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ΘΔΜΑΣΑ  ΔΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ 
 
Τπνρξεσζε ππνβνιεο απνδεηθηηθνπ θνξνινγηθεο δεισζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. απφ ηηο κε 

θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο. 

Όινη νη ππφρξενη εγγξαθήο ζην Γ.Δ.ΜΗ. πνπ δελ είλαη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο, δειαδή 

φινη εθηφο απφ Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ι.Κ.Δ., θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη Ο.Δ. , Δ.Δ., πλ ΠΔ,. 

ΑΣΟΜΙΚΔ, ΑΣΙΚΔ ΔΣΑΙΡΙΔ, ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΔ θιπ, έρνπλ ππνρξέσζε 

θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ηνπ απνδεηθηηθνχ ππνβνιήο θνξνινγηθήο ηνπο δήισζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Τ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΔΚ Β’ 3623). Η θαηαρψξηζε πξέπεη 

λα γίλεη εληφο δχν κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο, κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν απφ ηελ ηζηνζειίδα https://services.businessportal.gr 

  

Οδεγίεο πξνο ηνπο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο Γ.Δ.ΜΗ. γηα ηελ αίηεζε «Τπνβνιή 

απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο δήισζεο. 

 

 

https://services.businessportal.gr/


 

Οδεγίεο  γηα ηελ αίηεζε "Yπνβνιή απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο δήισζεο" ε νπνία πξέπεη λα 

ππνβάιιεηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ινηπνχο 

ππφρξενπο (Ο.Δ., Δ.Δ., πλ.Π.Δ., Αηνκηθέο, Αζηηθέο Δηαηξείεο, Κνηλνπξαμίεο, θιπ), πιελ ησλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Α.Δ., Δ.Π.Δ.. Ι.Κ.Δ.), εληφο δχν κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

θνξνινγηθήο δήισζεο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζηελ δηεχζπλζε www.businessportal.gr ζε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ππ΄αξηζκ. 79752/30-12-2014 (ΦΔΚ–

3623/Β/31-12-2014) «Διάρηζηα εηεζίσο θαηαρσξηζκέλα ζην ΓΔΜΗ ζηνηρεία». 

 

Αλάιπζε αλά θιάδν/πξντφλ ηνπ εηζαγσγηθνχ εκπνξίνπ θξαηψλ,  

πνπ βνεζά ζηε  ράξαμε ζηξαηεγηθήο ησλ ειιήλσλ εμαγσγέσλ 

 

Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ζηήξημεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ επεμεξγάζηεθε ζηνηρεία απφ δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη 

παξνπζηάδεη αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπ εηζαγσγηθνχ εκπνξίνπ 15 ρσξψλ αλά θιάδν. ηελ 

πξψηε θάζε αλάξηεζεο  

(http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=1430&cnode=11

5) ηέηνησλ πηλάθσλ κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ 2014, σο θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ 

ρσξψλ, ειήθζεζαλ ππφςε νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη ην ΤΠΔΞ εληφο ηνπ 2016 

(φπσο π.ρ. νη επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ή έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζ’ απηέο ηηο ρψξεο, ε νξγάλσζε ησλ Μεηθηψλ 

Γηππνπξγηθψλ Δπηηξνπψλ θ.ιπ.) 

Σν αξρείν απηφ ζα εκπινπηίδεηαη δηαξθψο κε ζηνηρεία εηζαγσγψλ θαη άιισλ θξαηψλ. Η 

ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε βάζε ηελ ηππνπνηεκέλε ηαμηλφκεζε ηνπ Γηεζλνχο εκπνξίνπ 

(ΣΣΓΔ) - Standard International Trade Classification (SITC), πξνήιζε απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο Comtrade Database. πίλαθαο απνηειείηαη απφ δχν ζηήιεο. ηελ πξψηε 

ζηήιε παξνπζηάδνληαη νη εηζαγσγέο απφ φιν ηνλ θφζκν ηεο θάζε ρψξαο, θαηά θζίλνληα 

αξηζκφ αμίαο. Οη εθαηφ (100) πξψηεο θαηεγνξίεο εηζαγφκελσλ πξντφλησλ, είλαη ρσξηζκέλεο 

αλά 25 κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα θαη δείρλνπλ ηε δήηεζε πνπ ππάξρεη ζηελ εθάζηνηε ρψξα. 

Σα πξντφληα απφ ηηο εθαηφ (100) πξψηεο θαηεγνξίεο πνπ δελ είλαη ρξσκαηηζκέλα, 

θαλεξψλνπλ ηελ απνπζία ηνπο απφ ηε δεχηεξε ζηήιε ησλ ειιεληθψλ εμαγψγηκσλ 

πξντφλησλ.  ηε δεχηεξε ζηήιε, παξνπζηάδνληαη νη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο πξνο ηελ ρψξα 

δηαπίζηεπζεο, εμίζνπ θαηά θζίλνληα αξηζκφ αμίαο. ’ απηή ηελ ζηήιε θαίλεηαη ε ζέζε ησλ 

ειιεληθψλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη πνηέο απφ ηηο εθαηφ (100) 

πξψηεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, πνπ εηζάγεη ε εθάζηνηε ρψξα απφ φιν ηνλ θφζκν , εμάγεη ε 

Διιάδα πξνο απηήλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εκπνξίνπ  θάζε ρψξαο μερσξηζηά, θαίλεηαη πνηέο είλαη νη θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ ή πνηά είλαη ηα πξντφληα εθείλα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ έληνλν 

εηζαγσγηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε ρψξα εηζαγσγήο ή έληνλν ελδηαθέξνλ γηα θάζε 

εμαγσγέα. Γεδνκέλεο ηεο πςειήο δήηεζεο ζε θάπνηα απφ ηα πξντφληα ζηηο ρψξεο 

εηζαγσγήο, ζεσξείηαη εχινγν φηη ε ράξαμε κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο Διιήλσλ 

εμαγσγέσλ ππέξ απηψλ ησλ πξντφλησλ (δηαθφξσλ πνηθηιηψλ θαη πνηνηήησλ) έρεη πνιιέο 

πηζαλφηεηεο  λα πξνζδψζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ππέξ ηνπ εμαγσγέα. 

