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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 
 

«Συμμετοχή του Επιμελητήριου  Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με τον Δήμο 

Αγρινίου στην 25η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών  

της Ταϊπέι στην Ταιβάν» 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και ο Δήμος Αγρίνιου, αποδεχόμενοι την πρόσκληση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης της Ταιβάν, μέσω του Προξενείου της Ταιβάν στην Ελλάδα, 

προτίθενται να συμμετάσχουν ως Τιμώμενη Ελληνική Περιοχή στην Έκθεση «25th 

International Food Show» (Taipei 24-27 Ιουνίου 2015) με στόχο την ανάπτυξη οικονομικών 

και πολιτιστικών σχέσεων με την Ταιβάν και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής 

μας με την παράλληλη προώθηση και επικοινωνία του οικονομικού, επενδυτικού και 

επιχειρηματικού της προφίλ.   

 

Το International Food Show είναι μία Έκθεση Διεθνούς χαρακτήρα, συνολικής εκθεσιακής 

επιφάνειας 25.000 m2 η οποία προσελκύει περισσότερους από 58.000 επισκέπτες  κάθε έτος 

και πάνω από 1.561 εκθέτες.  Διοργανώνεται από το 1990 και θεωρείται μία σημαντική 

πλατφόρμα για συνεργασίες οικονομικού χαρακτήρα αλλά παράλληλα και ένα σημαντικό 

σημείο επαφής και γνωριμίας/γεφυρας με την Ασιατική Ήπειρο για επιχειρήσεις από 

ολόκληρο τον κόσμο.  Οι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που εκπροσωπούνται στην 

Έκθεση είναι κυρίως τρόφιμα & ποτά, τοπικά προϊόντα αριστείας και η διατροφή, 

γαστρονομικός πολιτισμός (γεύσεις του κόσμου). 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και ο Δήμος Αγρίνιου - ως τιμώμενη περιοχή – έχουν 

εξασφαλίσει τη χρήση ενός ειδικά διαμορφωμένου χώρου στο χώρο της έκθεσης και την 

προβολή της παρουσίας της μέσω συγκεκριμένου Media Plan (Promo Pavilion Display Case, 

e-promotion, Κάλυψη από ΜΜΕ, Θεσμικές Επιχειρηματικές Συναντήσεις). 



 

Για το σκοπό αυτό, διοργανώνεται Επιχειρηματική Αποστολή και καλούνται όσες επιχειρήσεις 

έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό και έμπρακτο ενδιαφέρον ανάπτυξης εξωστρεφής 

δραστηριότητας να συμμετέχουν σε αυτήν.   

 

Πιο συγκεκριμένα, καλούνται οι επιχειρήσεις αυτές που δραστηριοποιούνται στους 

παρακάτω τομείς προϊόντων, τα οποία είναι χαρακτηριστικά της  φυσιογνωμίας της περιοχής 

μας.    

 

Α. ΕΛΙΑ - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ,  

Β.     ΟΙΝΟΙ 

Γ.     ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ 

Δ.  ΜΕΛΙ  

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη συμμετοχή σας στο 25ο International Food 

Show 2015, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κο. 

Ρόμπολα Γεώργιο στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας έως την 08 Ιουνίου 2015 στα 

κατωθι Τηλ: (+30)26410 74500 – 74531. 

 

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση και συμμετοχή σας. 

 

 

 

 

 

 

 

«ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΙΑ» 

 

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

της Απασχόλησης στην Αιτωλία», το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, εταίρος της 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΙΤΩΛΙΑ»,  σε συνεργασία με την Αιτωλική Αναπτυξιακή, την 

Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ναυπακτίας & Δωρίδας, τον Εμπορικό Σύλλογο Ναυπάκτου, το 

Σύλλογο Κρεοπωλών Ναυπάκτου, το Σύλλογο Γυναικών Ναυπάκτου, διοργανώνει τη 

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και ώρα 17.00, στα γραφεία της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. 

ΟΤΑ, κόμβος Περιφερειακού, Πλατανίτης Αντιρρίου, την εκδήλωση «ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 

ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΙΑ: “Συγκριτικά Πλεονεκτήματα της Αιτωλίας – Δυνατότητες Ανάπτυξης 

Υγιούς Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας - Σημασία Διασύνδεσης του Επιχειρήν με τις 

Αξίες και τον Πολιτισμό, για τη Δημιουργία Νοοτροπίας  «Επιχειρηματικής  

Αριστείας”». 

Στην πρώτη φάση της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις μεταξύ ανέργων 

ωφελούμενων της Πράξης και επιχειρηματιών από τους τομείς του Τουρισμού και της 

Μεταποίησης/Τυποποίησης (Β2U), για την εύρεση θέσεων εργασίας στους ωφελούμενους και 

τη στήριξη των επιχειρήσεων μέσω των επιχορηγουμένων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. 

 

Για τον προαναφερόμενο λόγο, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες του Τουριστικού 

και του Μεταποιητικού τομέα της γεωγραφικής περιοχής της ΑΙΤΩΛΙΑΣ, που ενδιαφέρονται 

να εντάξουν στην επιχείρηση τους καταρτισμένους άνεργους και επιχορηγούμενους όσον 

αφορά την εργασία τους, να επικοινωνήσουν με την κα. Αγγελή Ιωάννα, στο παράρτημα 

του Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας στην Ναύπακτο, έως τις 10 Ιουνίου 2015 στο 

τηλ:+30 26340 26862 και να δηλώσουν συμμετοχή. 

