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Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής  Επικαιρότητας  

05 2015 .  

Του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

 Antenna Enterprise Europe Network - Hellas.  
 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 
 

Παράταση υλοποίησης του Προγράμματος 

«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς 

Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις-μέλη του ότι με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιου 

Σταθάκη παρατείνεται έως την 31.12.2015 η προθεσμία ολοκλήρωσης των 

χρηματοδοτούμενων επενδύσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – 

Υπηρεσιών». 

Σημειώνεται δε ότι τα έργα για τα οποία δεν θα υποβληθεί μέχρι την 30.06.2015, 

από πλευράς δικαιούχου,  Αίτημα Επαλήθευσης  - Πιστοποίησης ή Αίτημα 

Τροποποίησης, θα απεντάσσονται αυτοδίκαια από το Πρόγραμμα. 

Η απόφαση αυτή, ο συνημμένος Οδηγός του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού 

όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι μέχρι τώρα αλλαγές τροποποιήσεις , διορθώσεις και 

συμπληρώσεις έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ  

http://www.efepae.gr και του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας http://www.etakcci.gr.  

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο τηλ. 2641074500. 

 

 

 

 

 

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.efepae.gr/
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Πρόσκληση 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΙΤΩΛΙΑ», στο 

πλαίσιο της     Δράσης 7 «Δικτύωση σε τοπικό επίπεδο», της Πράξης  «Δίκτυο Προώθησης 

της Απασχόλησης στην Αιτωλία» 

σας καλεί σε εκδήλωση με τίτλο: 

 

«Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη συμβουλευτική υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων» 

  

που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 06 Μαΐου 2015 και ώρα 18.00, στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του παραρτήματος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, (2ος όροφος),  

Πλ. Μπότσαρη, Ι.Π. Μεσολογγίου 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση σε Workshop με θέμα: 

«Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ωφελούμενων από το 

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) στο Δήμο Θέρμου» 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΤΩΛΙΑ» σε 

συνεργασία με το Δήμο Θέρμου, στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Δικτύωση σε τοπικό επίπεδο» 

της Πράξης «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην ΑΙΤΩΛΙΑ», σας προσκαλεί στο 9ο 

Workshop με θέμα, «Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων 

ωφελούμενων από το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) στο Δήμο 

Θέρμου» που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 04 Μάιου 2015 και ώρα 16.00μ.μ. 

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 

πρόσληψη  εξειδικευμένου προσωπικού. 

 

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: Αφαιρέστε τα σύννεφα αβεβαιότητας από την οικονομία. 

Τα ζητήματα της επιχειρηματικότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων, κατά τη 

διάρκεια της συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, 24 και 25 Απριλίου. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της ΚΕΕ 

και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, κάλεσε την κυβέρνηση να μην νομοθετεί 

αποσπασματικά μέτρα που επιφέρουν, όπως υποστήριξε, δυσλειτουργίες στην αγορά, αλλά 

να προχωρήσει σε ένα νέο, σταθερό, ορθολογικό και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα. 

Επίσης, αναφέρθηκε στη δραματική κατάσταση της οικονομίας και τις μελλοντικές 

προοπτικές της, στέλνοντας ευθέως το μήνυμα της επιτάχυνσης των διαπραγματεύσεων με 

τους θεσμούς, καθώς η αγορά δεν αντέχει άλλο σε κλίμα αβεβαιότητας. 

 
 

 

 

 

 



 

Νικολούδης: Ελέγξαμε 28.000 ΑΦΜ, βρήκαμε 7 δισ. απόκλιση 

Συνολικά 5.500 οι παραβάτες - Μπορούμε να εισπράξουμε 2,5 με 3 δισ. αλλά υπάρχουν 

προβλήματα σε εφορίες και ΣΔΟΕ - Πώς εντοπίστηκαν όσοι είχαν μεγάλες αποκλίσεις σε 

αυτά που δήλωναν και αυτά που πραγματικά είχαν – «Κάποιοι δήλωναν 20-25.000 το χρόνο 

και είχαν 1 εκατ. καταθέσεις» 

Η μάχη με τη φοροδιαφυγή έχει κερδηθεί, δήλωσε, ο υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για 

θέματα Διαφθοράς Παναγιώτης Νικολούδης και μίλησε για 28.000 ΑΦΜ που έχουν ήδη 

ελεγχθεί και στα οποία έχουν διαπιστωθεί μεγάλες αποκλίσεις, με αποτέλεσμα να μπορούν 

να εισπραχθούν 2,5 με 3 δισ. ευρώ. 