ηφρνο ηεο αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη ε ελεκέξσζε ησλ 

Διιήλσλ εμαγσγέσλ θαη ε επηβνήζεζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ράξαμε ηεο εμαγσγηθήο ηνπο 

πνιηηηθήο αλά ρψξα/ πξντφλ. 

Tα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο είλαη αλαξηεκέλα ζην AGORA (link: 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=1430&cnode=11

5 
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Α.ΥΑΡΙΣΗ: ρεδφλ 47.000 αηηήζεηο γηα ην ΔΠΑ. 

Με ηελ ππνβνιή 46.987 αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία 

ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηα ηέζζεξα πξψηα πξνγξάκκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» (ΔΠΑλΔΚ). χκθσλα κε ηνλ 

αξκφδην πθππνπξγφ Αιέμε Υαξίηζε, «φιεο νη δξάζεηο ζπλάληεζαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ, 

πνπ απνηππψζεθε ζε πνιχ πςειφ αξηζκφ αηηήζεσλ, κε ζπλέπεηα κάιηζηα λα απμήζνπκε 

ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηνλ α' θχθιν ζηα 322 εθαη. επξψ απφ ηα 270 εθαη. 

επξψ πνπ πξνβιέπνληαλ αξρηθά». 

 

Δηνηκάδεηαη λέα ξχζκηζε γηα ηελ απνπιεξσκή αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ. 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (ΚΔΑΟ) πξνθχπηεη φηη απφ 

ηα 15,7 δηζ. επξψ ην 19,73% (πνζφ 3,1 δηζ. επξψ) ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο δεκηνπξγήζεθε 

απφ νθεηιέηεο πνπ άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχλ νθεηιέο γηα πξψηε θνξά απφ ην 2010 θαη κεηά, 

ελψ ην 80,27% (πνζφ 12,6 δηζ. επξψ) δεκηνπξγήζεθε απφ νθεηιέηεο πνπ άξρηζαλ λα 

δεκηνπξγνχλ νθεηιέο γηα πξψηε θνξά απφ ην 2009 ή παιαηφηεξα. Παξάιιεια, θαίλεηαη φηη 

ην 50,22% ησλ νθεηιψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ΚΔΑΟ είλαη ζρεηηθά πξφζθαηεο, ήηνη έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κεηά ην 2009, ελψ ην 49,78% είλαη παιαηφηεξεο νθεηιέο. Γηα λα κπνξέζεη λα 

εηζπξάμεη κέξνο ησλ 15,7 δηζ. επξψ θαη εηδηθά θνκκάηη ησλ λέσλ ρξεψλ πνπ αλέξρνληαη ζε 

3,1 δηζ. επξψ ε θπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζεζκνχο εμεηάδεη ξχζκηζε βάζεη ηεο 

νπνίαο ν αξηζκφο ησλ κεληαίσλ δφζεσλ θαη ην χςνο ηνπ πνζνχ ηνπο ζα ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ηελ εηζθνξνδνηηθή ηθαλφηεηα θάζε ππφρξενπ. Η ξχζκηζε πνπ ζα απεπζχλεηαη κφλνλ 

ζηνπο ζπλεπείο νθεηιέηεο ζα δηεπθνιχλεη επηρεηξήζεηο θαη επαγγεικαηίεο λα αληεπεμέιζνπλ 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη λα κε ζηεξνχληαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. Έηζη, ζα 

δηαζθαιηζηεί ε επαλέληαμε ζην ζχζηεκα λέσλ αζθαιηζκέλσλ θαη εξγνδνηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξαγκαηηθή αδπλακία θαη δελ θαηάθεξαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηε ξχζκηζε ηνπ 

2015, ε νπνία έζεηε γεληθέο πξνυπνζέζεηο γηα έληαμε κε ζπλέπεηα λα επλννχληαη νθεηιέηεο 

πνπ δελ ρξεηάδνληαλ δηεπθφιπλζε, ελψ αληίζεηα πιήηηνληαλ αδχλακνη πνπ πξαγκαηηθά δελ 

κπνξνχζαλ λα πιεξψζνπλ. 

 

ΜΟΝΟ e-πιεξσκέο ζα δέρεηαη ε εθνξία γηα ην αθνξνιφγεην. 

Αθνξνιφγεην απφ θέηνο κφλν κε e-ζπλαιιαγέο θαη πιαζηηθφ ρξήκα, bonus επηζηξνθήο 

θφξνπ ζε φζνπο ζπγθεληξψλνπλ δηπιάζηεο e-απνδείμεηο απφ ηα παιηά φξηα, ππνρξεσηηθά 

POS ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ζηαδηαθά έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο, δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Taxis κε ηακεηαθέο κεραλέο είλαη ηα βαζηθά κέηξα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην λέν λνκνζρέδην 

ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε  δεκνζηεχκαηα ηχπνπ. Σν λνκνζρέδην, 

νπζηαζηηθά, θαζηεξψλεη ην πιαζηηθφ ρξήκα θαη ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο σο ην ππεξφπιν 

ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο. χκθσλα κε ηα 

δεκνζηεχκαηα, ην ρηίζηκν ηνπ αθνξνιφγεηνπ γηα ην 2016 ζα γίλεη απνθιεηζηηθά κε απνδείμεηο 

πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ ηε ρξήζε πηζησηηθψλ ή ρξεσζηηθψλ θαξηψλ ή κε κεηαθνξά 

ρξεκάησλ κέζσ e-banking γηα αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

 

ΟΑΔΔ : Δλεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο «Ηιεθηξνληθή Βεβαίσζε». 

Ο Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ) ζηαζεξφο ζηνλ ζηφρν ηνπ γηα 

ζπλερή βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη αλαβάζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ ησλ ππαιιήισλ, ζέηεη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία εληφο ηνπ ηξέρνληνο κελφο ηελ 

«Ηιεθηξνληθή Βεβαίσζε». Η λέα εθαξκνγή ζρεδηάζηεθε ζε ζπλέρεηα ηεο «Ηιεθηξνληθήο 

Αίηεζεο» θαη ζπλδέεηαη άξξεθηα  κε απηήλ δηφηη γηα αηηήκαηα πνπ θαηαρσξήζεθαλ 

ειεθηξνληθά ζα εθδίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ε βεβαίσζε. Δπί ηνπ παξφληνο ζα 

ρνξεγνχληαη: (1) Βεβαίσζε Αζθάιηζεο, (2)  Απαληεηηθφ-Πιεξνθνξηαθφ Έγγξαθν ζε 

πεξηπηψζεηο νθεηιήο ησλ αζθαιηζκέλσλ, κε νκνηφκνξθε, νκνηνγελή θαη ζπληεηαγκέλε 

αληηκεηψπηζε απφ φια ηα Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα ηνπ ΟΑΔΔ αλά ηελ επηθξάηεηα. Καη νη δχν 



πξναλαθεξζείζεο εθαξκνγέο, ζηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπο, ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

πνιίηεο λα εμππεξεηνχληαη ηαρχηεξα θαη ζα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ ππαιιήισλ. 