 



Επίσης, καλούνται οι ωφελούμενοι της Πράξης «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην 

Αιτωλία» του τομέα παρέμβασης Τουρισμού και της Μεταποίησης/Τυποποίησης, να 

προσέλθουν στην εκδήλωση και να προσκομίσουν το βιογραφικό τους για να συμμετάσχουν 

στις ολιγόλεπτες B2U συναντήσεις, με εργοδότες και στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων του 

Τουρισμού και της Μεταποίησης/Τυποποίησης, που είτε αναζητούν προσωπικό, είτε 

επιθυμούν να παρουσιάσουν το έργο και τη δράση της επιχείρησής τους καθώς και τις 

γενικότερες δυνατότητες/ευκαιρίες καριέρας στο συγκεκριμένο τομέα. 

Στη δεύτερη φάση της εκδήλωσης «Ημέρα Καριέρας στην Αιτωλία» θα δοθεί στους 

ωφελούμενους και επιχειρηματίες, μέσω των παρουσιάσεων και εισηγήσεων των ομιλητών, η 

τεχνογνωσία  σχετικά με:  

 Τις δυνατότητες ανάπτυξης υγιούς βιώσιμης επιχειρηματικότητας πατώντας στα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αιτωλίας 

 Την αλλαγή από τον παραδοσιακό τρόπο πώλησης του αγροτικού προϊόντος σε ένα 

πιο σύγχρονο δίνοντας του υπεραξία 

 Την αναπτυξιακή δυναμική της σύνδεσης του προϊόντος με την ιστορία και τον 

πολιτισμό της κάθε περιοχής και της σωστής εικόνας (Brand) όσον αφορά την αύξηση 

των πωλήσεων και των εξαγωγών  

 Τη σημασία του χρώματος και την δύναμη της συσκευασίας στην διάθεση αγοράς του 

καταναλωτή  

 Τις νέες τάσεις στις αγορές του εξωτερικού όσον αφορά την ετικέτα συσκευασίας του 

τυποποιημένου premium προϊόντος τροφίμου και ποτού  

 Την δημιουργία νοοτροπίας  «επιχειρηματικής  αριστείας» 

 

Στο τέλος της εκδήλωσης (τρίτη φάση), θα ακολουθήσει έκθεση - γευσιγνωσία τοπικών 

προϊόντων στην πλατεία στο λιμάνι της Ναυπάκτου με πρωταρχικό στόχο την παρουσίαση 

στους ωφελουμένους αλλά και στους καλεσμένους καλών πρακτικών και καινοτομικών 

μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης της παραγωγής & τυποποίησης προϊόντων στον 

Μεταποιητικό Τομέα, καθώς και την προβολή & προώθηση των Αιτωλοακαρνανικών  

προϊόντων & επιχειρήσεων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ γενικά και των τοπικών 

παραγωγών ειδικότερα. 

 

Καλούνται όλοι οι επιχειρηματίες παραγωγοί τοπικών προϊόντων του νομού 

Αιτωλοακαρνανίας που θέλουν να συμμετάσχουν με τα προϊόντα τους στην δράση 

προώθησης και προβολής των προϊόντων τους, που θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια 

της εκδήλωσης «ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΙΑ», να επικοινωνήσουν με την κα. 

Αγγελή Ιωάννα, στο παράρτημα του Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας στην Ναύπακτο, έως 

τις 10 Ιουνίου 2015, στο τηλ.: +30 26340 26862. 

 

 

Παράταση της ολοκλήρωσης όλων των ενταγμένων έργων του Προγράμματος 

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω 

ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» έως τις 31/12/2015 

 

Ανακοινώθηκε η απόφαση παράτασης της ολοκλήρωσης όλων των ενταγμένων έργων του 

Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης 

μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων. 

 

 
 
 
 



Έναρξη λειτουργίας online Οδηγού Επιχειρείν για τις ελληνικές επιχειρήσεις στην 

Ιαπωνία 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.japan-greece-business.gr έχουμε 

αναρτήσει Οδηγό Επιχειρείν για τις ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν 

συνεργασίες στην Ιαπωνία. 

Περιέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για το οικονομικό περιβάλλον, τις προοπτικές του, το 

νομικό-φορολογικό και τελωνειακό πλαίσιο, τις διαδικασίες εισαγωγής και την επιχειρηματική 

κουλτούρα. Ως ηλεκτρονικό εργαλείο θα ανανεώνεται και συμπληρώνεται συνεχώς με 

σύγχρονες πληροφορίες. 

O τομέας λιανικού εμπορίου στην Ιαπωνία. Ευκαιρίες για ελληνικές επιχειρήσεις. 

Οι συνολικές πωλήσεις του λιανικού τομέα στην Ιαπωνία συμπεριλαμβανομένων των 

τροφίμων, γενικών εμπορευμάτων, υφασμάτων, ρουχισμού και αξεσουάρ ανήλθαν το 

2013σε 68.516 τρις γιεν. Εκ του ποσού αυτού, οι συνολικές πωλήσεις τροφίμων και ποτών 

την ίδια χρονιά ανήρχοντο σε 44.516 τρις γιεν. Σημειώνεται πως την 1η Απριλίου 2014 

αυξήθηκε κατά 3% ο φόρος κατανάλωσης, με συνέπεια να επιβραδυνθεί η ιδιωτική 

κατανάλωση. 

