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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 
 

Νέες αναπτυξιακές προοπτικές από την συμμετοχή  

του Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας  & του Δήμου Αγρινίου  

στην 25η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών της Ταϊπέι  

και των θεσμικών συναντήσεων που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της παραμονής 

της Ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ταιβάν. 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, εκπροσωπούμενο από το στέλεχος κ. Ρόμπολα 

Γεώργιο και ο Δήμος Αγρινίου εκπροσωπούμενος από το Αντιδήμαρχο κ. Μελιαδή Γεώργιο, 

διοργάνωσαν & συμμετείχαν στην 25η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών της Ταϊπέι 

μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ταιβάν, μέσω του Προξενείου του 

στην Ελλάδα. Η πρόσκληση  αποτελεί συνέχεια της επίσκεψης αντιπροσωπείας  από 

στελέχη της Πρεσβείας της Ταϊβάν στην Αιτωλοακαρνανία, το Νοέμβριο του 2014, στα 

πλαίσια ανάπτυξης & προώθησης συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των φορέων και 

των επιχειρηματιών των δυο χωρών.   

 

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.   

 

 

 

 



Η επιχειρηματική αποστολή του νομού μας φιλοξενήθηκε ως τιμώμενη περιοχή 

εκπροσωπώντας την Ελλάδα, παρουσιάζοντας ένα άρτιο εκθεσιακό χώρο αναδεικνύοντας το 

υψηλό επίπεδο εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας  των Αιτωλοακαρνανικών 

επιχειρήσεων και την εξαιρετική ποιότητα και διατροφική αξία των προϊόντων του τόπου μας.  

 

Οι επισκέπτες της έκθεσης φιλοξενήθηκαν από τους επιχειρηματίες και τους εκπροσώπους 

των φορέων στο περίπτερο της Αιτωλοακαρνανίας και είχαν την ευκαιρία, να εκτιμήσουν την 

καινοτομία στη συσκευασία των προϊόντων μας, να ενημερωθούν για τα περιβαντολογικά 

χαρακτηριστικά του κάθε μικροκλίματος στον νομό μας, που καθιστούν τόσο ιδιαίτερα τα 

προϊόντα μας και την υπεραξία που δίνει κάθε ένα ξεχωριστά στην ποιότητα τους  και φυσικά 

να τα δοκιμάσουν πλημυρίζοντας αρώματα, γεύσεις και εικόνες της πλούσιας γης και 

θάλασσας της Αιτωλοακαρνανίας.  

 

Παράλληλα, κατά την διάρκεια της παραμονής της αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας και του Δήμου Αγρινίου, διοργανώθηκαν Υψηλόβαθμες συναντήσεις με 

στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών (Γ.Γ. Ευρωπαϊκών υποθέσεων), του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης (Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης), του Κινέζικου Διεθνή Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας (Γ.Γ. Διεθνών Συνεργασιών) αλλά και τους Προέδρους του 

Ευρωπαϊκού Επιμελητηρίου και του Επιμελητηρίου της Ταϊπέι, στις οποίες συζητήθηκαν οι 

προοπτικές μελλοντικής συνεργασίας και διεξαγωγής κοινών αναπτυξιακών δράσεων με 

στόχο την ανάπτυξη οικονομικών και εμπορικών συνεργασιών μεταξύ των επιχειρηματικών 

κοινοτήτων.  

 

Επίσης, διοργανώθηκε επίσκεψη σε τοπικό κατάστημα της γνωστής αλυσίδας «Careffour» με 

στόχο την έρευνα των καταναλωτικών συνηθειών των πολιτών της Ταϊπέι και  το επίπεδο 

εισχώρησης στην τοπική αγορά ανταγωνιστικών προϊόντων από ξένες αγορές  και 

συνάντηση με την Προϊσταμένη, Μάνατζερ του τμήματος εισαγωγής προϊόντων της αλυσίδας 

«Carrefour» στην Ταιβάν για να εξεταστούν οι προοπτικές μελλοντικής επιχειρηματικής 

συνεργασίας και εισαγωγής των προϊόντων των επιχειρήσεων του νομού Αιτωλοακαρνανίας.  

 

Στην εν λόγω πολύ σημαντική έκθεση, συμμετείχαν από την Αιτωλοακαρνανία, με φυσική 

παρουσία στο περίπτερο, επιχειρήσεις του κλάδου, της αλιείας (Παραδοσιακό Αυγοτάραχο 

–Αφοί Στέφου & Σια Ε.Ε., Εκπρ. κος Παραγιός Πέτρος), της επεξεργασίας βρωσίμων 

ελαιών και ελαιολάδου (Κτήμα Ευθυμίου – ΩΡΕΩΝ, Εκπρ. κα Ευθυμίου Σάρα), και της 

οινοποιίας (Πέτρινο χωριό – Εκπρ. κος Παπαθανασόπουλος Κώστας), ενισχύοντας την 

εξωστρέφεια τους, βελτιώνοντας το εξαγωγικό προφίλ τους, αναπτύσσοντας σχέσεις 

συνεργασίας και μελλοντικής εξαγωγικής δραστηριότητας.  

 

Επίσης συμμετείχαν με προϊόντα τους ανά κλάδο συνολικά οι κάτωθι επιχειρήσεις:  

 Αποστάγματα/Οίνος: Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος – Μ.Ε.Π.Ε - Παπαθανασόπουλος 

Κώστας του Σπυρίδωνα (Το Πέτρινο χωριό )- Πασιοπουλος ΑΕΒΕ. - Αφοί Τρικενέ Ο.Ε - 

Ν & Ν Γρίβας Ο.Ε. -  

 Ελαιοκομικά προϊόντα : ΓΑΙΑ Α.Ε., Ήλιδα Α.Β.Ε.Ε., - Αντωνόπουλος Δημήτριος του 

Νικολάου - Antonoliva. – Ιθάκη Εξαγωγική ΙΚΕ – Δημητρούκα Νίκη του Γεωργίου-Νiki’s  

goods,   Πρεβεντζάς Ευθύμιος του Χαρίλαου-Olive Queen, Λίνα Θεοδωροπούλου ΙΚΕ-

LITHEO, ΚΤΗΜΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ  Ε.Ε.- ΩΡΕΩΝ 

 Αυγοτάραχο – Μέλι - Σαλιγκάρια: Αφοί Στέφου & Σια Ε.Ε., Σαρακης Βασίλειος, 

Χαλιμούρδα Τσιακανίκα Χρυσούλα-Τhe Honey Five, Στυλιαρας Ιωάννης του Αθανασίου, 

Agrino Team Snails – Ομάδα Παραγωγών Σαλιγκαριών Αιτωλοακαρνανίας. 

