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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 
Υποχρεωση υποβολης αποδεικτικου φορολογικης δηλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. από τις μη 

κεφαλαιουχικές εταιρείες. 

Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή 

όλοι εκτός από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΠΕ,. 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση 

καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623). Η καταχώριση πρέπει 

να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό 

τρόπο από την ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr 

  

Οδηγίες προς τους χρήστες της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. για την αίτηση «Υποβολή 

αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης. 

 

 

https://services.businessportal.gr/


 

Οδηγίες  για την αίτηση "Yποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης" η οποία πρέπει να 

υποβάλλεται από τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς 

υπόχρεους (Ο.Ε., Ε.Ε., Συν.Π.Ε., Ατομικές, Αστικές Εταιρείες, Κοινοπραξίες, κλπ), πλην των 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.. Ι.Κ.Ε.), εντός δύο μηνών από την υποβολή της 

φορολογικής δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο στην διεύθυνση www.businessportal.gr σε 

εφαρμογή του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης υπ΄αριθμ. 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ–

3623/Β/31-12-2014) «Ελάχιστα ετησίως καταχωρισμένα στο ΓΕΜΗ στοιχεία». 

«Πρόσκληση για επίσκεψη στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  

στην 81
η
 ΔΕΘ» 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ στηρίζοντας έμπρακτα τον 

σημαντικότατο αυτό εκθεσιακό θεσμό και  την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των  

επιχειρήσεων, σας προσκαλεί να επισκεφτείτε το περίπτερο του (περίπτερο 2, stand 4) στην 

81
η
 Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθ’ολη την διάρκεια της Έκθεσης από τις 10 έως 18 

Σεπτεμβρίου 2016. 

Στο περίπτερο μας εκθέτουν τα προϊόντας τους οι κάτωθι επιχειρήσεις μέλη του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας :  

 Αφοί Π. Κουτέρη Α.Ε.  -  «ΑΓΡΙΝΙΩΤΙΚΟ» Α.Ε.Β.Ε. 

Βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής & κουλουροποιίας. 

 Πασιόπουλος ΑΕΒΕ – ΟΥΖΟ ΠΕΛΑΔΑ 

Παρασκευή και πώληση οινοπνευματώδη ποτών. 

 Αφοί Στέφου & ΣΙΑ Ε.Ε.  

Παραδοσιακό αυγοτάραχο & καπνιστό χταπόδι. 

 Υιοι Κ.Β. Νικολογιάννη Α.Ε. 

Μεταλλικές Κατασκευές.  

 Στεργιάννη Δήμητρα – Τζίφρης Γαλακτοκομικά 

Τυροκομείο Γαλακτοκομικά Προϊόντα. 

 “ΚΑΤΟΙΚΟΣ” ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Τυροκομείο - Γαλακτοκομικά Προϊόντα. 

 Γραμμένου Αικατερίνη  - Ο Κήπος των Εσπερίδων  

Ελληνικά Σπιτικά Παραδοσιακά προϊόντα. 

 

Έως τις 25 Σεπτεμβρίου η νέα καταληκτική ημερομηνία για τη  σύγκληση Ετήσιας 

Γενικής Συνέλευσης σε εταιρείες Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.  

 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1105/2016, με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των 

φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων, έως τις 25-7-2016, και σύμφωνα με τη 

διάταξη του άρθρου 8 του ν. 4403/2016, η Ετήσια Τακτική Γεν. Συνέλευση για τις Ανώνυμες 

Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, 

μπορεί νόμιμα να συγκληθεί, έως 25-9-2016 το αργότερο!  

http://www.businessportal.gr/
http://www.e-kyklades.gr/images/KYA-79752-2014_F9317.pdf
http://www.e-kyklades.gr/images/KYA-79752-2014_F9317.pdf


Συνεπώς: 

α) Οι Προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να υποβληθούν  22 ημέρες πριν τη 

Γ.Σ. 

β) Οι Οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν 20 ημέρες πριν τη Γ.Σ. και 

γ)  τα Πρακτικά των Γ.Σ. θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε 20 ημέρες μετά τη Γ.Σ.». 

 

Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

 

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση 

της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς 

διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την 

αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και 

αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών 

δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων. 

Στόχοι της δράσης: 

 Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση 

 Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα 

προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας 

 Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία. 

Προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της δράσης είναι η επικέντρωση των πόρων και 

των προσπαθειών σε επιλεγμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε πεδία 

παρέμβασης, όπου ανιχνεύεται δυναμικό επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας 

σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση 

(στρατηγική RIS3), σε εθνικό καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό τον 

εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση και την εκμετάλλευση νέων ευκαιριών στην ελληνική 

οικονομία. 

Η Δράση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων 

φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, 

καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων. Οι ενισχυόμενες 

επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους 

(μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης 

μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες 

επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. 

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το 

κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα 

ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες: 



 κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βασική έρευνα, βιομηχανική 

έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) 

 δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και 

διάδοσης γνώσεων) 

 υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές 

υπηρεσίες). 

Αναλυτική πρόσκληση της Δράσης (συνημμένη) περισσότερα στον παρακάτω 

σύνδεσμο  Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  

http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=119I499I1288I646I491458&JScript=1 

 

Ανάλυση ανά κλάδο/προϊόν του εισαγωγικού εμπορίου κρατών, που βοηθά στη  

χάραξη στρατηγικής των ελλήνων εξαγωγέων  

 

Το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζοντας τις δράσεις στήριξης της εξωστρέφειας των 

ελληνικών επιχειρήσεων εμπλουτίζει τη λίστα, η οποία παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία 

εξωτερικού εμπορίου 15 χωρών, προσθέτοντας 13 νέες χώρες. Επίσης, παρουσιάζεται 

ανάλυση της δομής του εισαγωγικού εμπορίου των 10 πρώτων εμπορικών εταίρων της 

Ελλάδας, ανά κλάδο/προϊόν. Στην πρώτη φάση ανάρτησης τέτοιων πινάκων 

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

de=115), των 28 χωρών με τα διαθέσιμα στοιχεία του 2014 (από διεθνείς βάσεις 

δεδομένων), ως κριτήριο για την επιλογή τους, ελήφθησαν υπόψη οι δραστηριότητες που 

αναπτύσσει το ΥΠΕΞ εντός του 2016-17 (όπως π.χ. οι επιχειρηματικές αποστολές που έχουν 

ήδη πραγματοποιηθεί ή έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν σ’ αυτές τις χώρες, η 

οργάνωση των Μεικτών Διυπουργικών Επιτροπών κ.λπ.). Στη δεύτερη φάση ανάρτησης  η 

επιλογή των 10 πρώτων εμπορικών εταίρων έγινε με βάση τις εμπορικές συναλλαγές της 

Ελλάδας με τις χώρες – εταίρους για το έτος 2015. 

Το αρχείο αυτό θα εμπλουτίζεται διαρκώς με στοιχεία εισαγωγών και άλλων κρατών. Η 

συλλογή των στοιχείων έγινε με βάση την τυποποιημένη ταξινόμηση του Διεθνούς εμπορίου 

(ΤΤΔΕ) - Standard International Trade Classification (SITC), προήλθε από τη βάση 

δεδομένων της Comtrade Database. Ο πίνακας αποτελείται από δύο στήλες. Στην πρώτη 

στήλη παρουσιάζονται οι εισαγωγές από όλο τον κόσμο της κάθε χώρας, κατά φθίνοντα 

αριθμό αξίας. Οι εκατό (100) πρώτες κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων, είναι χωρισμένες 

ανά 25 με διαφορετικά χρώματα και δείχνουν τη ζήτηση που υπάρχει στην εκάστοτε χώρα. 