Διονύσης Πρωτοπαπάς 

Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. - Πρεσβεία της Ελλάδος 

3-16-30 Nishi azabu, Minato-ku, Tokyo, 106-0031 

T: +81-3-34045853, 34041195 

K: +81-80-42908501 

 

 OPENiSME πλατφόρμα ανοικτής καινοτομίας 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα χρήσης της ανοικτής πλατφόρμας 

καινοτομίας ideaXlab στα πλαίσια του  Ευρωπαϊκού Έργου OPENiSME (Open Platform 

for Innovative SMEs), που μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη για την επιχείρησή σας. 

Στόχος της πλατφόρμας ideaXlab είναι να ενώσει τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

με εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες και ερευνητές από ένα ευρύ φάσμα τομέων, τόσο για 

την παροχή συμβουλών όσο και για συνεργασία σε επίλυση τεχνικών θεμάτων καινοτομίας. 

Οι καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τις ατμομηχανές της ανάπτυξης όταν 

διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά της ευελιξίας και της τεχνολογικής καινοτομίας. 

Αναγνωρίζεται ωστόσο και η δυσκολία που έχουν να αξιοποιήσουν τους κατάλληλους 

πόρους για να φέρουν στην αγορά γρήγορα ένα καινοτόμο προϊόν ή ιδέα, καθώς απαιτείται 

χρόνος και χρήμα, γεγονός που συμβάλλει στην αναστολή της οικονομικής ανάπτυξης σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

http://www.japan-greece-business.gr/
http://www.openisme.eu/
http://www.openisme.eu/


Η πρωτοβουλία OPENiSME απευθύνεται σε εκείνες τις δυναμικές και φιλόδοξες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να απευθυνθούν σε εξειδικευμένους 

εμπειρογνώμονες και ερευνητές για να εξελίξουν μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα. 

Υπεύθυνος φορέας για τη βελτιστοποίηση της πλατφόρμας στην Ελλάδα είναι η Ακαδημία 

Επιχειρηματικότητας, και θα θέλαμε, να  διερευνήσετε μαζί τους τις δυνατότητες που μπορεί 

να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις δοκιμάζοντας πιλοτικά τις εφαρμογές που παρέχει 

και καταγράφοντας πιθανές βελτιώσεις. Η δοκιμή της πλατφόρμας μπορεί να γίνει στα 

γραφεία της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας ή στην επιχείρησή σας μετά από συνεννόηση 

με κάποιον από τους συνεργάτες τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

openisme@akep.eu ή στο τηλέφωνο 2103313690. 

 

Ανακοινώθηκε παράταση ενός μήνα για τις 100 δόσεις. 

Μετά από κύμα αιτημάτων προς το υπουργείο Οικονομικών και παραστάσεις φορέων, 

μεταξύ των οποίων και των ενώσεων των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και 

εμπόρων,  αποφασίστηκε να υπάρξει «μια τελευταία» παράταση της ρύθμισης φορολογικών 

χρεών προς το Δημόσιο έως και τις 26 Ιουνίου 2015, όπως αναφέρει ανακοίνωση της 

αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών, Νάντιας Βαλαβάνη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 

505.000 φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις , ρύθμισαν χρέη συνολικού 

ύψους 3,5 δισ. ευρώ. «Στις 38 ημέρες διάρκειας της ρύθμισης, ωστόσο, οι αιτήσεις που 

έχουν υποβληθεί ξεπέρασαν τις 700.000 κι αφορούν ρύθμιση χρεών άνω των 5 δισ. ευρώ. 

Αν κι ένας αριθμός απ’ αυτές τις αιτήσεις τελικά δεν θα "κλείσει", είναι ολοφάνερο ότι η 

ανταπόκριση στη ρύθμιση του ν.4321/2015 έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία», σημειώνεται 

στην ανακοίνωση. 

  

Φόρος 15%-30% για κρυφά εισοδήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Τον μηχανισμό «τακτοποίησης» καταθέσεων για την οικειοθελή αποκάλυψη και 

νομιμοποίηση των «κρυφών» εισοδημάτων που βρίσκονται σε τράπεζες του εξωτερικού και 

στην Ελλάδα προβλέπει το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που θα τεθεί σε δημόσια 

διαβούλευση. Η πρόταση της κυβέρνησης που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Γ. 

Βαρουφάκης προβλέπει τη φορολόγηση με συντελεστή 15% των αδήλωτων εισοδημάτων 

που βρίσκονται σε τράπεζες του εξωτερικού και την επιβολή φόρου με διπλάσιο συντελεστή 

30% για όσους έχουν «κρυφά» εισοδήματα σε εγχώριες τράπεζες. 

 

Πάνω από 1,7 Εκατ. τουρίστες στο Α΄ τρίμηνο στην Ελλαδα. 

Αυξημένη κατά 45,6% στις 1.728 χιλ. ταξιδιώτες ήταν η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την 

περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η 

Τράπεζα της Ελλάδος. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ε.Ε. των 28 διαμορφώθηκε 

στις 1.021 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άλμα 70,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

περίοδο του 2014. Μόνο τον μήνα Μάρτιο, η ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε στις 613 χιλ. 

ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση 34,3%. 