 

Συγκεκριμένα, από το 2010 και μετά η Επιτροπή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, στην 

οποία τότε ήταν επικεφαλής ο κ. Νικολούδης, ζήτησε από τις τράπεζες να δοθούν αναλυτικά 

στοιχεία για καταθέτες με χρήματα άνω των 200.000 ευρώ. Η ανεξάρτητη αρχή συγκέντρωσε 

στοιχεία από 15 τράπεζες και ελέγχθησαν όλα συνδυαστικά: τραπεζικές καταθέσεις, 

εμβάσματα εξωτερικού, μεγάλες κινήσεις στο Χρηματιστήριο, λίστες φοροδιαφυγής. Στη 

συνέχεια ακολούθησε έλεγχος με βάση το ΑΦΜ και τα δηλωθέντα εισοδήματα και εκεί 

διαπιστώθηκαν μεγάλες αποκλίσεις. Για παράδειγμα άτομα δήλωναν 20-25.000 το χρόνο, 

δικαιολογούσαν συνολικά 250.000-300.000 ευρώ εισόδημα και είχαν 1 εκατ. καταθέσεις, εκ 

των οποίων πολλά χρήματα ήταν «σπασμένα» σε διαφορετικές τράπεζες ή και στο 

εξωτερικό. 

 

Συνολικά ελέγχθησαν 28.000 ΑΦΜ για το 2011 και εντοπίστηκαν 5.5000 παραβάτες (βγήκαν 

εκτός όσοι καταθέτες είχαν μικρές αποκλίσεις και οι αρχές εστίασαν σε μεγάλες υποθέσεις). 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόκλιση των δηλωθέντων και αυτών που κατείχαν ήταν της 

τάξης των 7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων, σύμφωνα με τον υπουργό, μπορούν να εισπραχθούν 

2,5 με 3 δισ. ευρώ. 

 

Ωστόσο ο υπουργός δήλωσε ότι υπάρχει δυσχέρεια στην είσπραξη, καθώς οι εφορίες λένε 

ότι δεν είχαν κάνει τέτοιο έλεγχο, ενώ και το ΣΔΟΕ είναι αποδυναμωμένο στελεχιακά. 

 

Ερωτηθείς για τις πρακτικές αδυναμίες των Σωμάτων Δίωξης είπε: «Δεν θέλω να ρίξω λάσπη 

και ευθύνες. Όλοι έχουν πρακτικά ή άλλα προβλήματα. Τώρα παίρνω 600 ευρώ λιγότερα 

από όσα όταν ήμουν αντεισαγγελέας. Είναι λόγος αυτός να μην κάνω τη δουλειά μου; Τη 

λύση θα τη δώσει ένας σωστός φορολογικός νόμος». 

 

Ο υπουργός προσδιόρισε ποιος θα είναι ο επόμενος τομέας στον οποίο θα γίνουν 

σημαντικές παρεμβάσεις: τα δημόσια έργα. 

 

Μπλόκο σε 18 ΑΦΜ για απάτες μαμούθ με τριγωνικές συναλλαγές. 

Μπλόκο σε 18 ΑΦΜ που εμπλέκονταν σε τριγωνικές συναλλαγές, με στόχο να προκύψει 

επιστροφή ΦΠΑ σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, επέβαλε η Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Μέσω ειδικής εφαρμογής που αποτελεί βέλγικη πατέντα 

ανάλυσης κινδύνου, εντοπίστηκαν οι 18 περιπτώσεις συναλλαγών συνολικού ύψους 6 δισ. 