 

 

 

 



 

Mε πλαφόν τα 100.000 ευρώ η Μεταποίηση 

Με εννέα νέους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της ζυθοποιίας, των αποσταγμάτων και των 

προϊόντων θρέψης φυτών, διαμορφώνεται ο οδηγός των ενισχύσεων του νέου Μέτρου 

(4.2.1, 4.2.2) Μεταποίησης των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα 

με παρουσίαση στη 1η Β2Β συνάντηση για τις τάσεις και τις εξελίξεις στην αγορά των ποτών. 

Ωστόσο η έκδοση των σχετικών προσκλήσεων αναμένεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, από το 

δεύτερο εξάμηνο του 2016. 

   

Σύμφωνα με εισήγηση του εκπροσώπου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών 

του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δρ. Μαρίνου 

Τζαβάρα, το Μέτρο της Μεταποίησης θα χωριστεί σε δύο κομμάτια: Το πρώτο θα αφορά τη 

μεταποίηση πρώτης ύλης σε τελικό γεωργικό προϊόν και το δεύτερο υπομέτρο σε τελικό μη-

γεωργικό προϊόν. 

  

Και τα δύο μέτρα θα ενισχύουν δράσεις προϋπολογισμού από 100.000 ευρώ έως 10 εκατ. 

ευρώ και δικαιούχοι θα είναι οι εξής: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την 

έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

ανάλογα με τον τομέα. Ειδικότερα στον τομέα του καπνού θα ενισχύονται μόνο οι πολύ 

μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων 2015. 

Εκδόθηκε από την αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνη η απόφαση 

για παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των Φυσικών και 

Νομικών Προσώπων έτους 2015 (που αφορούν τα εισοδήματα του 2014). Ως προς τα 

Νομικά Πρόσωπα, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 

20η Ιουλίου 2015. Ως προς τα Φυσικά Πρόσωπα, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 

παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 27η Ιουλίου 2015. 

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών 

εισφορών. 

Με νεότερη διάταξη του άρθρου  70 Ν.4331/15 (ΦΕΚ τ. Α΄ 69 / 2-7-15) παρατείνεται η 

προθεσμία υποβολής αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Ν. 4321/15 όπως ισχύει 

έως 31/7/2015. 

Εξακολουθούν να ισχύουν οι ευνοϊκοί όροι απώλειας της ρύθμισης, επιτρέποντας 

την  καθυστέρηση  έως ένα μήνα,  τριών δόσεων ανά έτος ρύθμισης. 

Η παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση εξυπηρετεί στην 

διευκόλυνσή των ασφαλισμένων, για ένταξή τους σε αυτή, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα 

δικαιώματα των ταμειακά ενήμερων (ασφαλιστική ικανότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, 

συνταξιοδοτικές παροχές). 

Επιπλέον με την ένταξή τους στη ρύθμιση εξασφαλίζουν την δυνατότητα άσκησης του 

δικαιώματος μείωσης της ασφαλιστικής κατηγορίας κλάδου σύνταξης έως και 3 κατώτερες 

ασφαλιστικές κατηγορίες από αυτή που υπάγονται υποχρεωτικά έτσι ώστε να καθίσταται πιό 

εφικτή η δυνατότητα να παραμείνουν συνεπείς σ’ αυτή καθ’  όλη τη διάρκεια ισχύος της. 

Σας ενημερώνουμε ότι  η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά (www.oaee.gr) μέσω της 

Υπηρεσίας «ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΕΔΩ» ή στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες ΟΑΕΕ. 

Εάν η οφειλή έχει βεβαιωθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά (www.ika.gr) ή 

στις αρμόδιες Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.  

 

 

 

ΔΝΤ για Ελλάδα: «Κούρεμα» του χρέους και επιπλέον χρηματοδότηση 50 δισ. 

Την εκτίμηση ότι το χρέος της Ελλάδας είναι μη βιώσιμο δίχως την επιμήκυνση των 

ωριμάσεων των ελληνικών ομολόγων εκφράζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με 

http://www.oaee.gr/
http://www.ika.gr/


νέα έκθεση, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters.  

 

Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η Ελλάδα χρειάζεται επιμήκυνση των ωριμάνσεων και πιθανή 

διαγραφή χρέους, σε περίπτωση νέας αύξησης του δημόσιου χρέους και μη εφαρμογής των 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων.  

 

Σύμφωνα με το προσχέδιο της έκθεσης του ΔΝΤ για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, η 

Ελλάδα χρειάζεται μία κατ’ αρχήν επιμήκυνση των ωριμάνσεων των ελληνικών ομολόγων 

που διαθέτει τόσο το ίδιο το Ταμείο, όσο και η Ευρωζώνη. Πιο αναλυτικά, προτείνει 

επιμήκυνση της αποπληρωμής των δανείων του ΔΝΤ κατά 20 χρόνια και της Ευρωζώνης 

κατά 40 χρόνια.  

 

Όπως προειδοποιεί, εάν η Ελλάδα δεν επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,5% του 

ΑΕΠ και ανάπτυξη 1% του ΑΕΠ, το ελληνικό χρέος θα χρήζει μίας νέας σημαντικής 

διαγραφής, ώστε να καταστεί βιώσιμο.  

 

Μάλιστα, στο χειρότερο σενάριο, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η συνολική διαγραφή του χρέους πρέπει 

να ανέλθει στα 53,1 δισ. ευρώ.  

 

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, το Ταμείο εκτιμά ότι το δημόσιο θα ανέρχεται στο 150% του ΑΕΠ το 

2020 και στο 140% του ΑΕΠ το 2022. Όπως εξηγεί, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδος 

για την τριετία 2015 - 2018 θα φθάσουν τα 50 δισ. ευρώ και εκτιμά ότι είναι αναγκαίο ένα νέο 

πρόγραμμα βοήθειας ύψους τουλάχιστον 36 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Φόρος 21% για νομιμοποίηση αδήλωτων καταθέσεων στο εξωτερικό. 

 

Φόρο 21% θα πρέπει να καταβάλουν όσοι έχουν αδήλωτες καταθέσεις στην Ελβετία 

προκειμένου να τις νομιμοποιήσουν στο πλαίσιο της κυοφορούμενης συμφωνίας μεταξύ της 

ελληνικής κυβέρνησης και των ελβετικών αρχών. Αυτό που προκύπτει από τις δηλώσεις του 

υπουργού Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη είναι  ότι ο φορολογικός συντελεστής 21% έχει 

συμφωνηθεί με τις ελβετικές αρχές. 