 

 

 

mailto:openisme@akep.eu


ΟΟΣΑ: Πρωταθλητρια Ευρωπης η Ελλαδα στην ανισοτητα εισοδηματων. 

Σε έκθεση του ΟΟΣΑ που εκδόθηκε, ο παγκόσμιος οργανισμός διαπιστώνει ότι η ψαλίδα 

μεταξύ υψηλών και χαμηλών εισοδημάτων ανοίγει διαρκώς. Η ανισότητα στα εισοδήματα στο 

δυτικό κόσμο είναι στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 30 χρόνων. Μάλιστα η μελέτη 

διαψεύδει ότι η μεγαλύτερη ανισότητα αποτελεί κίνητρο και εφαλτήριο για την επίτευξη 

μεγαλύτερου εισοδήματος, αντίθετα δείχνει ότι τείνει να παγιώσει τη φτώχεια. Από τις χώρες 

με επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση των χωρών της 

ευρωζώνης και στη δεύτερη χειρότερη της Ε.Ε., αμέσως κάτω από τη Μεγάλη Βρετανία. 

Μόνο η Λετονία είναι σε χειρότερη θέση, αλλά προτού ακόμα μπει στο ευρώ. Από τις 34 

χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η χειρότερη πίσω από Βρετανία, Ισραήλ, 

ΗΠΑ, Τουρκία, Μεξικό και Χιλή, με την τελευταία να παρουσιάζει τη χειρότερη επίδοση από 

τις χώρες του οργανισμού. H Ελλάδα παρουσιάζει τη χειρότερη πτώση εισοδημάτων στο 

εισοδηματικά κατώτερο 10% του πληθυσμού από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Τα νοικοκυριά 

στην Ελλάδα έχαναν κάθε χρόνο το 8% του καθαρού εισοδήματός τους τα χρόνια της κρίσης. 

Επιπλέον, εάν ληφθεί ως αφετηρία το προ κρίσης όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, τότε η 

φτώχεια έχει διπλασιαστεί, φτάνοντας στο 27%, όπως αναφέρει η έκθεση.  

 

ΙΟΒΕ: Στην Ελλάδα δυστυχώς «ΧΑΝΕΤΑΙ» το 30% από τις εισπράξεις ΦΠΑ.  

Το 30% από τις εισπράξεις ΦΠΑ χάνεται στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, βάσει 

της οποίας η υστέρηση στα έσοδά του την περίοδο 2000-2011 να είναι η τρίτη υψηλότερη σε 

26 χώρες της ΕΕ. «Η υψηλή υστέρηση στις εισπράξεις ΦΠΑ καταδεικνύει τις δυνατότητες 

σημαντικής αύξησης των φορολογικών εσόδων από μεγαλύτερη εισπραξιμότητά του» 

επισημαίνει το ΙΟΒΕ. Στη μελέτη επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής: Ο ΦΠΑ δημιουργεί 

λιγότερες στρεβλώσεις στην οικονομία από άλλους φόρους, όπως οι φόροι εισοδήματος. Η 

αποδοτικότητά του σε όρους εσόδων εξαρτάται από τον έλεγχο που υπάρχει στο τελικό 

στάδιο εφαρμογής του, δηλαδή στη λιανική αγορά. 

  

EUROSTAT: 11 Ελληνικές περιφέρειες κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ το 2013.  

Κάτω από το 75% του μέσου κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκονταν το 2013 11 

Ελληνικές περιφέρειες, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας που 

δόθηκαν στη δημοσιότητα. Όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ το 2013 κυμάνθηκε από 30% σε περιφέρεια της Βουλγαρίας ως 325% στο 

κέντρο του Λονδίνου. Όσον αφορά την Ελλάδα, το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ διαμορφώθηκε 

στο 73% του μέσου κοινοτικού. 

  

Εντος διμήνου νέα πρόσκληση του προγράμματος απασχόλησης για  16.220 

ανέργους. 

Μέσα στο επόμενο δίμηνο, θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η νέα 

πρόσκληση του προγράμματος για την επιταγή κατάρτισης ανέργων ηλικίας 29 έως 64 ετών 

με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση. Το πρόγραμμα θα επανέλθει ανασχεδιασμένο, 

προκειμένου να ωφελούνται ουσιαστικά οι άνεργοι. Το αρχικό πρόγραμμα, το οποίο ήταν 

συνολικού προϋπολογισμού 112.000.000 ευρώ και απευθυνόταν σε 16.220 ανέργους, 

ανακλήθηκε από την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου, διότι 

διαπιστώθηκε, ότι ο σχεδιασμός του προγράμματος ήταν άστοχος. 

Ξεκίνησε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στο TAXIS. 

Διαθέσιμη είναι η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος 

Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν μέσω αυτής 

να υποβάλουν τις δηλώσεις τους ως και τις 30 Ιουνίου, που λήγει η σχετική προθεσμία.  Οι 

επιτηδευματίες πριν συμπληρώσουν το Ε1 θα πρέπει να επιλέξουν και να συμπληρώσουν το 

Ε3 ή το Ε2, εάν εισπράττουν ενοίκια. Στο μενού επιλογής της δήλωσης εμφανίζεται και το 

επίδομα τέκνων για τους φορολογούμενους που το έλαβαν από τον ΟΓΑ το 2014 με βάση το 

έντυπο Α21. 



Πάνω από 149 Χιλ. οι ρυθμίσεις για ασφαλιστικές οφειλές. 

