κατά 13,9% ή 972 εκατ. ευρώ, Το 

δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε στα 194 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για 70 εκατ. ευρώ.  

 

 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Αύξηση μισθών το Δ΄ 3Μηνο του 2014. 

Αύξηση κατά 1,4% κατέγραψε ο δείκτης μισθών στο τέταρτο τρίμηνο του 2014, έναντι του 

ίδιου διαστήματος του 2013, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία με την εποχική διόρθωση. 

Σύμφωνα με την ελληνική στατιστική αρχή, ένας από τους σημαντικότερους λόγους που τα 

επίπεδα των μισθών ήταν υψηλά, είναι το γεγονός ότι στο τέταρτο τρίμηνο καταβάλλεται ο 

14ος μισθός και διάφορες υπερωριακές αμοιβές. Επίσης, ο δείκτης μισθών στο τέταρτο 

τρίμηνο του 2014 παρουσίασε αύξηση 0,7% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, 

λαμβάνοντας υπόψη την διόρθωση των εργάσιμων ημερών. 

  

 

Στα 3,754 Δις. οι ληξιπρόθεσμες όφειλες του δημοσίου προς ιδιώτες τον Ιανουάριο. 

Στα 3,754 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες 

τον Ιανουάριο 2015, έναντι 3,761 τον Δεκέμβριο 2014. Στοιχεία που δημοσιοποίησε, το 

υπουργείο Οικονομικών καταδεικνύουν ότι τον Ιανουάριο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκαν στα 3,106 δισ. ευρώ, από 3,006 δισ. ευρώ στα τέλη 

Δεκεμβρίου, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν στα 648 εκατ. ευρώ, από 755 

εκατ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου. 

  

 

Η Ρωσία μελετά χαλάρωση του Εμπάργκο για τρόφιμα Ελλάδας, Κύπρου και 

Ουγγαρίας. 

Το ρωσικό υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας συζητά πιθανούς τρόπους για τη χαλάρωση του 

εμπάργκο εισαγωγής τροφίμων ως προς μια σειρά χωρών της ΕΕ, όπως η Ελλάδα, η 

Κύπρος και η Ουγγαρία, σύμφωνα με τον υπουργό Νικολάι Φιόντοροφ. 

 

 



Χρέη 11 Δις. Ευρώ στον ΟΑΕΕ 

Μείωση κατά 4,70% των «συνεπών» στις πληρωμές ελεύθερων επαγγελματιών και αύξηση 

κατά 63% των οφειλών άνω των 20.000 ευρώ καταγράφηκε σε διάστημα 22 μηνών 

(Δεκέμβριος '12 - Οκτώβριος '14) στον ΟΑΕΕ, όπου τα χρέη από απλήρωτες εισφορές 

ξεπέρασαν τα 11 δισ. ευρώ (8,36 δισ. ευρώ από «ενεργούς» και άλλα 3 δισ. ευρώ από 

«διακόψαντες», σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Συνομοσπονδία 

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. 

 

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Στα 64,5 Εκ. Ευρώ τα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία το 2014. 

Στα 64,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2014 τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν στα πλαίσια των 

ελέγχων για την καταπολέμηση της ανασφάλιστης εργασίας. Το υπουργείο Εργασίας 

ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «AΡΤΕΜΙΣ» 

διενεργήθηκαν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014, έλεγχοι σε 

27.635 επιχειρήσεις. Εξ’ αυτών των επιχειρήσεων, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους 

εργαζόμενους οι 3.827 (ποσοστό 13,85%). Σε σύνολο 135.566 εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 6.177 αδήλωτοι εργαζόμενοι 

(ποσοστό 4,56%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη 

εργασία ανέρχονται στο ποσό των 64,59 εκατ. ευρώ. 

 

 

 

Μέχρι 30 Ιουνίου οι φετινές φορολογικές δηλώσεις 

Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα υποβληθούν φέτος οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ενώ τα 

εκκαθαριστικά σημειώματα θα εξοφληθούν σε τρεις δόσεις, η πρώτη ως το τέλος Ιουλίου, η 

δεύτερη ως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τελευταία έως τέλος Νοεμβρίου. 

Τις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και διευκρινίσεις σχετικά με τους 

υπόχρεους και τις διαδικασίες υποβολής περιγράφει εγκύκλιος της γενικής γραμματέως 

Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου. 

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι δεν έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης οι 

18άρηδες οι οποίοι δεν έχουν εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό. 