 

 

ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ – Νέα Ηιεθηξνληθή ππεξεζία «Δθηχπσζε απνδεηθηηθνχ ππνβνιήο 

δήισζεο»  

Απφ ηελ εηαηξία ΔΘΝΙΚΟ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ & ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΑΔ ( Δ.Κ.ΥΑ. Α.Δ.) 

εθδφζεθε ε αθφινπζε αλαθνίλσζε:  

Η Δζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη Υαξηνγξάθεζε Α.Δ. (ΔΚΥΑ Α.Δ.) δηεπξχλεη ηηο ειεθηξνληθέο ηεο 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ηνπ Απνδεηθηηθνχ 

Τπνβνιήο Γήισζεο (ηνπ Ν. 2308/1995) γηα ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. Πξφθεηηαη γηα ην 

απνδεηθηηθφ ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ πιεξσκή 

ηνπ πάγηνπ ηέινπο θηεκαηνγξάθεζεο. θνπφο ηεο λέαο απηήο ππεξεζίαο είλαη ε δηεπθφιπλζε 

ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ κεηάβαζε ηνπο ζην Γξαθείν 

Κηεκαηνγξάθεζεο θαη λα νινθιεξψζνπλ ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο δήισζεο ηνπο κε ηελ 

εθηχπσζε ηνπ Απνδεηθηηθνχ Τπνβνιήο Γήισζεο απφ ηνλ Η/Τ ηνπο. Η ππεξεζία είλαη 

δηαζέζηκε κέζα απφ ηελ εθαξκνγή «Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο – e-ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙO – 

Κηεκαηνγξάθεζε - Δθηχπσζε Απνδεηθηηθνχ Τπνβνιήο Γήισζεο» ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ΔΚΥΑ ΑΔ www.ktimatologio.gr, κε ηελ θαηαρψξεζε ησλ θσδηθψλ αζθαιείαο ηνπ taxisnet 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ κεηάβαζε ηνπο ζην Γξαθείν Κηεκαηνγξάθεζεο θαη λα 

νινθιεξψζνπλ ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο δήισζεο ηνπο κε ηελ εθηχπσζε ηνπ 

Απνδεηθηηθνχ Τπνβνιήο Γήισζεο απφ ηνλ Η/Τ ηνπο. Η ππεξεζία είλαη δηαζέζηκε κέζα απφ 

ηελ εθαξκνγή «Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο – e-ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙO – Κηεκαηνγξάθεζε - 

Δθηχπσζε Απνδεηθηηθνχ Τπνβνιήο Γήισζεο» ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΚΥΑ ΑΔ 

www.ktimatologio.gr, κε ηελ θαηαρψξεζε ησλ θσδηθψλ αζθαιείαο ηνπ taxisnet. 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ: Θεηηθφ ηζνδχγην 
ζηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ην Α΄6ΜΗΝΟ.  

Ο αξηζκόο ζπζηάζεωλ επηρεηξήζεωλ ζηελ Ειιάδα ην 2015 αλήιζε ζε 43.846 θαη ηωλ 

δηαγξαθώλ ζε 24.846, ελώ ην πξώην εμάκελν ηνπ 2016 θαηαγξάθνληαη 20.345 ζπζηάζεηο θαη 

16.994 δηαγξαθέο. Σα ζρεηηθά ζηνηρεία έδωζε ρζεο ζηε δεκνζηόηεηα ην ππνπξγείν 

Οηθνλνκίαο κε βάζε ηηο θαηαγξαθέο ζην Γεληθό Εκπνξηθό Μεηξών, απαληώληαο ζε 

αλαθνξέο γηα ηελ εμέιημε ηνπ αξηζκνύ ηωλ επηρεηξήζεωλ ζηε ρώξα καο 

 

ΔΦΟΡΙΑ: Έξρνληαη 30.000 πξνιεπηηθνί έιεγρνη. 

ηε δηελέξγεηα πεξίπνπ 30.000 πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ απφ ηηο ΓΟΤ θαη κεγάιν αξηζκφ 

ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ απφ ηηο Τπεξεζίεο Δξεπλψλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

(ΤΔΓΓΔ) ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, αιιά θαη ζε 

θιάδνπο ή επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειή παξαβαηηθφηεηα (εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, 

θέληξα δηαζθέδαζεο, ρψξνη δεμηψζεσλ θιπ), πξνρσξά ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 

ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  

 

  

Πάλσ απφ 1.000 Γηθνγξαθίεο ηεο ιίζηαο ΜΠΟΡΓΙΑΝ έρνπλ ήδε ηαπηνπνηεζεί.  

Πάλσ απφ 1.000 δηθνγξαθίεο πνπ αθνξνχλ θνξνινγνχκελνπο ηεο ιίζηαο Μπφξγηαλο έρνπλ 

ήδε ηαπηνπνηεζεί απφ ηηο εηζαγγειηθέο αξρέο νη νπνίεο θαη αλακέλεηαη ζην ακέζσο επφκελν 

δηάζηεκα λα θηλήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ πεξαηηέξσ έιεγρν ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ, 

φπσο πξνθχπηεη απφ δειψζεηο ηνπ αλαπιεξσηή ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Σξχθσλα 

Αιεμηάδε. Η ηαπηνπνίεζε ησλ θνξνινγνχκελσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα Μπφξγηαλο 

πξνρσξά κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Δθηηκάηαη φηη ζην άκεζν κέιινλ ζα νινθιεξσζεί ε πιήξεο 

ηαπηνπνίεζε 5.000 θνξνινγνχκελσλ απφ ηνπο 10.500 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά ζηε 

ιίζηα πνπ επεμεξγάδνληαη νη αξκφδηεο αξρέο 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/394
https://www.taxheaven.gr/
https://www.taxheaven.gr/


Καηαηγίδα θαηαζρέζεσλ θαη πιεηζηεξηαζκψλ κε ζηφρν ηε είζπξαμε 5 Γηο Δπξψ. 

