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Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής  Επικαιρότητας 09 2014.  

Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας 

 Antenna Enterprise Europe Network - Hellas.  
 

 

ΘΔΜΑΣΑ  ΔΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ 
 

Α.. ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

 

 
 

ΓΙΟΡΓΑΝΧΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΠΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΑΝΣΙΣΟΙΥΔ 

ΔΚΘΔΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 

 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο σο εηαίξνο ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο «Απαζρφιεζε 

θαη Αλάπηπμε ζηελ Αηησιναθαξλαλία» ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο, πινπνηεί ηελ δξάζε 3.4  

«Γηνξγάλσζε έθζεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρεο εθζέζεηο ζηελ 

Διιάδα». Αληηθείκελν ηεο δξάζεο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε νινθιεξσκέλνπ 

πιάλνπ δξάζεσλ ελεκέξσζεο - επαηζζεηνπνίεζεο κέζσ: 

 

 ηεο ζπκκεηνρήο & ιεηηνπξγίαο ζε έθζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ Αηησιναθαξλαλίαο ζε 

δεδνκέλν ζεκείν πςειήο πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη, αλ φρη ην ζχλνιν, 

ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ θαη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 

παξάιιειεο δξάζεο επηθνηλσλίαο (π.ρ. δηαλνκή έληππνπ πιηθνχ, παξνπζίαζε κε 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα, θιπ.), 

 

ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ θνηλνχ (θαηαλαισηψλ 

θαη επηρεηξήζεσλ) γηα ηα πξντφληα ηεο Αηησιναθαξλαλίαο, ε ακθίδξνκε ελεκέξσζε (in & out) 

γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο θαη ηηο θαηλνηνκηθέο κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

παξαγσγήο, ηππνπνίεζεο πξντφλησλ, θιπ. ε αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη θαιψλ 



πξαθηηθψλ, ε αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηηο ηάζεηο εμέιημεο ησλ δπλακηθψλ θιάδσλ ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο θαη ηηο εθηηκήζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξαγσγήο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

εμσζηξέθεηαο ησλ ΜΜΔ γεληθά θαη ησλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ εηδηθφηεξα. 

Ζ επηινγή θνκβηθνχ ζεκείνπ έληαζεο δξαζηεξηφηεηαο ζπλδεδεκέλνπ κε ηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία, γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έθζεζεο, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο γηα 

ηελ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ άξα θαη ηεο πξνθχπηνπζαο σθέιεηαο. 

 

Ζ ηεξαζηία επηηπρία πνπ ζεκεηψλεη θάζε ρξφλν ε «Έθζεζε Σνπηθώλ Πξντόλησλ Ννκνύ 

Αηησιναθαξλαλίαο»  θαη ε θαζηέξσζε ηεο  ζηελ ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ σο ην κεγαιχηεξν εθζεζηαθφ ζεζκφ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο θάλεη 

ηελ ζπγθεθξηκέλε έθζεζε σο ηελ πην θαηάιιειε επηινγή πινπνίεζεο ηεο δξάζεο θαη 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο.  

 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ζα νξγαλψζεη ζηα πιαίζηα ηεο 4εο έθζεζεο 

Σνπηθψλ Πξντφλησλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Πέκπηε 28 Απγνχζηνπ έσο ηελ 

Κπξηαθή 31  Απγνχζηνπ ζην ρψξν ηνπ ιηκαληνχ ζην Μεζνιφγγη, Δθζεζηαθφ πεξίπηεξν 

ηνπηθψλ πξντφλησλ Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο. Παξάιιεια ζην ρψξν ζα πξαγκαηνπνηήζεη 

δξάζεηο γεπζηγλσζίαο, πξνβνιήο & πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ αιιά θαη ελεκέξσζεο γηα 

ηελ δξάζε  ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο «Απαζρφιεζε θαη Αλάπηπμε ζηελ 

Αηησιναθαξλαλία». 

 

Όινη ε επηρεηξεκαηίεο παξαγσγνί ηνπηθψλ πξντφλησλ ηνπ λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο πνπ 

ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ κε ηα πξντφληα ηνπο ζην εθζεζηαθφ πεξίπηεξν ηεο Αλαπηπμηαθήο 

χκπξαμεο «Απαζρφιεζε θαη Αλάπηπμε ζηελ Αηησιναθαξλαλία» παξαθαινχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε ελδηαθέξνληνο ζπκκεηνρήο θαη λα ηε απνζηείινπλ ειεθηξνληθά 

ζην contact@epimetol.gr ε ζην grombol@epimetol.gr . Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά 

κε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην Δθζεζηαθφ πεξίπηεξν ηνπηθψλ πξντφλησλ Ννκνχ 

Αηησιναθαξλαλίαο, επηθνηλσλήζηε κε ηελ θα. Υξπζαθε Αλλα, αξκνδία ηεο νκάδαο έξγνπ ζην 

Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ζηα θαησζη Σει: (+30)26410 74511 – 74531. 

 
 
 
 
 
 

 

Ππόςκληςη ςε Workshop με θέμα: 

 

«Ηλεκσπονικό Καλάθι πποϊόνσων Πεπιυέπειαρ Δτσικήρ Ελλάδορ» 

Παπαςκετή 29 Ατγούςσοτ 2014, 18:30 μ.μ. 

Η Αναπστξιακή Σύμππαξη «ΑΙΤΩΛΙΑ» ςε ςτνεπγαςία με σην Πεπιυέπεια Δτσικήρ Ελλάδορ 

& σο Δήμο Ι.Π. Μεςολογγίοτ, ςσο πλαίςιο σηρ Δπάςηρ 7 «Δικσύωςη ςε σοπικό επίπεδο» 

σηρ Ππάξηρ «Δίκστο Πποώθηςηρ σηρ Απαςφόληςηρ ςσην ΑΙΤΩΛΙΑ», ςαρ πποςκαλεί ςσο 

1ο Workshop με θέμα «Ηλεκσπονικό Καλάθι πποϊόνσων Πεπιυέπειαρ Δτσικήρ Ελλάδορ» 

ποτ θα ππαγμασοποιηθεί σην Παπαςκετή, 29 Ατγούςσοτ 2014 και ώπα 18.30μ.μ., ςσον 

φώπο ημεπίδων ςσην 4η Έκθεςη Τοπικών Πποϊόνσων ςσο λιμάνι Μεςολογγίοτ. 

 

Σσην εκδήλωςη θα αναλτθούν οι δτνασόσησερ σοτ νέοτ ατσού αναπστξιακού 

σεφνολογικού επγαλείοτ και σα ουέλη ποτ μποπούν να αποκομίςοτν οι σοπικέρ 

επιφειπήςειρ και η εν δύναμη νέοι επιφειπημασίερ από σην αξιοποίηςη σοτ 

βελσιώνονσαρ σην ανσαγωνιςσικόσησα και σην εξωςσπέυεια σοτρ. 

mailto:contact@epimetol.gr
mailto:grombol@epimetol.gr


 

Σσόφορ είναι να ενημεπωθούν οι επιφειπήςειρ σοτ κλάδοτ σηρ 

Μεσαποίηςηρ/Ττποποίηςηρ, να αξιοποιήςοτν σιρ δπάςειρ σηρ Ππάξηρ ενιςφύονσαρ 

σοτρ ωυελούμενοτρ μέςα από σην βελσίωςη σηρ ανσαγωνιςσικόσησαρ και σην 

δημιοτπγία νέων θέςεων επγαςίαρ.     

 

 

 

 

 

 

 

Ππόςκληςη ςε ημεπίδα με θέμα: 

«Δίκστο Πποώθηςηρ σηρ Απαςφόληςηρ ςσην ΑΙΤΩΛΙΑ – Δημιοτπγία και ππώσα 

αποσελέςμασα λεισοτπγίαρ σοτ δικσύοτ» 

 

Η Αναπστξιακή Σύμππαξη «ΑΙΤΩΛΙΑ» , ςσο πλαίςιο σηρ Δπάςηρ 7 «Δικσύωςη ςε σοπικό 

επίπεδο» σηρ Ππάξηρ «Δίκστο Πποώθηςηρ σηρ Απαςφόληςηρ ςσην ΑΙΤΩΛΙΑ», ςαρ 

πποςκαλεί ςε ημεπίδα παποτςίαςηρ με θέμα, «Δίκστο Πποώθηςηρ σηρ Απαςφόληςηρ 

ςσην ΑΙΤΩΛΙΑ – Δημιοτπγία και ππώσα αποσελέςμασα λεισοτπγίαρ σοτ δικσύοτ» ποτ θα 

ππαγμασοποιηθεί σην Κτπιακή,  31 Ατγούςσοτ 2014 και ώπα 19.00μ.μ., ςσον φώπο 

ημεπίδων, ςσην 4η Έκθεςη Τοπικών Πποϊόνσων ςσο λιμάνι σηρ Ι.Π. Μεςολογγίοτ. 