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι: 

να 

δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με 

οποιονδήποτε τρόπο (πχ βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. 

Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό 

εισόδημα. 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση. 

λλάδα, μόνον όταν 

αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει 

κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, κάτοικος 

εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή 

προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό 

εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

υποχρέωση υποβολής δήλωσης, ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη 

του φορολογούμενου, εφόσον αποκτούν εισόδημα. 

τους, όπου ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν, υπολογίζονται χωριστά στο 

εισόδημα καθενός συζύγου. 

Επιπλέον, οι τυχόν ζημίες του εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τα 

εισοδήματα του άλλου συζύγου. Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο 

σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. 



Επισημαίνεται ότι οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα 

εισοδήματά του, εφόσον α) έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης ή β) ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει 

υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Επίσης, χωριστή φορολογική δήλωση υποβάλλεται 

και σε περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου για το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο επήλθε 

ο θάνατος. 

για την υποβολή της δήλωσης είναι ο 

γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα ή ο σύζυγος που θεωρείται, κατ' αρχήν, υπόχρεος για 

την υποβολή της δήλωσης. 

 

Έρχονται τα ειδοποιητήρια για το «χαράτσι» της ΔΕΗ 

Περίπου 350 εκατ. ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν τις επόμενες ημέρες περίπου 1 

εκατομμύριο φορολογούμενοι, οι οποίοι άφησαν απλήρωτο το «χαράτσι» που εισπραττόταν 

μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ το 2013 (ΕΕΤΑ). 

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προετοιμάζεται να βεβαιώσει τις εν λόγω 

απλήρωτες φορολογικές οφειλές και να καλέσει τους φορολογουμένους είτε να εξοφλήσουν 

το χρέος τους έως το τέλος Απριλίου είτε να το εντάξουν στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση των 

εκατό δόσεων, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 20 ευρώ. 

Το καλό νέο για όσους άφησαν απλήρωτο το ΕΕΤΑ του 2013 είναι ότι, παρότι θα κληθούν να 

το πληρώσουν έναν χρόνο μετά, δεν θα έχουν την παραμικρή προσαύξηση και επιπλέον θα 

μπορέσουν να εντάξουν την οφειλή τους σε 100 δόσεις. 

Με πρόσφατες δηλώσεις της η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη 

ξεκαθάρισε πως και το χαράτσι ακινήτων θα μπορέσει να ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 

δόσεων. Έτσι, τις επόμενες ημέρες οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΔΕ αναμένεται να 

προχωρήσουν στη βεβαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποχρεώσεων, αναρτώντας τα 

σχετικά εκκαθαριστικά στο Taxisnet. 

 

Χαμηλότερες στροφές» για την ελληνική οικονομία στο δ΄ τρίμηνο του 2014 

Σε αναθεώρηση των αρχικών της προβλέψεων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 

στο τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014 προχώρησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή 

μειώνοντας στο 1,3% την αύξηση του όγκου του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 1,7% 

που ήταν η αρχική εκτίμηση. 

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

σε όρους όγκου, κατά το τέταρτο τρίμηνο 2014 παρουσίασε μείωση κατά 0,4% σε σχέση με 

το τρίτο τρίμηνο 2014 έναντι της μείωσης 0,2% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση 

του τετάρτου τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 13-02-2015. 

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2013 το ΑΕΠ παρουσίασε στο τρίμηνο Οκτωβρίου – 

Δεκεμβρίου 2014 αύξηση 1,3%, έναντι αύξησης 1,7% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη 

εκτίμηση της 13ης Φεβρουαρίου 2015. 

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους 

όγκου, κατά το τέταρτο τρίμηνο 2014 παρουσίασε αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με το τέταρτο 

τρίμηνο 2013 έναντι της αύξησης 1,5% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση της 

ΕΛΣΤΑΤ. 

Όπως αναφέρει η Ελληνική Στατιστική Αρχή οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της 

χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία 

αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου ισοζυγίου πληρωμών) είτε 

τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της 

έρευνας εργατικού δυναμικού). 

Οι ετήσιες μεταβολές 

Οι ετήσιες μεταβολές με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως 

εξής: 

• Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 0,6% σε σχέση με το τέταρτο 

τρίμηνο του 2013. 



• Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 17,9 % σε σχέση με το 

τέταρτο τρίμηνο του 2013. 

• Αύξηση κατά 10,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013 παρουσίασαν οι εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,3% και οι εξαγωγές 

υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 11,7%. 