  

Στα 100 δισ. ευρώ τα κόκκινα δανεια. 

Μάστιγα για τις τράπεζες αποδεικνύονται τα κόκκινα δάνεια, όπως επισημαίνεται στην ετήσια 

έκθεση της ΤτΕ. Το πρώτο τρίμηνο του 2015 το 40,8% των δανείων εμφανίζονται ως κόκκινα 

(μη εξυπηρετούμενα) το δε σύνολό τους ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των 

κόκκινων δανείων στο τέλος του 2014 ανερχόταν στο 39,9% επί του συνόλου των 

χορηγήσεων των τραπεζών. Παρά τα παραπάνω στοιχεία στην έκθεση τονίζεται πως οι 

ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ικανοποιητικό δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, ο οποίος 

διαμορφώθηκε στο 12,7%. 

 

 

Βούλιαξαν τα έσοδα το 5Μηνο Ιανουαρίου – Μάιου. 

Με μεγάλη υστέρηση στα έσοδα -ύψους 964 εκατ. ευρώ- έκλεισε το πρώτο 5μηνο σύμφωνα 

με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που έδωσε στη 

δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Για την ίδια περίοδο, οι δαπάνες εμφανίζονται 

μειωμένες κατά 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω του «επαναπροσδιορισμού του ταμειακού 

προγραμματισμού», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του υπουργείου 

Οικονομικών. Η μεγάλη «τρύπα» στα έσοδα -η οποία διευρύνθηκε απότομα τον Μάιο- 

αποδίδεται, με βάση τα στοιχεία σε δύο λόγους: στην υστέρηση των εσόδων από τον ΦΠΑ 

κατά 369 εκατ. ευρώ και στην υστέρηση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 

695 εκατ. ευρώ. 



Σχεδόν 1 Δις. Ευρώ έχει εισπράξει το δημόσιο από τις ρυθμίσεις οφειλών. 

Μέχρι τις 6 Ιουνίου του 2015 είχαν εισπραχθεί 45 εκατ. ευρώ από όσους μπήκαν στη 

ρύθμιση οφειλής με έκπτωση» ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών, Νάντια 

Βαλαβάνη, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την παράταση της 

προθεσμίας εφαρμογής της ρύθμισης για την εφάπαξ εξόφληση μέρους της οφειλής προς 

την εφορία με έκπτωση. Συνολικά, σχεδόν ένα δισ. ευρώ έχει εισπράξει το Δημόσιο από τις 

ρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε η αναπληρώτρια 

υπουργός. 

 

Εγκύκλιος ΠΟΛ.1126/2015: Απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων από το ΦΠΑ 

Τη δυνατότητα να απαλλαγούν από το καθεστώς ΦΠΑ οι μικρές επιχειρήσεις με ακαθάριστα 

έσοδα έως 10.000 ευρώ παρέχει με εγκύκλιο που εξέδωσε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 η 

Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Αικ. Σαββαΐδου. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται 

απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου αυτού 

για τους υποκειμένους οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 

πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, χωρίς στο ποσό 

αυτό να περιλαμβάνεται φόρος προστιθέμενης αξίας (μικρές επιχειρήσεις). 

 

Υπογράφηκε η συμφωνία  Ελλάδας – Ρωσίας για το νότιο Ευρωπαϊκό αγωγό.  

Υπογράφηκε από τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Λαφαζάνη και από τον 

υπουργό Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Νόβακ το Μνημόνιο Συνεργασίας για την 

κατασκευή και λειτουργία του αγωγού με ρωσικό φυσικό αέριο που θα περάσει μέσα από το 

ελληνικό έδαφος και θα ονομάζεται «Νότιος Ευρωπαϊκός Αγωγός». Το μνημόνιο 

συνεργασίας προβλέπει έναρξη της κατασκευής του «Νότιου Ευρωπαϊκού Αγωγού» το 2016 

και έναρξη λειτουργίας το 2019, ισότιμη (50-50) συμμετοχή Ελλάδας - Ρωσίας στην εταιρία 

που θα αναλάβει την κατασκευή και εκμετάλλευση του έργου, καθώς και διευκόλυνση της 

χρηματοδότησης του αγωγού από τη ρωσική πλευρά με εγγύηση τα έσοδα που θα 

προκύψουν κατά τη λειτουργία του έργου. 

 

Στα 108,9 Εκατ Ευρώ τα φέσια τον Μάιο. 

Στα 108,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν στα τέλη Μαΐου οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες 

συναλλαγματικές, έναντι 88,7 εκατ. ευρώ στο τέλος Απριλίου 2015. Σύμφωνα με το Σύστημα 

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

78,7 εκατ. ευρώ, από 63,2 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο. Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν 

στα 30,1 εκατ. ευρώ, από 25,4 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο. Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που 

σφραγίσθηκαν τον Μάιο ανήλθαν σε 917 τεμάχια, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές 

ανήλθαν σε 3.259. Σημειώνεται πως συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο 

πεντάμηνο 2015 ανήλθαν σε 4.972 τεμάχια και οι απλήρωτες συναλλαγματικές σε 18.632 

τεμάχια. 

 

 

Νέα ρύθμιση προς την ΔΕΗ. 

«Γενναίο» σχέδιο για διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ, που 

προβλέπει προκαταβολή 10% και μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις για τους οικιακούς καταναλωτές 

και τις επιχειρήσεις, ενώ για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες οι δόσεις αυξάνονται σε 40 έως 60, 

ανακοίνωσε ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Παναγιώτης Λαφαζάνης, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της ΔΕΗ Μανώλη Παναγιωτάκη και τον Γενικό Δ/ντη Εμπορίας της Επιχείρησης, 

Λάζαρο Καραλάζο. Ειδικό πρόγραμμα ρύθμισης χρεών ανακοινώθηκε και για τις τουριστικές 

επιχειρήσεις, ενώ στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και όσοι καταναλωτές είχαν 

διακανονίσει τις οφειλές τους στο παρελθόν με λιγότερο ευνοϊκούς όρους. Από σήμερα οι 

ενδιαφερόμενοι καταναλωτές θα μπορούν να ζητούν διακανονισμό της οφειλής τους σε 

οποιοδήποτε υποκατάστημα της ΔΕΗ, ή στο τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 

11770, αναφέροντας το ΑΦΜ τους και τον αριθμό της παροχής. 