 

Σσην εκδήλωςη θα γίνει παποτςίαςη σοτ Δικσύοτ Πποώθηςηρ σηρ Απαςφόληςηρ ςσην 

ΑΙΤΩΛΙΑ, σων ενεπγειών ποτ έφοτν γίνει για σην δημιοτπγία σοτ, σοτ  ςκοπού και σων 

ςσόφων σοτ. Θα αναλτθούν οι δτνασόσησερ και σα ουέλη ποτ μποπούν να αποκομίςοτν 

οι σοπικέρ επιφειπήςειρ και οι ωυελούμενοι  από σην λεισοτπγία σοτ Δικσύοτ και θα 

παποτςιαςσούν σα μέφπι σώπα αποσελέςμασα. 

 

Σσόφορ είναι να ενημεπωθούν οι επιφειπήςειρ και οι υοπείρ, να ςτμμεσέφοτν και να 

αξιοποιήςοτν σιρ δπάςειρ σοτ Δικσύοτ και να διαμοπυωθούν ςφέςειρ ςτνεπγαςίαρ και 

επικοινωνίαρ ποτ θα μεγιςσοποιήςοτν σα αποσελέςμασα και θα ςτνειςυέποτν ςσην 

επίσετξη σων ςκοπών και σων ςσόφων σηρ Ππάξηρ. 

 

 

 

Σελ θαηάξγεζε ηνπ ΔΝΦΙΑ δεηά ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο 

Σελ θαηάξγεζε ηνπ ΔΝΦΗΑ θαη ηελ θαηάξηηζε ελφο λένπ λφκνπ γηα ηελ θνξνινγία ησλ 

αθηλήησλ, πνπ ζα βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη δε ζα θαηαζηξέθεη ηελ θηεκαηαγνξά, 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη γεληθφηεξα ηελ νηθνλνκία, δήηεζε ν πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο 

Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (ΚΔΔΔ) Κσλζηαληίλνο Μίραινο. 

Αλαθεξφκελνο ζηνλ ΔΝΦΗΑ εηδηθά γηα ηα βηνκεραληθά θαη βηνηερληθά αθίλεηα ν θ. Μίραινο 

ηφληζε πσο φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα εθθαζαξηζηηθά πνπ απνζηάιζεθαλ είλαη ππέξνγθνο 

θαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νη επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ θαη ζε 

απηή ηε θνξνινγηθή ηνπο ππνρξέσζε. 

ην πιαίζην απηφ, ηφληζε πσο ην επηζπκεηφ ζα ήηαλ λα κελ επηβάιιεηαη θφξνο αθηλήησλ ζηα 

βηνκεραληθά θαη βηνηερληθά θηίζκαηα, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε, αλ επηβιεζεί ν θφξνο απηφο, 

δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην 0,5% επί ησλ λέσλ πξαγκαηηθψλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ γηα ηηο 

ηδηνρξεζηκνπνηνχκελεο βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο θαη γεληθφηεξα επαγγεικαηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ελψ ν ζπληειεζηήο ζα πξέπεη λα πέθηεη ζην 0,3% γηα θηίζκαηα νηθνδνκήο πνπ 



αλεγείξνληαη αλ ειεθηξνδνηνχληαη, θαη λα απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ ηα εκηηειή θηίξηα 

εθφζνλ δελ ειεθηξνδνηνχληαη θαη δελ απνθέξνπλ ηεθκαξηφ ή πξαγκαηηθφ εηζφδεκα. 

Ο ίδηνο εθηίκεζε πσο νη φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο επηρεηξνχληαη ζηνλ θφξν δελ πξφθεηηαη λα 

επηθέξνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο, αθνχ ζα πεξηνξίδνληαη ζε θάπνηεο δηνξζψζεηο ιαζψλ ή ην 

πνιχ-πνιχ ζε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο ηνπ θφξνπ. Σα πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα, φκσο, είλαη άιια θαη θπξίσο αθνξνχλ ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο πνπ επηβάιιεηαη ν 

ΔΝΦΗΑ θαη νη νπνίεο είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξεο απφ ηηο πξαγκαηηθέο αγνξαίεο άμηεο πνπ 

ηζρχνπλ ζήκεξα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

«Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα ζα 

πξέπεη λα πξνρσξήζεη, θαζψο απηέο ππεξβαίλνπλ ζεκαληηθά ηηο εκπνξηθέο αμίεο ησλ 

αθηλήησλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ηερλεηή ππεξθνξνιφγεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ζε 

πεξαηηέξσ, κε νξζνινγηθή πιένλ, ζπκπίεζε ησλ πξαγκαηηθψλ αμηψλ ηνπο», είπε ν θ. 

Μίραινο θαη πξνζέζεζε πσο κέρξη λα νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν 

λα ζπλερηζηεί ε επηβνιή κε λένπο κεησκέλνπο ζπληειεζηέο ελφο θφξνπ ηχπνπ ΔΔΣΖΓΔ. 

«Ζ θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα δεη ην δήηεκα κε ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ θαηεχζπλζε θαη φρη κφλν 

κε εηζπξαθηηθά θξηηήξηα, θαζψο ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηε 

δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο έρεη επηηείλεη ηελ χθεζε ζηελ αγνξά αθηλήησλ θαη έρεη 

απνζαξξχλεη ζεκαληηθά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηε δήηεζε», είπε ν επηθεθαιήο ηεο 

ΚΔΔΔ θαη δήηεζε απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ λα βάιεη ηέινο ζηνλ «παξαινγηζκφ» ηνπ 

ΔΝΦΗΑ. 

 

 

Σν Γ.Δ.ΜH. κνλαδηθόο εζληθόο ηόπνο εκπνξηθήο δεκνζηόηεηαο. 

ην πνιπλνκνζρέδην «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά 

ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», νξίδεηαη φηη ην Γ.Δ.ΜΖ θαζίζηαηαη 

πιένλ ν κνλαδηθφο εζληθφο ηφπνο εκπνξηθήο δεκνζηφηεηαο. 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε, κε ην άξζξν 202 ξπζκίδεηαη ην δήηεκα ηεο 

δεκνζίεπζεο ησλ εηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ. Σν Γ.Δ.ΜΖ θαζίζηαηαη πιένλ ν 

κνλαδηθφο εζληθφο ηφπνο εκπνξηθήο δεκνζηφηεηαο, ελψ ε δεκνζίεπζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

εθεκεξίδεο δηαηεξείηαη σο πξναηξεηηθή θαη ην  Φ.Δ.Κ δηαηεξείηαη έσο θαη ην ηέινο ηνπ 2015 

αηειψο. Δπηπξφζζεηα, ε δεκνζίεπζε ζην Γ.Δ.ΜΖ ζπλεπάγεηαη ηε δξακαηηθή κείσζε ηνπ 

θφζηνπο πνπ βάξπλε ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηε δεκνζίεπζε ζην Φ.Δ.Κ. 

 

Με ηα άξζξα 203- 208 επηηξέπεηαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζην ΓΔΜΖ 

λα ππνβάινπλ εμ' απνζηάζεσο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν θάζε εηαηξηθή ηνπο πξάμε, ζηνηρείν θαη 

αλαθνίλσζε ζην Γ.Δ.ΜΖ.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηηπγράλεηαη ε θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΖ. φισλ ησλ πξάμεσλ θαη 

ζηνηρείσλ πνπ απφ ην λφκν απαηηείηαη λα θαηαρσξεζνχλ ζε απηφ, κε κεησκέλν θφζηνο θαη 

ρξφλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε δεδνκέλνπ φηη κεηψλεηαη ν φγθνο 

ησλ εμππεξεηνχκελσλ πνιηηψλ ελψπηνλ ησλ Τπεξεζηψλ Γ.Δ.ΜΖ ζηα Δπηκειεηήξηα θαη δελ 

απαηηείηαη πηα ε ςεθηνπνίεζε λα γίλεηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο. 

 

Σέινο, κε ηνλ ειεθηξνληθφ ηξφπν ππνβνιήο, ε επηρείξεζε απαιιάζζεηαη θαη απφ ην θφζηνο 

κεηάβαζεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ ηειψλ ζε θάπνηα ΓΟΤ ή ηξάπεδα, θαζψο ην 

ζχζηεκα επηηξέπεη θαη ηελ εμ΄ απνζηάζεσο ειεθηξνληθή πιεξσκή. 

  

Σα ζρεηηθά άξζξα πξνβιέπνπλ: 

 Άξζξν 202 

Σν άξζξν 232 ηνπ λ. 4072/2012 (Α’ 86) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άξζξν 232 
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1. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ δηαηάμεσλ πεξί εηαηξηψλ πνπ νη κεηνρέο ηνπο είλαη εηζεγκέλεο 

ζε ρξεκαηηζηήξην, φπνπ ζηνλ θ.λ. 2190/1920 θαη ζην λ. 3190/1955 πξνβιέπεηαη δεκνζίεπζε 

ζε ινηπά έληππα ή κέζα κε επηκέιεηα ηεο εηαηξίαο, (εθηφο απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Γ.Δ.ΜΖ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 4250/2014), ε δεκνζίεπζε απηή θαζίζηαηαη 

απνιχησο πξναηξεηηθή. Ζ αλάξηεζε νπνηαζδήπνηε δεκνζίεπζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

εηαηξείαο είλαη επίζεο πξναηξεηηθή. Πξνζεζκίεο πνπ ζπλδένληαη θαη έρνπλ σο αθεηεξία ηελ 

δεκνζίεπζε ζε έληππα κέζα δελ ηζρχνπλ πιένλ γηα ηηο πξναηξεηηθέο δεκνζηεχζεηο ζε απηά, 

ηζρχνπλ φκσο γηα ηε δεκνζίεπζε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.ΜΖ.. 

2. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ηνπ λ. 3190/1955 πξνβιέπεηαη δεκνζίεπζε κε 

επηκέιεηα ηεο εηαηξίαο ζην ΦΔΚ/ΣΑΔ-ΔΠΔ & Γ.Δ.ΜΖ θαη ζε  ινηπά έληππα κέζα, ε πξάμε ή 

ην ζηνηρείν δεκνζηεχεηαη κφλν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 2 ηνπ λ. 4250/2014, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ζηα 

ινηπά έληππα κέζα. 

3. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο άξρεηαη ηελ 1.1.2015.». 

 

Άξζξν 203 

ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην σο 

αθνινχζσο: 

«Ζ πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ δελ απαηηείηαη φηαλ απηά πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηνλ 

θάθειν ηνπ ππφρξενπ σο πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ή έρνπλ ππνβιεζεί 

ειεθηξνληθά θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ λφκν. Καηά παξέθθιηζε νπνηαζδήπνηε άιιεο αληίζεηεο 

δηάηαμεο ζηνλ λφκν, νη ππφρξενη δελ ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίδνπλ ζε πιηθή (έγραξηε) 

κνξθή νπνηνδήπνηε έγγξαθν θαη ζηνηρείν, ην νπνίν νη ππφρξενη ππνβάιινπλ ζην Γ.Δ.ΜΖ. κε 

ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ.». 

 

Άξζξν 204 

Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3419/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«3. Ζ αίηεζε ηνπ ππφρξενπ θαη ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, φπσο θαη θάζε έγγξαθν θαη ζηνηρείν πνπ ππνβάιιεη πξνο θαηαρψξεζε ή 

δεκνζηεχεη κε επηκέιεηα ηνπ ν ππφρξενο  ζην Γ.Δ.ΜΖ., ππνβάιιεηαη θαη’ επηινγή ηνπ 

ππφρξενπ ζε έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε αίηεζε, ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ππνβάιινληαη κε ειεθηξνληθά κέζα θαη κε ρξήζε 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ηεο πεξίπησζεο 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ πδ 150/2001 (ΦΔΚ Α΄ 125) ή 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο, ε νπνία πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξίπησζεο 2 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ. 150/2001 

(ΦΔΚ Α΄ 125). Γηα ηελ δηαβίβαζε ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ νη ππφρξενη ππνρξενχληαη 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δεχγνο θσδηθνχ ρξήζηε θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο (username θαη 

password) πνπ ρνξεγεί ην Γ.Δ.ΜΖ. γηα ηελ πξφζβαζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. 

θαη ην νπνίν δίδεηαη ζηνπο ππφρξενπο ησλ νπνίσλ ε ηαπηνπνίεζε θαη επηβεβαίσζε 

ηαπηφηεηαο έρεη ιάβεη ρψξα πξνεγνπκέλσο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΣΑΥΗS ή άιιεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Γεκνζίνπ. Όινη νη ππφρξενη, πνπ είλαη αλψλπκεο εηαηξίεο ή εηαηξίεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, θαζψο θαη νη ππφρξενη ησλ πεξηπηψζεσλ γ’, δ’, ε’, δ’ θαη ε’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ ην δεχγνο θσδηθνχ ρξήζηε θαη 

θσδηθνχ πξφζβαζεο (username θαη password) απφ ην Γ.Δ.ΜΖ., έσο ηελ 01/01/2015.». 

 

 

Άξζξν 205 

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3419/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. Ζ θαηαρψξεζε θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηήο ζην Γ.Δ.ΜΖ, θαζψο θαη ε ρνξήγεζε 

αληηγξάθσλ, απνζπαζκάησλ ησλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε Μεξίδα ή 

πηζηνπνηεηηθψλ, πξνυπνζέηεη ηελ πξνεγνχκελε θαηαβνιή ζρεηηθνχ ηέινπο φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα θαη κε ειεθηξνληθά κέζα. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε ν ελδηαθεξφκελνο δελ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ην απνδεηθηηθφ 
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πιεξσκήο ζε πιηθή (έγραξηε) κνξθή ζην Γ.Δ.ΜΖ. Σν Γ.Δ.ΜΖ δχλαηαη λα εηζπξάηηεη θάζε 

πνζφ (ελδεηθηηθά θφξν ή ηέινο θιπ) ππέξ ηξίησλ, ζρεηηθά κε ηελ θαηαρψξεζε θαη 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηήο ζην Γ.Δ.ΜΖ θαζψο θαη γηα ηελ ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, 

απνζπαζκάησλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ. Με Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θάζε άιινπ ζπλαξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγνχ, 

θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο θαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη απφδνζεο ησλ άλσ πνζψλ.». 

 

Άξζξν 206 

ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3419/2005 πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην πνπ έρεη 

σο εμήο: 

«Κάζε θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν έρεη δηθαίσκα δσξεάλ πξφζβαζεο, ςεθηαθήο 

απνζήθεπζεο ζε δηθά ηνπ ειεθηξνληθά κέζα, εθηχπσζεο θαη ελ γέλεη αλαπαξαγσγήο  θάζε 

πξάμεο, ζηνηρείνπ ή αλαθνίλσζεο πνπ αλαξηάηαη δεκφζηα ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Γ.Δ.ΜΖ, είηε απφ ηελ Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ, είηε κε επηκέιεηα ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ. » 

 

Άξζξν 207 

ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4250/2014 πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην πνπ έρεη 

σο εμήο: 

«Ζ δεκνζίεπζε κε ειεθηξνληθά κέζα ιακβάλεη ρψξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3419/2005, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή. Οη δεκνζηεχζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην παξφλ άξζξν ιακβάλνπλ ρψξα αηειψο.». 

Άξζξν 208 

Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3419/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11, ε δηφξζσζε θαη ε κεηαβνιή θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, πξαγκαηνπνηνχληαη, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ππφρξενπ, ησλ 

θαζνιηθψλ δηαδφρσλ ηνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πνπ δηθαηνινγεί εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ. Ζ 

αίηεζε ηνπ ππφρξενπ ππνβάιιεηαη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζηηο ππεξεζίεο θαηαρψξεζεο 

ζην Γ.Δ.ΜΖ.». 
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Πιήξεο Ιαηξνθαξκαθεπηηθή & Ννζνθνκεηαθή θάιπςε ζε 65.835 νθεηιέηεο ηνπ ΟΑΔΔ. 

Γπλαηφηεηα ζε 65.835 νθεηιέηεο ηνπ ΟΑΔΔ λα έρνπλ πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη 

λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ηελ νπνία κέρξη ζήκεξα ζηεξνχληαλ, δίλεη ην ππνπξγείν Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο.  

Μεηά απφ ηηο ειεθηξνληθέο δηαζηαπξψζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ΖΓΗΚΑ βξέζεθαλ 65.835 

ελεξγνί αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΑΔΔ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ Ν.4254/2014 (κέζν εηζφδεκα 

ζηελ ηξηεηία 2011-2014 κέρξη 12.000 επξψ, νθεηιέο κεηά ηελ 1-1-2011) θαη πιένλ ζα 

ιακβάλνπλ πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή θάιπςε. 

Σα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ έρνπλ ήδε θαηαρσξεζεί ζην Δζληθφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ 

Πεξίζαιςεο ηνπ ειεθηξνληθνχ  ζπζηήκαηνο «ΑΣΛΑ» θαη έηζη – φπσο φινη νη αζθαιηζκέλνη 

ηεο ρψξαο καο – δελ ζα ρξεηαζηεί λα απεπζπλζνχλ ζηνλ ΟΑΔΔ γηα  ζεψξεζε ησλ βηβιηαξίσλ 

ηνπο, θαζψο  φινη νη  αξκφδηνη πάξνρνη ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

απνηαζνχλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ηεο ειεθηξνληθήο ζεψξεζεο.  

 
 

Δπηζεκάλζεηο εηηθεηώλ ζηα ηξόθηκα. 

χκθσλα κε ηνπο Καλφλεο ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ. (Αξηζκ. Α2-718/28.7.2014 - ΦΔΚ Β' 2090/31-07-

2014) πνπ ηζρχνπλ απφ 31 Ηνπιίνπ 2014, ηα εδψδηκα πξντφληα πξνζπζθεπαζκέλα θαη κε, 

πξέπεη λα θέξνπλ ζεηξά απφ ελδείμεηο θαη πιεξνθνξίεο κε ζηφρν ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. 

Γείηε ηα ζρεηηθά άξζξα ηεο λέαο Κσδηθνπνίεζεο ησλ Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο 

Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Καλφλεο ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. 

ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΔΓΩΓΗΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ- ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

 

Άξζξν 10 

Δλδείμεηο θαη δηαζθάιηζε πεξηερνκέλνπ πξνζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ. 

 

1. Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο «ηξφθηκα» εθαξκφδεηαη ην άξζξν 2 ηνπ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 

αξηζ. 178/2002 ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 28εο 

Ηαλνπαξίνπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα 

ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ. 