• Αύξηση κατά 17,3% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013 παρουσίασαν οι εισαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών. 

• Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 19,4% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 

7,9%. 

Οι τριμηνιαίες μεταβολές 

Οι τριμηνιαίες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως 

εξής: 

• Η συνολική καταναλωτική δαπάνη δεν παρουσίασε μεταβολή σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 

του 2014. 

• Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 18,3 % σε σχέση με το τρίτο 

τρίμηνο του 2014. 

• Μείωση κατά 1,3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,1% και οι εξαγωγές 

υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 3,4%. 

• Αύξηση κατά 6,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εισαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,2% και οι εισαγωγές 

υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,8%. 

 

 

Ασφαλιστική κάλυψη με 50 ένσημα. 

Την παροχή ασφαλιστικής ικανότητας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με 50 ένσημα, 

αντί για 100 που προβλέπει ο σχετικός νόμος, στους ασφαλισμένους του Ιδρύματος 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας. 

Περιλαμβάνει επίσης την παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης σε ανέργους και 

ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), του 

Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ) και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). Η 

ίδια απόφαση προβλέπει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των υπερηλίκων, ανασφάλιστων 

και ομογενών, στους οποίους η προηγούμενη κυβέρνηση είχε περικόψει τις συντάξεις του 

ΟΓΑ, ύψους 360 ευρώ το μήνα. «Υλοποιούμε κατά γράμμα τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, 

προστατεύουμε τους ανασφάλιστους και τα μέλη των οικογενειών τους», αναφέρεται σε 

ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας. Η εγκύκλιος εκδόθηκε για να διευκολυνθούν οι 

ασφαλισμένοι έως την ολοκλήρωση της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας, την οποία έχει 

εξαγγείλει ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρατούλης. 

 

 

Παράταση των καταστάσεων πελατών-προμηθευτων έτους 2014. 

Με σκοπό την ελάφρυνση του φόρτου εργασίας των λογιστών, η Γενική Γραμματέας 

Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι θα δοθεί παράταση έως την 30 Σεπτεμβρίου 2015 των 

καταστάσεων πελατών-προμηθευτών του έτους 2014. Αναφορικά με τις καταστάσεις 

πελατών – προμηθευτών έτους 2015, ανακοινώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων 

Εσόδων θα προβεί κατόπιν συνεργασίας και διαβούλευσης με όλα τα σωματεία των 

λογιστών, σε βελτιώσεις του τρόπου υποβολής των εν λόγω καταστάσεων προκειμένου να 

μειωθεί το διοικητικό κόστος στις επιχειρήσεις και να διευκολυνθεί το έργο των λογιστών. 

 

 

 

 



Υστέρηση 1,054 Δις. Ευρώ στα έσοδα ,στα 443 Εκ. Ευρώ περιορίστηκε το πρωτογενές 

πλεόνασμα τον Ιανουάριο 

Σημαντικά κάτω του στόχου διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα τον Ιανουάριο, 

σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Υποχώρησε στα 443 

εκατ. ευρώ, έναντι 835 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για 1,36 δισ. 

ευρώ. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν και την υστέρηση 1.054 εκατ. ευρώ στα κρατικά έσοδα, με 

τα φορολογικά έσοδα να υστερούν κατά 23,8% έναντι του στόχου. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

μόνο από το φόρο εισοδήματος τα έσοδα υστερούν έναντι του στόχου κατά 49%. 

 

 

Έλεγχοι της εφορίας , σε καταθέσεις, δάνεια, μετοχές. 

Σε μπαράζ φορολογικών ελέγχων σχεδιάζει να περάσει άμεσα η κυβέρνηση, με στόχο την 

πάταξη της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, σύμφωνα με το 

επιχειρησιακό σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2015. Το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει βεβαίωση εσόδων πάνω από 1 δις ευρώ 

από πλήρεις φορολογικούς ελέγχους, επιπλέον έσοδα 700 εκατομμύρια ευρώ από μερικούς 

φορολογικούς ελέγχους, τουλάχιστον 2.000 ελέγχους φορολογίας κεφαλαίου, ολοκλήρωση 

τουλάχιστον 200 υποθέσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις οποίες 40 υποθέσεις 

απάτης στο ΦΠΑ,  τουλάχιστον 5.000 προληπτικών ελέγχων. 

 

Πόσο μειώθηκε ο κατώτατος μισθός. 