Τα προϊόντα από τις εκατό (100) πρώτες κατηγορίες που δεν είναι χρωματισμένα, 

φανερώνουν την απουσία τους από τη δεύτερη στήλη των ελληνικών εξαγώγιμων 

προϊόντων.  Στη δεύτερη στήλη, παρουσιάζονται οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την χώρα 

διαπίστευσης, εξίσου κατά φθίνοντα αριθμό αξίας. Σ’ αυτή την στήλη φαίνεται η θέση των 

ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ποιές από τις εκατό (100) 

πρώτες κατηγορίες προϊόντων, που εισάγει η εκάστοτε χώρα από όλο τον κόσμο , εξάγει η 

Ελλάδα προς αυτήν. 

Από την ανάλυση του εμπορίου κάθε χώρας ξεχωριστά, φαίνεται ποιές είναι οι κατηγορίες 

προϊόντων ή ποιά είναι τα προϊόντα εκείνα, τα οποία παρουσιάζουν έντονο 

εισαγωγικό ενδιαφέρον για τη χώρα εισαγωγής ή έντονο ενδιαφέρον για κάθε 

εξαγωγέα. Δεδομένης της υψηλής ζήτησης σε κάποια από τα προϊόντα στις χώρες 

εισαγωγής, θεωρείται εύλογο ότι η χάραξη μιας επιχειρηματικής στρατηγικής Ελλήνων 

http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=119I499I1288I646I498469
http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=119I499I1288I646I498469
http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=119I499I1288I646I491458&JScript=1


εξαγωγέων υπέρ αυτών των προϊόντων (διαφόρων ποικιλιών και ποιοτήτων) έχει πολλές 

πιθανότητες  να προσδώσει θετικά αποτελέσματα υπέρ του εξαγωγέα. 

Στόχος της ανάλυσης και παρουσίασης των στοιχείων αυτών είναι η ενημέρωση των 

Ελλήνων εξαγωγέων και η επιβοήθησή τους αναφορικά με τη χάραξη της εξαγωγικής τους 

πολιτικής ανά χώρα/ προϊόν. 

Tα στοιχεία της ανάλυσης είναι αναρτημένα στο AGORA (link: 

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

5 

 

Συμπλήρωση και Ανάρτηση νέων καταλόγων με επιχειρήσεις εισαγωγής και διανομής 

διαφόρων χωρών, που δραστηριοποιούνται σε κύριους εξαγωγικούς τομείς της 

χώρας μας, στην ιστοσελίδα AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών 

    Το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με την ICAP AE, και κάνοντας χρήση της 

βάσης δεδομένων KOMPASS, είχε αναρτήσει, στην Ιστοσελίδα AGORA, καταλόγους 

(http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=1411&cnode=11

5) με ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή και διανομή 

προϊόντων στις κύριες χώρες προορισμού των ελληνικών εξαγωγών και στους βασικούς 

εξαγωγικούς κλάδους της χώρας μας. 

    Εν συνεχεία της δράσης αυτής τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του 

Υπουργείου Εξωτερικών , προέβησαν στην πλήρη σχεδόν συμπλήρωση των 

καταλόγων αυτών, προσθέτοντας παράλληλα έντεκα (11) νέους τομείς προϊόντων όπως, 

Έπιπλα, Δερμάτινα είδη, Μηχανολογικός εξοπλισμός, Ηλεκτρικές μηχανές, 

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός , Ηλεκτρικά καλώδια , Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, Μηχανές 

γραφείου, Δημητριακά και Σιτηρά, Ακατέργαστα Δέρματα, Δομικά υλικά 

    Σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις του Υφυπουργού Εξωτερικών κ.Δ.Μάρδα και 

δεδομένης της άριστης και ανταγωνιστικής ποιότητας, σε παγκόσμιο επίπεδο, των ελληνικών 

εξαγωγικών προϊόντων και της αυξανόμενης ζήτησης για εισαγωγές τους από χώρες του 

εξωτερικού, είχαν αναρτηθεί, πληροφορίες για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε χώρες 

που αποτελούν τους 30-40 κυριότερους εμπορικούς μας εταίρους. Για την επιλογή των 

κλάδων χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια η εξαγωγική τους επίδοση καθώς το ενδιαφέρον των 

Ελλήνων επιχειρηματιών, όπως έχει εκφρασθεί μέσω των αιτημάτων τους στα Γραφεία 

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. 

    Οι τομείς που είχαν επιλεγεί είναι: τρόφιμα και ποτά  (ιχθυηρά, φρούτα, λαχανικά, 

γαλακτοκομικά, κρασί και λοιπά αλκοολούχα και μη ποτά, έλαια, αρτοποιήματα κλπ), 

βιολογικά προϊόντα, λιπάσματα, μετρητές αερίων υγρών ή ηλεκτρισμού, παιχνίδια, προϊόντα 

ομορφιάς, υλικά συσκευασίας, καπνά, ενδύματα, υφάσματα, μάρμαρα, ασβεστόλιθοι και 

λοιπές πέτρες, πιατικά, είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη προσωπικής υγιεινής και 

καλλωπισμού, ανελκυστήρες, ηλιακοί συλλέκτες, θερμοσίφωνες κ.ο.κ..  

    Συνολικά είχαν αναρτηθεί στοιχεία για 7.000 περίπου ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στη διανομή (distributors) εν λόγω προϊόντων στις αντίστοιχες ξένες 

χώρες, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες της Βάσης Επιχειρηματικών 

Δεδομένων KOMPASS, που μας παραχώρησε η ICAP AE.   

    Το Υπουργείο Εξωτερικών με το εκτεταμένο δίκτυο Αρχών στο εξωτερικό και κυρίως με τα 

Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

προκειμένου να αυξηθεί παγκοσμίως ο αριθμός των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων που 

διακινούνται στις ξένες αγορές, να προωθηθούν σε περαιτέρω αγορές και να γίνουν ευρέως 

γνωστά και αποδεκτά. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, για τις κατά τόπους αγορές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στις Αρχές μας στις χώρες του εξωτερικού που τους ενδιαφέρουν 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=1430&cnode=115
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Θέμα «Διεύρυνση δράσεων της Γενικής Γραμματείας  

των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων» 

Το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, 

εντείνει τις δράσεις οικονομικής διπλωματίας, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της 

ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, εντός του 2016 έχουν πραγματοποιηθεί και 

προγραμματίζονται 12 Μεικτές Διυπουργικές Επιτροπές (ΜΔΕ).  

Επίσης, ο Υφυπουργός o κος Δημ. Μάρδας, έχει ηγηθεί επιχειρηματικών αποστολών σε 6 

χώρες έως σήμερα, ενώ προγραμματίζονται άλλες 10 έως το τέλος της χρονιάς. Ο 

προγραμματισμός για το 2017 κινείται στα ίδια επίπεδα, σε ότι αφορά τον αριθμό των 

ανωτέρω δράσεων, με εκείνο του 2016. Κεντρικός στόχος για το 2017 είναι η επέκταση των 

οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας σε νέες χώρες στην Άπω Ανατολή και Λατινική Αμερική. 

Σημειώνεται ότι, κατά την περίοδο από το 2010 έως και το 2014 είχαν πραγματοποιηθεί 

αθροιστικά, 14 ΜΔΕ και 13 εμπορικές αποστολές. 

Παράλληλα έχουν γίνει παρουσιάσεις του οικονομικού περιβάλλοντος και των ευκαιριών για 

επενδύσεις στην Ελλάδα, σε άνω των 100 επενδυτικών οίκων στις ΗΠΑ και Αγγλία έως 

σήμερα ενώ πρόκειται να γίνουν ανάλογες παρουσιάσεις στη Γερμανία, Γαλλία και άλλες 

χώρες.  

Τέλος στο portal του ΥΠΕΞ «Αγορά» www.agora.mfa.gr εμπλουτίζεται με ένα σύνολο νέων 

πληροφοριών για τις ξένες αγορές, χρήσιμων για τις εξαγωγικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜμΕ), για την ενημέρωση και την χάραξη της στρατηγικής τους, λειτουργώντας παράλληλα 

και  επιβοηθητικά στην εύρεση ξένων πελατών. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται χωρίς την 

παραμικρή επιβάρυνση. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από αυτές. Η Γ.Γ. Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων: 

Ανάρτησε στο «ΑΓΟΡΑ», διευθύνσεις καταστημάτων Delicatessen από 70 χώρες, όπως 

επίσης 10.000 διευθύνσεις εισαγωγέων για 35 κλάδους από 40 χώρες. 

