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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 

Παράταση για την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ διεκδικεί το Υπουργείο Οικονομίας. 

Παράταση για την ολοκλήρωση του προηγούμενου ΕΣΠΑ (2007-2013) διεκδικεί το 

Υπουργείο Οικονομίας, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο απώλειας πόρων. 

Παράλληλα, εφαρμόζει σειρά μέτρων για την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων που 

έχουν ενταχθεί σε αυτό και προετοιμάζονται οι δράσεις του νέου προγράμματος (2014-2020), 

οι οποίες θα ξεκινήσουν άμεσα να προκηρύσσονται. Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο 

Οικονομίας αποτυπώνει «αναλυτικά την πραγματική κατάσταση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ», 

ενώ παράλληλα περιγράφει τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους του, τόσο για την άμεση 

επανεκκίνηση της οικονομίας όσο και σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

 
Δεν μπαίνουν στο Τειρεσία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου επιταγές και γραμμάτια. 

Δεν θα μπουν στον «Τειρεσία» οι επιταγές τα γραμμάτια και οι συναλλαγματικές, με 

ημερομηνία πληρωμής- λήξης από τις 20 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, που δεν 

εξοφλούνται. 

Αυτό θα ισχύσει εάν εξοφληθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου, όπως προβλέπει η Νέα Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου. Παράλληλα, δίνεται για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων που 

εξαιτίας των περιορισμών στη λειτουργία των τραπεζών δεν μπορούν να ανταποκριθούν 

εγκαίρως στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

Συγκεκριμένα, στην ΠΝΠ αναφέρεται ότι: «Επιταγές, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί από την 

πληρώτρια τράπεζα αδυναμία πληρωμής με ημερομηνία από την 20η Ιουλίου 2015 μέχρι την 

31η Αυγούστου 2015, όπως και γραμμάτια εις διαταγήν και συναλλαγματικές με ημερομηνία 

λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, που δεν εξοφλήθηκαν, δεν εμφανίζονται σε 

αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή 

από φορείς χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν το αργότερο μέχρι την 30η 

Σεπτεμβρίου 2015». 

 



 

 

Ξεκίνησε η διαβούλευση για την πιστοποίηση των κρεοπωλείων. 

 
Από σήμερα και για ένα μήνα θα βρίσκεται σε πανελλήνια διαβούλευση το θέμα της 

πιστοποίησης των κρεοπωλείων. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών / ΠΟΚΚ έστειλε σε όλα τα 

σωματεία – μέλη της ερωτηματολόγιο, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν και να το 

αποστείλουν και πάλι στην ΠΟΚΚ, και βάσει των απαντήσεων θα διαμορφωθεί το «Πρότυπο 

πιστοποίησης» που θα αποτελείται από διάφορα σημαντικά στοιχεία ελέγχου για τη 

λειτουργία ενός κρεοπωλείου προκειμένου αυτό να αποκτήσει την πιστοποίηση του. 

Αυτό που χρειάζεται να κάνουν οι κρεοπώλες είναι να απαντήσουν με ένα “Ναι” ή ένα “Όχι” 

σε αυτά που θεωρούν σημαντικά για τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. 

Η ΠΟΚΚ στην ανακοίνωση της αναφέρει τα εξής: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μία 

από τις σημαντικότατες δράσεις της ΠΟΚΚ για το επόμενο διάστημα θα είναι ο σχεδιασμός 

και η υλοποίηση των πιστοποιημένων κρεοπωλείων μελών των σωματείων της.  Στο πλαίσιo 

της δράσης αυτής σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά και με ζήλο στην διαβούλευση 

για την μορφή της πιστοποίησης.  Από τη διαβούλευση θα αντλήσουμε σημαντικά στοιχεία 

που θα μας δώσουν μια βάση για να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε, τόσο το πρότυπο 

πιστοποίησης όσο και τον σχεδιασμό της υλοποίησης της πιστοποίησης.  Το 

ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί μεμονωμένα από μέλη των σωματείων ή από τα 

όργανα των σωματείων.  Παρακαλούμε διαδώστε την διαβούλευση για να έχουμε όσο 

καλύτερη και πληρέστερη πληροφόρηση από τους κρεοπώλες πανελλήνια! Η διαβούλευση 

θα διαρκέσει έναν μήνα και θα λήξει στις 25-8-2015». 

