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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 

Πλήρη ηλεκτρονικοποίηση και νέες υπηρεσίες προωθούν τα Επιμελητήρια 

Η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών του Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου (ΓΕΜΗ), από την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, μέχρι την έκδοση και 

δημοσίευση των σχετικών ανακοινώσεων αποτελεί έναν από τους άμεσους στόχους της 

επιμελητηριακής κοινότητας είπε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Ελλάδος (ΚΕΕΕ) Κωνσταντίνος Μίχαλος. 

O Κωνσταντίνος Μίχαλος υπενθύμισε ότι το ΓΕΜΗ, είναι μια βάση ηλεκτρονικών δεδομένων, 

που καταγράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας. Ενοποιεί και 

ψηφιοποιεί όλα τα επιμέρους χειρόγραφα μητρώα και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να 

έχει πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, στην ταυτότητα οποιουδήποτε επιτηδευματία. 

Ως μητρώο δημοσιότητας και νομιμοποίησης των επιχειρήσεων που καταχωρούνται σε αυτό, 

σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Μιας Στάσης -για τη σύσταση των εταιριών- το ΓΕΜΗ 

αποτελεί ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό εργαλείο. 

"Ένα εργαλείο που δημιουργεί πολλαπλά οφέλη για την επιχείρηση και για την οικονομία. 

Μειώνει τη γραφειοκρατία και τις διοικητικές επιβαρύνσεις, αλλά και το κόστος σύστασης για 

τις επιχειρήσεις. Εξοικονομεί έτσι χρόνο και χρήμα για τον επιχειρηματία και διευκολύνει την 

υλοποίηση νέων επιχειρηματικών σχεδίων. 

Ταυτόχρονα, το ΓΕΜΗ συμβάλει σημαντικά και στην αναδιοργάνωση του δημοσίου τομέα, 

εξοικονομώντας οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Περιορίζει τη διαφθορά και την 



κακοδιοίκηση, που αποτελούν παράγωγα της πολυπλοκότητας, της ασάφειας και της 

αδιαφάνειας σε θεσμικά πλαίσια και διαδικασίες" όπως υπογράμμισε ο ίδιος. 

Μια επίσης σημαντική δυνατότητα του ΓΕΜΗ είναι η παροχή πολύτιμων πρωτογενών 

στατιστικών στοιχείων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του οικονομικού 

προβληματισμού. Μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο στο σχεδιασμό 

στοχευμένων πολιτικών και δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας. 

"Δεν είναι τυχαίο ότι το ΓΕΜΗ και η Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων, 

είχαν καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας -σε διεθνείς κατατάξεις όπως 

αυτή της Παγκόσμιας Τράπεζας- ως προς τη φιλικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις όπως η κατάργηση του απαιτούμενου ελάχιστου 

κεφαλαίου για την ίδρυση ΕΠΕ και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, είχαν ως 

αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει η Ελλάδα ένα άλμα 110 θέσεων στην κατάταξη Doing 

Business 2014, ως προς τη διευκόλυνση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων - και να αναφέρεται 

μάλιστα ως παράδειγμα καλής πρακτικής στον τομέα αυτό" είπε ο πρόεδρος του ΚΕΕΕ και 

του ΕΒΕΑ και πρόσθεσε ότι: "έκτοτε, ελάχιστα έγιναν για την περαιτέρω βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Δυστυχώς, τα πράγματα κινήθηκαν προς την αντίθετη 

κατεύθυνση, ειδικά σε τομείς όπως το ύψος της φορολογίας και η πρόσβαση σε πιστώσεις". 

Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος γνωστοποίησε ότι επίκεντρο των προσπαθειών είναι η πλήρης 

ηλεκτρονικοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών, από την υποβολή αιτήσεων και 

δικαιολογητικών, μέχρι την έκδοση και δημοσίευση των σχετικών ανακοινώσεων, η ευρύτερη 

δυνατή αυτοματοποίηση των επιμέρους λειτουργιών του συστήματος για την αποτελεσματική 

και διαφανή είσπραξη και κατανομή των πόρων του ΓΕΜΗ, ενώ προγραμματίζονται -μέσω 

της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος- η οργάνωση νέων υπηρεσιών, με την 

αξιοποίηση των πρωτογενών στοιχείων που αποθηκεύονται και ταξινομούνται στο ΓΕΜΗ. Οι 

υπηρεσίες αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, κλαδικές αναλύσεις, αναπτυξιακές τάσεις ανά 

κλάδο, Παρατηρητήριο Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας κ.ά. 

 

 

Προδημοσίευση για το μέτρο "Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 

Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της πρόσκλησης των Νέων Γεωργών (Μέτρο 6.1 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020). Η προδημοσίευση γίνεται σε χρόνο 

κατάλληλο ώστε να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν έγκαιρα όσοι ενδιαφέρονται να 

ενταχθούν σε αυτό. 

Τα χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του μέτρου είναι τα εξής: 

 Η προκήρυξη του μέτρου προγραμματίζεται να γίνει ανά Περιφέρεια μετά το καλοκαίρι 

2016. 

 Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου έτους 2016 είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω 

των 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2016 και οι 

οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί 

ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι 

πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής 

δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 €. 



 Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν 

κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού 

προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο 

ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του 

επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 

4. 

 Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει 

περαιτέρω υποχρεώσεις. 

 Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, 

διαμορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ το οποίο μπορεί να 

προσαυξάνεται αθροιστικά: 

1. κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών 

βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 

3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών 

και 

2. κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση)  

της εκμετάλλευσης. 

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται, ανάλογα με τους ανωτέρω συνδυασμούς από 

17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ. 

 Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις ενώ η πρώτη δόση, 

η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο, δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη του 70% της συνολικής ενίσχυσης. 

 Το μέτρο έχει εκχωρηθεί στις 13 Περιφέρειες της Χώρας. 

 Το μέτρο θα είναι πλήρως μηχανογραφημένο καθώς θα υποστηριχτεί από το 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί 

σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται ανάμεσα στην λήξη της προθεσμίας υποβολής και 

στην έγκριση – εκταμίευση του ποσού της πρώτης δόσης του δικαιούχου. 

Εντός των προσεχών ημερών θα αναρτηθούν κατάλογοι καλλιεργειών προκειμένου να 

εξειδικευτεί η περιγραφή των ομάδων καλλιεργειών που περιγράφονται στον πίνακα με τις 

τυπικές αποδόσεις καθώς επίσης και οι καλλιέργειες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 

«οπωροκηπευτικά», «ζωοτροφές» και «καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή». 

Αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το 

μέτρο υπάρχουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr. 

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη δράση «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». 

Την παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη 

δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέχρι την 24 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 

αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Επίσης το Υπουργείο 

προχώρησε και σε προσθήκη διευκρίνισης στη δεύτερη παράγραφο του Κεφαλαίου Ι.1.4 που 

αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων. Αναλυτικά τις 

πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του 

ΕΣΠΑ (www.espa.gr). 

 

 

http://www.minagric.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=6c27f99365&e=e9fb46cdf6


 

 

«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. 

 

Πιστοποίηση μονάδων παραγωγής για εξαγωγές στην Αίγυπτο. 

 

Κατόπιν ενημέρωσης που μας περιήλθε από το Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων Καιρού 

σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr εγκύκλιου της 

αρμόδιας αιγυπτιακής αρχής με διευκρινήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 

την εγγραφή των μονάδων παραγωγής στο ειδικό μητρώο προκειμένου να μπορούν να 

εξάγουν στην Αίγυπτο. 

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση επί του θέματος , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Κάιρο: 

Τηλ. +202 27952036 – 27948482 Φαξ : +20227940684  Email : ecocom-cairo@mfa.gr 

 

http://www.agora.mfa.gr/
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-cairo@mfa.gr


Αποστολή WCM στην Ιαπωνία (12-16 Σεπτεμβρίου 2016)- Προθεσμία υποβολής 

υποψηφιοτήτων είναι η 12η Μαίου 2016. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα 12-16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί αποστολή 

του EU-Japan Center με αντικείμενο την εμβάθυνση στην ιαπωνική μεθοδολογία παραγωγής 

(World Class Manufacturing). Υποψήφιοι μπορεί να είναι στελέχη μεταποιητικών εταιρειών 

των κρατών-μελών της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην δ/νση: 

www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing 

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 12η Μαΐου 2016. 

Πλήρες πρόγραμμα επιχειρηματικών εκδηλώσεων ελληνικού ενδιαφέροντος στην Ιαπωνία 

έχουμε αναρτήσει στον επιχειρηματικό οδηγό μας στην δ/νση: www.japan-greece-

business.gr/#!calendar/crh1 

 

GreeceChinaBusiness (www.greecechinabusiness.com) 

Υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων Ελλάδος. 

 

Έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας GreeceChinaBusiness (www.greecechinabusiness.com) 

υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που έχει σκοπό την 

ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Σχετικό 

Newsletterπου αφορά στην ιστοσελίδα αυτή αποστέλλεται  σε ελληνικούς και κινεζικούς 

φορείς και οργανισμούς , καθώς και σε επιχειρήσεις εξαγωγικού και εισαγωγικού 

ενδιαφέροντος στις δυο χώρες. 

Σημαντικό στοιχείο της ιστοσελίδας GreeceChinaBusiness θα είναι τα περιοδικά αφιερώματα 

στα Επιμελητήρια – μέλη της ΚΕΕ. Κάθε Επιμελητήριο , θα έχει την δυνατότητα να 

παρουσιάσει την ταυτότητα του, τια δράσεις του , τις  επιχειρήσεις – μέλη του, τα προϊόντα 

του της περιοχής του , καθώς και τις εκδηλώσεις που διοργανώνει. 

Υπεύθυνοι για τη διαχείριση της ιστοσελίδας είναι οι κκ. Νίκος Σοφιανός , Γενικός 

Γραμματέας ΕΒΕΑ (Τηλ.210 3624280) και Μιχάλης Κανδαρακης , μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ – 

Πρόεδρος τμήματος Κίνας (Τηλ 2103634108) 

ΥΠ. ΟΙΚ.: Σχέδιο προώθησης των εξαγωγών. 