Σε διψήφιο ποσοστό ανέρχεται η μείωση κατώτατου μισθού στην Ελλάδα σε σχέση με το 

2008. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα είναι η μόνη 

χώρα της ΕΕ όπου ο ονομαστικός ακαθάριστος ελάχιστος μισθός μειώθηκε το 2015 σε 

σχέση με το 2008, από 794 σε 684 ευρώ, δηλαδή κατά -14%. 

Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες μνημονιακές χώρες στην Πορτογαλία ο ελάχιστος μισθός 

αυξήθηκε κατά 19% (από 497 σε 589 ευρώ) και στην Ιρλανδία παρέμεινε αμετάβλητος στα 

1.462 ευρώ την ίδια περίοδο. 

Σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης η μείωση στη χώρα μας ήταν -12%, από 865 ΜΑΔ σε 764 

ΜΑΔ όταν στη Γερμανία είναι 1.441 ΜΑΔ. Στην Πορτογαλία ο πραγματικός ελάχιστος μισθός 

σε ΜΑΔ αυξήθηκε κατά 21% και στην Ιρλανδία κατά 10%. 

Στην ΕΕ σε ονομαστικούς όρους οι μεγαλύτερες αυξήσεις στον ελάχιστο μισθό μεταξύ 2008 

και 2015 παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία +95%, τη Βουλγαρία +64%, τη Σλοβακία +58% και 

τη Λετονία +57%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat την 1η Ιανουαρίου 2015, 22 από τα 28 κράτη μέλη της 

ΕΕ εφάρμοζαν ελάχιστο μισθό με μεγάλες όμως διακυμάνσεις να παρατηρούνται μεταξύ της 

Βουλγαρίας που είναι 184 ευρώ και του Λουξεμβούργου που φτάνει τα 1.923 ευρώ. 

Ειδικότερα, δέκα κράτη μέλη εμφανίζουν ελάχιστο μισθό κάτω από τα 500 ευρώ: Βουλγαρία 

184 ευρώ, Ρουμανία 218 ευρώ, Λιθουανία 300 ευρώ, Τσεχία 332 ευρώ, Ουγγαρία 333 ευρώ, 

Λετονία 360 ευρώ, Σλοβακία 380 ευρώ, Εσθονία 390 ευρώ, Κροατία 396 ευρώ και Πολωνία 

410 ευρώ. 

Σε πέντε κράτη μέλη ο ελάχιστος μισθούς κυμαίνεται μεταξύ 500-1.000 ευρώ: Πορτογαλία 

589 ευρώ, Ελλάδα 684 ευρώ, Μάλτα 720 ευρώ, Ισπανία 757 ευρώ και Σλοβενία 791 ευρώ. 

Τέλος, σε επτά κράτη μέλη ο ελάχιστος μισθός υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ: Μεγάλη Βρετανία 

1.379 ευρώ, Γαλλία1.458 ευρώ, Ιρλανδία 1.462 ευρώ, Γερμανία 1.473 ευρώ Βέλγιο και 

Ολλανδία 1.502 ευρώ και Λουξεμβούργο 1.923 ευρώ. 

 

Στο 34,2% των τραπεζικών δανείων τα «ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ» 

Τα τελευταία έξι χρόνια παρατηρείται σοβαρή χειροτέρευση της ποιότητας του δανειακού 

χαρτοφυλακίου των τραπεζών, παρατηρεί η ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) 

και σημειώνει πως η αντιμετώπιση αυτού του σύνθετου προβλήματος αποτελεί τη 

σημαντικότερη πρόκληση για το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την 

έκθεση, ο λόγος των δανείων προς τον ιδιωτικό τοµέα σε καθυστέρηση προς το σύνολο των 

τραπεζικών δανείων προς τον τοµέα αυτόν στην Ελλάδα ανήλθε, στο τέλος Σεπτεμβρίου του 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2014.pdf


2014, σε 34,2% και είναι ο υψηλότερος στην Ε.E.. Η διατήρηση των δανείων σε 

καθυστέρηση σε τόσο υψηλό επίπεδο προκαλεί ποικίλες δυσκολίες για τη λειτουργία του 

εγχώριου τραπεζικού συστήµατος. 

 

 

ΚΕΠΕ: Ανάπτυξη 2,2% για την Ελληνική οικονομία το πρώτο εξάμηνο του έτους. 

Ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,2% προβλέπει το Κέντρο Προγραμματισμού και 

Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για το πρώτο εξάμηνο του έτους, κάτι που ενισχύει τις 

προοπτικές για οριστική έξοδο της ελληνικής οικονομίας σχετικά σύντομα από την ύφεση. 