2. Γηα ηνπο νξηζκνχο ησλ ελλνηψλ «πξνζπζθεπαζκέλν ηξφθηκν» θαη «επηζήκαλζε» 

εθαξκφδεηαη ην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο EE 2000/13. 

 

3. Σα πξνζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα πνπ δηαηίζεληαη σο έρνπλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή 

επηζεκαίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, φπσο θάζε θνξά 

ηζρχεη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ απαηηήζεσλ επηζήκαλζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ εηδηθέο 

ελσζηαθέο ή εζληθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ζπγθεθξηκέλα ηξφθηκα φπσο επίζεο θαη νη 

γεσγξαθηθέο ελδείμεηο ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, θαζψο θαη ηνπ λ. 4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α). 

 

4. Μεηά ηε ζέζε ζε εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (EE) 1169/2011 ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 2000/13, ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ. 

 

5. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν σο θάησζη: 

 

α) Με αλαγξαθή ελδείμεσλ ρίιηα επξψ (€1.000) αλά θσδηθφ πξντφληνο 
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β) Διιηπήο αλαγξαθή ελδείμεσλ πεληαθφζηα επξψ (€500) αλά θσδηθφ πξντφληνο 

 

γ) Αλαθξηβήο ή παξαπιαλεηηθή αλαγξαθή ελδείμεσλ δπν ρηιηάδεο επξψ (€2.000) αλά θσδηθφ 

πξντφληνο 

 

 Άξζξν 11 

Δλδείμεηο κε πξνζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ. 

 

1. Γηα ηξφθηκα πνπ δελ είλαη πξνζπζθεπαζκέλα θαη πξνζθέξνληαη ζηνλ ηφπν ιηαληθήο 

πψιεζεο γηα άκεζε πψιεζε ζηνλ θαηαλαισηή ή ζε κνλάδεο νκαδηθήο εζηίαζεο, σο 

ειάρηζηεο ελδείμεηο επί ηεο πηλαθίδαο νξίδνληαη: 

 

α. Ζ νλνκαζία πψιεζεο (φπσο άξζξν 3 Οδεγίαο 2000/13 θαη φρη είδνο ηξνθίκνπ) / ην είδνο 

ηνπ ηξνθίκνπ. 

 

β. Ζ πνηφηεηα ηνπ είδνπο θαη ε πνηθηιία απηνχ, εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο. 

 

γ. Ζ ρψξα θαηαγσγήο ή ν ηφπνο πξνέιεπζεο ηνπ ηξνθίκνπ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία EE 

2000/13 κέρξη ηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη κεηά ηε ζέζε ζε εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ(ΔΔ) 

1169/2011 ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2014 κε φζα θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ ελ ιφγσ 

θαλνληζκνχ θαζψο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 10 παξ 3. 

 

δ. Ζ ηηκή αλά κνλάδα κέηξεζεο φπσο απηή θαζνξίδεηαη αλσηέξσ ζην Κεθάιαην 2, 

«ΚΑΝΟΝΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ». 

 

2. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν σο θάησζη: 

 

α. Με αλαγξαθή ησλ ειάρηζησλ ελδείμεσλ επί πηλαθίδνο ρίιηα επξψ (€1.000) αλά θσδηθφ 

πξντφληνο 

 

β. Διιηπήο αλαγξαθή ησλ ειάρηζησλ ελδείμεσλ επί πηλαθίδνο πεληαθφζηα επξψ (€500) αλά 

θσδηθφ πξντφληνο 

 

γ. Αλαθξηβήο ή παξαπιαλεηηθή αλαγξαθή ησλ ειάρηζησλ ελδείμεσλ επί πηλαθίδνο δπν 

ρηιηάδεο επξψ (€2.000) αλά θσδηθφ πξντφληνο 

 

 Άξζξν 12 

Δπηζήκαλζε ππνθαηάζηαησλ. 

 

1. Ζ επηζήκαλζε ηνπ ηξνθίκνπ δελ πξέπεη λα είλαη θχζεσο ηέηνηαο πνπ λα παξαπιαλά ηνλ 

θαηαλαισηή, θαηά ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2000/13 θαη ζην 

άξζξν 11 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 

 

2. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα πξνζπζθεπαζκέλν ηξφθηκν πξφθεηηαη γηα ππνθαηάζηαην 

ηξνθίκνπ, δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θακία αλαθνξά ηέηνηα πνπ λα παξαπιαλά ηνλ 

θαηαλαισηή πεξί ηνπ φηη ην ηξφθηκν απηφ είλαη θαλνληθφ θαη φρη ππνθαηάζηαην. Δλαιιαθηηθά 

κπνξεί λα ηίζεηαη ζηελ επηζήκαλζε ηεο νλνκαζίαο πψιεζεο ή ζε έλδεημε πιεζίνλ ηεο 

εκπνξηθήο νλνκαζίαο πψιεζεο έλδεημε απφ ηελ νπνία ν θαηαλαισηήο κπνξεί άκεζα λα 

αληηιεθζεί φηη πξφθεηηαη γηα ππνθαηάζηαην. Δμαηξνχληαη ξεηά ηα ηπξνθνκηθά πξντφληα γηα ηα 

νπνία ηζρχνπλ νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚ 1234/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

3. Όηαλ ππνθαηάζηαηα ηξνθίκσλ δηαηίζεληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ρχκα, ζα πξέπεη ζηα 

ζεκεία πψιεζεο ηνπο (πξνζήθεο, ςπγεία θαηαζηεκάησλ θιπ.) λα ππάξρεη ζρεηηθή πηλαθίδα 

ζηελ νπνία φκσο δελ δχλαηαη λα γίλεηαη θακία αλαθνξά ηέηνηα πνπ λα παξαπιαλά ηνλ 



θαηαλαισηή πεξί ηνπ φηη ην ηξφθηκν απηφ είλαη θαλνληθφ θαη φρη ππνθαηάζηαην. Δμαηξνχληαη 

ξεηά ηα ηπξνθνκηθά πξντφληα γηα ηα νπνία ηζρχνπλ νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚ 

1234/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

4. ε πεξίπησζε επίζεο πνπ ηα πξνζθεξφκελα ζηνπο ρψξνπο νκαδηθήο εζηίαζεο θαγεηά, 

εδέζκαηα θιπ. πεξηέρνπλ ππνθαηάζηαηα ηξνθίκσλ ν θαηαλαισηήο ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κέζσ ηηκνθαηαιφγνπ. 

 

5. Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο δελ εθαξκφδνληαη γηα ηα κε γαιαθηνθνκηθά πξντφληα γηα ηα νπνία 

εθαξκφδεηαη ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ππ' αξηζκ. 278186 (ΦΔΚ Β' 1097/22-8-2002) 

«πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 1898/87 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ηεο νλνκαζίαο ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαηά ηε δηάζεζή 

ηνπο ζην εκπφξην». 

 

6. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν σο θάησζη: 

 

α) Αλαθξηβήο ή παξαπιαλεηηθή επηζήκαλζε ππνθαηάζηαησλ ηξνθίκσλ δπν ρηιηάδεο επξψ 

(€2.000) αλά θσδηθφ πξντφληνο. 

 

β) Με αλαγξαθή ζηνλ ηηκνθαηάινγν ππνθαηάζηαησλ ηξνθίκσλ ζε ρψξνπο νκαδηθήο 

εζηίαζεο ρίιηα επξψ (€1.000) αλά θσδηθφ πξντφληνο 

Αύμεζε ησλ πξνζιήςεσλ ζε 25 ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο ηηο εκέξεο ειέγρσλ γηα 

αδήισηε εξγαζία. 

Απφηνκε θαη εληππσζηαθή  αχμεζε πξνζιήςεσλ ζε 25 ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, ηηο εκέξεο 

δηελέξγεηαο ειέγρσλ γηα αδήισηε εξγαζία, θαηαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ην 

ππνπξγείν Δξγαζίαο, απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα "Δξγάλε". πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία απηά αλ θαη θαηά ηηο εκέξεο πνπ πξνεγνχληαλ ησλ ειέγρσλ παξαηεξνχληαλ 

ρακειφο αξηζκφο πξνζιήςεσλ, ν αξηζκφο ηνπο εθηνμεπφηαλ θαηά ηηο εκέξεο δηελέξγεηαο ησλ 

ειέγρσλ, κε πξνθαλή ζηφρν ηελ απνθπγή ησλ πξνζηίκσλ, πνπ κπνξνχλ λα αλέιζνπλ έσο 

θαη ην πνζφ ησλ 10.500 επξψ 

 

Λίζηα θνξνδηαθπγήο εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ επξώ από ηνπο ειέγρνπο ηνπ ΓΟΔ 

ηνλ Ινύιην. 

Φνξνδηαθπγή εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ επξψ ζε φιε ηελ Διιάδα θαηαγξάθεηαη ζηε ιίζηα 

ηνπ ΓΟΔ κε ηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ πνπ δηελήξγεζε ηνλ Ηνχιην. Ξερσξίδνπλ 

αλεπάγγειηνο κε 1,3 εθαη. επξψ, δηθεγφξνο κε αδήισηα έζνδα 3,6 εθαη. επξψ, γηαηξφο πνπ 

απέθξπςε 1,05 εθαη. επξψ θαη ινγηζηήο κε 1,1 εθαη. επξψ, ηακεηαθέο κεραλέο-κατκνχ θαη 

«καχξνο» ηδίξνο 1,2 εθαη. επξψ κέζσ ειεθηξνληθψλ πσιήζεσλ αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ. 

