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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 νέα 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 καταχωριζόμενα στο ΓΕΜΗ στοιχεία». 

 

Προθεσμίες υποβολής οικονομικών καταστάσεων και πρακτικών Γ.Σ. για τις 

κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε.- Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.) 

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 4331/15 (ΦΕΚ 69/Α/2-7-15) παρατάθηκαν οι 

προθεσμίες για τη σύγκληση της Γενικής συνέλευσης ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ χρήσης 2014 έτσι ώστε 

να συνδέονται με τις καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ως 

ακολούθως:   

«Άρθρο 48: 

Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 

25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του 

ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική 

Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές 

Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης 

υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.  

Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα 

ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και 

λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές 

διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.» 

 

Κατά συνέπεια, μετακινούνται αντιστοίχως και οι προθεσμίες υποβολής των στοιχείων που 

συνδέονται με τη Γενική Συνέλευση, όπως η πρόσκληση και υποβολή οικονομικών 

καταστάσεων καθώς και η έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση. Υπενθυμίζεται ότι η 

υποβολή στο ΓΕΜΗ:  

(α) των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας 

διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον 

ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση 

τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920) και 

(β) έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση 

πραγματοποιείται μέσα σε 20 μέρες από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 

Προσοχή: Η παράταση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που έχει ήδη αποφασιστεί και 

δημοσιευτεί η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 
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Νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για μικρομεσαίους επιχειρηματίες. 

 

 
 

Τρία νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους 

επιχειρηματίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο Σεπτέμβριο σύμφωνα με το 

σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας. 

   

Η νεοφυής επιχειρηματικότητα, η ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό 

τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ενίσχυση της 

αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι τομείς που δίνεται 

προτεραιότητα. 

Οι νέες δράσεις των τομεακών προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ -κίνηση και "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη", του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για τις οποίες, σύμφωνα με το σχεδιασμό του 

υπουργείου Οικονομίας, προβλέπεται προδημοσίευση προκήρυξης το Σεπτέμβριος 2015 

αναλυτικά είναι οι εξής: 

- Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική 

αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών 

Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο 

εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών 

και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του τουρισμού, ώστε να 

βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. 

Δικαιούχοι θα είναι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του τουρισμού. 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα ανέρχεται από 30.000 ευρώ έως 300.000 

ευρώ με το ποσοστό ενίσχυσης να αφορά στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της 

επένδυσης. 

Επιλέξιμες ενέργειες; είναι: Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και 

λοιπών υποδομών, παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος. Παρεμβάσεις 

εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές 

μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ). Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών. Προβολή -- 

προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους. Αμοιβές συμβούλων και μισθολογικό 

κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού 



Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται συνολικά σε 50 εκατ. ευρώ (σε 2 κύκλους 25 εκ. 

ευρώ έκαστος) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) 

Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 600 με 700 τουριστικές 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων 

επενδυτικών σχεδίων) 

- Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 

25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατά την υποβολή 

της αίτησης θα πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή 

φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση 

μισθωτής εργασίας ή θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως 

ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους. 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι από 5.000 έως 25.000 ευρώ (100% 

ενίσχυση ). 

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά 

είναι οι ακόλουθες: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, 

μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, 

δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, 

μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή 

χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, 

ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή 

συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού 

λειτουργού κ.α. 

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε επαγγελματικό εξοπλισμό, λειτουργικό 

κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση 

πρόσληψης υπαλλήλου) , αμοιβές τρίτων, και γενικό εξοπλισμό 

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ (1ος 

κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 2.800 πτυχιούχους ενώ δεν 

υπάρχει πρόβλεψη για τις νέες θέσεις εργασίας από όσους προσληφθούν. 

- Νεοφυής Επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών 

και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και 

στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου 

Δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης 

είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική 

δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και τα εισοδηματικά κριτήρια θα 

τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος. 



Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι έως 50.000 ευρώ (100% ενίσχυση). 

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας: 

αγροδιατροφή, ενέργεια, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, εφοδιαστική αλυσίδα, 

περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία - φάρμακα, υλικά - 

κατασκευές. 

Ειδικότερα: παραγωγικός εξοπλισμός, λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, 

ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας), δαπάνες προβολής και 

δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), αμοιβές 

τρίτων και γενικός εξοπλισμός. 

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 120 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους των 60 εκατ. ευρώ 

(1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 2500 νέες επιχειρήσεις και 

4500 νέες θέσεις εργασίας. 