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα συμπεράσματα της τετραμηνιαίας μελέτης του ΚΕΠΕ με 

τίτλο «Οικονομικές Εξελίξεις», οι ευνοϊκές ενδείξεις που παρέχονται τόσο από τα τριμηνιαία 

στοιχεία, όσο και από τους επιλεγμένους μηνιαίους δείκτες που αναλύθηκαν, 

επιβεβαιώνονται και από σειρά δεικτών που ενσωματώνουν προσδοκίες, αλλά και από τις 

προβλέψεις που προκύπτουν από το υπόδειγμα πιθανοτήτων ύφεσης και το υπόδειγμα 

βραχυπρόθεσμων προβλέψεων. 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

IDEAL HOME 2015 

 

10th International Housewares & Gift Fair Istanbul 

10H ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ  

 

Από 2 έως 5 Απριλίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 

 

STATIONARY FAIR 2015 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ – ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΛΠ. 

Από 1 έως 4 Απριλίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 

 

 

 

5th
 Anfas City Expo 2015 

 

(City Planning & Technologies Exhibitions) 

 

5th Διεθνής Έκθεση Πολεοδομίας & Τεχνολογίες Εκθέσεων 

 

http://www.anfascityexpo.com/ 

Από 1 έως 3  Απριλίου  2015 στην Αττάλεια της Τουρκία 

 

Garden World 2015 

10η ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΤΟΚΟΜΙΑΣ, ΕΠΙΠΛΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΗΠΟΥ 

10th Istanbul Garden Furniture, Landscaping, Horticulture and Accessories Fair 

www.gardenworldistanbul.com 

http://www.anfascityexpo.com/
http://www.gardenworldistanbul.com/


Από 2 έως 5 Απριλίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 

 

 

BURSA DECORATION 2015 

3th Furniture, Interior Architecture, Decoration and Accessories Fair 

3η Έκθεση Επίπλων, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Αξεσουάρ 

 

http://www.bursadekorasyonfuari.com/  

 

BURSA CONSTRUCTION 2015 

13th International Building, Construction Materials, Installation, Heating, Cooling, Air 

Conditioning, Natural Gas and Technologies Fair - Housing Projects Special Section - 

Kitchen, Bathroom, Ceramic, Special Section 

 

13η Διεθνής Οικοδόμησης, Δομικά Υλικά, Εγκατάσταση, Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός, 

Φυσικό Αέριο και Τεχνολογίες, Κτηριακά Έργα Ειδική Ενότητα - Κουζίνα, Μπάνιο, 

Κεραμικά Ειδικό Τμήμα 

 

http://www.bursainsaatfuari.com/ 

Από 9  έως 12 Απριλίου  2015 στην Προύσα της Τουρκίας 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

38TH INTERNATIONAL BUILDING, CONSTRUCTION MATERIALS AND 

TECHNOLOGIES TRADE EXHIBITION 

 

Μεταξύ των ημερομηνιών 21-25 Απριλίου 2015 πρόκειται να πραγματοποιηθεί Διεθνής 

Έκθεση “38η TURKEYBUILD 2015” από τη διοργανώτρια εκθέσεων ΥΕΜ Fuarcılık A.Ş. σε 

συνεργασία με Ένωση Εξαγωγέων Κεντρικής Ανατολίας (OAIB) στην Istanbul - Turkey  με 

επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγών. 

 

Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς:  Οικοδομικά υλικά, Εργολαβίες, Μόνωση και Μονοτικά 

υλικά, Συστήματα Πόρτας-Παραθύρου και Αξεσουάρ,  Παραθυρόφυλλα, Χρώματα, 

Βερνίκια, Συστήματα Θέρμανσης και Εξαερισμού, Σκάλες, Ασανσέρ, Φωτισμός, Ασφάλεια, 

Μηχανήματα Εργασίας, Κιγκαλερία, Μπετόν, Σωλήνες, Σκαλωσιές, Καλούπια, 

Εξοπλισμός Μπάνιου-Κουζίνας, Σάουνες και Πισίνες κ.λπ.  