Δημιούργησε αναλυτικούς πίνακες ανά κλάδο/προϊόν για το εισαγωγικό εμπόριο 35 κρατών, 

που θεωρούνται οι κύριοι πελάτες της χώρας ή βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας 

στρατηγικής επέκτασης των εξαγωγών της. 

Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών κατά τα 2013-

2016. 

Δημιούργησε αρχείο εταιριών συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την επιβοήθηση των 

εξωστρεφών ΜΜΕ. 

Προωθεί τις καινοτόμες ιδέες που αναφέρονται σε μεθόδους βελτίωσης της εξωστρέφειας  

Σε συνεργασία με άλλους φορείς, αναπτύσσει ένα μηχανισμό Υπεργολαβίας με τη 

βοήθεια του οποίου θα επικοινωνούν οι ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) με τις 

μεγάλες κρατών-μελών της ΕΕ. 

Διοργανώνονται δράσεις στο εξωτερικό από τα γραφεία ΟΕΥ με σκοπό την προβολή των 

ελληνικών προϊόντων μέσω του προγράμματος Window to Greece. 

Αναλυτική παρουσίαση όλων των νέων δράσεων της Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, 

υπέρ των εξαγωγέων, θα γίνεται στους επισκέπτες του περιπτέρου της, καθ’ όλη τη διάρκεια 

λειτουργίας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). 

 

Επτά νέες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ έως το τέλος του 2016. 

Σε επτά ανέρχονται οι νέες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ στο πεδίο της επιχειρηματικότητας μέχρι 

το τέλος του έτους, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης 

Χαρίτσης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για προσκλήσεις που αφορούν στην αναβάθμιση των 

http://www.agora.mfa.gr/


επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων σε επιχειρήσεις, την αναβάθμιση υφιστάμενων 

επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, τη δικτύωση των επιχειρήσεων, την ίδρυση νέων 

τουριστικών επιχειρήσεων, την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, την «αναβάθμιση επιχειρήσεων 

λιανεμπορίου στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας, των logistics και των ΤΠΕ, τη 

σύμπραξη επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς, την επιχορήγηση ελληνικών φορέων που 

συνεργάζονται με φορείς άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δικτύων 

ERANETs. 

Δύο Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας 13.000 ανέργων νέων ηλικίας 

18 έως 29 ετών.  

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από τις 

22/8/2016. 

 

Τα προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις και εργοδότες του 

Ιδιωτικού Τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ, για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών και 3.000 

ανέργους νέους ηλικίας 25-29 ετών, αφορούν αποφοίτους δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, 

Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), που παραμένουν 

εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής 

πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το 

ΔΟΑΤΑΠ. 

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στους ασκούμενους ηλικίας 18-24 ετών καθαρή ημερήσια 

αποζημίωση 18 ευρώ για κάθε ημέρα άσκησής τους  και στους ασκούμενους ηλικίας 25-29 

ετών καθαρή ημερήσια αποζημίωση 21 ευρώ. Οι ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του 

συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για 

ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επαγγελματικό κίνδυνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ. Με 

την ολοκλήρωση της τετράμηνης Εργασιακής Εμπειρίας, οι πρακτικά ασκούμενοι θα έχουν 

τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας διάρκειας 

οκτώ μηνών (θα εκδοθεί αντίστοιχη Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις 

επιχειρήσεις πριν τη λήξη της πρακτικής άσκησης). 

Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης των δύο προγραμμάτων, περιλαμβάνονται στις 

Δημόσιες Προσκλήσεις Νο 8/2016 και Νο 9/2016 που έχουν αναρτηθεί στο portal του ΟΑΕΔ 

www.oaed.gr.   

 

Ξεκίνησε η ενημέρωση από τις τράπεζες για το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ» 

Ξεκίνησε η διαδικασία ενημέρωσης από τις τράπεζες προς τους δικαιούχους ένταξης στο 

πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» που σε πρώτη φάση αφορούν 5.046 νοικοκυριά. Το 

ΕΤΕΑΝ, που είναι ο διαχειριστής του Ταμείου, υπενθυμίζει ότι οι ωφελούμενοι πρέπει να 

προβούν στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων εντός 45 ημερών. Σύμφωνα με τη 

σχετική ενημέρωση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο τελικός αριθμός των 

πρόσθετων δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα, αναμένεται να φθάσει περίπου 

τους 8.000, καθώς πρόκειται να εκταμιευθούν πρόσθετοι πόροι στο επόμενο χρονικό 

διάστημα. 

  

http://www.oaed.gr/


Με βάση το εισόδημα του 2015 οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών το 2017. 

Σύμφωνα με τα εισοδήματα που είχαν δηλώσει το 2015, δηλαδή με βάση τα εκκαθαριστικά 

του 2016, θα πληρώνουν το 2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιστήμονες και οι αγρότες 

τις ασφαλιστικές εισφορές στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), όπως 

αποκάλυψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος.  Σύμφωνα με όσα 

δήλωσε ο κ. Πετρόπουλος ο «…υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τις 

εκκαθαρισμένες δηλώσεις εισοδήματος του προηγούμενου έτους θα ισχύσει ...αναγκαστικά 

έως ότου διαμορφωθεί μηχανισμός ακριβόχρονης δήλωσης και ελέγχου του εισοδήματος ανά 

μήνα ή ανά δίμηνο». Ετσι, ο υπολογισμός από την 1/1/2017, οπότε αλλάζει σύμφωνα με το 

νέο Ασφαλιστικό, το σύστημα παρακράτησης των εισφορών για την κύρια σύνταξη, την 

ασθένεια, την επικουρική ασφάλιση και το εφάπαξ (για όσους έχουν όλες τις σχετικές 

«καλύψεις»), δεν θα γίνεται επί του πραγματικού εισοδήματος του κάθε μήνα και του έτους 

της επαγγελματικής δραστηριότητας, αλλά, με το εισόδημα προηγούμενων ετών με αναγωγή 

σε 12μηνη βάση. Η οριστική εκκαθάριση των διαφορών που είναι βέβαιο ότι θα προκύπτουν 

με βάση τις προκαταβολές και τις τελικές πράξεις επιβολής ασφαλίστρων, θα γίνεται 

στο...τέλος κάθε επόμενου χρόνου, δημιουργώντας πολλά γραφειοκρατικά και λογιστικά 

ζητήματα επιστροφών εισφορών ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες» ή καταβολής επιπλέον 

ποσών... Με αυτά τα δεδομένα, ο νέος τρόπος υπολογισμού των εισφορών καταργεί τα 

«κλειστά» ασφάλιστρα που έως και φέτος πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ευνοεί 

όσους είχαν δηλώσει το 2015 χαμηλά εισοδήματα. Αντίθετα θα θίξει, λόγω αυξημένης 

παρακράτησης έως ότου γίνει η τελική εκκαθάριση με βάση το πραγματικό εισόδημα, όλους 

όσοι είχαν υψηλότερα εισοδήματα τα οποία μπορεί να μην επαναλήφθηκαν το 2016, εξ’ 

αιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης, ούτε και να υπάρχουν το 2017. Ερωτηματικά, ωστόσο, 

υπάρχουν για το αν θα αυξηθεί η εισπραξιμότητα των εισφορών όπως και για το τελικό ύψος 

των εσόδων του ΕΦΚΑ από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους 

αυτοαπασχολούμενους. 

 

 

Μόνο στην εφορία οι συμψηφισμοί για τον ΕΝΦΙΑ 

 Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δικαίωμα επιστροφής φόρου μπορούν να την 

συμψηφίσουν με την οφειλή του ΕΝΦΙΑ. Ωστόσο, για να γίνει αυτό πρέπει να υποβληθεί 

αίτηση που θα υποβάλει ο φορολογούμενος στη ΔΟΥ, στην οποία ανήκουν. Ο 

αυτεπάγγελτος συμψηφισμός από τον έφορο, παρότι προβλέπεται από τον νόμο, δεν είναι 

εφικτός τεχνικά, καθώς μέχρις στιγμής δεν υπάρχει το ηλεκτρονικό πρόγραμμα που να 

υποστηρίζει τεχνικά τη διαδικασία. 