 

ηα 4 Γηο. Δπξώ ηα ηνπξηζηηθά έζνδα. 

Δλζαξξπληηθά γηα ηελ πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ηα κελχκαηα πνπ έξρνληαη απφ ην 

ηαμηδησηηθφ ηζνδχγην γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ε Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, ε εηζεξρφκελε ηαμηδησηηθή 

θίλεζε ζεκείσζε άλνδν 15,6% ζην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ - Ηνπλίνπ 2014 θαη αλήιζε ζε 6,26 

εθαηνκκχξηα ηαμηδηψηεο, απφ 5,42 εθαηνκκχξηα ηαμηδηψηεο πνπ ήηαλ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα 

ηνπ 2013 (πεξίπνπ 840 ρηιηάδεο πεξηζζφηεξνη μέλνη ηνπξίζηεο). Αλάινγε είλαη ε πνξεία ησλ 

εηζπξάμεσλ, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 3,94 δηζ. επξψ ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2014 απφ 3,47 

δηζ. επξψ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013, θαηαγξάθνληαο άλνδν 13,4%. 

 

ηα 2,7 δηζ.επξώ ην πξσηνγελέο πιεόλαζκα ην επηάκελν 

Σν πξσηνγελέο πιεφλαζκα δηακνξθψζεθε ζηα 2,7 δηζ. επξψ ζε επίπεδν θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο ζην επηάκελν, δήισζε ν αλαπιεξσηήο ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ Υξήζηνο 



ηατθνχξαο. Ο ζηφρνο βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ γηα πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο 

ησλ 800 εθαη. επξψ ζε επίπεδν θεληξηθήο θπβέξλεζεο. 

Αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζε 

ηξνπνπνηεκέλε ηακεηαθή βάζε, γηα ην 7κελν Ηαλνπαξίνπ – Ηνπιίνπ 2014, παξνπζηάδεηαη 

έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 1,73 δηζ. επξψ έλαληη 

ειιείκκαηνο 1,92 δηζ. επξψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2013 θαη 

επηθαηξνπνηεκέλνπ ζηφρνπ γηα έιιεηκκα 3,36 δηζ. επξψ. Σν πξσηνγελέο απνηέιεζκα 

δηακνξθψζεθε ζε πιεφλαζκα χςνπο 2,782 δηζ. επξψ, έλαληη πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο 

2,55 δηζ. επξψ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2013 θαη ζηφρνπ γηα πξσηνγελέο πιεφλαζκα 800 

εθαη. επξψ. 

Σν χςνο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλήιζε ζε 29,53 δηζ. επξψ 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 653 εθαη. επξψ ή 2,3% έλαληη ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ζηφρνπ 

ΜΠΓ 2015-2018. Σα θαζαξά έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλήιζαλ ζε 26,248 δηζ. 

επξψ, απμεκέλα θαηά 459 εθαη. επξψ ή 1,8% πςειφηεξα έλαληη ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ 

ζηφρνπ. 

 

 

ΤΠ.ΟΙΚ.: Πεξηζώξην γηα δηόξζσζε ιαζώλ ζην Δ9 κέρξη ην ηέινο Ννεκβξίνπ. 

Οη θνξνινγνχκελνη έρνπλ πξνζεζκία κέρξη ηηο 30 Ννεκβξίνπ ηνπ 2014 πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ εκπξφζεζκα δηνξζσηηθέο δειψζεηο γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπο, ζε 

πεξίπησζε πνπ έρνπλ ππνπέζεη ζε ιάζε θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο δήισζεο Δ9, δηεπθξηλίδεη 

ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, κε αθνξκή ηελ αλαζηάησζε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ εγθχθιην 

ηεο ΓΓ Γεκνζίσλ Δζφδσλ γηα ππνινγηζκφ ηνπ εληαίνπ θφξνπ ησλ αθηλήησλ κε επηβάξπλζε 

γηα ην θνξνινγνχκελν πνπ έρεη δειψζεη αζαθή ζηνηρεία. 

 

 

 

 

 

Νένη 25 – 29 εηώλ ζε ηδησηηθέο εηαηξίεο γηα ηελ απόθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 

Απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ & Άιισλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο αλαθνηλψζεθε ε ππ αξηζκφλ 2/2014 

πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε αληηθείκελν «Δπηηαγή εηζφδνπ γηα λένπο ειηθίαο 

απφ 25 έσο 29 εηψλ ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο γηα απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο». 

Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΣΔ/ ΔΚ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη άιισλ 

Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, ελεξγψληαο σο 

Γηθαηνχρνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3614/2007 (ΤΔΚ 267/Α), αλαιακβάλεη ηελ 

πινπνίεζε ηεο δξάζεο κε ηίηιν «Δπηηαγή εηζφδνπ γηα λένπο ειηθίαο απφ 25 έσο 29 εηψλ ζε 

ηδησηηθήο επηρεηξήζεηο γηα απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο». 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξάμεηο, αλακέλεηαη λα εληαρζνχλ ζην λέν Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζεο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» 2014-2020, κφιηο απηφ εγθξηζεί, θαη λα 

ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ πφξνπο ηνπ ΔΚ θαη ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ 

Νέσλ. Οη πξνηεηλφκελεο πξήμεηο εκπίπηνπλ ζην Θεκαηηθφ ηφρν 8: “Πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο 

απαζρφιεζεο πςειήο πνηφηεηαο θαη ππνζηήξημεο ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ”, 

Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 8ii “Βηψζηκε έληαμε ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηδηαίηεξα 

εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο φ θαηάξηηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ λέσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ησλ λέσλ απφ 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλφηεηεο”. 

θνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε επίηεπμε κηαο δνκεκέλεο πνξείαο εηζφδνπ ησλ άλεξγσλ λέσλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία δπλεηηθά θαηαιήγεη ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε ζέζεηο 

απαζρφιεζεο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. ην πιαίζην ηεο δξάζεο 

ζα πινπνηεζεί κηα νινθιεξσκέλε δέζκε παξεκβάζεσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 



• Πξφγξακκα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο 80 σξψλ 

• Πξαθηηθή άζθεζε ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 450 σξψλ ζε 2 θάζεηο (200 ψξεο ζα αθνξνχλ ηελ νκαιή 

έληαμε θαη ελζσκάησζε ηνπ θαηαξηηδφκελνπ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο- 

α΄ θάζε θαη 250 ψξεο ζα αθνξνχλ δεμηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζέζεο πξαθηηθήο άζθεζεο - β΄ θάζε). Ζ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην ζχλνιν ηεο (α΄ 

θαη β΄ θάζε), δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο. 

• Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ απφ ηνλ 

πάξνρν θαηάξηηζεο, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, πνπ αθνξνχλ α) ζηε 

δηάγλσζε θαη θαηάιιειε ζχδεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ/δεμηνηήησλ ησλ 

θαηαξηηδνκέλσλ κε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, β) ζηελ ηνπνζέηεζε, παξαθνινχζεζε θαη 

επνπηεία ηνπ θαηαξηηδφκελνπ απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζηελ επηρείξεζε πξαθηηθήο 

άζθεζεο, κέζσ ηνπ επφπηε Πξαθηηθήο θαη γ) ζε επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο γηα ηελ κεηαηξνπή 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ θαηαξηηδφκελνπ ζε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ ζηελ επηρείξεζε πξαθηηθήο. 

ην πιαίζην κειινληηθήο δξάζεο, επηρεηξήζεηο πνπ ζα πξνβνχλ ζηελ πξφζιεςε ηνπ 

σθεινχκελνπ κεηά ηε ιήμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, δχλαληαη λα επηρνξεγεζνχλ. Οη φξνη θαη 

νη πξνυπνζέζεηο ηεο επηρνξήγεζεο ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν άιιεο δξάζεο. 

Ζ θαηάξηηζε ζα παξαζρεζεί απφ παξφρνπο θαηάξηηζεο πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ θαη 

ζα εγγξαθνχλ ζην «Μεηξψν Παξφρσλ» ηεο παξνχζαο. Κάζε άλεξγνο πνπ ζα εθδειψζεη 

ελδηαθέξνλ, εθ’ φζνλ επηιεγεί βάζεη ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηελ παξνχζα, ζα εγγξαθεί ζε «Μεηξψν Ωθεινπκέλσλ» θαη ζα δηθαηνχηαη ηελ «Δπηηαγή 

Δηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο», ε νπνία ζα ηνπ δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ππεξεζίεο 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ζεσξία θαη πξαθηηθή). 

Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο δξάζεο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 30/06/2016. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δξάζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 108.000.000 Δπξψ. 