Μπαξάδ θαηαζρέζεσλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη πιεηζηεξηαζκψλ αθηλήησλ γηα ηνπο 

νθεηιέηεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ εηνηκάδνπλ ηα ππνπξγεία 

Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ είζπξαμε 5 δηζ. επξψ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην 

ηερληθφ θείκελν ηνπ κλεκνλίνπ, νη εηζπξαθηηθέο ππεξεζίεο ησλ δχν ππνπξγείσλ ζα πηέζνπλ 

φζνπο ρξσζηνχλ ζην ειιεληθφ Γεκφζην πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη λα 

απνηξαπεί ην ελδερφκελν ελεξγνπνίεζεο ηνπ απηφκαηνπ κεραληζκνχ δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο ν δεκνζηνλνκηθφο "θφθηεο". 

 

  

 

Πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο ζε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θφθηε. 

Αλ ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2017 δηαπηζησζεί πσο ε Διιάδα δελ πέηπρε εθέηνο ην ζηφρν γηα 

πξσηνγελέο πιεφλαζκα 0,5% ηνπ ΑΔΠ ηφηε απηνκάησο ζα ελεξγνπνηεζεί ν γλσζηφο 

«θφθηεο», ήηνη ν κεραληζκφο δεκνζηνλνκηθήο απφθιηζεο, φπσο πξνβιέπεη ην Σερληθφ 

Μλεκφλην πλεξγαζίαο (TMU) πνπ ζπλνκνιφγεζε ε θπβέξλεζε κε ηνπο επξσπατθνχο 

ζεζκνχο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ θφθηε ζα πεξηθνπεί ε δαπάλε 

γηα ζπληάμεηο θαηά 15%, ε δαπάλε γηα κηζζνχο θαηά 45% θαη ζα πεξηζηαινχλ θαηά 19,3% νη 

θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

 

  

 ην 25% ε αδήισηε εξγαζία ζηελ Διιάδα. 

 

ην 25% εθηηκάηαη ην πνζνζηφ αδήισηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, ζηε «Γηαγλσζηηθή Έθζεζε 

γηα ηελ αδήισηε εξγαζία ζηελ Διιάδα» ε νπνία θαηαξηίζηεθε ππφ ηελ αηγίδα ηεο ΓΟΔ θαη 

επηθχξσζαλ νη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη ην ππνπξγείν Δξγαζίαο. ηα κέηξα θαηαπνιέκεζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ε έθζεζε πξνηείλεη ηελ απνζάξξπλζε ηεο «εχθνιεο» 

πξφζβαζεο ζε κεηξεηά, ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ γηα πνζά 

πάλσ απφ ηα 30 επξψ ζε θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη πςειφο θίλδπλνο γηα αδήισηεο 

ζπλαιιαγέο, ηελ πιεξσκή ηνπ ΦΠΑ απφ ηνπο αγνξαζηέο (θαη φρη απφ ηνπο πσιεηέο) θιπ. 

 

  

Σα CAPITAL CONTROLS Θα κπνξνχζαλ λα ραιαξψζνπλ απφ ηα ηέιε ηνπ 2016 

Οη έιεγρνη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ (capital controls) ζα κπνξνχζαλ λα ραιαξψλνπλ ζηαδηαθά 

απφ ηα ηέιε ηνπ 2016, αλαθέξεη ζε αλαθνίλσζή ηνπ ν νίθνο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο 

Fitch. Οη ειιεληθέο Αξρέο, ζεκεηψλεη ν νίθνο, είλαη πηζαλφλ λα ζέινπλ λα δνπλ πεξαηηέξσ 

βειηηψζεηο ζηελ θαηαλαισηηθή θαη επελδπηηθή εκπηζηνζχλε, πξηλ ραιαξψζνπλ νπζηαζηηθά ηα 

capital controls. 

 

  

 ΙΟΒΔ: Ύθεζε 1% θαη ην 2016 

Ύθεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1% πξνβιέπεη γηα εθέηνο ην Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ 

Δξεπλψλ, (ΙΟΒΔ), ζηελ ηειεπηαία έθζεζή ηνπ γηα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ε φηη 

αθνξά ηηο ηάζεηο ζηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ ΑΔΠ θαηά ην αξρηθφ ηξίκελν ηνπ 2016, ε 

εγρψξηα θαηαλάισζε ήηαλ 1,3% ρακειφηεξε έλαληη ηνπ ίδηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2015, θαηά ην 

νπνίν δηεπξχλζεθε νξηαθά (+0,3%). 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΔΜΗ:  19.000 Λνπθέηα ην πξψην εμάκελν.   

Πάλσ απφ 19.000 επηρεηξήζεηο έθιεηζαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ κέρξη ζήκεξα, ελψ ν 

αξηζκφο απηψλ πνπ άλνημαλ πεξηνξίζηεθε ζηηο 16.478, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

ΓΔΜΗ, κε ζπλέπεηα ην ηζνδχγην κεηαμχ ησλ ινπθέησλ θαη ησλ λέσλ ζπζηάζεσλ λα είλαη 

αξλεηηθφ θαηά 2.578 πεξίπνπ γηα ην 2016. 



ΔΚΣ: Έθιεηζαλ 4.277 Διιεληθέο επηρεηξήζεηο Τςειήο ηερλνινγίαο ην 2015 

Η ρεηξφηεξε ρξνληά ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο ήηαλ ην 2015 γηα ηηο επηρεηξήζεηο πςειήο 

ηερλνινγίαο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο 

(ΔΚΣ). πγθεθξηκέλα, ην 2015 έθιεηζαλ 4.277 θαη ζπζηάζεθαλ 3.249 επηρεηξήζεηο 

πςειήο ηερλνινγίαο, κε απνηέιεζκα ε θαζαξή κείσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ λα 

αλέξρεηαη ζηηο 1.028 

 

ΓΛΚ: Πξσηνγελέο πιεφλαζκα 2,48 Γηο. Δπξψ ην 1ν Δμάκελν ηνπ 2016. 