Αξίζει να τονιστεί ότι στη διαβούλευση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι κρεοπώλες της 

Ελλάδας, ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι σε σωματείο – μέλος της ΠΟΚΚ. 

 
ΙΟΒΕ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2012 ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον 

Ιούλιο. 

Κατακόρυφη πτώση κατέγραψαν η καταναλωτική εμπιστοσύνη και οι επιχειρηματικές 

προσδοκίες τον Ιούλιο με τον Δείκτης Οικονομικού Κλίματος που καταρτίζει το Ίδρυμα 

Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών να υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα από το 

2012. Σύμφωνα με την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ ο Δείκτης Οικονομικού 

Κλίματος επιδεινώθηκε για πέμπτον συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, υποχωρώντας στις 81,3 

μονάδες από 90,7 τον Ιούνιο. Κατά τους αναλυτές του Ιδρύματος, η πραγματική επίδραση 

των κεφαλαιακών ελέγχων - που είναι γεγονός πρωτόγνωρο για τη σύγχρονη ελληνική 

οικονομία -δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθεί σήμερα, καθώς είναι ένα φαινόμενο που ακόμα 

εξελίσσεται. Είναι βέβαιο όμως ότι προστίθεται επιβαρυντικά σε μια ήδη συρρικνωμένη 

οικονομική δραστηριότητα και οδηγεί σε εμβάθυνση της ύφεσης και γενικότερα της κρίσης. 

  

 
ΕΕ: Έως και 4% Ύφεση στην Ελλάδα το 2015, μη βιώσιμο το χρέος. 

Ύφεση που θα κυμανθεί από 2% έως 4% το 2015 προβλέπουν για την ελληνική οικονομία 

σε κοινή τους έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ για 

το πρωτογενές έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού εκτιμούν πως θα διαμορφωθεί 

μεταξύ 0 και 1% στο σύνολο του έτους. Πλέον παραδέχονται ανοιχτά ότι υπάρχει πρόβλημα 



με το ελληνικό χρέος, τοποθετώντας το στο βασικό σενάριο στο 165% του ΑΕΠ το 2020. 

Ξεκαθαρίζουν όμως ότι για την αντιμετώπιση του θέματος πρέπει πρώτα να περάσουν οι 

μεταρρυθμίσεις. Ειδικότερα, η έκθεση αναγνωρίζει πως το ελληνικό χρέος είναι μη βιώσιμο, 

επισημαίνοντας ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σοβαρά σε σχέση με την έκθεση του 

Απριλίου 2014, και πως απαιτείται πολύ σημαντικός επανασχεδιασμός (reprofiling), μέσω 

μεγάλης επέκτασης των ωριμάνσεως σε παλαιά και νέα δάνεια, μείωσης των επιτοκίων και 

χρηματοδότησης της Ελλάδας με επιτόκια που παραπέμπουν σε αξιολόγηση «ΑΑΑ». 

 
 

ΥΠ.ΟΙΚ.: Στα 1,87 Δις. Ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 6μηνο. 

Ο προϋπολογισμός της κεντρικής κυβέρνησης εμφάνισε πρωτογενές πλεόνασμα 1,876 δισ. 

ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι στόχου για έλλειμμα, λόγω της μεγάλης περικοπής 

δαπανών, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Οικονομικών. «Τρύπα» 1 δισ. ευρώ εμφανίζουν τα έσοδα στο εξάμηνο, 

διαμορφούμενα 4% κάτω του στόχου. Σε ότι αφορά τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν 

στα 21,8 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 22,7 δισ. ευρώ. Σημαντική επιδείνωση εμφανίζεται στον 

τομέα των εσόδων τον Ιούνιο, οπότε εμφανίζονται να υπολείπονται του στόχου κατά 10%. 

Την κατάσταση σώζει η υπερσυγκράτηση δαπανών που εμφανίζονται στο εξάμηνο 

μειωμένες κατά 4 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Το δημοσιονομικό έλλειμα ανήλθε στο α' 

εξάμηνο σε 1,422 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2,419 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 

2014 και στόχου για έλλειμμα 4,606 δισ. ευρώ. 

 
 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Στο 2,2% ο αποπληθωρισμός τον Ιούνιο. 

Αμείωτες παραμένουν οι αποπληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα, καθώς τον Ιούνιο η 

ελληνική οικονομία συμπλήρωσε τον 28ο μήνα σε καθεστώς αρνητικού πληθωρισμού. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιούνιο του 2015 

σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο σημείωσε μείωση της τάξης του 2,2%, έναντι 

μείωσης 1,1%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013. 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο 2015 σε σύγκριση με τον 

Μάιο 2015, παρουσίασε αύξηση 0,6%, έναντι αύξησης επίσης 0,6%, που σημειώθηκε κατά 

την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. 

 

 

ΠΣΕ: Οριακή αύξηση των εξαγωγών το πρώτο πεντάμηνο του 2015. 

Οριακή αύξηση της τάξης του 0,02% στο πρώτο 5μηνο του έτους, εμφανίζουν 

οι εξαγωγές ενώ, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, την ίδια περίοδο προκύπτει αύξηση της 

τάξης του 12,6%, ήτοι αύξηση κατά 842 εκατ. ευρώ. Αυτά προκύπτουν από ανάλυση του 

Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών 

(ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, ενώ για το Μάιο του 2015, η 

συνολική αξία των εξαγωγών εμφανίζεται οριακά μειωμένη κατά 0,04% (στα 2,280 δις ευρώ 

από τα 2,281 δις ευρώ του Μαΐου του 2014).  

 

 

Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών 

προσώπων. 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1151/14.07.2015 δόθηκε η παράταση στην προθεσμία υποβολής των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό 

έτος 2014.Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες έχουν ως εξής:(α) Φυσικά πρόσωπα -> έως 

26/8/2015, (β) Νομικά πρόσωπα -> έως 20/8/2015. Και για το φορολογικό έτος 2014, η 

προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος της παραγράφου 6 του 

άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2015 για δηλώσεις που 

υποβλήθηκαν από 19/7/2015 και μετά. Η δεύτερη και η τρίτη δόση θα υποβληθούν κανονικά 

ως το τέλος Σεπτεμβρίου και ως το τέλος Νοεμβρίου αντίστοιχα. 



 

 

Παράταση υποβολής για το Ε9 

Η καταληκτική προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2015 της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 

23 του Ν. 3427/2005 (Α' 312), η οποία παρατάθηκε έως και τις 27 Ιουλίου 2015 με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (Α' 69), παρατείνεται εκ νέου έως και τις 26 

Αυγούστου 2015. Αναλυτικά λοιπόν για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων θα ισχύσουν τα 

εξής: (α) Ε9 - 2015 (Μεταβολές από 1.1.2014 έως 31.12.2014) - Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής 26η Αυγούστου 2015,  (β) Ε9 - 2016 (Μεταβολές από 1.1.2015 έως 31.05.2015) - 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 26η Αυγούστου 2015. 

 

 

Ξεκινησαν οι αιτησεις για συνταξη με συμψηφισμο χρεων στον Ο.Α.Ε.Ε. 