πλνιηθά αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ 30.000 άλεξγνη ληνη ειηθίαο απφ 25 κέρξη 29 εηψλ, εθ 

ησλ νπνίσλ: 

Οη 12.000 ζα είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ /ΔΗ 

Οη 18.000 ζα είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο θαη κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

ε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ γηα κηα εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία, κε 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο δχλαληαη λα 

θαιπθζνχλ νη ζέζεηο κε σθεινχκελνπο θαηεγνξίαο άιινπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο: 

http://www.ypakp.gr/uploads/docs/7520.pdf_ 

 

 

Σα ηέζζεξα λέα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ έξρνληαη είλαη: 

 

1. Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε αλέξγσλ ειηθίαο 25 – 66 

εηψλ. Θα δεκνζηεπζεί ηνλ εξρφκελν επηέκβξην. Αθνξά ζε 5.000 αλέξγνπο, πνπ ε 

απαζρφιεζή ηνπο ζα επηδνηείηαη κε 18 επξψ εκεξεζίσο ή 450 κεληαίσο. Δμαηξείηαη ε 

λπρηεξηλή εξγαζία (θιακπ θηι.). Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 27 εθ. επξψ . 

 

2. Πξφγξακκα θαηάξηηζεο αλέξγσλ ζε ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ππνρξεσηηθή 

εγγπεκέλε απαζρφιεζε. Αξρίδεη επίζεο ηνλ εξρφκελν επηέκβξην. Αθνξά ζε 16.000 

αλέξγνπο, νη νπνίνη ζα επηρνξεγνχληαη αλά εκέξα αληίζηνηρε ηεο δξάζεο. Σν θφζηνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη 112 εθ. επξψ. 

 

3. Δηδηθέο δξάζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ (Youth Guarantee). Μέζσ ηεο 

πξσηνβνπιίαο «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία» ν ΟΑΔΓ επηδηψθεη λα βνεζήζεη ηνπο λένπο πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο αγνξάο εξγαζίαο, κέζσ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 

http://www.ypakp.gr/uploads/docs/7520.pdf_


4. Νέα πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο εξγαζίαο. Αξρίδεη ηνλ εξρφκελν επηέκβξην. Αθνξά ζε 

50.000 αλέξγνπο θαη ην θφζηνο ηνπ είλαη 200 εθ. επξψ. 

 

Πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ ζε εμέιημε. 

 

1) Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε 10.000 σθεινχκελσλ 

ησλ δξάζεσλ «Σνπηθά ρέδηα γηα ηελ Απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ 

ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο – ΣνπΑ» θαη «Σνπηθέο Γξάζεηο Κνηλσληθήο Έληαμεο γηα 

Δπάισηεο Οκάδεο – ΣνπΔΚΟ». Γηθαηνχρνη είλαη φινη νη ηδηψηεο εξγνδφηεο θαη σθεινχκελνη νη 

άλεξγνη κε δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ θαη έρνπλ σθειεζεί απφ ηα ΣνπΑ θαη ηα ΣνπΔΚΟ (κε 

βεβαίσζε ζπκκεηνρήο). Ζ επηρνξήγεζε γηα θάζε κέξα πιήξνπο απαζρφιεζεο γηα λένπο 

θάησ ησλ 25 εηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 15 επξψ ηελ εκέξα (φρη πέξαλ ησλ 25 εκεξψλ 

αζθάιηζεο ην κήλα). Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ είλαη επίζεο ειεθηξνληθή θαη άξρηζε ζηηο 24 

Ηνπιίνπ. 

 

2) Πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ΣΔΗ – ΑΠΑΗΣΔ (πξψελ ΔΛΔΣΔ). Οη 

ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο ή νη εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάινπλ θάζε κήλα 

ζην ζπνπδαζηή ην 80% ηνπ θαηψηαηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε (ΔΔΔ) πνπ 

ηζρχεη θάζε θνξά. Καηφπηλ νη δηθαηνχρνη (επηρεηξήζεηο) επηρνξεγνχληαη απφ 

ηνλ ΟΑΔΓ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ θαηέβαιαλ. 

 

3) Δηδηθφ ηξηεηέο πξφγξακκα ελίζρπζεο εξγνδνηψλ κε επηρνξήγεζε πνπ αληηζηνηρεί ζην 

χςνο ησλ ζπλνιηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, γηα ηελ πξφζιεςε 2.300 αλέξγσλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο (ΑΜΔΑ), απεμαξηεκέλσλ απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, 

απνθπιαθηζκέλσλ, λεαξψλ παξαβαηηθψλ αηφκσλ ή λεαξψλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

θνηλσληθφ θίλδπλν θαη πξφγξακκα επηρνξήγεζεο 50 ζέζεσλ εξγνλνκηθήο δηεπζέηεζεο ηνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Σν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο 

ππνινγίδεηαη ζην 100% επί ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ) πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε θαη γηα ηα ηξία έηε απφ ηελ 

θάζε πξφζιεςε θαη απνδίδεηαη κέζσ ηεο ρξέσζεο ηνπ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ ΗΚΑ-

ΟΑΔΓ θαη ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ εξγνδφηε. Ζ δηάξθεηα ηεο 

επηρνξήγεζεο είλαη 36 κήλεο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο νη επηρεηξήζεηο δεζκεχνληαη λα 

δηαηεξήζνπλ ην πξνζσπηθφ γηα 12 κήλεο αθφκε. 

 

4) Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο αηφκσλ πιεζίνλ ηεο ζχληαμεο ΛΑΔΚ-1. Απεπζχλεηαη ζε 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε 2.500 αλέξγσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηε 

ζχληαμε θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο (ηνπο ππνιείπνληαη 

κέρξη 1.500 έλζεκα ή κέρξη 5 ρξφληα γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο θαη ν ηειεπηαίνο 

αζθαιηζηηθφο θνξέαο ηνπο είλαη ην ΗΚΑ). Σν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο γηα θάζε εκέξα 

πιήξνπο απαζρφιεζεο είλαη 22 επξψ γηα ηνλ πξψην ρξφλν, 24 γηα ηνλ δεχηεξν, 26 γηα ηνλ 

ηξίην, 28 γηα ηνλ ηέηαξην θαη 30 γηα ηνλ πέκπην, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη θάζε 

κήλα νη κηζζσηνί ζα αζθαιίδνληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 18 κέξεο εξγαζίαο. Παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα επηρνξεγεζνχλ επηρεηξήζεηο πνπ ζα απαζρνιήζνπλ κηζζσηνχο κε κεησκέλν 

σξάξην εξγαζίαο απφ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θαη 

άλσ ψξεο εκεξεζίσο. ηελ πεξίπησζε απηή ε επηρνξήγεζε πνπ ζα θαηαβάιιεηαη είλαη 11 

επξψ γηα ηνλ πξψην ρξφλν, 12 γηα ην δεχηεξν, 13 γηα ηνλ ηξίην, 14 γηα ηνλ ηέηαξην θαη 15 γηα 

ηνλ πέκπην. Σν πξφγξακκα μεθίλεζε ηνλ 1/1/2008 θαη ζπλερίδεηαη κέρξη λα εμαληιεζεί ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ. 

 



 
 

 

 

ΔΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ 

 

Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία 

πξαγκαηνπνηνχλ  επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ησλ εθζέζεσλ  

 

1. SECURITY 

18ε Γηεζλήο Έθζεζε πζηεκάησλ Αζθαιείαο 

2. FIRE & RESCUE 

18ε Γηεζλή Έθζεζε  γηα Πξντφληα Ππξθαγηάο, Έθηαθηεο Αλάγθεο & Γηάζσζεο 

 

3. SAFETY & HEALTH 

8ε Γηεζλή Έθζεζε Δπαγγεικαηηθήο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο 

 

4. IT SECURITY 

3ε Γηεζλήο Έθζεζε Πξντφλησλ γηα  Γηθηπαθή Αζθάιεηα 

 

5. SMART HOME 

3ε Γηεζλή Έθζεζε γηα Έμππλν πίηη & Απηνκαηηζκνί Κηεξίσλ  

ζηηο 18 έσο 21 επηεκβξίνπ   2014 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο “ ISTANBUL 

EXPO CENTER:  IFM“. 

Σν επηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ: 

Α. Σν θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 5 αζηέξσλ γηα 2 λχρηεο κε πξσηλφ. 

Β. Σν θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην αεξνδξφκην Ataturk πξνο ην μελνδνρείν θαη  ζηνλ εθζεζηαθφ 

ρψξν θαζεκεξηλά. 

Γ. Γσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε  

Γ. Υξήζε ηεο  αίζνπζαο VIP ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο 

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε γηα παιηά θαη λέα κέιε ηνπ  Δπηκειεηεξίνπ είλαη δύν άηνκα θαη γηα 

κε κέιε έλα άηνκν.  

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο  

 

27 K.Varnali Str, Kifissia, 14671 Tel.2117000264-7  Fax: 2117409283 

E Mail:info@etee.gr,fairs@etee.gr  Website:www.etee.gr 

mailto:info@etee.gr


 

Greek Gourmet & Wine Expo 

9-10 Οθησβξίνπ 

Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf 

 

Με ζεκαληηθέο παξνπζίεο θαη ζπλερφκελα απμεκέλν ελδηαθέξνλ απφ πιεπξάο 

ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη επηζθεπηψλ, ε Greek Gourmet & Wine Expo (1ε Έθζεζε Διιεληθψλ 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ ζηε Επξίρε), αλνίγεη λένπο νξίδνληεο ζηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο πξνο 

ηελ Διβεηηθή Αγνξά!  