ευρώ, οι οποίες κρίθηκαν ύποπτες.  Ύστερα από έλεγχο, απενεργοποιήθηκαν οι 18 ΑΦΜ, με 

αποτέλεσμα το Δημόσιο να ωφεληθεί μόνο από τις συναλλαγές αυτές 10 εκατ. ευρώ. 

 

Ρυθμίστηκαν οφειλές 2,3 δισ. ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Περισσότεροι από 86.900 οφειλέτες έχουν αξιοποιήσει τον νέο νόμο των 100 δόσεων για την 

ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, με αποτέλεσμα να έχουν ρυθμιστεί 

οφειλές ύψους 2.319.443.308,44 ευρώ ενώ έχουν εισπραχθεί 52.588.086,91 ευρώ.  

 



Σύμφωνα με τη Ναυτεμπορική, τα στοιχεία αφορούν το KEAO, καθώς και τους οφειλέτες του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ (από τις 2/4/2015), του ΟΓΑ (από τις 27/4/2015) και του ΕΤΑΑ (από 

τις 30/3/2015) που δεν έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και τα 

στοιχεία για τους οφειλέτες του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από 3/4/2015.  

 

Από τις 86.900 αποφάσεις ρύθμισης οι 13.690 αφορούν αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση 

που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ρύθμιση 

οφειλών» (έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής: 8/4/2015). Από το σύνολο των 

86.900 αποφάσεων ρύθμισης που εκδόθηκαν, ποσοστό 5,94% (4.231 οφειλέτες του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ με ποσό οφειλής 233.299.947,23 ευρώ και 934 οφειλέτες του ΟΑΕΕ 

που δεν έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ με ποσό οφειλής 7.644.747,24 ευρώ) αφορά οφειλέτες 

που απώλεσαν παλαιότερες ρυθμίσεις και εντάχθηκαν στο νέο σχήμα ρύθμισης του 

Ν.4321/2015, ενώ το υπόλοιπο 94,06% αφορά οφειλέτες οι οποίοι δεν είχαν παλαιότερες 

ενεργές ρυθμίσεις. 

 

 

Στα 73,3 Εκ. Ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές και συναλλαγματικές το Α’ 3Μηνο του 2015. 

Στα 73,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν στα τέλη Μαρτίου 2015 οι ακάλυπτες επιταγές και οι 

απλήρωτες συναλλαγματικές, έναντι 56,8 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2015. Σύμφωνα με το 

Σύστημα Αθετήσεως Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν τον 

Μάρτιο στα 52,5 εκατ. ευρώ, από 41,6 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο και 14,9 εκατ. ευρώ τον 

Ιανουάριο. Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 20,7 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο, από 15 

εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο και 7 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2015. Σημειώνεται πως συνολικά 

οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο πρώτο τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε 3.229 

τεμάχια και οι απλήρωτες συναλλαγματικές σε 11.903 τεμάχια. 

  

 

ΔΝΤ: Στο 2,5% ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας το 2015 

Μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και της ανεργίας και επιτάχυνση του ρυθμού 

ανάπτυξης προβλέπει για την ελληνική οικονομία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην 

εξαμηνιαία έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας (World Economic 

Outlook). Ειδικότερα το ΔΝΤ προβλέπει ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα επιταχυνθεί από 

0,8% το 2014 στο 2,5% το 2015 και θα ενισχυθεί περαιτέρω στο 3,7% το 2016. Για το 

τελευταίο τρίμηνο του 2015, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα φθάσει στο 4% έναντι 1,3% 

που ήταν στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Η ανεργία εκτιμάται ότι θα αποκλιμακωθεί από 

26,5% πέρυσι στο 24,8% φέτος και το 22,1% το επόμενο έτος. 

 

Έρχεται περαίωση «ΕΞΠΡΕΣ» για χιλιάδες φορολογούμενος.   