 

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. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως 

παρακάτω: 

 

Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (19-22 Απριλίου 2015) το Υπουργείο 

μας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες 

σε ξενοδοχείο 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  19-22 Απριλίου 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. 

http://www.bursadekorasyonfuari.com/
http://www.bursainsaatfuari.com/


 

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

http://www.yapifuari.com.tr/eng/Default.aspx 

 

Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει επικοινωνήσουν το αργότερο 

μέχρι τις 07.04.2014 στο φαξ   210 72 42 948 ή στο e-mail atina@ekonomi.gov.tr 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

BEAUTY EURASIA 2015 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

 

Μεταξύ των ημερομηνιών 28 Απριλίου- 1 Μάιου 2015  πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ BEAUTY EURASIA από την εταιρία PLATFORM FUARCILIK στην 

Τουρκία- ISTANBUL EXHIBITION CENTER με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα 

εξαγωγής. 

 

Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς: Αρώματα, Αποσμητικά, Καλλυντικά 

προϊόντα,   Επαγγελματικά προϊόντα περιποίησης και φροντίδας, Επαγγελματικά 

προϊόντα μαλλιών, Προϊόντα περιποίησης νυχιών και ομορφιάς, Διατροφικά (φυσικά) 

προϊόντα, Αξεσουάρ ομορφιάς. 

 

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. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως 

παρακάτω: 

 

Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης, το Υπουργείο μας θα καλύψει τα 

έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 

αστέρων. 

 

Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (28 

Απριλίου- 1 Μαίου 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.beautyeurasia.com/ 

 

Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να επικοινωνήσουν την  το 

αργότερο μέχρι τις 21 Απριλίου  στο φαξ  210 72 42 948 ή στο e-mail  

atina@economy.gov.tr  

 

http://www.yapifuari.com.tr/eng/Default.aspx
mailto:atina@ekonomi.gov.tr
http://www.beautyeurasia.com/
mailto:atina@economy.gov.tr


AYMOD 

55η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

(Ανδρικά-Γυναικεία-Παιδικά-Αθλητικά), Τσάντες, Ζώνες και Πρώτες Ύλες 

«Footwear manufacturers (women, men, children shoes, work shoes, sports shoes, 

slippers, boots, long leg boots, safety shoes),Leather Goods manufacturers (ladies bags, 

briefcases, belts, purses, wallets, travelling bags),Side materials manufacturers (shoe 

care products, shoe polishes, shoe 

trucks),Designers,Wholesalers,Associations,Foundations,Agencies,Trade magazines» 

«Κατασκευαστών υποδημάτων (γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, παπούτσια εργασίας, 

αθλητικά παπούτσια, παντόφλες, μπότες, κ.τ.λ.),  Δερμάτινα Είδη (κυρίες τσάντες, 

χαρτοφύλακες, ζώνες, τσάντες, πορτοφόλια, τσάντες ταξιδίου), Πρώτες ύλες (προϊόντα 

φροντίδας για παπούτσια, γυαλιστικά παπουτσιών, κ.τ.λ.), Σχεδιαστές, Χονδρέμποροι, 

Σύλλογοι, Ιδρύματα, Πρακτορεία, Εμπορικά περιοδικά» 

Από 15  έως 18 Απριλίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας  

 

IDEF 2015 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

5/5/2015-8/5/2015 

 

12TH INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY IN ISTANBUL 

12η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

www.idef15.comKMOB 2015 

5RD KAYSERI FURNITURE FAIR 

5η Διεθνής Έκθεση Επίπλων στην Καισάρεια 

Home and children's furniture, Accessories, Decorations, Kitchen and bathroom furniture, 
Lighting, Carpeting, Architecture offices, Publications. 

Σπιτιού και παιδικά έπιπλα, Αξεσουάρ, Διακοσμητικά, Κουζίνα και έπιπλα μπάνιου, 
Φωτισμός, Μοκέτες, Αρχιτεκτονικά γραφεία, Εκδοτήρια. 

http://www.ecplaza.net/tradefair/kmob-2013,-3rd-kayseri-furniture-fair--o7818.html 

Από 22 έως 26 Απριλίου2015 στην Καισάρεια της Τουρκίας 

 

  
 

 

 

 

 

http://www.idef15.com/
http://www.ecplaza.net/tradefair/kmob-2013,-3rd-kayseri-furniture-fair--o7818.html


 

 
 

 
 

EKTHESIS E.E. 

 

Πατησίων 137, 11251, Αθήνα 

Τηλ: 2108623220, Fax: 2108623130 

e-mail: ekthesi@otenet.gr 

web: www.fashionexpo.gr 

mailto:ekthesi@otenet.gr
www.fashionexpo.gr


 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://ec.europa.eu/enterprise/
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/
http://eesc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp
http://www.ekt.gr/diglib
http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.infosoc.gr/
http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/
http://www.ependyseis.gr/
http://www.epimetol.gr/
http://www.etakcci.gr/


 

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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