Τρεις είναι οι κεντρικοί στόχοι του σχεδίου προώθησης εξαγωγών το οποίο εκπόνησαν το 

υπουργείο Οικονομίας και το Enterprise Greece, ύστερα από διαβούλευση με τους 

αρμόδιους επιχειρηματικούς φορείς. Οι δράσεις του σχεδίου στηρίζονται σε τρεις 

στρατηγικούς στόχους: α) Η ενίσχυση της γνώσης και πληροφόρησης που τίθενται στη 

διάθεση τόσο των εξαγωγέων όσο και των διαμορφωτών πολιτικής σε σχέση με το 

http://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing
http://www.japan-greece-business.gr/#%21calendar/crh1
http://www.japan-greece-business.gr/#%21calendar/crh1
http://www.greecechinabusiness.com/
http://www.greecechinabusiness.com/


εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της εξαγωγικής δραστηριότητας, β) η ενδυνάμωση των 

δομών και λειτουργιών της οικονομικής διπλωματίας, ως βασικού μηχανισμού διείσδυσης 

στις αγορές του εξωτερικού, και γ) η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος 

διοίκησης, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών για την προώθηση της εξωστρέφειας 

μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατικών ή και ιδιωτικών φορέων. Σημειώνεται ότι στόχος της 

επιτροπής είναι, μεταξύ άλλων, ο εντοπισμός αδυναμιών και καθυστερήσεων, καθώς και η 

παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων σε χώρες ή ομάδες χωρών που ενδιαφέρουν 

την Ελλάδα. 

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Στο ΕΣΠΑ έργα ύψους 5,6 Δις. Ευρώ. 

Ένα σύνολο 42 έργων, αξίας 5,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 50% αφορά στον 

τομέα της Ενέργειας έχουν προεπιλεγεί για συμμετοχή στο πακέτο Γιούνκερ, όπως δήλωσε ο 

Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Σταθάκης. Πρόκειται για έργα είτε 

συμμετοχής του Δημοσίου είτε αμιγώς ιδιωτικά, εκ των οποίων τα 20, προϋπολογισμού 

2,173 δισ. ευρώ αφορούν στην Ενέργεια. Στον τομέα των Υποδομών-Μεταφορών έχουν 

προεπιλεγεί 5 έργα, προϋπολογισμού 1,445 δισ. ευρώ, στις Τεχνολογίες Πληροφορικής-

Επικοινωνιών 5 έργα, προϋπολογισμού 920 εκατ. ευρώ, στην Έρευνα - Ανάπτυξη - 

Καινοτομία 4 έργα, προϋπολογισμού 594 εκατ. ευρώ, στις Ιδιωτικές Βιομηχανικές 

Επενδύσεις 5 έργα, προϋπολογισμού 349 χιλ. ευρώ και στον Τουρισμό 3 έργα, αξίας 112 

χιλ. ευρώ. 

 

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». 

 

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


Ετήσια η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και 

συναλλαγών. 

Μία φορά το χρόνο θα υποβάλλονται από το 2016 οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών 

προμηθευτών και συναλλαγών, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που υπέγραψε ο Γενικός 

Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων. Πλέον, οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται μέχρι το τέλος 

Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος, στο οποίο αφορούν. 

Τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία 

προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους. Με τον 

τρόπο αυτό, τίθεται τέλος στην ταλαιπωρία των φορολογουμένων, που οδήγησε σε πλείστες 

όσες παρατάσεις του χρόνου υποβολής των καταστάσεων αυτών και τελικά στην ετήσια 

υποβολή τους για τα ημερολογιακά έτη 2014 και 2015. 

 

Παράταση έως τέλος Ιουνίου για τις φορολογικές δηλώσεις. 

Παράταση δύο μηνών, μέχρι την Πέμπτη 30.6.2016, παίρνει η καταληκτική ημερομηνία για 

την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, σύμφωνα με απόφαση που 

υπέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης. Η απόφαση για 

δίμηνη παράταση (αρχικά ως καταληκτική ημερομηνία είχε οριστεί η 30η Απριλίου), ελήφθη 

λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και έγιναν αιτία να καθυστερήσει η έναρξη 

υποβολής των δηλώσεων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. 

Παράλληλα το Υπουργείο σημειώνει ότι εάν εμφανιστούν προβλήματα κατά την υποβολή των 

δηλώσεων (μηχανογραφικά κλπ.) η ημερομηνία αυτή θα μετακινηθεί ανάλογα, για να μην 

δημιουργηθούν προβλήματα στους φορολογούμενους. 

 

  

  

Σχέδιο μέτρων για ενιαίο ΦΠΑ στην Ευρώπη προωθεί η Κομισιόν. 

Σχέδιο δράσης για τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ στην Ε.Ε. και ένα πιο απλό σύστημα της 

ενιαίας αγοράς παρουσίασε η Κομισιόν, με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης, τη στήριξη 

των επιχειρήσεων αλλά και την ενίσχυση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Το 

σχέδιο δράσης περιγράφει μεταξύ άλλων τις βασικές αρχές για ένα μελλοντικό ενιαίο 

ευρωπαϊκό σύστημα ΦΠΑ, βραχυπρόθεσμα μέτρα  για την αντιμετώπιση της απάτης στον 

τομέα του ΦΠΑ, τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου των συντελεστών ΦΠΑ και του καθορισμού 

επιλογών προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον 

καθορισμό των συντελεστών αυτών. 

 

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,68 Δις Ευρώ το Α' Τρίμηνο 2016. 

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,679 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός, το πρώτο τρίμηνο 

του έτους, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,732 δισ. ευρώ, το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι 

και στόχου για πλεόνασμα 1,095 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του 

κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οποία την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016, 

παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 222 εκατ. 

ευρώ έναντι ελλείμματος 503 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του 

προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 1,335 δισ. ευρώ. 

 

Καρδίτσα: Έως τα τέλη Φεβρουαρίου το πρώτο εργοστάσιο στέβιας στην Ευρώπη. 