Τους 149.077 έχουν φτάσει οι οφειλέτες, που έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών 

τους στα ασφαλιστικά ταμεία. Μέχρι στιγμής, έχουν ρυθμιστεί οφειλές ύψους 

3.504.304.068,51 ευρώ, από τις οποίες έχουν εισπραχθεί 111.057.545,77 ευρώ. Από το 

σύνολο των αποφάσεων ρύθμισης που εκδόθηκαν, το 8,45% αφορά οφειλέτες που 

απώλεσαν παλαιότερες ρυθμίσεις και εντάχθηκαν στο νέο σχήμα ρύθμισης, ενώ το 

υπόλοιπο 91,55% αφορά οφειλέτες οι οποίοι δεν είχαν παλαιότερες ενεργές ρυθμίσεις. 

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,164 Δις. Ευρώ το τετράμηνο. 

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,164 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το 

τετράμηνο Ιανουάριος-Απρίλιος 2015 έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,046 δισ. ευρώ 

για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 287 εκατ. 

ευρώ.  Παράλληλα, αυξημένα κατά 372 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου ήταν τα καθαρά έσοδα 

του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο τετράμηνο του έτους. Οι δαπάνες διαμορφώθηκαν 

στα 16.324 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2.037 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Όπως 

ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2015, 

παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 508 εκατ. ευρώ, 

έναντι ελλείμματος 1.146 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και στόχου για 

έλλειμμα 2.918 εκατ. ευρώ. 

  

  

Σε ύφεση η Ελληνική οικονομία το Α' Τρίμηνο του 2015. 

Αρνητικό ρυθμό μεταβολής (ύφεση) κατά 0,2% κατέγραψε το ΑΕΠ της χώρας στο πρώτο 

τρίμηνο του 2015 έναντι του προηγούμενου (δ' τρίμηνου 2014), ενώ σε σύγκριση με το 

πρώτο τρίμηνο του 2014 παρουσίασε αύξηση 0,3%, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της 

ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ, σε όρους όγκου, το 

α΄ τρίμηνο 2015 σε σχέση με το α' τρίμηνο 2014 παρουσίασε άνοδο 0,3%, ενώ σε σχέση με 

το δ' τρίμηνο 2014 μειώθηκε 0,2%. Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ 

αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 0,1%. 

 

 

Νέες τιμές της εφορίας για τα ακίνητα από την 1η Ιουλίου.  

Τις νέες αντικειμενικές αξίες ετοιμάζει η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών. Oι 

νέες τιμές της εφορίας για τα ακίνητα υπολογίζεται να είναι έτοιμες μέχρι το τέλος Ιουνίου και 

να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιουλίου. Πάνω στις νέες αναπροσαρμοσμένες τιμές θα 

υπολογιστεί και ο φόρος ακινήτων που θα κληθούν να πληρώσουν από το φθινόπωρο 

περίπου 6 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Το επικρατέστερο σενάριο θέλει να διατηρείται ο ENΦIA 

φέτος, καθώς εξασφαλίζει έσοδα ύψους 2,6 δισ. ευρώ και να αναβάλλεται για το 2016 η 

εφαρμογή του νέου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. 

 

 

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 25,4% Μειώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο. 

Στο 25,4% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2015, έναντι 

27,2% τον Φεβρουάριο του 2014 και 25,6% τον Ιανουάριο 2015. Ο αριθμός των ανέργων 

ανήλθε σε 1.205.857 άτοµα, με το πρόβλημα να συνεχίζει να εστιάζεται στους νέους έως 24 

ετών (ένας στους δύο άνεργος) και στην πλέον παραγωγική ηλικία των 25- 34 ετών (περίπου 

τρεις στους 10 άνεργοι). Παράλληλα, καταγράφεται ως τάση το γεγονός των απολύσεων σε 

άτομα που προσεγγίζουν στη σύνταξη (προκειμένου να προσληφθούν χαμηλόμισθοι νέοι) 

και οι οποίοι στη συνέχεια αδυνατούν να βρουν εκ νέου εργασία. 

 

 

 

 



Περιστατικά μεγάλης φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ.  

Κρυμμένα εισοδήματα σε δικηγόρους, γιατρούς  και άλλους ελεύθερους επαγγελματίες 

αποκάλυψε η διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων και των τραπεζικών καταθέσεων, 

όπως προκύπτει από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ τον Απρίλιο, ενώ δεκάδες είναι και οι 

υποθέσεις φοροδιαφυγής με πλαστά τιμολόγια. Για πολλούς η διαφορά εισοδημάτων και 

καταθέσεων ανέρχεται σε μερικά εκατομμύρια ευρώ (υπέρ των καταθέσεων) και θα κληθούν 

τώρα να πληρώσουν το φόρο τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που προβλέπει η 

νομοθεσία. 

 

 

Αύξηση κατά 22,5% των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου στην Ιαπωνία. 

Οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στην Ιαπωνία το 2014 διατήρησαν την τάση αύξησης την 

οποία σημειώνουν τα τελευταία χρόνια ακολουθώντας την γενικότερη άνοδο της ιαπωνικής 

αγοράς. 

Ως γνωστόν, το σύνολο της κατανάλωσης ελαιολάδου στην Ιαπωνία είναι εισαγόμενο με 

μηδενικό εισαγωγικό δασμό. 