 

Μειωμένες κατά 3,3 Δις Ευρώ οι δαπάνες στον προϋπολογισμό του 2016. 

Μείωση κατά 3,3 δις ευρώ στα ανώτατα όρια δαπανών των υπουργείων και όλων των 

φορέων της γενικής κυβέρνησης προβλέπει η εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους για την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους το 2016. Πρόκειται για την εγκύκλιο 

με την οποία δίδονται οδηγίες σε υπουργεία και φορείς σχετικά με το ύψος στο οποίο θα 

πρέπει να κυμανθούν οι προτάσεις τους για το ύψος των δαπανών το 2016 συγκριτικά με το 

2015. Στην εγκύκλιο που υπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Δημήτρη 

Μάρδα ορίζεται ως ανώτατο όριο δαπανών όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης για το 

2016 τα 55,6 δις ευρώ έναντι 58,89 δις ευρώ το 2015. 

 

Διεθνές Θερινό Σχολείο 'Αρχιτεκτονικές και Τεχνολογίες σε Δίκτυα 5ης Γενιάς' θα 

διεξαχθεί στο Καρλόβασι Σάμου από 19 έως 28 Αυγούστου 2015. 

 

 

Το 1ο Διεθνές Θερινό Σχολείο "Αρχιτεκτονικές και Τεχνολογίες σε Δίκτυα 5ης Γενιάς 

(Emerging Architectures and Key Technologies for 5G Networks)" θα διεξαχθεί στο 

Καρλόβασι Σάμου από 19 έως 28 Αυγούστου 2015. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από 

το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών, του Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Ο γενικότερος όρος «Δίκτυα 5ης Γενιάς» αναφέρεται σε ένα μελλοντικό δικτυακό περιβάλλον, 

το οποίο έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: την ετερογένεια, αφού θα ενσωματώνει ένα μεγάλο 

εύρος από διαφορετικές τεχνολογίες και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τεχνολογιών. 

Το Aegean-NetCom προσφέρει στους συμμετέχοντες μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία να 

έρθουν σε επαφή με ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

αλλά και με συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Εταιρίες του εξωτερικού 

που βρίσκονται στην επιτομή της τεχνολογίας και της έρευνας σχετικά με το αντικείμενο των 

δικτύων επικοινωνιών και υπολογιστών. Στα πλαίσια του Θερινού Σχολείου θα αναπτυχθεί η 

επιστημονική αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται αρχικά της μελέτης και του σχεδιασμού, 

και στη συνέχεια της υλοποίησης συστημάτων και διατάξεων που θα συμβάλλουν στη νέα 

γενιά Δικτύων 5G. 

Οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν κατά τη διεξαγωγή του Θερινού Σχολείου 

είναι: 

·       Ετερογενή και Μικροκυψελωτά Δίκτυα 

·       Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Δικτύων 



·       Macintosh HD:Users:dvouyiou:Downloads:appstore_button_google.pngΣυνεργατικές 

Τεχνολογίες 

·       Συστήματα MIMO και Επικοινωνίες TeraHertz 

·       Macintosh HD:Users:dvouyiou:Downloads:qrcode.pngΔίκτυα Cloud και Διάχυτος 

Υπολογισμός 

·       Ενεργειακά Αποδοτικά Πράσινα Δίκτυα 

·       Γνωσιακά Συστήματα 

·       Διαχείριση Φάσματος και Δικτύων 

·       Network Virtualization και Software-Defined Δίκτυα 

Η φοίτηση στο Θερινό Σχολείο προσφέρει 4 μονάδες ECTS. 

Περισσότερες πληροφορίες, το αναλυτικό πρόγραμμα και τις αιτήσεις εγγραφής είναι 

διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του AegeanNetCom2015: 

https://aegeannetcom2015.pns.aegean.gr/ 

Προθεσμία αιτήσεων εγγραφής: 18 Ιουλίου 2015. 

 

 

1ο Συνέδριο Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού “Discover Medical Tourism in Greece - 

Growth and Perspectives”από 22 έως 23 Οκτωβρίου 2015, στην Αίγλη Ζαππείου, στην 

Αθήνα. 

 

1ο Συνεδρίο Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού «Discover Medical Tourism in Greece - 

Growth and Perspectives», με διεθνή συμμετοχή, το οποίο διοργανώνεται από το Greek 

Medical Tourism Council – EL.I.TOUR (Συμβούλιο Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού) και 

θα λάβει χώρα από 22 έως 23 Οκτωβρίου 2015, στην Αίγλη Ζαππείου, στην Αθήνα. 

Το Greek Medical Tourism Council – EL.I.TOUR είναι Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, η 

οποία δημιουργήθηκε το 2013 με πρωτοβουλία τεσσάρων κύριων Νοσοκομειακών Ομίλων 

ΙΑΣΩ, ΥΓΕΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και EUROMEDICA, καθώς και εταιρειών από τους κλάδους 

της Υγείας (φαρμακευτικές), των Μεταφορών (AEGEAN AIRLINES) του Τουρισμού 

https://aegeannetcom2015.pns.aegean.gr/


(GOLDAIR), των Πιστοποιήσεων (TEMOS), των Συμβούλων Επιχειρήσεων 

(EUROCONSULTANTS), της Ασφάλισης (INTERNATIONAL LIFE), της Διαφήμισης (BOLD 

OGILVY), καθώς και από το γενικότερο επιχειρηματικό χώρο, με απώτερο στόχο τη 

διαμόρφωση της ελληνικής αγοράς του ιατρικού τουρισμού, καθώς και τη συνεργασία σε 

θέματα προώθησης του τουρισμού και της υγείας. 

Σκοπός ο πλήρης συντονισμός της εν λόγω δράσης. Η επιτυχία μας εξαρτάται και από τη 

συλλογική δύναμή μας, και η συμμετοχή σας είναι αναγκαία ώστε να συνδράμετε με το κύρος 

και την πείρα σας στην ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα με όλα τα προφανή 

επιχειρηματικά οφέλη για όλους. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να επισκεφθείτε την 

επίσημη ιστοσελίδα www.elitour.org/conference2015 

ή να επικοινωνήσετε απευθείας με την PCO Goldair Congress και στο e-mail: 

info-c2015@elitour.org 

 

Ουραγος στο E-COMMERCE η Ελλαδα. 

Την τελευταία θέση μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 

ψηφιακής οικονομίας κατέχει η Ελλάδα, αφού συγκεντρώνει ποσοστό μόλις 18,3% στις 

ηλεκτρονικές πωλήσεις που πραγματοποιούνται, τη στιγμή που ο μέσος Κοινοτικός όρος 

βρίσκεται στο 25,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία του τελευταίου Ευρωβαρόμετρου για το 2014. 