Πξσηνγελέο πιεφλαζκα 2,48 δηζ. επξψ παξνπζίαζε ν πξνυπνινγηζκφο ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2016 έλαληη πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο 1,884 δηζ. επξψ γηα ηελ ίδηα 

πεξίνδν ην 2015 θαη ζηφρνπ γηα πξσηνγελέο έιιεηκκα 1,033 δηζ. επξψ. Απηφ πξνθχπηεη 

απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζηα νπνία θαηαγξάθεηαη επίζεο 

ππέξβαζε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ ζηφρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ην πξψην εμάκελν ηνπ 

έηνπο. 

 

εκαληηθή ππέξβαζε εζφδσλ ζηηο Γ.Ο.Τ θαηά 4,25% ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

εκαληηθή ππέξβαζε θαηά 4,25% απφ ηνλ ζηφρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, παξνπζίαζαλ ηα 

έζνδα ζηηο Γ.Ο.Τ θαη ζηα ηεισλεία ην πξψην πεληάκελν ηνπ έηνπο, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Σν Μάην ε 

ππέξβαζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηνλ ζηφρν αλήιζε ζην 16,85%, παξά ηηο πςειέο 

επηζηξνθέο θφξσλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ηνλ ίδην κήλα. 

 

Γεκηνπξγείηαη θαηαπηζηεπηηθνο ινγαξηαζκφο γηα δηθαηνχρνπο ΔΠΑ. 

Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη νη φξνη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Αλνηρηνχ Καηαπηζηεπηηθνχ Λνγαξηαζκνχ (Escrow Account) ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ππέγξαςε ν Τθππνπξγφο Οηθνλνκίαο, 

Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, Αιέμεο Υαξίηζεο. Ο Αλνηρηφο Καηαπηζηεπηηθφο Λνγαξηαζκφο 

απνηειεί έλαλ κεραληζκφ πνπ εμαζθαιίδεη ζηνπο δηθαηνχρνπο πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 

πξφζβαζε ζε πνζφ ίζν κε ηελ πξνθαηαβνιή πνπ δηθαηνχληαη, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

ππνβνιή εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 

  

 Αιιάδεη ν ηξφπνο πιεξσκήο ησλ εηζθνξψλ ζην ΙΚΑ 

Με ρξήζε ελφο κνλαδηθνχ 30ςήθηνπ θσδηθνχ, κέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

ΓΙΑ, ζα θαηαβάιινληαη απφ ηηο 5 επηεκβξίνπ φιεο νη εηζθνξέο ζην ΙΚΑ. Δγθχθιηνο ηνπ 

Σακείνπ νξίδεη φηη ν θσδηθφο απηφο ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε Αξηζκφ Μεηξψνπ Δξγνδφηε ή 

Αξηζκφ Μεηξψνπ Οηθνδνκνηερληθνχ Έξγνπ θαη ζα νλνκαζηεί Σαπηφηεηα Πιεξσκήο 

Σξερνπζψλ Δηζθνξψλ. Η Σαπηφηεηα Πιεξσκήο Σξερνπζψλ Δηζθνξψλ ζα απνδίδεηαη 

άπαμ θαη δελ ζα κεηαβάιιεηαη ελψ φινη νη εξγνδφηεο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

Γεκνζίνπ, ζα θαηαβάιινπλ ηηο ηξέρνπζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα κε ηε ρξήζε ηεο ηαπηφηεηαο απηήο, αλεμαξηήησο κηζζνινγηθήο πεξηφδνπ 

εηζθνξψλ. 

 

Πην απζηεξή ε ξχζκηζε ησλ 100 δφζεσλ. 

Απφ ηνλ Ινχιην ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ην λέν απζηεξφηεξν ζχζηεκα γηα ην θαζεζηψο 

παξακνλήο ησλ νθεηιεηψλ ζηε ξχζκηζε ησλ 100 δφζεσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

4 ηνπ λφκνπ 4346/2016. πγθεθξηκέλα, απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ φζνη έρνπλ εληαρζεί ζηε 

ξχζκηζε ηνπ λ. 4321/2015 γηα ηηο 100 δφζεηο ζα ηίζεληαη απηφκαηα εθηφο ηεο ξχζκηζεο 

απηήο εθφζνλ θαζπζηεξήζνπλ λα πιεξψζνπλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 15 

εκεξψλ νπνηαδήπνηε λέα νθεηιή πξνο ην Γεκφζην έρεη βεβαησζεί ζην φλνκά ηνπο απφ 



ηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη κεηά, θαζψο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε λέα νθεηιή πξνο ην 

Γεκφζην ζα βεβαησζεί απφ δσ θαη ζην εμήο. 

 

Έξρνληαη δέθα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο γηα 90.000 λέεο πξνζιήςεηο  

Σα πξνγξάκκαηα ζα πξνθεξπρζνχλ απφ ην ππνπξγείν Δξγαζίαο θαη ηνλ ΟΑΔΓ θαη 

πεξηιακβάλνπλ ζέζεηο ζην δεκφζην αιιά θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα λενεηζεξρφκελνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη αλέξγνπο πνπ ζέινπλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα έλζεκά ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα βγνπλ ζηε ζχληαμε. 

 

Σα δχν πξψηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ κέζα ζηηο επφκελεο εκέξεο αθνξνχλ, 

ζχκθσλα κε ην Έζλνο, ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη έληαμεο ζηελ απαζρφιεζε 

γηα 13.000 λένπο απφ 18 έσο 29 εηψλ. 

 

Θα αθνινπζήζνπλ νη πξνθεξχμεηο ησλ δξάζεσλ εγγπεκέλεο απαζρφιεζεο αλέξγσλ ζε 

θιάδνπο αηρκήο (αθνξά ππνςεθίνπο ειηθίαο έσο 64 εηψλ), δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ππνζηήξημεο ηεο 

απαζρφιεζεο ζε Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο. 

 

 

Σα 10 πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξνθεξπρζνχλ αιιά θαη «ηξέρνπλ» ήδε θαη δίλνπλ επθαηξία γηα 

εξγαζία ζε ρηιηάδεο αλέξγνπο είλαη ηα θάησζη: 

 

Πξφγξακκα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη έληαμεο ζηελ απαζρφιεζε γηα λένπο 18-24 

εηψλ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 44 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Απεπζχλεηαη ζε 10.000 

άλεξγνπο. 

 

Πξφγξακκα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη έληαμεο ζηελ απαζρφιεζε γηα 3.000 λένπο 

25-29 εηψλ, πξνυπνινγηζκνχ 13,2 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ Ινχιην. 