 

 

ΚΟΜΙΣΙΟΝ: Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Αύγουστο. 

Νέα βελτίωση, μετά από αυτή του περασμένου μήνα, σημείωσε το οικονομικό κλίμα στην 

Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μηνιαίας έρευνας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (economic sentiment indicator, ESI) αυξήθηκε 

στις 92,5 μονάδες από 90,9 τον Ιούλιο και 89,7 τον Ιούνιο, καταγράφοντας την 

υψηλότερη τιμή του τελευταίου 12μηνου. 

   

 

Ποιοι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων θα βρεθούν εκτός ΟΓΑ. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η μεγάλη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού που έρχεται το 

φθινόπωρο θα αγγίξει εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους και ειδικότερα τους ιδιοκτήτες 

τουριστικών καταλυμάτων σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, τους αγρότες και τους 

νέους επιστήμονες, αλλά και όσους σκόπευαν να εξαγοράσουν εφάπαξ πλασματικά έτη 

ασφάλισης. Έτσι, οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων που δραστηριοποιούνται σε 

Δήμους κάτω των 2.000 κατοίκων και δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ, οι 

οποίοι λόγω πληθυσμιακών κριτηρίων μπορούν να ασφαλίζονται με το ευνοϊκό καθεστώς του 

ΟΓΑ, μεταπηδούν στο ενιαίο καθεστώς του ΕΦΚΑ, εκτός κι αν είναι κατά κύριο επάγγελμα 



αγρότες. Οι δανειστές απαιτούσαν η αλλαγή να ισχύσει για το σύνολο των 

μικροεπαγγελματιών που έχουν το συγκεκριμένο προνόμιο (περίπου 45.000 ασφαλισμένοι 

με καφενεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταστήματα κ.λπ.), ενώ τελικά η ρύθμιση θα αφορά 

μόνο τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων. Με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο, οι 

συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι διατηρούσαν το δικαίωμα να ακολουθήσουν τη μεταβατική 

περίοδο που έχει προβλεφθεί για τους αγρότες, ώστε να πληρώνουν εισφορά στο 26,95% 

του εισοδήματός τους (για σύνταξη και υγεία) το 2022, με ετήσια τμηματική αύξηση του 

ασφαλίστρου από το 2017. Τελικά θα ακολουθήσουν την τύχη των υπόλοιπων ελευθέρων 

επαγγελματιών και όχι των αγροτών, ώστε να οδηγηθούν απευθείας από 1/1/2017 σε 

εισφορά 26,95% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος 

Εξόφληση οφειλών ύψους 1,1 Δις. Ευρώ από το δημόσιο προς τους ιδιώτες. 

Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα ύψους 

1,1 δισ. ευρώ τον Ιούλιο πιστοποιούν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της 

Ελλάδος, καταγράφοντας αντιστροφή της τάσης πολλών «δύσκολων» μηνών συσσώρευσης 

οφειλών προς ιδιώτες. Η δυνατότητα αυτή δόθηκε με την αποδέσμευση της δόσης από τον 

ESM ύψους 7,5 δισ. με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. 

  

ΕΡΓΑΝΗ: Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο. 

Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για τον Ιούλιο του 2016 προκύπτει 

σύμφωνα με τα στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ» με θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων 

κατά 19.281 θέσεις εργασίας, ενώ παρουσιάζεται η υψηλότερη επίδοση πρώτου εξαμήνου 

έτους από το 2001 μέχρι σήμερα. Από τη σύγκριση των στοιχείων των μηνών Ιούλιος 2016 

και Ιούλιος 2015, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 35.939 περισσότερων θέσεων εργασίας 

για τον Ιούλιο 2016. Επίσης, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου 

επταμήνου του έτους 2016 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 253.945 νέες θέσεις εργασίας. 

Από την 1η Οκτωβρίου μόνο με κάρτες το χτίσιμο του αφορολόγητου. 

 

Αντιμέτωποι με επιπλέον φόρο θα βρίσκονται από φέτος όσοι φορολογούμενοι δεν 

συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό αποδείξεων, που θα καθορίζεται βάσει 

εισοδήματος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα:  

 Για εισοδήματα ώς 10.000 ευρώ θα απαιτείται το 10%, δηλαδή αποδείξεις 1.000 

ευρώ. 

 Για εισοδήματα από 10.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ το 15%, δηλαδή αποδείξεις από 

1.500 έως 3.000 ευρώ. 

 Για εισοδήματα από 20.001 ευρώ έως 40.000 ευρώ το ποσοστό φτάνει το 20%, 

δηλαδή αποδείξεις από 4.000 έως 8.000 ευρώ. 

 Για ετήσια εισοδήματα από 40.001 ευρώ και πάνω το 30%, δηλαδή τουλάχιστον 

12.000 ευρώ αποδείξεις. 

Όσοι δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό αποδείξεων, για το ποσό 

που υπολείπεται θα πληρώνουν φόρο επί ενός εικονικού ουσιαστικά εισοδήματος. Δηλαδή, 

αν τους λείπουν αποδείξεις 5.000 ευρώ, θα φορολογούνται για εισόδημα 5.000 ευρώ, με τον 

χαμηλότερο συντελεστή 22%. Θα πληρώσουν δηλαδή, φόρο 1.100 ευρώ για ένα εισόδημα 

που ποτέ δεν είχαν.  

Αν το ποσό που υπολείπεται είναι μεγαλύτερο από 20.000 ευρώ, ο συντελεστής φόρου 

ανεβαίνει στο 29% και μπορεί να φτάσει στο 37% ή και στο 45%, αν οι αποδείξεις που 

λείπουν ξεπερνούν τα 30.000 ή τα 40.000 ευρώ, γεγονός που αφορά βέβαια ελάχιστους, με 

πολύ υψηλά εισοδήματα. Όλα αυτά προβλέπονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που 

αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Ειδικά για 

φέτος, η χρονιά θα χωριστεί στα δύο. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές αποδείξεις 

και από συναλλαγές χωρίς πλαστικό χρήμα ή web banking. Αλλά από την 1η Οκτωβρίου θα 



μετρούν στο «χτίσιμο» του αφορολόγητου και του απαιτούμενου ποσού μόνο οι συναλλαγές 

με πιστωτικές κάρτες ή μέσω τραπεζών. 

 

Από το 2017 και μετά, το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων θα συγκεντρώνεται αποκλειστικά με 

πλαστικό χρήμα. Όσο για το αφορολόγητο, το «χτίσιμό» του θα είναι σε συνάρτηση με τη 

συλλογή των αποδείξεων ή το ύψος των δαπανών μέσω πλαστικού χρήματος και θα 

μειώνεται ανάλογα με τις αποδείξεις ή τις δαπάνες που λείπουν, σε σχέση με το εισόδημα 

του φορολογούμενου. 

Νέο σχέδιο του ΥΠΟΙΚ  για την πάταξη της φοροδιαφυγής. 

«Κωδικός 24 ώρες» είναι το νέο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών στο οποίο με την 

βοήθεια της τεχνολογίας, των διάφορων βάσεων δεδομένων από τράπεζες, εφορίες αλλά και 

στοιχείων που θα αντληθούν ακόμα και από εφαρμογές social media (Facebook, Instagram) 

οι φοροελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και του ΣΔΟΕ θα θέσουν στο 

στόχαστρο 1.800.000 Έλληνες φοροφυγάδες. Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν ήδη 

ετοιμάσει ελεγκτική εφαρμογή η οποία προς το παρόν εφαρμόζεται πιλοτικά και από τον 

επόμενο μήνα θα τρέξει στην πλήρη της μορφή. 

ΓΓΔΕ: Άμεση αναστολή λειτουργιάς επιχειρήσεων, καταστημάτων & επαγγελματικών 

εγκαταστάσεων για 48 ώρες. 