Η συγκεκριμένη επίδοση φέρνει τη χώρα μας στην τελευταία θέση της κατάταξης των 

ευρωπαϊκών χωρών, ως προς το ποσοστό των πωλήσεων που πραγματοποιούνται μέσω 

του Διαδικτύου. Αντίθετα, πρώτο αναδεικνύεται το Λουξεμβούργο (46,4%), ενώ ακολουθούν 

η Λετονία (37,2%), η Ρουμανία (36%), η Πολωνία και το Βέλγιο μοιράζονται την τέταρτη θέση 

(33,9% και 32) και στην πέμπτη θέση ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία (32,5%). 

 

 

Η «Σταση πληρωμων» του δημοσιου θετει σε κινδυνο 1 Δις Ευρω από το ΕΣΠΑ. 

Σε άμεσο κίνδυνο βρίσκονται πλέον κονδύλια 1 δισ. ευρώ από το παλιό ΕΣΠΑ, που παρά το 

γεγονός ότι βαίνει οριστικά προς το τέλος του, διανύει και τη δυσκολότερη χρονιά σε ό,τι 

αφορά την υλοποίηση των έργων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η στάση πληρωμών από την 

πλευρά του Δημοσίου μπλοκάρει την ομαλή εκτέλεση των έργων, που θα πρέπει πάση θυσία 

να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2015. Επιπλέον καθυστερεί τις πληρωμές από την 

Κοινότητα, η οποία πληρώνει απολογιστικά τα έργα, δηλαδή αφού πρώτα πληρωθούν από 

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και κατατεθούν στην ΕΕ τα αντίστοιχα «τιμολόγια». 

Είναι χαρακτηριστικό ότι όλο το 2015 τα αιτήματα πληρωμών που έχει υποβάλει η ελληνική 

πλευρά περιορίζονται στα 120 εκατ. ευρώ  ενώ τα υπόλοιπα χρήματα που μπορούν να 

διεκδικηθούν από την Κοινότητα φθάνουν τα 3,5 δισ ευρώ. Στη ζώνη κινδύνου βρίσκονται όχι 

μόνο τα οδικά και τα περιβαλλοντικά έργα, αλλά και τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται 

από ιδιώτες 

 

 

Από 250 Έως 1.500 Ευρώ οι συντάξεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με την EUROSTAT. 

Από τη Λιθουανία ως τη Γαλλία, περνώντας από την Ελλάδα, οι συντάξεις στην Ευρώπη 

κυμαίνονται από τα 250 ως τα 1.500 ευρώ και πλέον, όμως λαμβανομένου υπόψη του 

κόστους διαβίωσης, η φτώχεια πλήττει πάνω από το 12% των ευρωπαίων συνταξιούχων, 

σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Το ζήτημα των συντάξεων είναι ένα από τα κυριότερα 

σημεία τριβής στη διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης με τους διεθνείς πιστωτές της, 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο. 

http://www.elitour.org/conference2015
mailto:info-c2015@elitour.org


TτΕ: Σχεδόν 30 Δις. Ευρώ οι εκροές καταθέσεων μεταξύ Δεκ. 2014 - Απρ. 2015. 

Εκροές καταθέσεων που προσεγγίζουν τα 30 δισ. ευρώ σημειώθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 

2014 και Απριλίου 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που 

δημοσιεύονται στην Έκθεση για την Νομισματική Πολιτική. Ειδικότερα, σύμφωνα με ειδική 

αναφορά που γίνεται για τις καταθέσεις στην έκθεση της ΤτΕ, συνολικά την περίοδο 

Οκτωβρίου 2009-Απριλίου 2015 παρατηρούνται τρεις φάσεις στην εξέλιξη των ροών 

καταθέσεων των εγχώριων μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών προς και 

από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. 

 

 

Ανανεωμένη έκδοση του Επιχειρηματικού Οδηγού για την Ιαπωνία. 

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε αναρτήσει πλήρως ανανεωμένη έκδοση του Επιχειρηματικού 

Οδηγού για την Ιαπωνία ως προς την μορφή και το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα www.japan-

greece-business.gr 

 

Ο Επιχειρηματικός Οδηγός είναι προσβάσιμος και από κινητά τηλέφωνα και είναι 

διασυνδεδεμένος με τα βασικά κοινωνικά δίκτυα. 

 

Επισης στην ιστοσελίδα μας http://www.japan-greece-business.gr/#!greek-embassy-

business-calendar/crh1 θα βρείτε πληροφορίες για 3 παρουσιάσεις της ιαπωνικής αγοράς 

που θα γίνουν στις 7, 9 και 14 Ιουλίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

 

Σας ενημερώνουμε παράλληλα ότι έχουμε αναρτήσει στην ενότητα «Επιχειρηματικές 

Αποστολές» του επιχειρηματικού οδηγού μας στην διεύθυνση www.japan-greece-business.gr 

πληροφορίες για τις επερχόμενες επιχειρηματικές αποστολές που αφορούν τον τεχνολογικό 

κλάδο 

 

Διονύσης Πρωτοπαπάς 

Σύμβουλος Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

Πρεσβεία της Ελλάδος 

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

T: +81-3-34045853, 34041195 

K: +81-80-42908501 

 

 

ConhIT 2016 
Διεθνής Έκθεση Εφαρμογών Πληροφορικής στην Υγειονομική Περίθαλψη 

Βερολίνο 
19.- 21.04.2016 

 
Δωρεάν Business & Hospital Excursions στο πλαίσιο της έκθεσης! 