Τη δυνατότητα να υποβάλουν μέχρι και τις 26 Μαΐου εκπρόθεσμες αρχικές ή διορθωτικές 

δηλώσεις φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΑΠ, φόρων κληρονομιών, δωρεών, γονικών 

παροχών, λοιπών φόρων και τελών για έτη μέχρι και το 2014 έχουν εκατομμύρια 

φορολογούμενοι και να πληρώσουν τα ποσά που θα προκύψουν είτε εφάπαξ με ολική 

απαλλαγή από πρόστιμα και πρόσθετους φόρους εκπρόθεσμης υποβολής είτε σε 2 έως και 

100 μηνιαίες δόσεις με «κούρεμα» από 30% έως και 90% σε πρόστιμα και πρόσθετους 

φόρους εκπρόθεσμης υποβολής. Πρόκειται ουσιαστικά για μια γενικευμένη ρύθμιση 

«περαίωσης» εκκρεμών φορολογικών υποχρεώσεων που αφορά περιόδους έως την 31-12-

2014. Η διάταξη με την οποία προβλέπεται η «περαίωση» όλων αυτών των υποχρεώσεων 

είναι αυτή της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 4321/2015, η οποία ορίζει τα εξής: «Στη 

ρύθμιση του άρθρου 1 (σ.σ. στη ρύθμιση των 100 δόσεων) δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, 

μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων 

εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση 

και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 

31.12.2014». 



Eurostat: Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα πάνω από το μέσο όρο 

της ΕΕ. 

Στις χώρες της Ευρωζώνης με την ισχυρότερη ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής 

εμφανίζεται για τον μήνα Φεβρουάριο η Ελλάδα σύμφωνα με την Eurostatκαταγράφοντας 

άνοδο 2,5%. Κατά μέσο όρο η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη το εξεταζόμενο 

διάστημα κινήθηκε θετικά κατά 1,1% ενώ τον Ιανουάριο είχε καταγράψει ελαφρά 

οπισθοχώρηση κατά 0,3%. Ειδικότερα, μεταξύ των χωρών που κατέγραψαν τις ισχυρότερες 

αυξήσεις στη βιομηχανική παραγωγή τους είναι η Ιρλανδία (+16,3%), η Λιθουανία (+6,1%) 

και η Ελλάδα (+2,5%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Μάλτα (-1,3%).  

Συνολικά στην Ευρωζώνη η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,6% σε διάστημα ενός 

έτους, από το Φεβρουάριο 2014 έως το Φεβρουάριο 2015. Στο σύνολο της ΕΕ, κατέγραψε 

αύξηση κατά 0,9% το Φεβρουάριο και κατά 1,4% σε διάστημα ενός έτους. 

 

 

Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. 

Με νέα διάταξη του άρθρου 29 Ν.4321/2015 παρέχεται το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε 

κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία σε μια εκ των τριών αμέσως κατώτερων ασφαλιστικών 

κατηγοριών κλάδου σύνταξης από αυτή που υποχρεωτικά υπάγεται ο ασφαλισμένος. 

Το δικαίωμα μπορούν να ασκήσουν ασφαλισμένοι που: 

-          Δεν το έχουν ασκήσει 

-          Το έχουν απωλέσει μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4321/2015 (21-3-2015) 

-          Διατηρούν ήδη ενεργό δικαίωμα, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, και επιθυμούν να 

το επεκτείνουν ως προς τον, κατά περίπτωση, αριθμό κατηγοριών που υπολείπονται (1,2). 

  Επισημαίνουμε ότι η ένταξη στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών εξασφαλίζει τις 

προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία, προσφέροντας, 

συνολικά, ευνοϊκούς όρους για την καταβολή των τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων των ασφαλισμένων. 

 

ΥΠ.ΟΙΚ.: Στα 75,732 Δις Ευρώ  οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο το  

Φεβρουάριο. 