 

Πξφγξακκα θαηάξηηζεο, πηζηνπνίεζεο θαη εγγπεκέλεο απαζρφιεζεο αλέξγσλ ζε θιάδνπο 

αηρκήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα 23.000 αλέξγνπο ειηθίαο 29-64 εηψλ, πξνυπνινγηζκνχ 

112 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ Ινχιην. 

 

Πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο 10.000 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα αλέξγνπο 

θαη εηδηθέο νκάδεο αλέξγσλ, πξνυπνινγηζκνχ 54 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Αλακέλεηαη λα 

μεθηλήζεη ηνλ επηέκβξην. 

 

Πξφγξακκα ππνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ζε Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο γηα 

1.575 αλέξγνπο, πξνυπνινγηζκνχ 11,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ 

επηέκβξην. 

 

Πξφγξακκα ππνζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο ΑΜΔΑ ζε Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο γηα 1.000 άηνκα, πξνυπνινγηζκνχ 2 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Αλακέλεηαη λα 

μεθηλήζεη ηνλ επηέκβξην. 

 

Πξφγξακκα λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα άλεξγνπο λένπο 18 έσο 29 εηψλ. Σν έξγν 

αθνξά ζπλνιηθά 11.000 άηνκα θαη έρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 43,4 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ Οθηψβξην. 

 

Απαζρφιεζε ζε 17 Γήκνπο ηεο Υψξαο, νη νπνίνη είλαη ζχιαθεο πςειήο καθξνρξφληαο 

αλεξγίαο. Η πξφζθιεζε πνπ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) αθνξά 

ζηνλ πξψην θχθιν πξνζιήςεσλ 3.737 αλέξγσλ, απφ ηνπο ζπλνιηθά 6.918 πνπ ζα 

πξνζιεθζνχλ ζηνπο 17 Γήκνπο. 



 

Πξφζιεςε 2.500 αλέξγσλ, νη νπνίνη ζα ζηειερψζνπλ Κέληξα Φηινμελίαο Πξνζθχγσλ θαη hot 

spots.Σν Πξφγξακκα Κνηλσθεινχο Δξγαζίαο γηα ην Πξνζθπγηθφ, απεπζχλεηαη ζπλνιηθά ζε 

5.000 αλέξγνπο, νη νπνίνη ζα εξγαζηνχλ ζε 19 Κέληξα Φηινμελίαο θαη 5 hot spots ζε 

ζπλνιηθά 8 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Η πξνθήξπμε γηα ηηο πξσηεο 2.500 ζέζεηο έιεμε θαη 

αλακέλεηαη ε δεχηεξε γηα ηηο ππφινηπεο 2.500 έσο ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. 

Πξφγξακκα Δπαλέληαμεο 33.066 Μαθξνρξφληα Αλέξγσλ ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα 3.738 ζε 17 Γήκνπο (εθδίδεηαη ηηο επφκελεο εκέξεο ε πξφζθιεζε, 6.328 ζε 34 

Γήκνπο ζχιαθεο πςειήο αλεξγίαο (αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ Ινχιην) θαη 23.000 

Μαθξνρξφληα Αλέξγσλ (αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ Γεθέκβξην 2016). 

 

700 ζπκβάζεηο ζε 254 Κέληξα Κνηλφηεηαο 

 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ ζα πξνθεξπρζνχλ απφ ην ππνπξγείν Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο νη πξψηεο 700 ζέζεηο ζπκβαζηνχρσλ ζηα 254 Κέληξα Κνηλφηεηαο 

ζε φιε ηελ Διιάδα. Σν λέν πξνζσπηθφ ζα επηιεγεί κε δηαδηθαζίεο ΑΔΠ θαη ζα ππνγξάςεη 

κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΙΓΟΥ) εηήζηαο δηάξθεηαο, κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. 

 

Οη εηδηθφηεηεο πνπ δεηνχληαη αθνξνχλ ηνλ θιάδν ΠΔ/ΣΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο αιιά θαη 

ςπρνιφγνπο, επηζθέπηεο πγείαο ή λνζειεπηέο, πηπρηνχρνπο ΑΔΙ ή ΣΔΙ Οηθνλνκηθήο 

Καηεχζπλζεο, λεπηαγσγνχο, εθπαηδεπηηθνχο, δηακεζνιαβεηέο θαη δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο. 

 

 

 

Γηαζχλδεζε κεηξψνπ θνξνινγνχκελσλ κε εζληθφ δεκνηνιφγην. 

O ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Δπθιείδεο Σζαθαιψηνο ππέγξαςε απφθαζε κε ηελ νπνία 

ζπγθξνηείηαη ζην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εηδηθή ζπληνληζηηθή επηηξνπή γηα ηελ ηαπηνπνίεζε 

ηνπ Μεηξψνπ Φνξνινγνπκέλσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ κε ην Δζληθφ 

Γεκνηνιφγην θαη κε ηα ινηπά κεηξψα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε ζηφρν λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα δηαζηαπξψλνληαη άκεζα ηα ζηνηρεία ησλ θνξνινγνπκέλσλ γηα ηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν ηεο παξάλνκεο 

είζπξαμεο ζπληάμεσλ θαη θνηλσληθψλ επηδνκάησλ. 

 

 

Πξνθήξπμε  “Marie Sklodowska- Curie actions - Individual Fellowships” 

To ΔΛΙΑΜΔΠ ελδηαθέξεηαη λα θηινμελήζεη εξεπλεηέο γηα ηελ πξνθήξπμε  “Marie 

Sklodowska- Curie actions - Individual Fellowships” 

Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ην ΔΛΙΑΜΔΠ ελδηαθέξεηαη λα θηινμελήζεη εξεπλεηέο 

πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζηελ πξνθήξπμε “Marie Sklodowska Curie Actions- 

Individual Fellowships”  (MSCA-IF-2016).   

Η πξνθήξπμε ρξεκαηνδνηεί εξεπλεηέο κε δηδαθηνξηθφ ή ηνπιάρηζηνλ 4 ρξφληα εξεπλεηηθήο 

εκπεηξίαο. 

Τπάξρνπλ 2 θαηεγνξίεο Αηνκηθψλ Τπνηξνθηψλ:  Δπξσπαηθέο Τπνηξνθίεο (European 

Fellowships) θαη Γηεζλείο Τπνηξνθίεο (Global Fellowships).  