 
Κυρίες και κύριοι, 
μετά από oχτώ συνεχείς επιτυχημένες διοργανώσεις, η Διεθνής Έκθεση 
Εφαρμογών Πληροφορικής στην Υγειονομική Περίθαλψη, conhIT θα ανοίξει και 
πάλι τις πύλες της από τις 19 μέχρι τις 21 Απριλίου 2016 στο Βερολίνο. Η 
συγκεκριμένη διοργάνωση, είναι βιομηχανική έκθεση, κλαδικό και ακαδημαϊκό 
συνέδριο, αλλά και προσφορά networking, Όλα αυτά φροντίζει να παρουσιάζονται 
χωρισμένα θεματικά και χρονικά (πρωί-απόγευμα) προς όφελος του επισκέπτη. Η 
conhIT προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών δημόσιας υγείας και αποτελεί το 
σημείο συνάντησης για ΙΤ (information technology) λύσεις στον κλάδο.  

http://www.japan-greece-business.gr/
http://www.japan-greece-business.gr/
http://www.japan-greece-business.gr/#!greek-embassy-business-calendar/crh1
http://www.japan-greece-business.gr/#!greek-embassy-business-calendar/crh1
http://www.japan-greece-business.gr/


 
Οι τομείς που παρουσιάζονται στην conhIT είναι οι εξής: 
 hardware, software και τεχνολογία δικτύων ιατρικών υπηρεσιών 
 συστήματα πληροφοριών 
 αρχειοθέτηση  
 λύσεις επικοινωνίας 
 τηλεϊατρική και ιατρική τεχνολογία/ ΙΤ 

 χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες/ παροχή συμβουλών 
 βιβλιογραφία 
 σύλλογοι και ινστιτούτα 
 εκπαίδευση κι έρευνα 
 
Εκτός από τους παραπάνω τομείς, η έκθεση έχει να παρουσιάσει κι άλλα περίπτερα, 
όπως το κλαδικό περίπτερο τύπου, το περίπτερο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
νοσοκομείων κ.α. Το συνεδριακό και ακαδημαϊκό πρόγραμμα conhIT περιλαμβάνει 
επεξεργασία πληροφοριών στο σύστημα δημόσιας υγείας, μάνατζμεντ υπηρεσιών 
υγείας, διοίκηση επιχειρήσεων με IT, ενσωμάτωση IT συστημάτων και ιατρικής 
τεχνολογίας, IT στην καθημερινή φροντίδα των ασθενών, ένταξη τηλεϊατρικής κ.α. 
Απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται με την τεχνολογία πληροφοριών, το 
μάνατζμεντ, τις μονάδες ελέγχου, τη θεραπεία και την αποκατάσταση, σε γιατρούς, 
νοσοκόμους, τραυματιοφορείς, εκπαιδευόμενους και σπουδαστές, αλλά και σε 
συμβούλους και φορείς παροχής υπηρεσιών.  
 
Με 7.500 εμπορικούς επισκέπτες και 388 εκθέτες από 14 χώρες, ολοκληρώθηκε η 
περσινή διοργάνωση σε 15.000 τ.μ. εκθεσιακής επιφάνειας. Όπως κάθε χρόνο, 
πλήθος διαπιστευμένων δημοσιογράφων μετέδωσε το εκθεσιακό γεγονός ανα τον 
κόσμο. Μεγάλο είναι κάθε χρόνο και το ενδιαφέρον για τα συνέδρια που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της έκθεσης.  
 
Στο πλαίσιο της conhIT 2015 υπήρξε για πρώτη φορά ένας ειδικός χώρος 
συνάντησης για προγραμματιστές, παραγωγούς, χρήστες και εν δυνάμει επενδυτές. 
Στο χώρο αυτό με την ονομασία mobile health ΖΟΝΕ  παρουσιάστηκαν, αλλά και 
συζητήθηκαν νέες προτάσεις και λύσεις της προώθησης παραμέτρων υγείας μέσω 
διαδικτύου. Αυτός ο κλάδος έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τα έσοδα του 
προβλέπεται να τριπλασιασθούν μέσα στην επόμενη τριετία και να φτάσουν τα 23 
δισεκατομμύρια δολάρια, από 6,9, που υπολογίζεται ότι είναι σήμερα.  
 
Μεγάλο ενδιαφέρον και πολλά οφέλη παρουσιάζει ο διαγωνισμός Application από 
την AppCircus. Στο διαγωνισμό αυτό μπορούν να λάβουν μέρος εφαρμογές, το 
περιεχόμενο των οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον κλάδο της υγείας 
γενικότερα. Επίσης, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, προσφέρονται, για 
περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, δωρεάν δύο Hospital και μία Business 
Excursion, κατά τη διάρκεια των οποίων οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν ενεργά από κοντά μέρος του Γερμανικού Συστήματος Υγείας.  
 
Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.conhit.de Για κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή 
προπώλησης και για πληροφορίες εκθετών απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού 
Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα, Αθήνα, τηλ. 210 64 19 000 & 210 64 19 
038 και Θεσσαλονίκη, τηλ. 231 32 77 33.  
 
 
 

 

 

 

 



 

 

SIAL INTERFOOD, a unique platform to tap into new 
dynamic markets 

 
  
  

 Indonesia’s rapid rise in the global food and 
beverage industry has been underlined by a joint 
venture between SIAL network and Krista 
Exhibitions, as the two companies combine to 
present a trade show offering more than 1,000 
exhibitors from 20 countries unrivaled access to 
one of the world’s most dynamic regions. 

 

BOOK YOUR STAND 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Η ομάδα της GREAT – Trade Exhibitions and Exports, σας προσκαλεί στην Δ.Ε. 

SAUDI AGRO FOOD 2015, 

που θα λάβει χώρα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας από 11 έως 14 Οκτωβρίου 2015. 

 Η έκθεση πραγματοποιείται παράλληλα με την SAUDI FOODPACK για τις 

συσκευασίες και τεχνολογίες επεξεργασίας τροφίμων. 

Ενισχύστε τις εξαγωγές σας στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας αλλά και της ευρύτερης 

περιοχής της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής  

μέσα από την προβολή σας στο μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας.  

Η εταιρεία μας θα οργανώσει για σας όλες τις λεπτομέρειες της εκθεσιακής σας 

παρουσίας για την εύρυθμη λειτουργία του περιπτέρου σας 

πριν και κατά τη διάρκεια του εκθεσιακού γεγονότος προς διευκόλυνση του 

προγράμματος σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνηστε στο info@greatexhibitions.gr    

Sales Department 
GREAT – Trade Exhibitions and Exports – Consulting 

38, Mesogion Avenue 
11527, Athens, GR 

Tel. +30 210 7755080 
Fax +30 210 7755049 

info@greatexhibitions.gr 
 

http://sialinterfood.com/exhibiting/blank/
mailto:info@greatexhibitions.gr
mailto:info@greatexhibitions.gr


 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Rm 2511, Janggyo Bldg, Janggyo-dong 1, Chung-ku, Seoul, Korea 100-760 

Τηλ: +82-2-754-8292, Fax: +82-2-754-8293 

E-mail: ecocom-seoul@mfa.gr 

 

 

Θέμα: Κορεατική διεθνής έκθεση Food Week Korea 2015 
 
Από 18 έως 21 Νοεμβρίου 2015 θα διοργανωθεί στο εκθεσιακό κέντρο της Σεούλ 
COEX η «Food Week Korea 2015». Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη διεθνή 
έκθεση τροφίμων της Κορέας, στην οποία το 2014  συμμετείχαν 748 επιχειρήσεις, εκ 
των οποίων 161 από το εξωτερικό, από 28 χώρες, ενώ την επισκέφτηκαν 47.437 
επισκέπτες.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της έκθεσης 
http://koreafoodweek.com/ ή να ζητήσουν τη βοήθεια του Γραφείου ΟΕΥ Σεούλ.  