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία να υποβάλουν αίτηση για σύνταξη, οι οφειλέτες του 

O.A.E.E.,  ώστε να μπορούν να ρυθμίσουν χρέη μέχρι 50.000 ευρώ, μέσω συμψηφισμού 

των οφειλών με ποσό από τη σύνταξη που θα εκδοθεί. Ειδικότερα, προβλέπεται πως, όσοι 

υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 30/9/2015, μπορούν να συμψηφίσουν το σύνολο 

ή μέρος της οφειλής τους (κεφάλαιο, πρόσθετα τέλη, τόκοι, επιβαρύνσεις, οφειλές από 

αναγνώριση χρόνων ασφάλισης) και μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ με τις αναδρομικά 

δικαιούμενες συντάξεις τουλάχιστον 18 μηνών. Τυχόν επιπλέον ποσό οφειλής, που 

υπερβαίνει δηλαδή τα 50.000 ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ εντός διμήνου από τη 

γνωστοποίηση της οφειλής. Aν το ποσό της οφειλής δεν καλύπτεται από τις 18 αναδρομικές 

συντάξεις, το υπόλοιπο παρακρατείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις -μέχρι και εξήντα- από 

τις συντάξεις. 

 

 

Εκδόθηκαν 1 Εκατ. χρεωστικές κάρτες μετά την επιβολή των capital controls. 

Περίπου 1 εκατ. χρεωστικές κάρτες εκδόθηκαν από τις τράπεζες στην Ελλάδα από τότε που 

επιβλήθηκαν τα capital controls. Τα έκτακτα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση, που 

ορισμένοι προειδοποιούσαν ότι μπορεί να δώσουν ώθηση στη μαύρη αγορά, φαίνεται πως 

έκαναν το ακριβώς αντίθετο. Μάλιστα, αυτό που προέκυψε ήταν μια στροφή χωρίς 

προηγούμενο, σε μια χώρα που εμφάνιζε τον μικρότερο αριθμό ηλεκτρονικών πληρωμών 

κατά κεφαλήν στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ. Σύμφωνα με την Visa Europe, ο 

αριθμός των ενεργών καρτών debit Visa στην Ελλάδα υπερδιπλασιάστηκε τον Ιούλιο σε 

σχέση με τους προηγούμενους μήνες, με την εταιρεία να καταγράφει μια αύξηση κατά 135% 

των συναλλαγών με κάρτες τις δυο εβδομάδες που ακολούθησαν την επιβολή των capital 

controls. Σημειώνεται ότι το 2014 οι δαπάνες για κάρτες Visa ήταν 1 ευρώ για κάθε 37 ευρώ, 

έναντι του 1 προς 6 στο σύνολο της Ευρώπης. 

 

 

Τρίτη παγκοσμίως η Ελλάδα στην πτώση των τιμών στις κατοικίες. 

Ραγδαία συρρικνώθηκαν οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα τα τελευταία οκτώ χρόνια, 

όπως συμπεραίνει τριμηνιαία έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ως προς τις τιμές 

των κατοικιών παγκοσμίως (Global House Watch). Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 

αυτή η πτώση είναι η τρίτη μεγαλύτερη παγκοσμίως και μπροστά από την Ελλάδα 

βρίσκονται μόνον η Ουκρανία και η Λετονία. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, κατά την έρευνα, οι 

τιμές των κατοικιών έπεσαν κατά 40%, όταν στη Λετονία έπεσαν κατά 45% και στην 

Ουκρανία έφτασαν ακόμη και στο -70%. Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ, που συγκλίνουν με τα 

στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και ελληνικών ή διεθνών εταιρειών ακινήτων, έρχονται 

σε μια περίοδο που προβλέπεται νέος κύκλος σημαντικής πτώσης τιμών σε κατοικίες και 

επαγγελματικά ακίνητα. 

 

 

 



 

 

Ανακοίνωση διενεργείας διαγωνισμού από την πολεμική αεροπορία για την 

προμήθεια ειδών ιματισμού. 