Το πρώτο εργοστάσιο στην Ευρώπη παραγωγής γλυκαντικών και προϊόντων στέβιας, θα 

τεθεί, από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό, σε πλήρη λειτουργία έως τα τέλη του Φεβρουαρίου. Η 

στέβια μπαίνει σε πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή, από την καλλιέργεια στον ελληνικό 

αγρό μέχρι την τελική της μεταποίηση και τη διανομή. Η νέα μονάδα, η οποία ολοκληρώθηκε 



πρόσφατα,  είναι εγκαταστημένη στον οικισμό Κόμπελο στο Φανάρι του Δήμου Μουζακίου 

στην Καρδίτσα, όπου εκεί μέσω ελλήνων παραγωγών, ελληνικού ερευνητικού δυναμικού, 

άλλα και ενός υπερσύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, θα δημιουργούνται τα προϊόντα 

της ελληνικής τεχνογνωσίας. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού κ. 

Γιώργο Κουλοσούσα, ήδη έχουν εκφράσει ενδιαφέρον εταιρίες τροφίμων και ποτών της 

Αγγλίας και της Γερμανίας. Ο αρχικός στόχος του Αγροτικού Συνεταιρισμού είναι η 

αξιοποίηση της στέβιας και η διανομή των προϊόντων της,  στη χονδρική αγορά, με απώτερο 

σκοπό τη διπλή ή και ακόμα τριπλή  ανάπτυξη της παραγωγής μέσα στον επόμενο χρόνο. 

 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Επενδυτικές ευκαιρίες στην οικονομική ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ. 

Η Αιγυπτιακή Πρεσβεία στην Αθήνα απέστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών πληροφοριακό 

υλικό για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Οικονομική Ζώνη του Σουέζ. 

Η διαχείριση της Οικονομικής Ζώνης του Σουέζ, όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό υλικό, 

λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή, ως υπηρεσία μίας στάσης (one stop shop), για τους 

ενδιαφερομένους επενδυτές. Στόχος της αρχής αυτής είναι η προσέλκυση τόσο νέων 

επενδύσεων, όσο και εταιρειών οι οποίες ήδη δραστηριοποιούνται στην περιοχή και 

επιθυμούν να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους. 

Σχετικές πληροφορίες για την οικονομική δραστηριότητα και τις επενδυτικές ευκαιρίες 

μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα www.sezone.gov.eg . 

 
ΒΕΛΓΙΟ 

Έναρξη εφαρμογής του νέου χιλιομετρικού τέλους για τα φορτηγά οχήματα στο 

Βέλγιο. 

Την 1/4/2016 ξεκίνησε η λειτουργία του νέου συστήματος χρέωσης χιλιομετρικών τελών στα 

φορτηγά οχήματα για χρήση του βελγικού οδικού δικτύου θα ξεκινήσει να λειτουργεί παρά τα 

προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στις ειδικές συσκευές υπολογισμού των χρεώσεων του 

χιλιομετρικού τέλους που θα επιβαρύνει τα βαρέα οχήματα που διέρχονται το βελγικό οδικό 

δίκτυο. 

Τα οχήματα που δεν θα έχουν εφοδιαστεί με τις ειδικές συσκευές θα υποχρεούνται στην 

καταβολή υψηλών προστίμων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο 

Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βρυξελλών (ecocom-brussels@mfa.gr ). 

 
 
 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 

Διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι ελληνικές εξαγωγές στα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα κατά το 2015 σημείωσαν πτώση της τάξης του 24,9%. 

Τα σημαντικότερα ελληνικά εξαγωγικά προϊόντα στα ΗΑΕ είναι τα πετρελαιοειδή και τα γουνο 

δέρματα καταλαμβάνοντας το 40% του συνόλου των εξαγωγών το 2015. 

Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι εξαγωγές ελαιολάδου, καρποί και φρούτα, 

παρασκευασμένα λαχανικά, φράουλες, βατόμουρα, γιαούρτι, φάρμακα, καλλυντικά, 

ελάσματα από αργίλιο. Χωρίς τον συνυπολογισμό των πετρελαιοειδών και των γουνο 

δερμάτων οι υπόλοιπες εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 25,8%. 

 

 

http://www.sezone.gov.eg/
mailto:ecocom-brussels@mfa.gr


ΗΠΑ 

Η διατλαντική εμπορική συμφωνία ΤΤΙΡ και οι συνέπειες για την Ελλάδα. 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ουάσιγκτον έχει συντάξει σημείωμα 

σχετικό με τις συνέπειες της νέας διατλαντικής εμπορικής συμφωνίας TTIP, μεταξύ ΕΕ και 

ΗΠΑ, για την Ελλάδα. Ειδικότερα, επισημαίνει τον αντίκτυπο στον ελληνικό αγροτικό τομέα 

(προϊόντα ΠΟΠ & ΠΓΕ), την ανάπτυξη της απασχόλησης, την ναυτιλία, τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. 

Το σημείωμα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr  

 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

Προοπτικές κατασκευαστικού κλάδου στην επαρχία Οντάριο του Καναδά. 

Ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί τον βασικό πόλο ανάπτυξης της καναδικής επαρχίας 

Οντάριο του Καναδά. Ισχυρή κατασκευαστική δραστηριότητα και αυξημένες πωλήσεις 

επηρέασαν θετικά την ανάπτυξη της επαρχίας και το 2015. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το κομμάτι ενίσχυσης των δημοσίων υποδομών, στη λογική της 

επιβεβαίωσης και επαύξησης του σχεδίου συνολικής επένδυσης 137 δις σε 10ετές πλάνο, 

στο οποίο για το τρέχον έτος έχουν υπολογιστεί 49,8 δις για δημόσιες μεταφορές, οδικό 

δίκτυο, νοσοκομεία και γέφυρες στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο. Υποστηρίζεται ότι οι 

επενδύσεις αυτές δημιουργούν κατά μέσο όρο 110.000 νέες θέσεις εργασίας ετησίως. 

 

 

Πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο υπέρ της Ελλάδας σε σχέση με την επαρχία 

Οντάριο 

Σύμφωνα με στοιχεία της Καναδικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι ελληνικές εξαγωγές στην 

καναδική επαρχία Οντάριο σημείωσαν αύξηση της τάξης του 14,2% κατά το 2015. Η 

συνολική τους αξία ανήλθε σε 98,93 εκ. $ Καναδά.  

Οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 35%, με συνολική αξία 44,64 εκ. $ Καναδά. 

Τα κύρια εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα είναι οι ελιές και κονσέρβες φρούτων, μεταλλικά 

εργαλεία, καύσιμα και ορυκτέλαια, προϊόντα αλουμινίου, ψάρια, ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά 

προϊόντα, αλκοολούχα ποτά, μεταλλεύματα καθώς και φρούτα και ξηροί καρποί. 

 

KINA 

24ης Διεθνούς Εκθέσεως ειδών αλιείας και ιχθυρών στο Guangzhou (26-28 Αυγούστου 

2016) 

Στις 26-28 Αυγούστου διοργανώνεται στην πόλη Guangzhou η 24η διεθνής έκθεση ειδών 

αλιείας και ιχθυρών. Στην 23η έκθεση έλαβαν μέρος 920 εταιρείες από 20 χώρες, 27.000 

επισκέπτες και 1.370 παράγοντες κινεζικών εταιρειών. 

Για περισσότερες πληροφορίες , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα 

www.chinafishex.com ή να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων Πεκίνου (ecocom-beijing@mfa.gr).  

 

Μελέτη Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πεκίνου σχετικά με τον 

φαρμακευτικό τομέα στην Κίνα 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πεκίνου έχει εκπονήσει μελέτη σχετικά 

με τον φαρμακευτικό τομέα στην Κίνα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου 

www.agora.mfa.gr/cn89 προκειμένου αντλήσουν τα σχετικά στοιχεία.  

http://www.agora.mfa.gr/
http://www.chinafishex.com/
mailto:ecocom-beijing@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/cn89


 

ΜΑΡΟΚΟ 

Κατασκευή σταθμών βιολογικού καθαρισμού – ζήτηση συνεργασίας 

Οι μαροκινές εταιρείες MAGRE DEVELOPEMENT sarl & RDSE ενδιαφέρονται να 

συνεργαστούν με ελληνικές εταιρείες για την ανάληψη και υλοποίηση έργων βιολογικού 

καθαρισμού υδάτων ή υγρών αστικών και βιομηχανικών λυμάτων στο Μαρόκο (μελέτη, 

σχεδιασμός, εξοπλισμός και κατασκευή σταθμών). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο 

Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Καζαμπλάνκας (ecocom-cazablanca@mfa.gr ). 

 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Κατανάλωση ιχθυρών στην Πολωνία 

Η αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης ιχθυρών αποτελεί προτεραιότητα για την κυβερνητική 

πολιτική στον τομέα της αλιείας και της επεξεργασίας αλιευμάτων, σύμφωνα με δηλώσεις του 

Πολωνού Υπουργού Θαλάσσιας Οικονομίας Marek Grobarczyk. Το 2015 η ετήσια κατά 

κεφαλήν κατανάλωση ιχθυρών στην Πολωνία είναι 12,4 κιλά, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ 

είναι 24.  

Το 85% των πρώτων υλών, που χρησιμοποιεί ο εγχώριος κλάδος επεξεργασίας ιχθυρών, 

εισάγεται, ενώ στις εξαγωγές των τελικών προϊόντων αντιστοιχεί το 63% της αξίας των 

πωλήσεων του κλάδου. 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Ενδιαφέρον πορτογαλικής επιχείρησης για συνεργασία με ελληνικές καραμελοποιίες 

Η πορτογαλική εταιρεία Lusiteca ενδιαφέρεται για συνεργασία με ελληνικές καραμελοποιίες. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και το χονδρεμπόριο καραμέλας, εφοδιάζοντας 

όλες τις μεγάλες πορτογαλικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ και ενδιαφέρεται να εισάγει 

κρυσταλλική καραμέλα, ιδιωτικής ετικέτας, με ειδικότερο ενδιαφέρον για γεμιστή κρυσταλλική 

καραμέλα με σιρόπι σοκολάτας και κακάο.  

Ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται όπως 

απευθυνθούν στο Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβόνας (ecocom-lisbon@mfa.gr)  

 

 

ΣΟΥΗΔΙΑ 

Αύξηση σουηδικών τουριστικών προ - κρατήσεων στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με σουηδικά δημοσιεύματα οι σουηδικές τουριστικές προ - κρατήσεις στην Ελλάδα 

παρουσιάζουν αύξηση κατά 10% - 15% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.  