Την απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου της άμεσης αναστολής λειτουργιάς 

επιχειρήσεων, καταστημάτων και επαγγελματικών εγκατ

, εφόσον διαπιστωθεί η μη έκδοση παραστατικών 

στοιχείων (αποδείξεων), σύμφωνα με το ένατο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του 

ν. 2523/1997 [μη έκδοση πλέον των δέκα (10) παραστατικών στοιχείων ή, ανεξαρτήτως του 

πλήθους, τα μη εκδοθέντα ή το μη εκδοθέν παραστατικό στοιχείο υπερβαίνει σε αξία τα 

πεντακόσια (500) ευρώ]. Στην απόφαση, ζητείται από τους Προϊσταμένους και τα αρμόδια 

στελέχη των Δ.Ο.Υ. να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας.  

 

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εξουσιοδοτείται να υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων» την ειδική εντολή ελέγχου για την εφαρμογή του μέτρου της άμεσης 

αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επαγγελματία για 

48 ώρες. Στη συνέχεια, γνωστοποιείται στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα η πράξη αναστολής 

λειτουργίας και ζητείται η συνδρομή της αστυνομικής αρχής. 

Σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου, στην κεντρική είσοδο της επαγγελματικής 

εγκατάστασης τοποθετείται  ταινία στην ελληνική γλώσσα με τον τίτλο της αρμόδιας 

υπηρεσίας  και την ένδειξη "σφραγίσθηκε λόγω φορολογικών παραβάσεων μέχρι ... "και στην 

αγγλική γλώσσα "operations suspended due to tax violations". 

Φθινοπωρινοί έλεγχοι σε ελεύθερους επαγγελματίες. 

Στους ελεύθερους επαγγελματίες και ιδίως στις κατηγορίες των επαγγελμάτων που έχει 

διαπιστωθεί ότι είναι ευκολότερο να φοροδιαφύγουν στρέφει την προσοχή του ο 

φοροελεγκτικός μηχανισμός, όπως προανήγγειλε ο επικεφαλής της ΓΓΔΕ, κ. Γ. Πιτσιλής. 

Από το φθινόπωρο, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) αναμένεται να 

επικεντρώσει τους ελέγχους σε γιατρούς, μηχανικούς, υδραυλικούς, λογιστές, 

ηλεκτρολόγους, δικηγόρους κ.λπ., σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η 

αίσθηση του ελέγχου, ώστε να περιοριστεί η φοροδιαφυγή από τους ίδιους τους 

επαγγελματίες, πριν εντοπιστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 



 

Παράταση προθεσμίας για εγγραφή των έμπορων ξυλείας. 

Με την υπ’ αριθμ. 144531/4225/3-8-2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) παρατείνεται έως 

τις 30-09-2016 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 

134627/5835/29-112-2015 (ΦΕΚ Β´ 2872) προθεσμία για την υποβολή αίτησης, από τους 

υπόχρεους εγγραφής στα μητρώα που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη, στην αρμόδια 

περιφερειακή αρχή όπου έχουν την έδρα τους προκειμένου αυτή να τους εγγράψει στο κατά 

περίπτωση Μητρώο «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων». 

 

OAEE: Δεύτερη ευκαιρία σε οφειλέτες για ρύθμιση χρεών σε 100 Δόσεις. 

Τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων δίνει ο ΟΑΕΕ, εκμεταλλευόμενος 

τη διάταξη του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32 ΤΑ /21.3.2015), περί «Ρυθμίσεων για 

την επανεκκίνηση της Οικονομίας» που θεσπίζει μεταβατικό πλαίσιο ρύθμισης 

ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.  Όπως 

επισημαίνεται στη σχετική απόφαση, διαπιστώνεται ότι σημαντικός αριθμός των ρυθμίσεων 

διακόπτεται, παρά το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι - οφειλέτες έχουν ενεργήσει εμπρόθεσμα 

για την καταβολή τους. Η απόφαση διευκρινίζει ότι η διερεύνηση και αξιολόγηση των 

πραγματικών περιστατικών διακοπής εμπίπτει στο πλαίσιο της διοικητικής ευθύνης και 

συνάδει με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της εξυπηρέτησης του πολίτη.  

Αυστηρότερες ποινές για τις «ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΕΣ» αντλίες καυσίμων. 

Αυστηρότερες ποινές για τις «πειραγμένες» αντλίες καυσίμων με αύξηση των προστίμων, 

λουκέτα σε επιχειρήσεις και απαγόρευση επαναδραστηριοποίησης στην αγορά του 

υπεύθυνου της επιχείρησης και των συγγενών του μέχρι δεύτερου βαθμού επί μία δεκαετία 

προβλέπει τροπολογία των υπουργείων Οικονομίας και Υποδομών που κατατέθηκε στη 

Βουλή. 

 

 

 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Διεθνής Έκθεση Chemtech & Pharma Egypt 2016 (Κάιρο, 13-15/11/2016) 

Στις 13-15 Νοεμβρίου 2016 διεξάγεται στο Κάιρο η Διεθνής Έκθεση Chemtech & Pharma 

Egypt. Οι κύριοι τομείς της έκθεσης είναι τα χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα, λιπάσματα, 

επιστημονικός και εργαστηριακός εξοπλισμός, λογισμικό και αναλώσιμα υλικά.  

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα λάβει χώρα παράλληλο συνέδριο για θέματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων καθώς και σχετικών τεχνολογικών εφαρμογών. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 

Sama Marketing Business 

Δρ. Mohamed Hammad, Marketing Director 

Τηλ.: (+202) 335 39 456 

Φαξ: (+202) 335 39 456 

Κιν.: (+20) 111 64 75 842 – 122 7564 203 

Email: marketing@chemtechcairo.com; info@chemtechcairo.com  

Web: www.chemtechcairo.com  

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου , 26.6.2016 

 

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Παραγωγή και διάθεση λευκού τυριού άλμης στην αγορά της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης 

με την ονομασία «FETA» 

Μετά από πρόσφατη έρευνα του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του 

Σεράγεβο σε αλυσίδες λιανικής της πρωτεύουσας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης διαπιστώνεται 

ότι προϊόντα λευκού τυριού άλμης που διατίθεντο μέχρι πρόσφατα στην αγορά με την 

https://dasarxeio.files.wordpress.com/2016/02/144531_4225_2016.pdf
https://dasarxeio.files.wordpress.com/2015/12/134627_5835_2015.pdf
https://dasarxeio.files.wordpress.com/2015/12/134627_5835_2015.pdf
mailto:marketing@chemtechcairo.com
mailto:info@chemtechcairo.com
http://www.chemtechcairo.com/


ονομασία «FETA» ή παρεμφερείς ονομασίες, κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας 

ΠΟΠ-ΠΓΕ κυκλοφορούν πλέον με διαφορετικές ονομασίες ή αποσύρθηκαν από τα ράφια 

των αλυσίδων της λιανικής. 

Τα προϊόντα αυτά παράγονται είτε από τοπικές γαλακτοβιομηχανίες (π.χ. Milkos & Poljorad), 

είτε από άλλες βιομηχανίες ευρωπαϊκών (π.χ. Kaserei Champignon-Hofmeister, Rucker) ή 

τρίτων χωρών (π.χ. Mlekara Zdravje). 

Η ευχάριστη αυτή εξέλιξη αποτελεί προϊόν μακρόχρονων προσπαθειών της Πρεσβείας 

Σεράγεβο και του Γραφείου ΟΕΥ, καθώς και των Υπουργείων Εξωτερικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης, αφήνοντας περιθώριο για αύξηση των εξαγωγών του τυριού Φέτα ΠΟΠ στην 

ΒκΕ. 

Ενδιαφέρον βοσνιακής εταιρείας για εισαγωγή υφάσματος PP Spunbond 

Η βοσνιακή εταιρεία “Ligamont d.o.o. Lukavac” ενδιαφέρεται για εισαγωγή αντιστατικού 

υφάσματος PP Spunbond (Polypropylene and Polyester spunbond antistatic material) από 

την Ελλάδα. 