Η Διοίκηση αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) /Α/Δ Ελευσίνας προκηρύσσει ανοικτή 

διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού , μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔ 60/2007 

& ΠΔ 118/2007, συμπληρωματικώς δε με τις διατάξεις του Ν.4270/14 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού» προς κάλυψη αναγκών διαφόρων Μονάδων της 

ΠΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων 

κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ είναι 367.222,65 € (298.555,00€ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η διάρκεια σύμβασης είναι ένα  (1) έτος. Ο διαγωνισμός θα 

πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promihteus.gov.gr και 

www.haf.gr. Έναρξη υποβολής προσφορών η 01η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 

07.00 πμ, και καταληκτική ημερομηνία η 9η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 

μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η 16η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 11.00 πμ. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού η χαμηλότερη τιμή. Πληροφορίες 

Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας, Δ/νση Δημ. Σούτσου 40, ΤΚ 11521 

Αμπελόκηποι, τηλ 210 8705013 /15, φαξ 210 6445633, e mail: yppa@haf.gr . 
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Internationale Funkausstellung Berlin (IFA) 04.09. - 09.09.2015 
Διεθνής Έκθεση Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών 

στο Βερολίνο - Συνεχίζεται η επιτυχία και στις «λευκές» συσκευές! 
 

IFA+Summit (7-8.9.2015) Next level of thinking!! 
 
Η IFA δεν είναι μόνο η πιο παλιά, αλλά και η πρωτοπόρος έκθεση στον κλάδο των 
ηλεκτρονικών καταναλωτικών αγαθών (consumer electronics). Ωστόσο, στις τελευταίες 
διοργανώσεις οι επισκέπτες της IFA είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και γύρω από τις 
λευκές οικιακές συσκευές. Η επέκταση σε αυτόν τον τομέα έδωσε στην έκθεση ακόμα 
μεγαλύτερη ώθηση και ζήτηση. Και φέτος, η έκθεση θα συνεχίσει την περσινή επιτυχία στον 
τομέα του οικιακού εξοπλισμού (home appliances). Στο επίκεντρο της περσινής IFA 
βρέθηκαν όλες οι τελευταίες τεχνολογίες, 4K και Ultra High Definition στις τηλεοράσεις, ο 
συνδυασμός διαδικτύου και τηλεόρασης, τα smartwatches, τα νέα tablets, η μικρή 
κατανάλωση ενέργειας σε συνδυασμό με την υψηλή απόδοση, η εύκολη και «έξυπνη» χρήση 
και μία σειρά από υψηλής τεχνολογίας προϊόντα από όλες τις επώνυμες εταιρίες του κλάδου. 
 
Με αύξηση στην εκθεσιακή επιφάνεια 145.000τ.μ. από 142.200τ.μ. το 2012 και 1.500  άνοιξε 
τις πύλες της η IFA 2014, παρουσιάζοντας είδη τελευταίας τεχνολογίας και νεωτερισμούς 
στους κλάδους consumer electronics και home appliances. Και ο αριθμός των εμπορικών 
επισκεπτών αυξήθηκε κατά 1,4%, αφού περισσότεροι από 142.000 εμπορικοί επισκέπτες, 
από αυτούς οι 46.000 από χώρες εκτός Γερμανίας, έσπευσαν να δουν τη μεγαλύτερη και 
παγκοσμίως σημαντικότερη έκθεση στον κλάδο των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. 
Συνολικά την έκθεση επισκέφτηκαν 240.000 επισκέπτες. Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν 
υπάρχει μία τόσο μεγάλη συγκέντρωση παραγωγών, προμηθευτών και εμπόρων και μία 
τέτοια πλατφόρμα παραγγελιών. Οι παραγγελίες της προηγούμενης IFA έφτασαν τα 4 
δισεκατομμύρια ευρώ και ο κλάδος συνολικά συνεχίζει να μεγαλώνει σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Η παρουσία των ΜΜΕ στην έκθεση ήταν όπως κάθε χρόνο ιδιαιτέρως αυξημένη με 
πάνω από 6.000 δημοσιογράφους, από αυτούς 2.300 από χώρες εκτός Γερμανίας, να 
μεταδίδουν τα εκθεσιακά δρώμενα σε όλο τον κόσμο. Οι συναυλίες, που λαμβάνουν χώρα 
στο πλαίσιο της IFA (IFA Open-Air Sommergarten), προσέλκυσαν αυτή τη χρονιά πάνω από 
40.000 fans.  
 