Στα 75,732 δισ. ευρώ ανήλθε το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο το 

Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που 

δόθηκαν στη δημοσιότητα. Απ' αυτά τα 2,480 δισ. ευρώ αφορούν νέες ληξιπρόθεσμες 

οφειλές των φορολογούμενων που δημιουργήθηκαν το δίμηνο Ιανουάριος-Φεβρουάριος 

2015. Το παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος των οφειλετών του δημοσίου -αυτό που είχε 

δημιουργηθεί ως το τέλος του περασμένου έτους- τον Φεβρουάριο ανέρχονταν σε 73,252 

δισ. ευρώ. Από αυτά τα 6,039 δισ. ευρώ οφείλονται από Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής 

Ωφέλειας και Δημοτικές Επιχειρήσεις, 10,882 δισ. ευρώ είναι χρέος πτωχευμένων 

επιχειρήσεων και 56,408 δισ. ευρώ είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών προσώπων. 

 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Μείωση του Εμπορικού Ελλείμματος στο 2Μηνο του 2015. 

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου 

Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, το 

Φεβρουάριο του 2015 καταγράφεται μείωση στη συνολική αξία των εξαγωγών κατά 2,7%, 

ωστόσο αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή προκύπτει άνοδος 11% για τους υπόλοιπους 

κλάδους της οικονομίας. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, τον περασμένο 

Φεβρουάριο η συνολική αξία των εξαγωγών προς τις χώρες της Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 12,3%, 

ενώ για τις τρίτες χώρες καταγράφεται μείωση της τάξης του 15,6%, λόγω των μειωμένων 

εξαγωγών πετρελαιοειδών. Σε επίπεδο διμήνου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015, η συνολική 

αξία των εξαγωγών εμφανίζεται μειωμένη κατά 7,6%. 

 

 

 

http://acci.us6.list-manage1.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=f8988e1d59&e=e9fb46cdf6


 

 

 

 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Μείωση του Εμπορικού Ελλείμματος στο 2Μηνο του 2015. 

Ένα νέο ενιαίο φορολογικό έντυπο το οποίο θα αντικαταστήσει τα τέσσερα που υπέβαλαν 

μέχρι τώρα, θα κληθούν να υποβάλουν φέτος οι επιχειρήσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου. Η Γενική 

Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου εξέδωσε απόφαση (που είναι προς 

δημοσίευση στο ΦΕΚ) με την οποία καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων του άρθρου 45 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται 

με αυτές. 

 

  

Ν. ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Δεν θα φορολογηθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια.  

Την άρση της διάταξης για τη φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων, θα προβλέπει 

τροπολογία που θα κατατεθεί στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών. Αυτό ανακοίνωσε 

η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη μετά τη συνάντηση με τον 

πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων Στράτο Παραδιά. Η Νάντια Βαλαβάνη 

αναφερόμενη στη συγκεκριμένη διάταξη, που προβλέπει τη φορολόγηση των ανείσπρακτων 

ενοικίων, έκανε λόγο για «καταφανή αδικία» η οποία θα αρθεί με την επαναφορά του 

προηγούμενου καθεστώτος όπου τα ανείσπρακτα ενοίκια μπορούσαν να εκχωρηθούν το 

Δημόσιο. 

 

Ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα το 2014 

Σημαντική ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα το 2014 

καταγράφουν τα πρώτα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του ΙΟΒΕ για την 

επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα, ο σχετικός δείκτης για τους επιχειρηματίες αρχικών σταδίων 

διαμορφώθηκε πέρυσι στο 7,8% από 5,2% το 2013. Ο αντιπροσωπευτικός επιχειρηματίας 

στην Ελλάδα, που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο δραστηριοποίησης είναι ανδρικού φύλου, 

ηλικίας 25-44 ετών, έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και δραστηριοποιείται 

στην παροχή προς τους καταναλωτές. 

Εγκύκλιος 1072/2015: ξεκίνα από φέτος η φορολόγηση των παροχών σε είδος. 

Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθούν φέτος θα ξεκινήσει η 

φορολόγηση των παροχών σε είδος εφόσον υπερβαίνουν τα 300 ευρώ. Πρόκειται για 

παροχές που αφορούν σε δαπάνες μέσω εταιρικών πιστωτικών καρτών, χρήση εταιρικών 

αυτοκινήτων, κινητών τηλεφώνων κ.α. όπως ορίζει ο νέος Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήματος. Σε ότι αφορά τις παροχές σε είδος του 2015 σε εγκύκλιο της Γενικής 

Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου διευκρινίζεται ότι δεν θα υποβληθούν 

σε μηνιαία παρακράτηση φόρου και ότι όπως και φέτος ο φόρος υπολογισθεί και θα 

καταβληθεί με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Η GREAT- Trade Exhibitions & Exports- Consulting προσκαλεί για πρώτη 

φορά τους Έλληνες παραγωγούς 

να συμμετάσχουν στην διεθνή έκθεση Harrogate Fine Food Show. Η έκθεση θα 

πραγματοποιηθεί 

στο Harrogate της Μεγάλης Βρετανίας από 21 έως 22 Ιουνίου 2015 και 

διοργανώνεται από τον σύλλογο 

Guild of Fine Food που από το 1995 έχει δημιουργήσει τα γνωστά σε όλους 

βραβεία ποιότητας Great Taste Awards. 

Αποτελεί μια αξιόπιστη και συμφέρουσα επιλογή για τους παραγωγούς 

delicatessen και gourmet προϊόντων. 
 

 

 

 
 



 
MATERIALICA 2015, στο Μόναχο (20 – 22.10.2015) 



 
 

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΤΟΥ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ!!!! 

FOODEX 2015: JEDDAH, 17 – 20 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 
 
 

18η Διεθνής κλαδική έκθεση καινοτομικών υλικών, εφαρμογών και product 
engineering 

παράλληλα με την 
eCarTec 2015, 7η Διεθνής έκθεση ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

 

 
Kυρίες και κύριοι, 
στις 20 – 22.10.2015 θα λάβει χώρα η 18η Διεθνής κλαδική έκθεση καινοτομικών υλικών, 
εφαρμογών και product engineering, Materialica 2015, στο νέο εκθεσιακό κέντρο του 
Μονάχου. Το κόνσεπτ της Materialica είναι το: Lightweight Design for New Mobility!  
 

H Materialica 2014 συγκέντρωσε 463 εκθέτες 28 χώρες, ενώ πάνω από 12.000 
ενδιαφερόμενοι από όλο τον κόσμο κατέφτασαν για να την επισκεφτούν και να ενημερωθούν 
σχετικά με τις τελευταίες καινοτομίες και εξελίξεις, που αφορούν το product engineering και 
τις εφαρμογές στους κλάδους: οχηματοβιομηχανία, αεροναυπηγική, μηχανολογία, αθλητικά 
και καταναλωτικά αγαθά, τεχνολογία ιατρικών μηχανημάτων κ.α.  
 
Η Materialica απευθύνεται σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, όπως το strategic 
management, μηχανικούς ανάπτυξης, σχεδιασμού, κατασκευής και διασφάλισης ποιότητας, 
αρμόδιους προμήθειας και σχεδιασμού των τομέων εφαρμογής. Στα πλαίσια της Materialica 
παρουσιάζονται τέσσερις παράλληλοι τομείς, οι οποίοι δίνουν στον επισκέπτη ξεκάθαρη 
εικόνα των εκθεμάτων: 
 

 Composites (ενωτικά υλικά όλων των ειδών) 
 Metal Light (ελαφριές κατασκευές, ελαφριά υλικά) 
 Surface (υλικά και τεχνολογίες επιφανειών) 
 Ceramics (κεραμικές τεχνολογίες υψηλών επιδόσεων)  
 



Η Materialica 2015 περιλαμβάνει πλήθος συνεδρίων γύρω από τον κλάδο. Παράλληλα με 
την έκθεση Materialica θα διεξαχθεί για έβδομη φορά στο Μόναχο η έκθεση ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων eCarTec. 
 
Κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.materialica.de  και 
www.ecartec.de  Για πληροφορίες εκθετών απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του 
Μονάχου στην Ελλάδα και Κύπρο, στην Αθήνα, τηλ. 210 6419000 & 210 6419038 και στη 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 327733. 

 

MOBEF 

2
nd

 Furniture, Decoration, Forestry Products and Furniture Accessories Fair. 