- Οη Δπξσπαηθέο Τπνηξνθίεο αθνξνχλ κεηαθίλεζε ηνπ εξεπλεηή ζην ΔΛΙΑΜΔΠ γηα 1-2 

ρξφληα.  

- Οη Γηεζλείο Τπνηξνθίεο αθνξνχλ κεηαθίλεζε ηνπ εξεπλεηή ζε θνξέα ηξίηεο ρψξαο 

(φπσο Ακεξηθή) γηα 1-2 ρξφληα θαη επηζηξνθή ηνπ εξεπλεηή ζην ΔΛΙΑΜΔΠ γηα 1 ρξφλν.  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html


Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνηξνθίαο ν εξεπλεηήο κπνξεί λα θάλεη απνζπάζεηο (secondments) 

ζε θνξείο άιισλ ρσξψλ. 

O ππνςήθηνο εξεπλεηήο κπνξεί λα είλαη νπνηαζδήπνηε εζληθφηεηαο αιιά δελ πξέπεη λα 

έρεη δηακείλεη ζηελ Διιάδα γηα πεξηζζφηεξν απφ 1 ρξφλν ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην δηάζηεκα 14/09/2013-14/09/2016 (γεληθφο θαλφλαο θηλεηηθφηεηαο/mobility 

rule). Η κεληαία ρξεκαηνδφηεζε γηα ηνλ εξεπλεηή κπνξεί λα αλέξζεη ζε 5330,25 EUR {4650 

EUR (living allowance)+600 EUR (mobility allowance)+500 EUR (family allowance)} 

*92,7%(EL country coefficient). Η πξφηαζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή (experienced 

researcher) θαη ηνλ επηβιέπνληα (supervisor) ζηνλ θνξέα ππνδνρήο (host organisation) 

πνπ ζα θηινμελήζεη ηνλ εξεπλεηή.  

Σν ΔΛΙΑΜΔΠ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θνξέαο ππνδνρήο γηα ππνςεθίνπο πνπ ζέινπλ 

λα έξζνπλ λα δηεμάγνπλ ηελ έξεπλα ηνπο ζηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ.  

Οη αηηήζεηο ελδηαθέξνληνο ζπλνδεπφκελεο απφ έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη κηα 

ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο, κπνξνχλ λα ζηαινχλ κέρξη 10 Απγνχζηνπ 

2016 ζην email development@eliamep.gr. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνθήξπμε “Marie Sklodowska Curie Actions- 

Individual Fellowships” :  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2

226-msca-if-2016.html 
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Dear Export Manager or Manager, 
 

How are you? 
 

China is the very huge and attractive market for olive oil producers an
d exporters from all over the world and most of importance is how to e
xpand the olive oil business in China, so we wish Oil China would assi
st you on obtain the following goals: 
 
1. to meet most of Chinese importers, distributors and consumers 
2. to find your agents in China 
3. to learn more about Chinese market 
4. to promote your products and brands 
5. to find more business opportunities in China 
 
Oil China is the leading olive oil and edible oil expo in China and has over 10 years successf
ul experiences with the data of trade visitors since 2005. Oil China 2016 will be held on Octo
ber 15-17, 2016 in Beijing. 
 

Oil China will be the part of Taste China Expo which is the international food and con
diments expo organized by the Ministry of Agriculture, P.R. China, so you may show 
your olive oil and other food (ham, wine, honey, sauce, spices, cheese and so on) in 
your booth during this expo. 
 
For more details, please find the attachment or visit www.eoliveoil.com 
or www.tastechinaexpo.com. 

 

 

 

DACH + HOLZ International 2018 (20.02 – 23.02.2018) ζηελ Κνισλία 
Γηεζλήο Έθζεζε γηα ηερληθέο θαηαζθεπήο ζηεγψλ, ηνηρνπνηίαο θαη κφλσζεο, πνπ 
δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ Δθζεζηαθφ Οξγαληζκφ ηνπ Μνλάρνπ 
 

Κπξίεο θαη θχξηνη, 
 
ε έθζεζε DACH + HOLZ International είλαη ε πξσηνπφξνο δηεζλήο έθζεζε γηα 
ηερληθέο θαηαζθεπήο ζηεγψλ, ηνηρνπνηία θαη κφλσζε, θαζψο θαη γηα ηηο ζρεηηθέο 
ηερλνινγίεο, ε νπνία δηεμάγεηαη θάζε δχν ρξφληα ζε δηαθνξεηηθνχο θαη πξσηνπφξνπο 

http://www.eoliveoil.com/
http://www.tastechinaexpo.com/


εθζεζηαθνχο ρψξνπο. Δθκεηαιιεπηείηε απηφλ ηνλ παγθνζκίσο κνλαδηθφ ρψξν, γηα λα 
παξνπζηάζεηε θαηλνηνκίεο, δηαδηθαζίεο, ζπζηήκαηα, λέεο θαη δνθηκαζκέλεο ιχζεηο ζε 
πξνβιήκαηα γηα έλαλ νπζηαζηηθφ εθζπγρξνληζκφ ή επαλαδηακφξθσζε ηεο ζηέγεο ή 
ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ. 
 
Η DACH + HOLZ International απεπζχλεηαη θπξίσο ζε:  