Τα εκθέματα της IFA αποτελούνται από τους εξής τομείς: 
Ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά: Audio, Hi-Fi, High End, TV & Video, MP3, Blu-Ray, 
κινητά, tablets, media, DVD, ψηφιακή τηλεόραση, καλωδιακή και δορυφορική τεχνολογία, 
Λευκές συσκευές: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, μικροσυσκευές,  Multimedia: TV/PC, 
Internet, Online, Edutainment, Παιχνίδια, Πληροφορική: Online, Software/Hardware, 
Internet, εξοπλισμός Home-Office, Broadcasting: Ψηφιακή τηλεόραση, Multimedia 
Broadcasting, Ψηφιακή φωτογράφηση 
 
Στις 4 Σεπτεμβρίου η IFA δίνει τη δυνατότητα στους εκθέτες να προβληθούν στα ΜΜΕ 
και να συζητήσουν με δημοσιογράφους από 47 χώρες του κόσμου, σε ένα ειδικό 
event ShowStoppers@IFA: 
http://b2b.ifa-berlin.com/en/EXHIBITOR SERVICE/ShowStoppers_IFA/ 
Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.ifa-berlin.de  
Το ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα, διαθέτει, όπως 
κάθε χρόνο, κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή και επιπλέον έκπτωση 10% για τα μέλη 
μας. Τηλ. στην Αθήνα: 210 6419000 & 210 6419038 και στη Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 
327733.  
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Το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός στο Ιράκ για τα τρόφιμα- ποτά και την 

επεξεργασία και συσκευασία τροφίμων ανοίγει τις πόρτες του στους 

Έλληνες εξαγωγείς από 16 έως 19 Νοεμβρίου 2015 στο Ερμπίλ του Βορείου 

Ιράκ.  

Η GREAT- Trade Exhibitions & Exports- Consulting, ως η αποκλειστική 

αντιπρόσωπος της έκθεσης για την Ελλάδα, συντονίζει για πρώτη φορά μια 

οργανωμένη και συλλογική ελληνική συμμετοχή, σε μια αγορά με σοβαρές 

ελλείψεις σε βασικές διατροφικές κατηγορίες και ανοιχτή στις εισαγωγές 

και τις διεθνείς συνεργασίες. 

 

Στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες στο 210 7755080 ή στο 

info@greatexhibitions.gr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Με νέα δυναμική, νέο λογότυπο, νέο website, περισσότερες κατηγορίες εκθεμάτων και πολύ 
σύγχρονη οργάνωση εξελίσσεται η προετοιμασία της 2ης Διεθνούς έκθεσης Greek 
Tourism Expo'15 που θα πραγματοποιηθεί 4-6 Δεκεμβρίου στο υπερσύγχρονο 
Metropolitan Expo. Η στήριξη και η συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργείων και των Δημοσίων 
και Ιδιωτικών Φορέων Τουρισμού, η μεγάλη συμμετοχή των εκθετών και oι χιλιάδες 
επισκέπτες στην έκθεση του '14 καθιέρωσαν την Greek Tourism Expo ως την επίσημη 
Τουριστική Έκθεση της Αθήνας.Με υψηλό επαγγελματισμό η έκθεση προσφέρει στους 
εκθέτες της βέβαιη επιτυχία μέσα από μία άριστη οργάνωση που μεταξύ άλλων θα παρέχει: 
  

 Β2Β συναντήσεις με 100 Διεθνείς καταξιωμένους και επιλεγμένους Hosted Buyers 
από 30 χώρες με στόχο επιτυχημένες επαγγελματικές συμφωνίες. 