Σημειώνεται ότι και για τα τρία προγράμματα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η 

προδημοσίευση προκήρυξης θα γίνει φέτος το Σεπτέμβριο, η προκήρυξη και οι υποβολές 

προτάσεων του Α' κύκλου από το Δεκέμβριος του 2015 μέχρι το Μάρτιο του 2016, οι εντάξεις 

του Α' κύκλου και έναρξη υλοποίησης τον Ιούνιος 2016 και η ολοκλήρωση των επενδύσεων 

πρέπει να γίνει σε 24 μήνες από την έναρξη. 

 

 

Ομαλοποιούνται οι ροές πληρωμών του ΕΣΠΑ 

Προχωρά η ομαλοποίηση των ροών πληρωμών του ΕΣΠΑ 2007-13, μέσω του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και με βάση τη ρευστότητα που διατίθεται από το 

Υπουργείο Οικονομικών. 

Το τελευταίο διάστημα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού έχει προχωρήσει, σε 

συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές, σε ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και προωθεί τις 

πληρωμές βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, την προηγούμενη εβδομάδα (3-9 Αυγούστου) πραγματοποιήθηκαν 

πληρωμές 50 εκατ. ευρώ, ενώ την τρέχουσα εβδομάδα (10-16 Αυγούστου) οι πληρωμές θα 

ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ. Αθροιστικά, λοιπόν, το πρώτο δεκαπενθήμερο του 

Αυγούστου οι πληρωμές υπερβαίνουν τα 150 εκατ. ευρώ. 

Το προσεχές διάστημα, η προσπάθεια ενίσχυσης των ροών πληρωμών θα συνεχιστεί και 

εντατικοποιηθεί, με στόχο να καλυφθούν άμεσα όλες οι ανάγκες των έργων του ΕΣΠΑ 2007-

13. 

Άλλωστε η πρόσφατη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η υπογραφή, τις επόμενες 

ημέρες, νέας δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, διασφαλίζουν 

ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρξουν σημαντικές νέες εισροές πόρων για την 

κάλυψη όλων των αναγκών κλεισίματος των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-13 αλλά και της 

ενεργοποίησης του νέου Προγράμματος, για την περίοδο 2014-20. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Παράταση στο πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός". 

Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουριαμού κ. Γεώργιος Σταθάκης 

υπέγραψε στις 29/7/2015 (ΦΕΚ έκδοσης 14/8/2015) την απόφαση παράτασης του χρόνου 

ολοκλήρωσης των έργων των Δικαιούχων στο πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός" του 

ΕΠΑΝ του ΕΣΠΑ 2007-2013 έως τις 31/12/2015 και την τροποποίηση του Οδηγού του 

Προγράμματος (Ημερομηνία απόφασης 29/7/2015, Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 14/8/2015, 

Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 26/8/2015). 

 

Παράταση στο πρόγραμμα "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ" 

Τροποποιήθηκε ο Οδηγός του προγράμματος και δόθηκε παράταση στην προθεσμία 

ολοκλήρωσης των έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – 

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 έως την 

30/12/2015.  

Καταληκτική ημερομηνία λήξης όλων των έργων και υποβολής των αιτημάτων ολοκλήρωσης 

ηλεκτρονικά είναι πλέον η 30/12/2015. 

Επισημαίνεται ότι η παράταση είναι αυτοδίκαιη για όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς να απαιτείται 

πλέον η υποβολή αιτήματος παράτασης με υλοποίηση του 30% του έργου, όπως ίσχυε έως 

σήμερα.  

Επίσης, με την παραπάνω απόφαση καταργείται το υποκεφάλαιο 13.7 του οδηγού, συνεπώς 

δεν προβλέπεται δυνατότητα παράτασης πέραν της 30/12/2015. 

Παραμένουν σε ισχύ όσα ορίζονται στο κεφ. 13.8 του οδηγού του προγράμματος όσον 

αφορά το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, δηλαδή:  

«….Ο δικαιούχος υποβάλλει τεκμηριωμένη αίτηση τροποποίησης στον αρμόδιο ΕΦΔ, το 

αργότερο μέχρι και ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης 

του επενδυτικού έργου.»  

Συνεπώς τα αιτήματα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου πρέπει πλέον να 

υποβληθούν το αργότερο έως και την 30/11/2015. 

 

 

Νόμος Κατσέλη: Fast track διαδικασίες για τους μικροοφειλέτες. 

Δίχτυ προστασίας για όσους έχουν μικροοφειλές έως 20.000 ευρώ, αλλά δεν διαθέτουν 

ακίνητη περιουσία παρέχει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, με βάση την οποία 

προωθούνται σημαντικές αλλαγές στον Νόμο Κατσέλη. 

Συγκεκριμένα ορίζεται διαδικασία ταχείας διευθέτησης μικροοφειλών βάσει της οποίας 

προβλέπεται η χορήγηση προσωρινής απαλλαγής του οφειλέτη από τα χρέη του για 

διάστημα 18 μηνών, ενώ με την πάροδο του διαστήματος αυτού και με βάση τα όσα 

ορίζονται στην τροπολογία, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών του. 