Η κύρια δραστηριότητα της, γερμανικών συμφερόντων, βοσνιακής εταιρείας είναι η 

παραγωγή και εξαγωγή καλυμμάτων για τα καθίσματα αυτοκινήτων, κυρίως για τις ανάγκες 

της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Audi AG. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν είτε απευθείας στην εταιρεία (email: 

ligamont@bih.net.ba) , είτε στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Σεράγεβο 

(email: ecocom-sarajevo@mfa.gr ). 

 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 

Αύξηση ελληνικών εξαγωγών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά το πρώτο τρίμηνο 

του 2016 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής οι ελληνικές εξαγωγές προς τα ΗΑΕ 

παρουσίασαν αύξηση κατά 28,4% το πρώτο τρίμηνο του 2016, σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα του 2015. 

Για το ίδιο διάστημα, χωρίς την προσμέτρηση των πετρελαιοειδών προϊόντων, καταγράφεται 

επίσης αύξηση κατά 3,5%, παρά τη μείωση των εξαγωγών των γουνοδερμάτων κατά 48%.  

Ειδικότερα, φράουλες, σμέουρα σημείωσαν αύξηση +335%, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες 

+176%, συσκευές φωτισμού +163%, αλουμίνια +85%, γιαούρτια +67%, προϊόντα ομορφιάς 

+49%, φύλλα και λεπτές ταινίες από αργίλιο +25%, ιχθυηρά +20,7%, ελαιόλαδο +13,6%, 

φάρμακα +12,8%, μάρμαρα +2,8%, πετρελαιοειδή προϊόντα +605%. Σημαντική μείωση 

κατέγραψαν τα γουνοδέρματα -48,3%, καρποί και φρούτα -20%. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι, 7.6.2016 

 

ΙΝΔΙΑ 

Διεθνής Έκθεση «Health Tech India 2017» (Νέο Δελχί, 3-5/2/2017) 

Στις 3-5 Φεβρουαρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στο Pragati Maidan του Νέου Δελχί η 

Διεθνής Έκθεση «Health Tech India 2017». Οι τομείς που περιλαμβάνονται στην έκθεση 

είναι ιατρικός εξοπλισμός και συσκευές, νοσοκομειακή υποδομή, χειρουργικά, διαγνωστικά 

και αναλώσιμα υλικά και σχετικές υπηρεσίες.  

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 

- Mr. Vikas Chopra, τηλ. 0091 9999 192571, email: vikas.chopra@cii.in 

- Ms. Priyanka Singh, τηλ 0091 7838 275803, email: priyanka.singh@cii.in  

mailto:ligamont@bih.net.ba
mailto:ecocom-sarajevo@mfa.gr
mailto:vikas.chopra@cii.in
mailto:priyanka.singh@cii.in


 

 

ΚΙΝΑ 

Αίτημα εταιρείας Roland Power Technology Co Ltd για συνεργασία με ελληνικές 

επιχειρήσεις 

Η κινεζική εταιρεία Roland Power Technology Co Ltd έχει απευθύνει αίτημα συνεργασίας με 

ελληνικές εταιρείες κατασκευής ηλιακών οδικών φωτεινών σηματοδοτών. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα κάτωθι: 

Τηλ. 0086 18823389565, 0086 0574873327890 

Email: roland@e-ablepower.com; rolandpower@yeah.net  

Πηγή: Ενημερωτικό δελτίο ΕΒΕΑ, 27.6.2016 

 

 

ΙΣΡΑΗΛ 

Ευκαιρίες συνεργασίας ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών με ισραηλινές για την 

υλοποίηση και αξιοποίηση οικιστικών σχεδίων στην ισραηλινή αγορά 

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών Agora (www.agora.mfa.gr ) έχει αναρτηθεί 

προκήρυξη του Ισραήλ με την οποία απευθύνεται σε αλλοδαπές κατασκευαστικές εταιρείες οι 

οποίες ενδιαφέρονται για ανάθεση μεγάλων οικιστικών και κατασκευαστικών έργων στη 

χώρα αυτή. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο 

Υπουργείο Κατασκευών και Στέγασης του Ισραήλ (Ministry of Construction and Housing) 

στην ιστοσελίδα http://www.moch.gov.il . 

 

KINA 

Τάσεις στην αγορά οίνου της Κίνας 

Η κινεζική αγορά οίνου εμφανίζει σημεία ανάκαμψης μετά την πτώση που άρχισε να 

καταγράφεται το 2012. Μετά το έτος αυτό η κατανάλωση οίνων άρχισε να αφορά ολοένα και 

περισσότερο ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό. Οι πωλήσεις έχουν αρχίσει να αυξάνονται και 

μάλιστα εκείνες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών e-commerce. 

Οι καταναλωτικές συνήθειες του κλάδου έχουν αλλάξει σημαντικά. Τα περιθώρια κέρδους 

έχουν μειωθεί, καθώς η κινεζική οικονομία προσαρμόζεται σε χαμηλότερους ρυθμούς 

ανάπτυξης και οι καταναλωτές προσανατολίζονται σε επιλογές οίνων χαμηλότερου κόστους. 

Μεγάλοι καταναλωτές, ιδιώτες και εταιρείες, εμφανίζονται να πραγματοποιούν το 80% των 

αγορών τους μέσα από το διαδίκτυο εξαιτίας των χαμηλών τιμών και της ευρύτερης ποικιλίας 

που εξασφαλίζεται. Η αλλαγή των καταναλωτικών προτιμήσεων είναι αποτέλεσμα μίας 

ευρύτερης έκρηξης του e-commerce στην Κίνα, όπου μία σημαντική ομάδα καταναλωτών 

καταφεύγει για όλες τις αγορές της στα ηλεκτρονικά μέσα πωλήσεων και ενημερώνεται από 

διαφημίσεις των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

Ενδιαφέρον Ελληνοκαναδού επιχειρηματία για επένδυση στην Ελλάδα στον τομέα της 

ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού 

Στο πλαίσιο των επαφών του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Τορόντο ο 

Ελληνοκαναδός επιχειρηματίας John Psichos της εταιρείας Processlinx (processlinx.com) 

εξέφρασε ενδιαφέρον για άμεση επένδυση στην ελληνική αγορά και ειδικότερα στον τομέα 

της ανάπτυξης λογισμικού τύπου «manufacturing performance management solutions». Ως 

κίνητρο για την πρωτοβουλία αυτή, ο κ. Psichos ανέφερε, μεταξύ άλλων, τις εγνωσμένες 

ικανότητες των Ελλήνων προγραμματιστών, στον εν λόγω τομέα.  

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που μπορούν να απευθύνονται στο Γενικό Προξενείο 

Τορόντο (grgencon.tor@mfa.gr ) το συντομότερο δυνατόν. 

mailto:roland@e-ablepower.com
mailto:rolandpower@yeah.net
http://www.agora.mfa.gr/
http://www.moch.gov.il/
mailto:grgencon.tor@mfa.gr


 

 

ΜΑΡΟΚΟ 

Ενδιαφέρον για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων από μαροκινή εταιρεία 

Ο μαροκινός σύμβουλος επιχειρήσεων Youness El Badr ενδιαφέρεται για συνεργασία με 

ελληνικές εταιρείες για εισαγωγή προϊόντων τους, στους τομείς: πλαστικές ρητίνες, ελαστικά, 

ανόργανα χημικά και τρόφιμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 00212 

662277656 ή στο email: y.elbadr77@gmail.com  

 

 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Απόσυρση από νορβηγική αλυσίδα καταστημάτων Coop τυροκομικού προϊόντος με το 

όνομα «Φέτα» 

Μετά από σχετική αλληλογραφία μεταξύ ελληνικής Πρεσβείας στο Όσλο και Υπουργείου 

Εξωτερικών της Νορβηγίας, η αλυσίδα καταστημάτων Coop, αποδεχόμενη την ελληνική 

επιχειρηματολογία, απέσυρε τυροκομικά προϊόντα με το εμπορικό της σήμα με το όνομα 

«φέτα», αντικαθιστώντας την ονομασία με «τυρί σαλάτας» (salatost), από τον Μάιο του 2016. 