 Τδξαπιηθνχο 

 Ξπινπξγνχο 

 Δγθαηαζηάηεο ζθαισζηψλ  

 Καηαζθεπαζηέο γηα ξνιά θαη γξίιηεο  

 Δηαηξείεο δηακφξθσζεο θήπσλ, εμσηεξηθψλ ρψξσλ 

 Αξρηηέθηνλεο  

 Μειεηεηέο  

 Φνξείο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ θνηλνηήησλ 

 Δηαηξείεο θαηαζθεπήο δηακεξηζκάησλ 

 Γηαρεηξηζηέο πνιπθαηνηθηψλ 

 Δθπξνζψπνπο ηνπ θιαδηθνχ εκπνξίνπ 

 Δπελδπηέο 

 Τπεξεζίεο 

 Ιδηψηεο / Κπξίνπο έξγσλ 
 

49.500 εκπνξηθνί επηζθέπηεο απφ 86 ρψξεο ζπλάληεζαλ θαη ελεκεξψζεθαλ απφ 
ηνπο 550 εθζέηεο, ζηελ ηειεπηαία δηνξγάλσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 
ηνπηγάξδε, γηα φια ηα γεγνλφηα θαη ηηο εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ. Θέκαηα φπσο 
«θαηλνηνκίεο», «ζπλερήο επηκφξθσζε» θαη «γεληθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αγνξάο» 
βξέζεθαλ ζην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ. ηελ έθζεζε ζα δείηε πιεζψξα πξντφλησλ 
πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή θαη θάιπςε ηεο ζηέγεο, ριννηάπεηεο θαη θπηά νξνθψλ, 
θακηλάδεο, κφλσζε, απνκάθξπλζε πδάησλ, αλαθαίληζε παιηψλ θαηαζθεπψλ, 
επηθάιπςε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ, αληηθεξαπληθή πξνζηαζία, ερνκφλσζε, 
ζεξκνκφλσζε, εξγαιεία θαη κεραλέο, ζρεδηαζκφο, ζπκβνπιεπηηθέο θαη άιιεο 
ππεξεζίεο.  
 
 
Κάξηεο εηζφδνπ κε κεησκέλε ηηκή κπνξείηε λα παξαγγείιεηε online ζηελ 
ηζηνζειίδα  www.dach-holz.de. Πιεξνθνξίεο ζην Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη 
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, επίζεκν αληηπξφζσπν ηνπ Δθζεζηαθνχ Οξγαληζκνχ ηνπ 
Μνλάρνπ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν, Αζήλα, ηει.: 210 64 19 037, Θεζζαινλίθε, 
ηει.: 2310 32 77 33.  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dach-holz.de/


| 6η Web World Expo 2016 | 

 

|22-23 Οκηωβρίοσ 2016| Ζάππειο Μέγαρο| 
 

 

 

1)   Fire & Rescue Exhibition 

  

20th International Fire, Emergency & Rescue Exhibition 

 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΕΗ – ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 

  

 2)   Safety & Health Exhibition 

5th International Occupational Safety & Health Exhibition 

ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ 

  

 
http://www.shffuari.com/en/category/shf-2016-1/ 

Από 22 έωο 25 επηεκβξίνπ  2016 ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο Σνπξθίαο.  

 

 

ΘΕΜΑ: 

http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=5684&L=3856&F=H


AYMOD 

56 θ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ  

(Ανδρικά-Γυναικεία-Παιδικά-Αθλθτικά), Τςάντεσ, Ζώνεσ και Πρώτεσ Φλεσ 

«Footwear manufacturers (women, men, children shoes, work shoes, sports shoes, slippers, 
boots, long leg boots, safety shoes),Leather Goods manufacturers (ladies bags, briefcases, 
belts, purses, wallets, travelling bags),Side materials manufacturers (shoe care products, 

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

«Καταςκευαςτών υποδθμάτων (γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, παποφτςια εργαςίασ, 
αθλθτικά παποφτςια, παντόφλεσ, μπότεσ, κ.τ.λ.),  Δερμάτινα Είδθ (κυρίεσ τςάντεσ, 

χαρτοφφλακεσ, ηώνεσ, τςάντεσ, πορτοφόλια, τςάντεσ ταξιδίου), Πρώτεσ φλεσ (προϊόντα 
φροντίδασ για παποφτςια, γυαλιςτικά παπουτςιών, κ.τ.λ.), Σχεδιαςτζσ, Χονδρζμποροι, 

Σφλλογοι, Ιδρφματα, Πρακτορεία, Εμπορικά περιοδικά» 
 

 

ZUCHEX HOME 2016 

 

27th INTERNATIONAL HOUSEWARES , GIFTS & ELECTRICAL 

APPLIANCES FAIR INSTANBUL 

Οηθηαθά είδε - επηηξαπέδηα ζθεύε - δώξα - ειεθηξηθέο ζπζθεπέο - πιαζηηθά θαη 

αλνμείδωηα είδε - αμεζνπάξ κπάληνπ θ θνπδίλαο - πθάζκαηα επηπιώζεωλ - 

θωηηζηηθά - πνιπέιαηνη 

22-25 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2016 ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ ΣΗ 

ΣΟΤΡΚΙΑ 

 
 



 

 

ΥΡΗΘΜΕ ΤΝΔΕΕΘ 

 

Ιζηοζελίδα ηος Πανεςπωπαϊκού Γικηύος «Enterprise Europe Network» 

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

 

Ιζηοζελίδα ηος Δλληνικού Γικηύος «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΓ Δπισειπήζεων και Βιομησανίαρ  

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

  

Δκηελεζηικόρ Οπγανιζμόρ για ηην Ανηαγωνιζηικόηηηα και ηην Καινοηομία (EACI) 

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

  

Δςπωπαϊκή πύλη για ηιρ ΜΜΔ  

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

  

Δπιηποπή ηων Πεπιθεπειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Δςπωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Δπιηποπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Γοκιμαζηική ομάδα εςπωπαϊκών επισειπήζεων 

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

 

Ψηθιακή Βιβλιοθήκη Δπιζηήμηρ & Σεσνολογίαρ ηος Δ.Κ.Σ. 

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Δθνικό ηπαηηγικό Πλαίζιο Αναθοπάρ 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΔΠΑΝ ΙΙ: Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ 

www.infosoc.gr 

 

ΠΔΠ Δσηικής Ελλάδας, Πελοποννήζος και Ιονίων Νήζων 
www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/  

 

Γενική Γπαμμαηεία Δπενδύζεων και Ανάπηςξηρ 

www.ependyseis.gr 

 

Δπιμεληηήπιο Αιηωλοακαπνανίαρ 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
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http://www.etakcci.gr/


 

 

 

ύμβοσλος 
Πληροθόρη
ζης & 
Βάζεων 

Δεδομένων: 

Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Δημόζιες 
τέζεις:  Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Οικονομικά:  Κορ Αγγέληρ Γεώπγιορ 

ηοισεία Δπικοινωνίαρ:  

Σηλέθωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26410 22590 

Σατσδρομικ
ή 
Διεύθσνζη: 

Δςπωπαϊκό Κένηπο "enterprise europe", ANTENNA  
Δπιμεληηήπιο Αιηωλοακαπνανίαρ  Παπαζηπάηος 53 & μύπνηρ 1 
30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ηλεκηρονικ
ές 
Διεσθύνζεις
: 

grombol@epimetol.gr  

Θζηοζελίδα: 

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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