Το ύψος των ελληνικών εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου (δασμ. κλάση 15.09.10), κατά το 

2014, ανήλθε σε €3,44 εκ. έναντι €2,80 εκ. το 2013. 

Η ιαπωνική αγορά ελαιολάδου συνέχισε να αυξάνεται, κατά 11,8% το 2014, σημειώνοντας 

σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με το 2013, οπόταν η αύξηση ήταν 60,2% και 14,2% το 

2012. 

 

Οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν το 2014 για πρώτη φορά την τελευταία 3ετία με ποσοστό 

22,5%, σχεδόν δπλάσιο αυτού της αγοράς. Το 2014 ήταν η πρώτη χρονιά όπου οι ελληνικές 

εξαγωγές αυξήθηκαν ταχύτερα από την συνολική αγορά. 

 

 

Η συνολική αύξηση των εισαγωγών ως προς την ποσότητα ανήλθε σε 9,1% το 2014 έναντι 

του 2013. 

 

Η αύξηση για την χώρα μας ανήλθε σε ποσοστό 8,5%, ενώ οι ιταλικές εξαγωγές αυξήθηκαν 

κατά 3,5%, οι ισπανικές κατά 19,2% και οι τουρκικές μειώθηκαν κατά 11,5%. 

Δεδομένου ότι εν αντιθέσει με τις κύριες ανταγωνίστριες χώρες μας, η δική μας δεν υλοποιεί 

στην Ιαπωνία κανένα πρόγραμμα προώθησης της εικόνας της ως παραγωγού ελαιολάδου σε 

παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η κυριώτερη δράση μας είναι η συμμετοχή μικρού αριθμού 

εταιρειών στην διεθνή έκθεση τροφίμων Foodex που διοργανώνεται στο Τόκυο (3-6/3/2015), 

η επιτάχυνση του ποσοστού μεταβολής των εξαγωγών μας είναι επιτυχία. 

Χώρα 2014 2013 2012

Σύνολο 11.8% 60.2% 14.2%

Ιταλία 9.1% 52.0% 13.4%

Ισπανία 16.9% 68.3% 17.6%

Τουρκία 2.5% 126.1% 2.6%

Ελλάδα 22.5% 43.4% 4.5%

Γαλλία 28.1% 32.7% -19.4%

Χιλή -26.9% 52.9% 239.0%

Αργεντινή -27.6% 151.6% -48.2%

Αυστραλία 40.3% -18.6% 131.6%

Τυνησία -15.1% 115.3% 165.8%

Ισραήλ 2.1% 133.8% -65.3%

Πορτογαλία 46.8% 35.0% -40.6%

ΗΠΑ 3.9% 91.8% 37.1%

Μεταβολή % (αξία)

Χώρα 2014 2013 2012

Σύνολο 9.1% 13.6% 28.4%

Ιταλία 3.5% 6.3% 26.7%

Ισπανία 19.2% 12.4% 32.3%

Τουρκία -11.5% 96.4% 14.9%

Ελλάδα 8.5% 19.3% 16.4%

Γαλλία 10.9% -7.1% -14.9%

Χιλή -36.8% 10.9% 310.6%

Αργεντινή -35.7% 88.9% -44.6%

Αυστραλία 44.4% -25.2% 137.2%

Τυνησία -30.9% 55.1% 209.1%

Ισραήλ -9.5% 90.5% -57.4%

Πορτογαλία 11.6% -0.7% -31.7%

ΗΠΑ 18.1% 61.7% 50.5%

Μεταβολή % (ποσότητα)



Παράλληλα, για τον μέσο καταναλωτή η Ελλάδα ενώ θεωρείται χώρα υγιεινής, σωστής 

διατροφής, δεν είναι ταυτισμένη με την παραγωγή ελαιολάδου ή ελαιών. 

Η Ελλάδα διατηρείται στην 4η θέση των χωρών - προμηθευτών της ιαπωνικής αγοράς. 

Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών επί του συνόλου της αγοράς αυξήθηκε σε 2,% το 2014, 

από 1,8% το 2013, μειωμένο όμως σε σύγκριση με τα έτη 2012 και 2011 που ήταν 2,1% και 

2,3% αντιστοίχως. 

Στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται σταθερά η Ιταλία και η Ισπανία με μερίδια 51,7% και 

38,9% αντιστοίχως. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Τουρκία με μερίδιο αγοράς 4,9%. 

 

Εν συγκρίσει με το 2013, το 2014 η Ιταλία και η Τουρκία είδαν τα μερίδια αγοράς τους να 

υποχωρούν με ταυτόχρονη αύξηση των μεριδίων αγοράς της Ισπανίας και της Ελλάδας. 

 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι εισαγωγές ελαιολάδου στην Ιαπωνία αναμένεται να 

συνεχίσουν να κινούνται αυξητικά. 

  

Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση της Προκήρυξης 2Κ/2015, που 

αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) 

θέσεων ΠΕ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Κ/2015 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/14-05-2015, Τεύχος 

Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων 

εξήντα πέντε (465) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου 

Π.Ε. Εφοριακών, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό 

Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του 

ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής 

στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες 

που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε'). 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 

3 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη. 

https://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/Diagonismi/me+seira+proteraiotitas/ASEP/2k_2015.csp
https://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c812800/fek.file/FEK_PROK_ASEP_2K_14_05_2015_el_GR.pdf
https://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c812800/fek.file/FEK_PROK_ASEP_2K_14_05_2015_el_GR.pdf


Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή 

στη διεύθυνση: 

ΑΣΕΠ 

Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2015 

Τ.Θ. 14308 

Αθήνα Τ.Κ. 11510 

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής 
αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22ας 
Ιουνίου 2015, ημέρας Δευτέρας. 
 