Προκειμένου κατοχυρωθεί στη Νορβηγία η ονομασία «φέτα» είναι απαραίτητο οι ελληνικές 

αρχές και οι ενδιαφερόμενοι φορείς να απευθυνθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νορβηγική 

νομοθεσία, στον νορβηγικό οργανισμό Matmerk. (post@matmerk.no)  

 

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Ενδιαφέρον ουκρανικής εταιρείας για εισαγωγή ελληνικών νωπών φρούτων 

Η ουκρανική εταιρεία “OMEGA” Dnipro ενδιαφέρεται για συνεργασία με παραγωγούς 

εποχικών φρούτων και λαχανικών από την Ελλάδα, καθώς και με ενώσεις αγροτικών 

συνεταιρισμών για την επίτευξη μελλοντικών συμφωνιών.  

Η “OMEGA” διαχειρίζεται την αλυσίδα 60 σούπερ μάρκετ τροφίμων “Varus”. Πουλά μέσω του 

δικτύου πολυκαταστημάτων της 40 τόνους ροδάκινων και νεκταρινιών εβδομαδιαίως και 

σχεδιάζει να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων καθώς και την ποικιλία φρέσκων φρούτων 

ιδιαίτερα με σταφύλια και πορτοκάλια.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 

Yuriy Lobach, Foreign Economic Activity manager, 

Purchase Department “FRESH” / Super Market “Varus” 

Kirov Ave., 104A, Dnupro, Ukraine 

Tel: +380567957539 

Mob +380674649559 (WhatsApp, Viber) 

e-mail: y.lobach@varus.ua  

www.varus.ua  

 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Πολωνική αγορά οίνου 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων έχει συντάξει πρόσφατο ενημερωτικό 

σημείωμα σχετικά με την πολωνική αγορά οίνου. 

Το σημείωμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου www.agora.mfa.gr/pl101  

 

 

mailto:y.elbadr77@gmail.com
mailto:post@matmerk.no
mailto:y.lobach@varus.ua
http://www.varus.ua/
http://www.agora.mfa.gr/pl101


ΡΩΣΙΑ 

Πρόθεση παράτασης ισχύος ρωσικού εμπάργκο 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε στις 27/5/2016 στην επίσημη ιστοσελίδα της 

Κυβέρνησης, ο Ρώσος Πρωθυπουργός κ. Ντ. Μεντβέντεφ, έχει δώσει οδηγίες για την 

προετοιμασία πρότασης παράτασης της ισχύος των μέτρων απαγόρευσης εισαγωγών που 

επιβλήθηκε σε προϊόντα τροφίμων προέλευσης ΕΕ και άλλων χωρών στις 6/8/2014. 

Η δήλωση του Ρώσου Πρωθυπουργού έγινε στο πλαίσιο συνάντησής του με εκπροσώπους 

της Ένωσης Ρωσικών Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων η οποία έλαβε χώρα στις 27/5/2016. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Μεντβέντεφ ανακοίνωσε ότι θα εισηγηθεί στον Ρώσο Πρόεδρο, κ. Β. 

Πούτιν, την παράταση ισχύος των μέτρων έως τα τέλη του 2017, προκειμένου να δοθεί ο 

απαραίτητος χρόνος στους εγχώριους παραγωγούς να αναπτύξουν τα επενδυτικά τους 

σχέδια. Παράλληλα, ο Ρώσος Πρωθυπουργός ανέθεσε στις αρμόδιες υπηρεσίες την 

προετοιμασία των σχετικών αποφάσεων. 

 

Τεχνική ανανέωση τομεακών κυρώσεων έναντι Ρωσίας 

Οι τομεακές κυρώσεις έναντι της Ρωσίας παρατείνονται έως τις 31 Ιανουαρίου 2017, 

σύμφωνα με την απόφαση 2016/1071, η οποία υιοθετήθηκε μέσω γραπτής διαδικασίας. 

 

Απόφαση Ρωσικής Κυβέρνησης για την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος για 

την επέκταση έως το τέλος του 2017 της απαγόρευσης εισαγωγών  αγροτικών 

προϊόντων από χώρες που έχουν επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 305/29.6.2016 Διάταγμα του Ρώσου Προέδρου δίνεται παράταση 

στη διάρκεια ισχύος της απαγόρευσης εισαγωγών αγροτικών προϊόντων στη Ρωσική 

Ομοσπονδία από τις χώρες της ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νορβηγία, την 

Ουκρανία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2017. 

Η νέα Απόφαση δεν εισάγει τροποποιήσεις στον κατάλογο των απαγορευμένων προϊόντων, 

όπως αυτός είχε διαμορφωθεί βάσει της Απόφασης υπ’ αριθμ. 320 από 24 Ιουνίου 2015.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1ο FeedMeGreek 

 

Το φθινόπωρο 2016 (Σεπτέμβριο – Οκτώβριο) θα πραγματοποιηθεί τελικά το 1ο 

FeedMeGreek στην Γερμανία, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, και στις ίδιες πόλεις που 

είχε ανακοινωθεί. Οι ακριβείς ημερομηνίες όπως και οι ημερομηνίες για το επόμενο ταξίδι 

της διοργάνωσης θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες βδομάδες από το site της 

διοργάνωσης. 

Το Feed Me Greek είναι η έκθεση/bazaar επώνυμων ποιοτικών ελληνικών προϊόντων 

διατροφής, το οποίο διεξάγεται σε επιλεγμένες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Τα καλύτερα 

προϊόντα της Ελλάδας ταξιδεύουν, σε πρώτη φάση το φθινόπωρο στη Γερμανία και 

επισκέπτονται το Βερολίνο, την Κολωνία και το Μονάχο. Στα επόμενα ταξίδια το 

FeedMeGreek θα επισκεφθεί την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ισπανία, και τις 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε πόλη που φιλοξενείται το FeedMeGreek, 

διοργανώνεται ένα τριήμερο bazaar όπου παρουσιάζονται και πωλούνται τα προϊόντα, 

γίνονται γευστικές δοκιμές και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις. 

Διεθνής συνεργάτης του Feed Me Greek είναι η εταιρία COCO - MAT, η οποία διαθέτει τα 

καταστήματά της για την διοργάνωση των bazaars. Η COCO-MAT κατασκευάζει ανώτερης 

ποιότητας χειροποίητα κρεβάτια, καινοτόμα προϊόντα ύπνου και έπιπλα από φυσικά υλικά. Η 

εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα και σήμερα έχει αναπτύξει το δίκτυό της σε 15 χώρες 

συνολικά και χιλιάδες ξενοδοχεία παγκοσμίως. Κεντρικό ρόλο στη φιλοσοφία της εταιρείας 

διαδραματίζει η αγάπη της για τη φύση και η βαθιά κατανόηση και σεβασμός της έννοιας της 

αειφορίας. Χρησιμοποιώντας την αδιόρατη σοφία της Φύσης ως πηγή έμπνευσης και οδηγό 

της, η COCO-MAT δημιουργεί πρωτοποριακά προϊόντα ύπνου και έπιπλα στο ιδιόκτητο 

εργοστάσιό της στην Ξάνθη, που έχει σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Επιπλέον η 

εταιρεία προμηθεύεται από Έλληνες παραγωγούς τις ανανεώσιμες πρώτες ύλες που 

χρησιμοποιεί όπως βαμβάκι, φύκια, μαλλί και ξυλεία. Εκτός των άλλων, την COCO-MAT 

εμπιστεύονται αναγνωρισμένης φήμης ξενοδοχεία στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία, 

καθώς και η αεροπορική εταιρεία Etihad Airways που προσφέρει τα προϊόντα της στους 

επιβάτες της Diamond First Class. Τα καταστήματα της σε όλο τον κόσμο - όλα σε πολύ 

κεντρικά σημεία κάθε πόλης - με την ιδιαίτερη αισθητική τους και τους μεγάλους και 



φωτεινούς χώρους τους αποτελούν έναν κόμβο προβολής της ελληνικής επιχειρηματικότητας 

και του ελληνικού πολιτισμού. 