Η Νότια Κορέα είναι η 13η μεγαλύτερη οικονομία και η 7η εμπορική δύναμη 
παγκοσμίως, με 51 εκατ. πληθυσμό. Το συνολικό μέγεθος της κορεατικής αγοράς 
τροφίμων ανέρχεται σε $ 70 δις, στα οποία αντιστοιχούν εισαγωγές $ 24 δις.  

Από 1-7-2011 ισχύει η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Κορέας - ΕΕ, με την οποία 
αίρονται οι δασμοί, άμεσα ή με κάποια μεταβατική περίοδο, πλην ελαχίστων 
εξαιρέσεων. Ειδικά για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, έχει συναφθεί συμφωνία 
αμοιβαίας αναγνώρισης συστημάτων πιστοποίησης, η οποία ετέθη σε ισχύ από 
1/2/2015. Με την άρση των προβλημάτων πιστοποίησης, αναμένεται σημαντική 
αύξηση των κορεατικών εισαγωγών βιολογικών προϊόντων.  

Η ιστοσελίδα της έκθεσης είναι http://www.seoulfoodnhotel.co.kr  

 

 

 

http://koreafoodweek.com/
http://www.seoulfoodnhotel.co.kr/


1) IWE ISTANBUL WATER EXPO 

Water and Wastewater Treatment Technologies Exhibiton 
ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

www.istanbulwaterexpo.com 
Από 3 έως 5 Σεπτεμβρίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 

 

2)  Fire & Rescue Exhibition 
19th International Fire, Emergency & Rescue Exhibition 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

    3) Safety & Health Exhibition 
4th International Occupational Safety & Health Exhibition 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
 

http://www.isafshf.com/en/ 

Από 10 έως 13 Σεπτεμβρίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 
 

4) JEWELRY SHOW 

41th Istanbul International Jewellery, Watch & Equipment Fair 
41η Διεθνής Έκθεση Κοσμημάτων, Ρολογιών και Εξοπλισμού 

http://october.istanbuljewelryshow.com/en/Page/12/ana-sayfa.aspx   

Από 15 έως 18 Οκτωβρίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 
 

5) WOOD PROCESSING MACHINERY 

28th Wood Processing Machines, Cutting Tools, Hand Tools Fair 
28Η ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ – ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 
http://www.agacmakinesi.com/en/index.php 

  

6) INTERMOB 

18th International Furniture Side Industry, Accessories, Forestry Products and Wood 
Technology Fair 

18Η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΞΥΛΟΥ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΞΥΛΟΥ 

http://intermobistanbul.com/en/index.php 
  

Από 10 έως 14 Οκτωβρίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 

 

BURSA AGRICULTURE  

13 -17/10/2015 

International 13th Agriculture, Seed Raising, Saplings and Dairy Industry Fair 

13η Διεθνής Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων – Σπόροι – Γαλακτοκομικών προϊόντων κλπ. 

http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=1576802&N=3571&L=3183&F=H
http://www.isafshf.com/en/
http://october.istanbuljewelryshow.com/en/Page/12/ana-sayfa.aspx
http://www.agacmakinesi.com/en/index.php
http://intermobistanbul.com/en/index.php


 

BURSA STOCKBREEDING AND EQUIPMENT FAIR   

14 -18/10/2015 

International 8th Stockbreeding and Equipment Fair  

8η Διεθνής Έκθεση Κτηνοτροφίας και Μηχανημάτων  
http://www.burtarim.com/  

Από 13 έως 18 Οκτωβρίου 2015 στην Προύσα της Τουρκίας 

 

 

Το Κατάκολο είναι η πύλη της Ηλείας και της Δυτικής Ελλάδας και υποδέχεται κάθε χρόνο 

εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο μέσω των κρουαζιερόπλοιων. 

Οι επισκέπτες αυτοί αγαπούν την Ελλάδα και τα αγροτικά προϊόντα της και πραγματικά τα 

ζητούν όπου και αν βρεθούν. 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη μιας εβδομαδιαίας έκθεσης 

από 21 - 28 Ιουλίου στο Κατάκολο την 1η Έκθεση γευσιγνωσίας, τοπικών προϊόντων και 

λαϊκής τέχνης η οποία θέλουμε και με την δική σας βοήθεια να γίνει θεσμός. 

Η δράση αυτή θα αποτελέσει πόλο έλξης τόσο για τους επισκέπτες των κρουαζιερόπλοιων 

όσο και για τους Ηλείους πολίτες που θα κατακλίσουν το Κατάκολο τις μέρες διεξαγωγής 

γεμίζοντας έτσι και τα τοπικά καταστήματα της περιοχής δίνοντας τους πίσω λίγο από την 

παλιά τους εμπορική αίγλη. 

Το πρόγραμμα της έκθεσης θα εμπλουτιστεί με πολλές δράσεις και μουσικές εκδηλώσεις οι 

οποίες θα βοηθήσουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας. Οι εκθέτες που θα συμμετέχουν 

στην 1η Έκθεση γευσιγνωσίας, τοπικών προϊόντων και λαϊκής τέχνης θα έχουν την 

δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε χιλιάδες επισκέπτες, να δικτυωθούν με 

μεγάλους εξαγωγείς και αλυσίδες χονδρικής, να πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στο 

κοινό της έκθεσης. 

 

 

 

 

 

 



 

 

COME TO MEET THE GREEKS: 

Το σύνθημα για την εκκίνηση του προγράμματος hosting των Διεθνών Buyers της 2
ης

 

Έκθεσης GREEK TOURISM Expo 2015 

Με πολύ αυξημένο το ενδιαφέρον της Ελληνικής τουριστικής αγοράς συνεχίζεται η 

προετοιμασία της Έκθεσης  GREEK TOURISM Expo που θα πραγματοποιηθεί 4-6 

Δεκεμβρίου στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan expo. 

Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε ήδη και η προώθηση της Έκθεσης σε χιλιάδες επιλεγμένους Tour 

Operators του εξωτερικού που διαθέτει η Travel Media Applications, strategic partner της 

Έκθεσης και υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος των Hosted Buyers. 