Ωστόσο, σε σχέση με το νησί της Λέσβου προβλέπεται μείωση της ζήτησης, αλλά κατά τη 

διάρκεια του 2015 πολλοί Σουηδοί επισκέφτηκαν το νησί προκειμένου να βοηθήσουν τους 

πρόσφυγες. 

  

Διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας - Σουηδίας 

Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της Σουηδίας το 2015 σημειώθηκε μείωση των 

ελληνικών εξαγωγών κατά 6,5%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίθετα, οι ελληνικές 

εισαγωγές από την Σουηδία παρουσίασαν αύξηση κατά 26%. 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μεταξύ των δύο χωρών ανήλθε σε 157,4 εκατ. ευρώ, 

κατά το 2015. 

Το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας στη Σουηδία είναι τα τυροκομικά προϊόντα 

και ιδιαίτερα η φέτα, ενώ το σημαντικότερο εισαγόμενο προϊόν είναι τα φαρμακευτικά 

προϊόντα.  

mailto:ecocom-cazablanca@mfa.gr
mailto:ecocom-lisbon@mfa.gr


  

 ΤΥΝΗΣΙΑ 

Ενδιαφέρον τυνησιακών εταιριών για εισαγωγές βάσεων φωτοβολταϊκών, δομικών 

μηχανημάτων & γεωργικού εξοπλισμού από την Ελλάδα 

Στο πλαίσιο της Έκθεσης Δομικών Μηχανημάτων Salon des Materials et Equipements de 

BTP που πραγματοποιήθηκε στην Τύνιδα (24-27/2/2016), 5 τυνησιακές εταιρείες που 

συμμετείχαν εξέφρασαν ενδιαφέρον για εισαγωγές ελληνικών προϊόντων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το 

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

  

Στις 22 Μαΐου τα εγκαίνια της ΑΜΦΙΓΑΛ 

Η πρόταση για τη δημιουργία της ΑΜΦΙΓΑΛ παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2007 απ’ τον 
πρόεδρο της Ένωσης Αγρινίου κ. Θωμά Κουτσουπιά κατά την διάρκεια της γενικής 
συνέλευσης της Ένωσης.  

Επρόκειτο για μια εξαιρετικά στοχευμενη αναπτυξιακή πρόταση η οποία θα δώσει απάντηση 
στην καρδιά του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο αγροκτηνοτροφικός τομέας της 
Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδος ευρύτερα. Εννέα χρόνια μετά, και ύστερα από 
επίπονη προσπάθεια, της Διοίκησης αλλά και των στελεχών της Ένωσης εν μέσω της 
πρωτοφανούς κρίσης που μαστίζει τη χώρα, το μεγάλο όραμα έχει πλέον υλοποιηθεί.  

Η σημασία της ίδρυσης της ΑΜΦΙΓΑΛ είναι μεγάλη διότι πλέον οι  κτηνοτρόφοι  βρίσκουν 
διέξοδο στα προβλήματα εμπορίας, διαμορφώνονται νέα δεδομένα στην πολύπαθη αγορά 
γάλακτος, η Αιτωλοακαρνανία, ο νομός με το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο, κυρίαρχος και 
στην βιοκτηνοτροφία, αποκτά μια σύγχρονη μονάδα σε ένα από τα βασικά του προϊόντα. 
Πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη επένδυση, που θα ανοίξει δυναμικές αγορές με ένα 
καθαρά ελληνικό προϊόν και κυρίως θα δώσει διέξοδο στους κτηνοτρόφους της 
Αιτωλοακαρνανίας. Κύριος στόχος είναι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής να προωθείται 
στις ΗΠΑ. Ως προς αυτό έχει ήδη επιτευχθεί η σχετική συμφωνία για τις εξαγωγές. Φυσικά, 
το υπόλοιπο της παραγωγής θα διοχετευτεί στην εγχώρια και στην τοπική αγορά.  
 
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου κ. Κουτσουπιάς, με αφορμή τα εγκαίνια και ενόψει της 
επικείμενης λειτουργίας της ΑΜΦΙΓΑΛ, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
 
 «Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για όλους εμάς που εργαστήκαμε για την υλοποίηση αυτού του 
οράματος και που πετύχαμε, σε καιρούς μνημονίων, να ολοκληρώσουμε μια τόσο 
αναπτυξιακή επένδυση. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία, γιατί η 
ΑΜΦΙΓΑΛ ανήκει στην Αιτωλοακαρνανία, ανήκει στους κτηνοτρόφους μας. Είναι η δική τους 
μονάδα και πρέπει να την αισθανθούν ως αναπόσπαστο πλέον κομμάτι της δουλειάς τους. 
Πολύ σύντομα, η παρουσία της ΑΜΦΙΓΑΛ θα γίνει ο καταλύτης που θα ανατρέψει τα έως 
σήμερα αρνητικά δεδομένα γύρω από την πολύπαθη αγορά γάλακτος. 
 
Ταυτόχρονα, η έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου, έρχεται εκ των πραγμάτων να δηλώσει 
ότι η Αιτωλοακαρνανία της παραγωγής, η Αιτωλοακαρνανία της ανάπτυξης και της 
δημιουργίας, είναι εδώ. Το Συνεταιριστικό Κίνημα και οι προσπάθειες που καταβάλει μόνο 
θετικά αποτελέσματα φέρνουν για τον τόπο, για την κοινωνία, για την οικονομία μας.  
 