  

 

  

3η FOOD EXPO 2016 

19-21 Μαρτίου - Metropolitan Expo 

  

Μετά την τεράστια επιτυχία της FOOD EXPO 2015, η FORUM A.E προχωρά με 

ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στη διοργάνωση της 3ης FOOD EXPO, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί από 19 - 21 Μαρτίου 2016 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan 

Expo. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και κράτηση περιπτέρων, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων της εταιρίας 

στο: sales@forumsa.gr. 

  

Με εκτίμηση 

Για τη διοργανώτρια εταιρία FORUM ΑΕ 

Νίκος Χουδαλάκης  

Δ/νων Σύμβουλος  

 

mailto:sales@forumsa.gr


 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 



 
  

 
Η εταιρεία GREAT – Trade Exhibitions & Exports- Consulting με 

χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 27η διεθνή έκθεση για 

δομικά υλικά και εξοπλισμό SAUDI BUILD που θα πραγματοποιηθεί 

από 26 έως 29 Οκτωβρίου 2015 στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. H 

SAUDI BUILD είναι η μεγαλύτερη έκθεση του κλάδου για την χώρα 

από πλευράς αριθμού εκθετών και εμπορικών επισκεπτών και η 

GREAT είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος για την Ελλάδα. H 

SAUDI BUILD καλύπτει όλο το φάσμα των δομικών υλικών και 

εξοπλισμού, ενώ παράλληλα με αυτήν διεξάγονται οι θεματικές 

εκθέσεις SAUDI STONE TECH για μάρμαρο και πέτρα και η 

SAUDI PMV SERIES για βαρέα οχήματα και μηχανήματα. 
 
 

 

 

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση και την αίτηση 

συμμετοχής, το εγχειρίδιο εκθέτη και την ενημερωτική μπροσούρα 

της SAUDI BUILD. 
 
Στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις και περισσότερες λεπτομέρειες. 
 
Με εκτίμηση 
 

Alkiviadis Kalabokis 

Managing Director 
GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting 
38, Mesogion Avenue 
11527, Athens, GR 
Tel. +30 210 7755080 
Fax +30 210 7755049 

 
  
 
 



VIV TURKEY 

7
th 

 International Trade Fair for Poultry Technologies 

  

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ - 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΛΠ 

  

Από 11 έως 13 Ιουνίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 
 

GAS TURKEY 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, LPG, CNG, LNG 

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

Exhibition. 

 

Από 11 Ιουνίου έως 14 Ιουνίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

ΤΗΣ ΔΕΘ-HELEXPO 
Η ΕΚΘΕΣΗ “ΕGΝΑΤΙΑ ΕΧPO 2015" ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ. 

 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 20/5/2015 

 
Η “ΕGΝΑΤΙΑ ΕΧPO 2015 – 7η ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”, η νέα 
μεγάλη έκθεση της Δυτικής Μακεδονίας, ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της και 
ανακοινώνει μία μεγάλη συνεργασία. 



Η φετινή διοργάνωση θα γίνει με την υποστήριξη της ΔΕΘ-HELEXPO, του μεγαλύτερου 
Εκθεσιακού Οργανισμού της Χώρας, που φέτος γιορτάζει 80 χρόνια προσφοράς στην 
Εθνική οικονομία. 
 
Η είδηση αυτή αλλάζει τελείως τα δεδομένα της Έκθεσης, καθώς οι διοργανωτές, οι εκθέτες 
αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι, θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν τα μέγιστα από την 
παροχή τεχνογνωσίας που θα φέρει η ΔΕΘ-HELEXPO στην περιοχή. 
 
Σε δεύτερο επίπεδο, εύκολα γίνεται αντιληπτό πως αναβαθμίζεται σε έναν πολύ μεγάλο 
βαθμό η διοργάνωση, καθώς σφραγίζεται με το κύρος της ΔΕΘ-HELEXPO, ενός παγκόσμια 
αναγνωρισμένου εκθεσιακού φορέα, ο οποίος θα υποστηρίξει την “ΕGΝΑΤΙΑ ΕΧPO 2015” 
με όλα τα κανάλια προώθησης που έχει στη διάθεσή του. 
 
 
Η Έκθεση εμφανίζει σχεδόν ολική πληρότητα, και λίγα είναι τα διαθέσιμα περίπτερα που 
έχουν απομείνει. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στους εσωτερικούς αλλά και 
τους εξωτερικούς χώρους της Έκθεσης, συνεχίζεται καθημερινά. 
 
Πληροφορίες για την έκθεση μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες, αλλά και 
οποιοσδήποτε άλλος φορέας ή επιχείρηση, από τον κ. Μποτονάκη Σοφοκλή (Τηλ. 
6909909500) & στο γραφείο του Εμπορικού Συλλόγου (Τηλ. 24630-27265,  9:30πμ-1:30μμ), 
αλλά και στο site της έκθεσης, στη διεύθυνση http://www.egnatiaexpo.gr   
 
 

 

 
 

 

| 2-6 Ιουνίου 2015 | Μετρό Σύνταγμα | 

Μια ολόκληρη εβδομάδα πωλήσεων στην καρδιά της Αθήνας!!! 