 

Ζ Greek Gourmet & Wine Expo ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 9 -10 Οθηψβξηνπ ζην Mövenpick 

Hotel Zürich Regensdorf ζηε Επξίρε, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ – 

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Διβεηία θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διβεηίαο – Διιάδνο 

(SGCE).  

Ζ έθζεζε θηινδνμεί λα θέξεη θνληά ηηο επηρεηξεκαηηθέο θνηλφηεηεο ησλ δχν ρσξψλ κε ζθνπφ 

ηελ πξνψζεζε, ελδπλάκσζε θαη είζνδν ησλ Διιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ premium Διβεηηθή 

αγνξά.   

 

Ο Δπηηεηξακκέλνο ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηελ Διβεηία θνο. Ησάλλεο Μηηδάιεο, 

ππνδέρζεθε ηα ζηειέρε ηεο δηνξγαλψηξηαο εηαηξίαο ζηελ Βέξλε,  εθθξάδνληαο ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο Διιεληθήο πξεζβείαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

δηνξγάλσζεο, ηνλίδνληαο φηη πέξα απφ ηελ παξαρψξεζε ηεο αηγίδαο πξνο ηελ Greek 

Gourmet & Wine Expo, φιεο νη ππεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηελ Διβεηία, ζα 

ζηεξίμνπλ ελεξγά ηελ δηνξγάλσζε  θαη ηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο, εληζρχνληαο παξάιιεια 

ηελ παξνπζία ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διβεηία.  

 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διβεηίαο – Διιάδνο (SGCE) ν πξφεδξνο 

ηνπ θνο. Νηθφιανο Αγγειηδάθεο ζην ραηξεηηζκφ ηνπ δήισζε: 

«Ζ Greek Gourmet & Wine Expo, είλαη ε πξψηε νξγαλσκέλε ακηγψο Διιεληθή πξνζπάζεηα 

πνπ γίλεηαη ζηελ Διβεηία, κε κηα απνθιεηζηηθά Διιεληθνχ ραξαθηήξα δηνξγάλσζε θαη 

απνηειεί κηα πξαγκαηηθά αμηφινγε πξσηνβνπιία, κε ζηφρν λα παξνπζηάζεη ζην Διβεηηθφ 

επαγγεικαηηθφ θνηλφ κνλαδηθά Διιεληθά πξντφληα θαη λα αλνίμεη λένπο εμαγσγηθνχο 

νξίδνληεο ζηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο. 

Δίκαη δε βέβαηνο φηη ε πξσηνβνπιία απηή φρη κφλν ζα απνθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, 

αιιά ζα έρεη θαη ζπλέρεηα θαη ηα επφκελα ρξφληα, ζα απνηειεί ην ζεκείν ζπλάληεζεο ζηελ 

θαξδηά ηεο Δπξψπεο, πξνβάιινληαο επάμηα ηελ Διιάδα θαη ηα Διιεληθά πξντφληα». 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηo παξάξηεκα ησλ γξαθείσλ ησλ 

δηνξγαλσηψλ ζηελ Διιάδα:  

 

Αγ. Σξηάδνο 18, 153 43 - Αγ. Παξαζθεπή, Αζήλα 

TΖΛ.: +30 210-6084550, FAX:  +30 210-6084559 

info@greekgourmetexpo.com 

www.greekgourmetexpo.com 

 

 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟ ΠΑΡΙΙ 

SIAL 2014 

ΠΑΡΙΙ, 19-21 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2014 

 

mailto:info@greekgourmetexpo.com
http://www.greekgourmetexpo.com/


Σηα πλαίζια ηηρ διεθνήρ έκθεζηρ SΙΑL 2014, ηηρ μεγαλύηεπηρ έκθεζηρ ηποθίμων ζηο 

Παπίζι, ηο Δλληνογαλλικό Δμποπικό & Βιομησανικό Δπιμεληηήπιο ζαρ πποηείνει ηη 

διοπγάνωζη επισειπημαηικήρ αποζηολήρ καηά ηη διάπκεια διεξαγωγήρ, ηηρ έκθεζηρ 19-

21 Οκηωβπίος 2014. 

Η επισειπημαηική αποζηολή ζηοσεύει ζηην οπγάνωζη ζςνανηήζεων με γαλλικέρ 

εηαιπείερ, εκθέηερ, πος επιλέγονηαι βάζει ηων κπιηηπίων ηηρ ενδιαθεπόμενηρ 

ελληνικήρ εηαιπείαρ. Υπάπσει η δςναηόηηηα ζςνανηήζεων και με γαλλικέρ εηαιπείερ μη 

εκθέηερ ηηρ SIAL. Η διοπγάνωζη ηηρ αποζηολήρ πεπιλαμβάνει ηιρ ακόλοςθερ 

ενέπγειερ: 

1.  Πποεπιλογή πιθανών ζςνανηήζεων βάζει κπιηηπίων ηηρ ελληνικήρ εηαιπείαρ 

2. Πποζέγγιζη ηων γαλλικών εηαιπειών, μέζω e-mail και ηηλεθωνικών επαθών 

3.  Αποζηολή διαθημιζηικού ςλικού και αναλςηικήρ παποςζίαζηρ ηηρ ελληνικήρ 

εηαιπείαρ. 

4. Οπγάνωζη ππογπάμμαηορ ζςνανηήζεων με ηοςρ ςπεςθύνοςρ ηων γαλλικών 

εηαιπειών πος έσοςν επιλεγεί. 

5. Γπαπηή αναθοπά: αναλςηική παποςζίαζη ηων ζςνανηήζεων ζηη Γαλλία, πληποθοπίερ 

για ηιρ εηαιπείερ με ηιρ οποίερ θα γίνοςν οι ζςνανηήζειρ. Το ζύνολο ηων επαθών μαρ με 

αναλςηικά ζηοισεία (ηηλ – fax – e-mail), καθώρ και βαζικέρ πληποθοπίερ για ηη γαλλική 

αγοπά ζηον ανηίζηοισο ηομέα. 

6. Σςνοδεία καθ'όλη ηη διάπκεια ηηρ επισειπημαηικήρ αποζηολήρ, από εκππόζωπο ηος 

Δλληνογαλλικού Δμποπικού & Βιομησανικού Δπιμεληηηπίος. 

7. Σςνάνηηζη αξιολόγηζηρ ζηο ηέλορ ηηρ αποζηολήρ. 

 

Κόζηορ Σςμμεηοσήρ: 550 εςπώ (+23% ΦΠΑ), ζςμπεπιλαμβάνεηαι και η κάπηα ειζόδος 

για όλη ηη διάπκεια ηηρ έκθεζηρ. Το αεποποπικό ειζιηήπιο, ηα έξοδα διαμονήρ και 

μεηακινήζεων και η διεπμηνεία δεν πεπιλαμβάνονηαι ζηην ηιμή. 

 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ επικοινωνήζηε με ηην  

κ. Καηεπίνα Μανάλη, Γιεςθύνηπια, 

ζηα ηηλέθωνα 210 36 25 545, 210 36.25.516 

e-mail: ccifhel@otenet.gr 

 

mailto:ccifhel@otenet.gr


 Η 

TRADEXPO Indonesia, ε κεγαιύηεξε έθζεζε ηεο ρξνληάο, κε ηζρπξή ζηήξημε ηόζν 

από ηελ Κπβέξλεζε όζν θαη από ηνλ Ιδησηηθό ηνκέα, θέηνο ζα ιάβεη ρώξα ζηηο                   

08-12 Οκτωβρίου, 2014 
ζην κεγαιύηεξν εθζεζηαθό θέληξν ηεο ρώξαο, ην 

Jakarta International Expo, Kemayoran. 

Εθεί ζα εθηεζνύλ ηα πην πξόζθαηα θαη αλώηεξεο πνηόηεηαο Ιλδνλεζηαθά εμαγώγηκα 

πξντόληα, απεπζείαο από ηνπο παξαγσγνύο. Πεξηζζόηεξεο από 1000 εηαηξείεο, πνπ 

εγνύληαη ζην αλάινγν είδνο εκπνξεπκάησλ θαη πξντόλησλ, πεξηκέλνπλ λα ζαο 

θαισζνξίζνπλ θαη λα θαιύςνπλ ηηο όπνηεο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο 

ζαο, από θπζηθήο πξνέιεπζεο rattan θαη πξντόληα μύινπ κέρξη βηνκεραληθά πξντόληα.  

Παξαγσγνί κηαο επξείαο γθάκαο πνηνηηθώλ πξντόλησλ, όπσο εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ 

θαη αληαιιαθηηθά, πιηθά νηθνδνκώλ, θαιιπληηθά, παιηθά, κεηαιιηθά πξντόληα, 

θαξκαθεπηηθά πξντόληα, αζιεηηθά είδε, γξαθηθή ύιε, ελδύκαηα, κνλαδηθά 

ρεηξνηερλήκαηα θαη είδε ηέρλεο, θαζώο θαη ηξόθηκα θαη πνηά, είλαη έηνηκνη λα ζαο 

γλσξίζνπλ θαη λα ζαο πξνζθέξνπλ ηα θαηλνηόκα πξντόληαο ηνπο.  