Στις 22 Μαΐου εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή για την τοπική οικονομία. Και στέλνουμε σε όλο 
τον κόσμο ένα καθαρό και αισιόδοξο μήνυμα: Μπορούμε περισσότερα-Αξίζουμε το καλύτερο. 
Εμείς, στην Ένωση Αγρινίου, για αυτό προσπαθούμε, για αυτό αγωνιζόμαστε. Και 
συνεχίζουμε…». 

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του εργοστασίου, στην Κεχρινιά 
Αμφιλοχίας, την Κυριακή 22 Μαΐου, στις 11.00 το πρωί 

 

 

mailto:grtradetun@mfa.gr


Διεθνής διακρίσεις για τις Αιτωλοακαρνάνικες Επιχειρήσεις. 
Δυο χρυσά, Δυο Αργυρά & Δυο Χάλκινα για τα Ελαιόλαδα της  ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 
Ένα Χάλκινο για το Ελαιόλαδο της εταιρείας Messolongi Fields ltd, Στεφανάτος –

Τσορβαντζής. 
 

Ένα Χρυσό και ένα Αργυρό για  το Μέλι της εταιρείας The HoneyHive - Χαλιμούρδα 
Τσιακανίκα Χρυσούλα. 

 

ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 

Η εταιρεία ΓΑΙΑ Α.Ε. έχει κερδίσει πάρα πολλά & σημαντικά βραβεία από  την αρχή της 
δημιουργίας της. Η παράδοση αυτή συνεχίζεται και φέτος επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική 
δουλειά που γίνεται στην Αγρινιώτικη Εταιρεία και τα ψηλά Διεθνή Στάνταρντ που τηρούν τα 
προϊόντα της.      

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τις νέες διακρίσεις που έλαβε η  ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 

ΧΡΥΣΟ GOLD Award -  GAEA DOP SITIA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 

Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιολάδου NEW YORK 2016. 

 
 

 

 

 



ΑΣΗΜΕΝΙΟ SILVER Award - GAEA VRANAS ESTATE LESVOS PGI 

ΧΑΛΚΙΝΟ  BRONZE Award  - GAEA FRESH 

Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιολάδου LOS ANGELES 2016. 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ΧΡΥΣΟ GOLD Award - GAEA VRANAS ESTATE LESVOS PGI   

ΑΣΗΜΕΝΙΟ SILVER Award - GAEA FRESH 

ΧΑΛΚΙΝΟ BRONZE Award  - GAEA DOP SITIA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 

Διεθνής Διαγωνισμός Έξτρα παρθένου Ελαιολάδου JAPAN 2016. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

MESSOLONGI FIELDS LTD – ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΤΣΟΡΒΑΝΤΖΗΣ ΕΠΕ 

Τα εκλεκτά ελληνικά γαστρονομικά προϊόντα της MESSOLONGI FIELDS αποτελούν την 

απόλυτη έκφραση του ελληνικού και μεσογειακού τρόπου ζωής. Το μεράκι για το ελαιόλαδο 

και η αγάπη για το τόπο τους, το Μεσολόγγι,  έκαναν την οικογένεια Στεφανατου & την 

οικογένεια Τσορβαντζη να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικό Premium βιολογικό αφιλτράριστο 

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που δεν άργησε να κερδίσει της Διεθνής εντυπώσεις. 

 

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την Διεθνή διάκριση που έλαβε η εταιρεία Messolongi 

Fields ltd, Στεφανάτος – Τσορβαντζής. 

 

 

ΧΑΛΚΙΝΟ BRONZE Award  - Garden of Heroes Organic Olive Oil. 

Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιολάδου Athena 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Honey Hive - Χαλιμούρδα Τσιακανίκα Χρυσούλα 

Η εταιρεία The Honey Hive - Χαλιμούρδα Τσιακανίκα Χρυσούλα δουλεύοντας σκληρά και 

επιλέγοντας το δύσκολο δρόμο της μεταποίησης μέσα από των εκσυγχρονισμό και την 

δημιουργία μιας  σύγχρονης πρότυπης μονάδας επεξεργασίας αποθήκευσης και 

τυποποίησης μελιού κατάφερε να  ανάδειξη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Μελιών του 

τόπου μας και να διακριθεί για το υψηλής ποιότητας Βιολογικό μελί της. 

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την Διεθνή διάκριση που έλαβε η εταιρεία The Honey 

Hive - Χαλιμούρδα Τσιακανίκα Χρυσούλα. 

 

ΧΡΥΣΟ GOLD MEDAL – MONOFLORAL, FIR ORGANIC HONEY 

Διεθνής Διαγωνισμός Βιολογικού Μελιού – Premio BIOMIEL BOLOGNA 2015. 

 

 
 

ΑΣΗΜΕΝΙΟ SILVER MEDAL POLYFLORAL ORGANIC HONEY 

Διεθνής Διαγωνισμός Βιολογικού Μελιού – Premio BIOMIEL BOLOGNA 2015. 

 

 
 
 
 



 

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ: Με επίδειξη του ΑΜΚΑ η πρόσβαση στο σύστημα υγείας. 

Δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των 

πανεπιστημιακών νοσοκομείων, και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων 

πολιτών ελαχιστοποιώντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, προβλέπει Κοινή Υπουργική 

Απόφαση του υπουργείου Υγείας (Κ.Υ.Α. αριθ. Α3(γ)/ ΓΠ/οικ. 25132/ 4.4.2016 Ρυθμίσεις για 

τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας-ΦΕΚ Β' 

908/04-04-2016) . Οι παροχές που διασφαλίζει η ΚΥΑ είναι ισότιμες με τον κανονισμό 

παροχών του ΕΟΠΥΥ (κάθε υπηρεσία νοσηλείας, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικά βοηθήματα 

κλπ). Οι ανασφάλιστοι πολίτες μόνο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους και χωρίς καμία άλλη 

διαδικασία θα δικαιούνται ισότιμης πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας όπως και οι 

ασφαλισμένοι. Καταργούνται οι τριμελείς επιτροπές καθώς και κάθε οικονομική επιβάρυνση 

για τη νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία. Όσον αφορά τη συμμετοχή στη φαρμακευτική 

δαπάνη, εισάγεται ένα σύστημα συνδυασμού εισοδηματικών, κοινωνικών και κλινικών 

κριτηρίων προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαλλαγή από τη συμμετοχή για τις ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες. Ο έλεγχος αυτών των κριτηρίων θα γίνεται κατά κύριο λόγο αυτόματα και 

σε real time μέσω της «συνομιλίας» των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ και της ΓΓΔΕ. 

Επίσης, μέσω της κάρτας υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπών που θα χορηγείται από τα 

νοσοκομεία καλύπτονται όλες οι ευάλωτες ομάδες των μεταναστών/ προσφύγων που έχουν 

ανάγκη συστηματικής φροντίδας και διαβιούν στη χώρα, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος 

(έγκυες, ανήλικοι, χρόνιοι ασθενείς, ψυχικά ασθενείς, ασθενείς με βαριά νοσήματα, 

τοξικοεξαρτημένοι, άστεγοι κ.α.). 

  

 
«Πράσινο φώς» για να πιαστούν τα ανασφάλιστα. 

Το πρώτο «κύμα» ειδοποιητηρίων για τους ανασφάλιστους οδηγούς και το πρόστιμο 250 

ευρώ έρχεται σύντομα καθώς  δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ) με όλες 

τις λεπτομέρειες εφαρμογής της η σχετική υπουργική απόφαση και κατά πληροφορίες 

μπαίνουν μπροστά οι διασταυρώσεις. 

Όπως προκύπτει θα γίνονται έλεγχοι βάσει των στοιχείων που θα παρέχονται στην 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών και από εκεί και 

ύστερα θα ξεκινά η «περιπέτεια» των ανασφάλιστων οι οποίοι θα ειδοποιούνται και θα 

πρέπει να σπεύδουν να ασφαλίζονται πληρώνοντας και το πρόστιμο (παράβολο δημοσίου) 

250 ευρώ. 

Στην απόφαση προβλέπεται και η δυνατότητα να αποδείξει κάποιος ότι είναι ανασφάλιστο το 

όχημά του λόγω κάποιων λόγων που επιτρέπονται από τον νόμο οπότε αυτές οι 

περιπτώσεις θα πρέπει να τεκμηριώνουν την κατάστασή τους. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που συντελούν στον εντοπισμό των ανασφάλιστων θα είναι 

συνδεμένες μεταξύ τους και θα παρέχουν στοιχεία. Η εξέλιξη είναι σημαντική καθώς θα 

συμβάλλει στην αποκατάσταση του φαινομένου όπου σήμερα έχει συνέπειες στην κοινωνία 

και την οικονομία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insurance-eea.gr/system/uploads/asset/data/3116/fek_720_anasfalista.pdf


 
EVTEKS  

22
nd

 Istanbul Home Textiles Exhibition 
22

η
 Διεθνής Έκθεση Υφασμάτων 

Κουρτίνες – Υφάσματα κουζίνας – Υφάσματα επίπλων – Ταπετσαρίες – Χαλιά – Προϊόντα 

μπάνιου – Πετσέτες μπάνιου – Σεντόνια – Μαξιλάρια – Κουβέρτες 

  

  

http://cnrevteks.com/ 
 

Από 17 έως 21 Μαΐου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.  
 

 

05/04/2016 

LOGIST EURASIA 2016 , ISTANBUL 
6th Logistics Industry, Transportation, Loading, Unloading, Handling, Storage 

Vehicles, Equipment, System and Technologies Fair 

6η Διεθνής έκθση Logistics, μεταφοράς αποθήκευσης , συστήματα - συσκευές 

για logistics 

 

http://www.logist.com.tr/  

http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=5273&L=3515&F=H
http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=5278&L=3662&F=H


 

 

COMVEX 2016,  ISTANBUL  

Commercial Vehicles, Buses and Sub-industry Fair   

Eπαγγελματικά αυτοκίνητα - λεωφορεία κτλ. 

 

 

http://www.comvexistanbul.com/ 
 

Από 21 έως 24 Μαίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.  

P R O M I T H E A S 

The Energy and Climate Change Policy Network 

  

2nd open call 
  

The PROMITHEAS Network  is organizing for the ninth year the  
  

International Scientific Conference on "Energy and 
Climate Change"  

  

  

during 12-13-14 October 2016 in  Athens (Greece).  
  

  
For any questions please contact us at promitheas@kepa.uoa.gr 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
.  

http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=5278&L=3663&F=H
mailto:promitheas@kepa.uoa.gr


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


 

 

 
 
 

DOMOTEX 2016  
Carpet and Flooring Exhibition 

 

  

http://www.domotexturkey.com/ 
  
 

Από 23 έως 26 Μάιου 2016 στην Γκαζιαντέπ της Τουρκίας 
 
 

 

 

| Η Μουσική γιορτάζει στο Ζάππειο | 

 
 

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  

  

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


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: 

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  

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/
mailto: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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