 Μεγαλύτερες δυνατότητες συνεργασίας με την παγκόσμια αγοράΤουρισμού. 
 Περισσότερες νέες ιδέες οργάνωσης των τουριστικών επιχειρήσεων. 
 Πολλές και μεγάλου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος Ημερίδες. 
 Συμμετοχή σε μια επένδυση με απόδοση υψηλού κόστους. 

 

mailto:info@greatexhibitions.gr


Το web site της GREEK TOURISM EXPO, ακολουθώντας πάντα τον παλμό της αγοράς και 
των νέων δεδομένων marketing, ανανεώνεται σε σύγχρονο responsive site. Ανανεώνεται 
τόσο σε επίπεδο εμφάνισης όσο και σε επίπεδο λειτουργικότητας και προσφέρει: 

 Πλήρη ενημέρωση για την πορεία και εξέλιξη της Έκθεσης. 
 Λίστα των εκθετών και ανάλυση της επαγγελματικής τους ταυτότητας.  
 Ειδικό πρόγραμμα οργάνωσης των Β2Β συναντήσεων των εκθετών με τους Hosted 

Buyers ( B2B Online Program). 
 Το Visitor’s Matching Program. με το οποίο οι επισκέπτες θα προγραμματίζουν τις 

επιχειρηματικές τους συναντήσεις με τους εκθέτες. 
 Τη δυνατότητα οι εκθέτες να προβληθούν Να προβληθούν δυναμικά σε Ελλάδα και 

εξωτερικό σε μια αναπτυσσόμενη σελίδα που μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τις 
135.000 προβολές από 28.000 μοναδικούς επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό. 

 

H προβολή της Έκθεσης μέσα από τα social media H διαχείριση του content 
strategy αλλά και η διασπορά του στα social media θα είναι η αιχμή του δόρατος για την 
προσέλκυση επισκεπτών του τουρισμού απ’ όλο τον κόσμο αλλά και από την εγχώρια αγορά 
τόσο για το B2B όσο και για το B2C πρόγραμμα. 

 Facebook – YouTube – Google Plus είναι τα «βαριά χαρτιά» των Social Media στη 
επικοινωνία της Έκθεσης στοχεύοντας στην προσέλκυση του επαγγελματία αλλά και 
του απλού επισκέπτη. 

 Το LinkedIn και το Twitter θα αποτελέσουν επίσης τα εργαλεία επικοινωνίας και 
επαφής με εκατοντάδες στελέχη της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Η προβολή της 
έκθεσης από εκατοντάδες sites του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα θα έχει μία 
γεωμετρική πρόοδο όσον αφορά την έντασή της, όσο πλησιάζουμε στις ημερομηνίες 
διεξαγωγής. 

Παράλληλα τα στοχευμένα Μarketing Εmails σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της 
Έκθεσης θα προβάλλουν την GREEK TOURISM EXPO και τους εκθέτες της σε χιλιάδες 
τουριστικές επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
 
 
 
 

            
 

 

 

| 23-28 Νοεμβρίου 2015 | Μετρό Σύνταγμα |  
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ISAF Security Exhibition 

19th International Security& Rfid Exhibition 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

  

ISAF IT Security Exhibition 

4th International Information & Network Security Exhibition 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

  

ISAF Smart Home Exhibition 

4th International Smart Buildings & Building Automation Exhibition 

ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 

  

Από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 
 

 

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 

  

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


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. 
 

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. 

 

  

 

 

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 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://intermobistanbul.com/en/index.php
http://sialinterfood.com/exhibiting/blank/


 

 

 

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 

 

 

 

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. 
 

mailto:promitheas@kepa.uoa.gr


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: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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