2
η
 Έκθεση Επίπλων – Διακόσμησης - Αξεσουάρ Επίπλων και Είδη Δασοκομίας. 

 MOBEF 2015 

Από 7 έως 10 Μαΐου 2015 στο Γκαζιαντέπ της Τουρκίας 

 

IDEF 2015 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

5/5/2015-8/5/2015 
 

12
TH

 INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY IN ISTANBUL 

12
η 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

www.idef15.com 
 

EVTEKS 

21
st
 Istanbul Home Textile Exhibition 

 

21
η 

 Έκθεση Υφασμάτων 

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

μπάνιου – Πετσέτες μπάνιου – Σεντόνια – Μαξιλάρια – Κουβέρτες.                

Από 19 Μαΐου έως 23 Μαΐου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 
 

AYSAF 

53
η  

Διεθνής Έκθεση Μηχανημάτων, Τεχνολογιών και Πρώτων Υλών Βιομηχανιών 

Υποδημάτων,  Τσάντες, Ζώνες  κλπ 

53
th 

Istanbul International Exhibition for Footwear Materials, Components, Leather and 

Technologies 

                                                           

Από 6 Μαΐου έως 9 Μαΐου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 
 

http://www.materialica.de/
http://www.ecartec.de/
http://server67.mailstudio.gr/admin/temp/newsletters/1510/Mobef.pdf
http://www.idef15.com/


GAS TURKEY 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, LPG, CNG, LNG 

International Liquefied Petroleum Gas, Compressed Natural Gas and Liquefied Natural Gas Technologies  

Από 11 Ιουνίου έως 14 Ιουνίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 

 

ANUFOOD  
Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών 

(Fine food, Frozen food, Meat, Chilled and fresh food, Dairy, Bread, bakery, confectionery, 

Drinks & beverages, Organic, Halal products, Well food, Service & retail tech, Associations, 

organizations, trade press, services, IT) 

Τρόφιμα(Φρέσκα - Απλής ψύξης -

 Κατεψυγμένα),κρέας, γαλακτοκομικά, ψωμί, αρτοσκευάσματα, είδη ζαχαροπλαστικής, ποτά 

& φρέσκα ροφήματα, οργανικά, ‘’Χαλάλ’’ προϊόντα, υγιεινό φαγητό 

  

http://www.anufoodeurasia.com/ 

Από 14 έως 16 Μαΐου  2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα πραγματοπο ιηθεί  από 22 έως 24 Μαΐου, 
στο εκθεσιακό Κέντρο ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ -Ελληνικό ,  η έκθεση  WASTE & 

RECYCLING Expo  από την εταιρία διοργάνωσης εκθέσεων  EXPO LINE.  

H WASTE & RECYCLING Expo  θα αναδείξει τα μέσα και τ ις τεχνολογίες για:  

 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων  
 Επεξεργασία Απορριμμάτων  
 Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων  
 Συλλογή & Μεταφορά Αποβλήτων  
 Ανακύκλωση  
 Κομποστοποίηση  
 Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων  

Η εκθεσιακή πλατφόρμα της  WASTE & RECYCLING Expo  ως σημείο 
συνάντησης:  

 Επιχειρηματιών  
 Στελεχών Δημόσιων & Ιδιωτικών επιχειρήσεων  
 Φορέων & Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα για την παρουσίαση λύσεων, υπηρεσιών και 
τεχνολογιών, που συμβάλλουν στην αειφορία και προωθούν την 
επιχειρηματική ανάπτυξη σε έναν από τους πλέον δυναμικού κλάδους 
της  Ευρωπαϊκής οικονομίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διοργάνωση επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα μας  www.expol ine.gr  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
T: +30 210 66 19 827, F: +30 210 66 19 827  

Ε-mail: info@expoline.gr, website: www.expoline.gr 

http://www.anufoodeurasia.com/
http://www.expoline.gr/index.php?subid=3017&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=220&mailid=54
mailto:info@expoline.gr
http://www.expoline.gr/?utm_source=newsletter_54&utm_medium=email&utm_campaign=greece-waste-recycling-exhibition&acm=3017_54


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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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