Στην Έκθεση θα συμμετέχουν 100 διεθνείς Buyers από χώρες-κλειδιά για τον Ελληνικό 

τουρισμό .  Για το Leisure και MICE προσκαλούνται  Tour Operators από την Ευρώπη  ( 

Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, 

Φιλανδία,  Πολωνία,  Αυστρία, Ουγγαρία,  Ισπανία, Ολλανδία, Κύπρος) , τα Βαλκάνια 

(Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία), τη  Ρωσία, τη Τουρκία ενώ ειδικά για τον luxury τουρισμό 

θα συμμετέχουν buyers από τα  Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,( Αμπού Ντάμπι, ΝτουμπάΙ), τη 

Σαουδική Αραβία ( Ομάν, Ιράν, Κατάρ), Μπαχρέϊν, Λίβανο, Ινδία και Ταϋλάνδη. 

Βασικοί άξονες στους οποίους θα εστιάσει το ενδιαφέρον  της η 2
η
 Έκθεση GREEK 

TOURISM Expo είναι : 

 Η άρτια παρουσίαση όλων των κλάδων του τουρισμού 

 Η προώθηση πετυχημένων επαγγελματικών συνεργασιών μέσω των  Β2Β Meetings 

που θα πραγματοποιήσουν οι 100 Hosted Buyers αποκλειστικά και μόνο με τους 

εκθέτες 
 Η προώθηση των συνεργασιών μεταξύ  των επισκεπτών της Έκθεσης, των Εκθετών 

αλλά και των εγχώριων Buyers που θα φιλοξενηθούν στο  ειδικού σχεδιασμού 

περίπτερο GREEK TOURISM TRAVEL  LAND.    

 Η παρουσίαση ειδικού section LUXURY BOUTIQUE HOTELS, VILLAS & 

APARTMENTS και τέλος 

 Η ανάδειξη των σημαντικών  κλάδων  e-TRAVEL  & e-HOSPITALITY.  Οι 

επισκέπτες της τουριστικής βιομηχανίας (ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά γραφεία)  θα 

έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν  εφαρμογές και λύσεις για τη μείωση του κόστους 

λειτουργίας τους (ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων –web booking engines, 

συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και αυτοματοποίησης ξενοδοχειακών 

μονάδων, software applications για ταξιδιωτικά γραφεία κ.λ.π.) αλλά και  κανάλια 

προβολής των ξενοδοχείων και  τουριστικών  προϊόντων τους  

 

 

Leadertech - Leaderexpo 
Κονίτσης 3-5      Τ.Κ.15125    210 61 41 164 

info@leaderexpo.gr 

 

 

 

 

mailto:info@leaderexpo.gr


 

 

 

 

 

The Energy and Climate Change Policy Network 
  

3rd open call 
  

The PROMITHEAS Network is organizing for the eighth year the  
  

International Scientific Conference on "Energy and 
Climate Change"  

  
Contributing to deep decarbonization 

  

during 7-8-9 October 2015 in Athens (Greece).  
  

Please find more details regarding this event at the attached broschure. We apologise if you 
received this message more than once. 

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

 

 
25η DETROP BOUTIQUE & 7η ARTOZYMA 2016 

 
Η γαστρονομική παράδοση της πολυπολιτισμικής Θεσσαλονίκης, που αποτέλεσε σταυροδρόμι λαών και 

πολιτισμών και ο σύγχρονος, δυναμικός και εξωστρεφής κλάδος των τροφίμων-ποτών, συναντώνται 

από τις 26 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016 στην 26η DETROP BOUTIQUE Διεθνή Έκθεση 
Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Συσκευασίας και στην 7η ARTOZYMA Διεθνή 

Έκθεση Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής, Μηχανημάτων, Πρώτων Υλών, Εξοπλισμού & 
Έτοιμων Προϊόντων, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

Έπειτα από την απόλυτα επιτυχημένη διοργάνωση της DETROP του 2015, η DETROP 
BOUTIQUE έρχεται να συνεχίσει το έργο της τα ζυγά έτη δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους μικρούς 

παραγωγούς οι οποίοι έχουν την ανάγκη προβολής και δικτύωσης των προϊόντων τους, σε ετήσια 

βάση, στις αγορές του εξωτερικού που αναζητούν το καλό, ποιοτικό και διαφορετικό ελληνικό προϊόν. 
Την ίδια στιγμή, η εκ νέου υλοποίηση της Διεθνούς Έκθεσης Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής, 

Μηχανημάτων, Πρώτων Υλών, Εξοπλισμού & Έτοιμων Προϊόντων ARTOZYMA απαντά στις 
αυξημένες ανάγκες των εγχώριων επιχειρήσεων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, προκειμένου να 

ανοίξουν διαύλους συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων. 

Οι δύο εκθέσεις θα φιλοξενήσουν ομαδικές αποστολές εμπορικών επισκεπτών από την ευρύτερη 
περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, αλλά και τα Βαλκάνια, καλύπτοντας την ανάγκη για οικοδόμηση 

συνεργασιών και εμπορικών επαφών. 
 

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση, είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε οποιοδήποτε 

θέμα αφορά στην εν λόγω έκθεση. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Sevi Kaffa 
Project Manager  

154 Egnatia str, 54636 Thessaloniki, Greece 

T. +30 2310 291201, 291142  
F. +30 2310 291692 

 

detrop@helexpo.gr 

gr.linkedin.com/in/sevikaffa/ 
www.helexpo.gr 

mailto:promitheas@kepa.uoa.gr
mailto:detrop@helexpo.gr
http://gr.linkedin.com/in/sevikaffa/
http://www.helexpo.gr/


 

 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 

Ιστοσελίδα του Πανευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network» 

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

 

Ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας  

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

  

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) 

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

  

Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ  

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

  

Επιτροπή των Περιφερειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Δοκιμαστική ομάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

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

 

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

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας 

www.infosoc.gr 

 

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

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 

www.ependyseis.gr 

 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

www.epimetol.gr 

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

Κος Ρόμπολας Γεώργιος 

Δημόσιες 
Σχέσεις:  Κος Ρόμπολας Γεώργιος 

Οικονομικά:  Κος Αγγέλης Γεώργιος 

Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Τηλέφωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26410 22590 

Ταχυδρομικ
ή 
Διεύθυνση: 

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

Ηλεκτρονικ
ές 
Διευθύνσεις
: 

grombol@epimetol.gr  

Ιστοσελίδα: 

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

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

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