 

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την διοργάνωση της έκθεσης ποιούντων και υπηρεσιών 

για το καλοκαίρι με τίτλο Summer Expo 2015 που θα πραγματοποιηθεί στις 2-6 

Ιουνίου 2015 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Μετρό στο Σύνταγμα. 

Σκοπός της έκθεσης είναι να παρουσιάσει τα προϊόντα που αναζητούν οι καταναλωτές για 

τις καλοκαιρινές διακοπές τους. 

Για κρατήσεις χώρων & τιμές ενοικίασης παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Βασίλη 

Γιαννίκο στο 210 924.5577 ή μέσω email: v.yannikos@verticom.gr 

 

Αθανασίου Διάκου 16 
Τ.Κ. 11742 Αθήνα 
Τηλ.: 2109245577 
www.verticom.gr 
info@verticom.gr 

 

mailto:v.yannikos@verticom.gr
http://www.verticom.gr/
mailto:info@verticom.gr


Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα :Ενδιαφέρον για εισαγωγή ντοματών και 

καρπουζιών 

 

Eταιρία: Zhumino Group 

Πληροφορίες εταιρίας 

Όνομα εταιρίας: ZhuminoGroup 

Δραστηριότητα: Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (8) 

Διεύθυνση: P.O.Box: 237565 Ντουμπάι, Η.Α.Ε. 

Πόλη/Τ.Κ.: Ντουμπάι / P.O.Box: 237565 

Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 

Τηλέφωνο: +971 4 2639803 

ΦΑΞ: +971 4 2639752 

Website: www.zhumino.com 

Ηλ.Ταχυδρομείο: info@zhumino.com 

Χρονική διάρκεια: Από 26/04/2015 έως 31/12/2015 

 

Ζήτηση για Φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Η.Α.Ε 

Πληροφορίες: Η εμιρατινή εταιρεία Zhumino, με έδρα το Ντουμπάι στα Η.Α.Ε και γραφεία 

σε Φιλιππίνες, Μαλαισία, Βιετνάμ, Ινδία και Νότιο Αφρική ενδιαφέρεται να εισάγει φρέσκα 

φρούτα και λαχανικά από την Ελλάδα και ζητάει άμεσα Ντομάτες και Καρπούζια (ελάχιστη 

ποσότητα 1 κοντέινερ των 40 ποδιών, εβδομαδιαίως, έως τέλη του 2015 για κάθε προϊόν). 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας : Κος Syed Hafizullah (Τηλ.: +971 50 567 9049, email: 

haffiz@zhumino.com), Κα Mehfuza Haffiz (Tηλ: +971 50 7960159, e-mail: 

mehfuza@zhumino.com) 

Ενδιαφέρον για εισαγωγή κονσερβοποιημένου ροδάκινου και ελαιόλαδου     

 

http://www.zhumino.com/
mailto:info@zhumino.com
mailto:haffiz@zhumino.com
mailto:mehfuza@zhumino.com


Πληροφορίες εταιρίας 

Όνομαεταιρίας: Myung-Jin Trading Co., Ltd. 

Δραστηριότητα: Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών 

(20) 

Διεύθυνση: Mik-dong, Hyundai 41 Tower) Rm No. 2615-1, 293 Mok-dong Dongro, 

Yangcheon-ku 

Πόλη/Τ.Κ.: Seoul / 000 

Χώρα: ΚΟΡΕΑ, ΝΟΤΙΟΣ 

Τηλέφωνο:         82-2-2062-8852 

ΦΑΞ: 82-2-2062-885477 

Ηλ.Ταχυδρομείο: myungjinfood@naver.com 

Περιγραφή αιτήματος:                Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους ως 

εξής: Myungjin Trading Co., Ltd. Ms. Jisu Kim Mik-dong, Hyundai 41 Tower) Rm No. 2615-

1, 293 Mok-dong Dongro, Yangcheon-ku, Seoul Τηλ. 82-2-2062-8852 Φαξ. 82-2-2062-8854 

myungjinfood@naver.com 

 

Ζήτηση για φρούτα και λαχανικά ΟΥΚΡΑΝΙΑ    

 

Eταιρία: GUILFORD FOODS LLC  

Πληροφορίες εταιρίας 

Όνομα εταιρίας:   GUILFORD FOODS LLC 

Δραστηριότητα:   Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (8) 

Διεύθυνση:  Bugaivska street 43b 

Πόλη/Τ.Κ.:   Odessa / 65005 

Χώρα:  ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Τηλέφωνο:   +38 (048) 7715000 

mailto:myungjinfood@naver.com
mailto:myungjinfood@naver.com


ΦΑΞ:  +38 (048) 7999216 

Website:   http://en.guilford-foods.com/ 

Ηλ.Ταχυδρομείο:   sales@guilford-foods.com 

Πληροφορίες: Our company “Guilford Foods” LLC is the biggest importer of fruits and 

vegetables from many countries of the world. We cooperate with big chains and small sales 

outlets. In Ukraine our company arranges sells by its own branches. 

At the moment our company continues to look for suppliers of goods for creating of long-

term trade-economic cooperation. 

Κατηγορία προϊόντος: Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://en.guilford-foods.com/
mailto:sales@guilford-foods.com


 

 
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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