Με βειηηώζεηο ζηε δηάηαμε ηεο έθζεζεο, ζηε ξνή θπθινθνξίαο ησλ επηζθεπηώλ, ζην 

ζρεδηαζκό ησλ πεξηπηέξσλ θαη πξνβνιή ησλ εθζεκάησλ, παξάιιεια κε ηηο λέεο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηώλ, ε αλαδήηεζε ησλ 

πξντόλησλ ηνπ ελδηαθέξνληόο ζαο γίλεηαη πην εύθνιε θαη ε εύξεζε επθαηξηώλ πην 

απνδνηηθή.  

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζα βξείηε ζην:  www.tradexpoindonesia.com 

Μπνξείηε επίζεο λα απεπζπλζείηε κε ηελ Πξεζβεία ηεο Ιλδνλεζίαο: 

Tει. 210 6742345, 6746418, ext.2, Fax 210 6756955 

Website: www.indonesia.gr, E-mail: indathgr@otenet.gr 

Γηα επηθνηλσλία: Ναηάζα Μαξγαξώλε 

 
 

  

EΚΘΔΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΠΟΣΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΓΔΤΔΙ – HELEXPO ΓΔΘ 

Πφιε : HELEXPO ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε 

Ζκεξνκελία : 6 - 14 επηεκβξίνπ 2014 

Δθζέκαηα : ηξφθηκα θαη πνηά 

Πιεξνθνξίεο: www.elladageuseis.gr 

http://www.tradexpoindonesia.com/
http://www.indonesia.gr/
mailto:indathgr@otenet.gr
http://www.elladageuseis.gr/


 

30ε ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΧΡΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ - ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

Πφιε : Κνκνηελή, 

Ζκεξνκελία : 17-22 επηεκβξίνπ 2014 

Δθζέκαηα : εκπνξνβηνηερληθά, γεσξγηθά είδε 

Πιεξνθνξίεο: ηει.2461045978,45977,45983, 24610-41693 

 

KAVALA EXPO 2014 

Πφιε : Καβάια 

Ζκεξνκελία : 26 επηεκβξίνπ -1 Οθησβξίνπ 2014 

Δθζέκαηα : εκπνξηθή έθζεζε 

Πιεξνθνξίεο : ηει. 2510 222212, 223328, θαμ 2510 835946, 

site: www.kavalaexpo.gr, e-mail : info@kavalaexpo.gr 

 

3ε ΔΚΘΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ – ΦΤΞΗ – ΔΝΔΡΓΔΙΑ - & ΔΞΑΔΡΙΜΟ 2014 

Πφιε : HELEXPO PALACE, Μαξνχζη Αζήλα 

Ζκεξνκελία : 26 -29 επηεκβξίνπ 2014 

Δθζέκαηα : ζέξκαλζε – ςχμε – ελέξγεηα θαη εμαεξηζκφο 

Πιεξνθνξίεο: LEADER EXPO, ηει.: 210-6141164, fax : 210- 6141223 e-mail : 

info@leaderexpo.gr, site:www.leaderexpo.gr 

 

6Η ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΠΙΔΡΙΑ – ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

Πφιε : Δθζεζηαθφ ρψξν, Γήκνπ Καηεξίλεο 

Ζκεξνκελία : 26 επηεκβξίνπ – 1 Οθησβξίνπ 2014 

Δθζέκαηα : εκπνξνβηνηερληθή έθζεζε 

Πιεξνθνξίεο: Δπηκειεηήξην Πηεξίαο, ηει.: 23510 47263, 

23510 23211, site:www.champier.gr 

 

 
Φεζηηβάι Γαζηξνλνκίαο « ΚΔΡΝΑΜΔ ΔΛΛΑΓΑ ζην 

ΚΙΛΚΙ » 

Σν Δπηκειεηήξην Κηιθίο καο ελεκεξψλεη γηα ην Φεζηηβάι Γαζηξνλνκίαο « ΚΔΡΝΑΜΔ 

ΔΛΛΑΓΑ ζην ΚΗΛΚΗ », πνπ δηνξγαλψλεηαη ζηηο 18 – 21 επηεκβξίνπ 2014, ζην Κηιθίο. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θεζηηβάι ζην ηειέθσλν 23410 24580, θαμ 

23410 20924 ή ζην e-mail :ebekilk@otenet.gr 

 

 

 
International meeting of the small and Medium Enterprises - 

Γηεζλήο ζπλάληεζε ησλ κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

Ζ Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε φθηα καο ελεκεξψλεη γηα ηελ εθδήισζε κε ζέκα : International 

meeting of the small and Medium Enterprises (Γηεζλήο ζπλάληεζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ) , πνπ ζα γίλεη 23 – 27 επηεκβξίνπ 2014 , ζην Golden Sans, Βνπιγαξία. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε φθηα, ecocom-sofia@mfa.gr ή ζηα ηει. +35 92 

9447959, 9447790, θαμ +35 92 9505375. 

 

 

 

1o πκπόζην Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ 

πλαιιαγώλ 

Σν Δζληθφ Δπηκειεηεξηαθφ Γίθηπν Διιελίδσλ Γπλαηθψλ Δπηρεηξεκαηηψλ καο ελεκεξψλεη γηα 

ηελ πξψηε παγθφζκηα εθδήισζε αθηεξσκέλε ζηελ Διιάδα, ζηνλ πνιηηηζκφ καο, ζηα 

mailto:info@kavalaexpo.gr
mailto:ebekilk@otenet.gr


πξντφληα θαη ηεο ππεξεζίεο ηεο, ην 1ν πκπόζην Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ 

ζπλαιιαγώλ από 1 – 7 Οθησβξίνπ 2014, ζηελ Κίλα. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο, απεπζπλζείηε ζην ηει.  

6980 616262 θ. Α. Γηνλπζφπνπινο, θαμ 210 6104360 e-mail : kaperoni@otenet.gr 

 

 
BEST BUILDING ELECTRICAL, ELECTRONIC, MECHANICAL AND CONTROL 

SYSTEMS FAIR 2014 

Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία 

Ηκεξνκελία:4-7 επηεκβξίνπ 2014 

Δθζέκαηα: θσηηά, ζπζηήκαηα αζθάιεηαο, απηνκαηηζκφ θηηξίνπ, θσηηζκφο, θιηκαηηζηηθά, 

ζπζηήκαηα ήρνπ-εηθφλαο, πξφζβαζε θαη κεηαθνξά, δνκεκέλε θαισδίσζε, 

ζπζηήκαηα ελέξγεηαο 

Πιεξνθνξίεο: Διιελν-Σνπξθηθφ Δπηκειεηήξην Βνξείνπ Διιάδνο ηει. 2310 365177, 

fax:2112686845 e-mail :secretary@grtrchamber.org 

 

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΧΝ ΜΔΧΝ , ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

Πόιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία 

Ηκεξνκελία: 5 - 10 επηεκβξίνπ 2014 

Δθζέκαηα: ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο 

Πιεξνθνξίεο: Διιελνγεξκαληθφ Δπηκειεηήξην, ηει.: 210 6419038, θαμ 210 6445175 

 

GAS TURKEY FAIR 2014 

Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία 

Ηκεξνκελία:18-21 επηεκβξίνπ 2014 

Δθζέκαηα: έθζεζε ηερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξίεο: Διιελν-Σνπξθηθφ Δπηκειεηήξην Βνξείνπ Διιάδνο ηει. 2310 365177, 

fax:2112686845 

 

 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε 

Ρνπκαλία, απέζηεηιε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δηκεξνχο εκπνξίνπ Διιάδνο – Ρνπκαλίαο έηνπο 

2013. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε Ρνπκαλία, ecocom-bucharest@mfa.gr 

 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε 

Ρνπκαλία, απέζηεηιε επηζθφπεζε Ρνπκάληθνπ ηχπνπ 24/7/2014. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε Ρνπκαλία, ecocom-bucharest@mfa.gr  

 

ΒΔΛΓΙΟ 

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βέιγην, 

απέζηεηιε ην ελεκεξσηηθφ δειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ απφ ην Βέιγην, 

γηα ηελ πεξίνδν 11 - 31 Ηνπιίνπ 2014. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο, ecocom-brussels@mfa.gr 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

mailto:ecocom-brussels@mfa.gr


Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα Σίξαλα, 

απέζηεηιε ην ελεκεξσηηθφ δειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ απφ ηελ 

Αιβαλία , γηα ην κήλα Ηνχιην 2014. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 

επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηα Σίξαλα, ecocom-

tirana@mfa.gr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΥΡΗΙΜΔ ΤΝΓΔΔΙ 

 

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 Γσηικής Δλλάδας, 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 
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Δπικεθαλής
: Κα Χπςζάθη Άννα 

ύμβοσλος 
Πληροθόρη
ζης & 
Βάζεων 
Γεδομένων: 

Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Γημόζιες 
τέζεις:  Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Οικονομικά:  Κορ Αγγέληρ Γεώπγιορ 

ηοισεία Δπικοινωνίαρ:  

Σηλέθωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26510 22590 

Σατσδρομικ
ή 
Γιεύθσνζη: 

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

Ηλεκηρονικ
ές 
Γιεσθύνζεις
: 

grombol@epimetol.gr  

Ιζηοζελίδα: 

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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