Στο Feed Me Greek παρουσιάζονται εξαιρετικά προϊόντα διατροφής σε τυποποιημένες 

συσκευασίες, όπως: 

 Παραδοσιακά επώνυμα τυριά, 

 Αλλαντικά από τις τέσσερις γωνιές της χώρας, 

 Αυγοτάραχο και άλλα διάσημα αλίπαστα της Ελλάδας, 

 Λάδια απλά και με μυρωδικά, 

 Διάφορες ποικιλίες από ελιές βρώσιμες, 

 Μεζέδες έτοιμοι για κατανάλωση, 

 Διάσημα ελληνικά όσπρια 

 Παραδοσιακά ελληνικά ζυμαρικά, έτοιμες σάλτσες και ντιπ. 

 Τα πιο διάσημα ελληνικά κρασιά, ούζο και τσίπουρο, διάφορα λικέρ και άλλα ποτά, 

καθώς και εκλεκτά ξύδια, όλα με ελληνικό πρόσημο. 

 Αγνό μέλι από διάφορα άνθη και περιοχές της χώρας, μαρμελάδες χειροποίητες και 

παραδοσιακά γλυκά όπως χαλβάς, παστέλι και γλυκά του κουταλιού. 

 Και τέλος ελληνικά κριτσίνια και παξιμάδια που γίνονται μόδα στην Ευρώπη. 

Όλα τα προϊόντα που εκτίθενται πληρούν τις υγειονομικές προϋποθέσεις για κυκλοφορία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά. 

Το Feed Me Greek απευθύνεται σε εισαγωγείς τροφίμων, σε επαγγελματίες της διατροφής 

και της εστίασης, αλλά και σε ντόπιους καταναλωτές. 

Στόχος του είναι: 

 Να εξασφαλίσει πωλήσεις και διεθνείς συνεργασίες στους συμμετέχοντες 

 Να κάνει τα ελληνικά προϊόντα γνωστά στο ευρωπαϊκό καταναλωτικό κοινό 

 Να αναδείξει τα ελληνικά προϊόντα σαν υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκά προϊόντα 

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε μας ή στείλτε μας ένα mail χρησιμοποιώντας 

την σχετική φόρμα επικοινωνίας. 

 

 



 

  

 

| 6-8 Οκτωβρίου 2016 | Μετρό Σύνταγμα |  

 
Αγαπητή κυρία/κύριε, 

Σε συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης διοργάνωσης τον Νοέμβριο του 2015 σας 

ανακοινώνουμε την νέα διοργάνωση Foodex 2016 που θα πραγματοποιηθεί στις 6-8 

Οκτωβρίου 2016 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Μετρό στο Σύνταγμα. 

Η επερχόμενη έκθεση είναι η 17η διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στον 

συγκεκριμένο χώρο από την εταιρεία μας και αποτελεί πια θεσμό για τις εταιρείες 

τροφίμων από όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν για να προωθήσουν ποιοτικά Ελληνικά 

προϊόντα διατροφής. 

Όπως και στην προηγούμενη διοργάνωση (όπου με την συμμετοχή της ΕΡΤ προχωρήσαμε 

σε δράσεις συλλογής τροφίμων και διάθεσης τους σε μη κερδοσκοπικούς φορείς, κίνηση η 

οποία έδωσε μεγάλη δημοσιότητα στην διοργάνωση) έτσι και σε αυτή την διοργάνωση 

έχουμε προχωρήσει σε συνεργασίες που θα βοηθήσουν στην προσέλκυση περισσοτέρων 

επισκεπτών. 

Η Foodex Retail είναι η συνέχεια της γνωστής Έκθεσης Τροφίμων & Ποτών που 

οργανώνεται με μεγάλη επιτυχία για περισσότερα από έξι χρόνια στον συγκεκριμένο 

χώρο (Σταθμός Μετρό Σύνταγμα) και δίνει την ευκαιρία τόσο στο ευρύ κοινό όσο και 

στους επαγγελματίες του κλάδου να γνωρίσουν Παραγωγούς από όλη την Ελλάδα και 
να γευτούν και να αγοράσουν τα απίστευτα προϊόντα τους. 

 site της έκθεσης http://foodex.verticom.gr 

http://foodex.verticom.gr/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H «NOSTOS» GREEK ALTERNATIVE TOURISM EXPO 2016 είναι μια έκθεση εξ ολοκλήρου αφιε-

ρωμένη στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού, ο οποίος και αποτελεί την πιο ραγδαία 

αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού παγκοσμίως. Πρόκειται για έκθεση με σύγχρονους χώρους και 

δημιουργική προσέγγιση, στην οποία αναμένετε να συναντηθούν επαγγελματίες του χώρου απ’ όλη 

την Ελλάδα καθώς και πλήθος επισκεπτών. 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε, με στόχο να αναδείξετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 
υπηρεσίες και τα προϊόντα σας, στον εναλλακτικού τουρισμό. Δηλώστε τη συμμετοχή σας... 

www.nostosexpo.gr 

 

http://send.minima.net.gr/t/r-l-wokiht-trurhrjyyu-z/


 

 

 

    

Αράτου 21 Πάτρα Τ.Κ 26500-- T. 2614.00.83.53 

skeana@gmail.com  skeana 

 

 

1) BURSA AGRICULTURE  

International 14th Agriculture, Seed Raising, Saplings and Dairy Industry 

Fair 
 

14η Διεθνής Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων – Σπόροι – Γαλακτοκομικών 

προϊόντων κλπ. 
 

2) BURSA STOCKBREEDING AND EQUIPMENT FAIR  

International 9th Stockbreeding and Equipment Fair  
 

9η Διεθνής Έκθεση Κτηνοτροφίας και Μηχανημάτων 

 

 

mailto:skeana@gmail.com


 
http://tuyap.com.tr/en/exhibitions/bursa-agriculture-2016-bursa-14th-international-agriculture-seed-

raising-saplings-and-dairy-industry-fair#scope-of-the-fair 
 

Από 12 με 16 Οκτωβρίου στην Μπούρσα της Τουρκίας  

 

 

ZUCHEX HOME 2016 

 

27th INTERNATIONAL HOUSEWARES , GIFTS & ELECTRICAL 

APPLIANCES FAIR INSTANBUL 

Οικιακά είδη - επιτραπέζια σκεύη - δώρα - ηλεκτρικές συσκευές - πλαστικά και 

ανοξείδωτα είδη - αξεσουάρ μπάνιου κ κουζίνας - υφάσματα επιπλώσεων - 

φωτιστικά - πολυέλαιοι 

22-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
 

 

 

http://www.zuchex.com/English.aspx 

ISAF Security Exhibition 

20th International Security& Rfid Exhibition 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

  
ISAF IT Security Exhibition 

5th International Information & Network Security Exhibition 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

  

ISAF Smart Home Exhibition 

http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=5862&L=3887&F=H
http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=5862&L=3887&F=H
http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=5943&L=3810&F=H


5th International Smart Buildings & Building Automation Exhibition 

ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 

  

Από 29  Σεπτεμβρίου  έως 2 Οκτωβρίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της 

Τουρκίας. 

Led&Led Lighting Exhibition Istanbul 2016 

 

1) 12th International Led Systems, Technologies, Applications & Led Lighting 

Exhibition 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED 

 

  

 

2) Elex Exhibition 

 

5th International Electricity Materials & Equipment, Electricity Transmission & 

Distribution Exhibition 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

  

 

3)Electronist Exhibition   

 

    4th International Electronic Sub-Industry, Components, Embedded Systems And 

Power Supplies Exhibition 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΠ. 

  

  

 
  
 

http://www.ledfuari.com/en/  

  

 

Από 6 έως 9 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 

 

 

 

 

http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=5995&L=3889&F=H


WOOD PROCESSING MACHINERY 

29th Wood Processing Machines, Cutting Tools, Hand Tools Fair 

29Η ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ – ΚΟΠΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 
 

 http://agacmakinesi.com/en/  

INTERMOB 

19th International Furniture Side Industry, Accessories, Forestry Products 

and Wood Technology Fair 

19Η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΞΥΛΟΥ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΚΑΙΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 

http://intermobistanbul.com/en/ 
  

 

  

Από  22 με 26 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=6084&L=3914&F=H
http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=6084&L=3913&F=H


 

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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