1. Ειδικότερα οφειλέτης που μπορεί να ενταχθεί στη διαδικασία ταχείας διευθέτησης πρέπει 

σωρευτικά να πληροί τα εξής κριτήρια: 

- Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης δεν διαθέτει οποιαδήποτε 

ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την 

τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης, 

- Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του είτε ως δικαιούχου είτε ως συνδικαιούχου, 

συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεών του σε πιστωτικά ιδρύματα δεν υπερβαίνουν σε 

αξία το ποσό των 1.000 ευρώ, 

- Οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην αίτησή του συνιστούν το σύνολο των υποχρεώσεών 

του, 

- Το ύψος των οφειλών του δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 

τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων, 

- Δεν υπάρχουν εμπράγματοι ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές, 



- Τα πάσης φύσεως εισοδήματα του οφειλέτη καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν 

από την ημέρα της επικύρωσης είναι μηδενικά και 

- Είναι συνεργάσιμος σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που θεσπίστηκε με Απόφαση 

της Τράπεζας της Ελλάδος - Ευρωσύστημα Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών 

Θεμάτων. 

2. Ο ειρηνοδίκης μπορεί μετά από σχετικό αίτημα του οφειλέτη και εφόσον οι δανειστές που 

περιλαμβάνονται στην αίτηση δεν αμφισβητούν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, 

να διατάξει, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την προσωρινή 

απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση. 

3. Η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη χορηγείται για διάστημα 18 μηνών. 

4. Από την έκδοση της δικαστικής απόφασης και για όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή 

απαλλαγή του οφειλέτη αναστέλλονται τα πάσης φύσεως ατομικά καταδιωκτικά μέτρα 

εναντίον του. 

5. Εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής απαλλαγής δεν μεταβληθούν οι 

προϋποθέσεις αφού παρέλθει διάστημα 18 μηνών, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από το 

υπόλοιπο των χρεών του. 

6. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήματος, ο οφειλέτης υποχρεούται να ενημερώνει 

οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο ανά τρίμηνο, από την 

ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης, τη γραμματεία του ειρηνοδικείου στην οποία 

τηρείται ο φάκελός του, για οποιαδήποτε μεταβολή της προσωπικής περιουσιακής του 

κατάστασης και των πάσης φύσεων εισοδημάτων του ιδίου και της οικογένειάς του. 

7. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης αυτής της υποχρέωσης, τότε με αίτηση οποιουδήποτε 

έχει έννομο συμφέρον ο οφειλέτης κηρύσσεται έκπτωτος από το καθεστώς προσωρινής 

απαλλαγής και αίρεται η αναστολή των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του. 

8. Σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής ή εισοδηματικής κατάστασής του κατά τη 

διάρκεια της προσωρινής απαλλαγής, είναι δυνατόν με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον ο οφειλέτης να κηρυχθεί έκπτωτος από το καθεστώς προσωρινής απαλλαγής και 

να αρθεί η αναστολή των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του, εφόσον αυτό 

δικαιολογείται από τη μεταβολή της περιουσιακής ή εισοδηματικής του κατάστασης. 

 

 

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: Να «Παγώσει» η επιβολή ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση. 

Πρωτοβουλία ανέλαβε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων προκειμένου να 

ανατραπεί η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης που προβλέπει την επιβολή 

ΦΠΑ 23% σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό 

πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των κλάδων 

που δραστηριοποιούνται στην ιδιωτική εκπαίδευση. Στη σύσκεψη, στην οποία  συμμετείχαν 

εκπρόσωποι από τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια, τα ΚΕΚ, τα ΙΕΚ, τα Φροντιστήρια Μέσης 

Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, τα Κολλέγια, τα Εργαστήρια Ελευθέρων 

Σπουδών, τα Ωδεία και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, αποφασίστηκε αρχικά η δημιουργία 

μιας συντονιστικής επιτροπής υπό την αιγίδα της ΚΕΕ, η οποία θα προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες προς την κυβέρνηση, προκειμένου να «παγώσει» η απόφαση αυτή, ενώ 

αντίστοιχες κινήσεις θα γίνουν και προς τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. 

 

Δεν μπαίνουν στο Τειρεσία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου επιταγές και γραμμάτια. 

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

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

εξοφλούνται. 

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

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

εξαιτίας των περιορισμών στη λειτουργία των τραπεζών δεν μπορούν να ανταποκριθούν 

εγκαίρως στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 



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

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

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

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

αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή 

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

Σεπτεμβρίου 2015» 

 

 

Έναρξη λειτουργίας του «Συνηγόρου της αγοράς» στη διαδικτυακή πύλη του 

υπουργείου εξωτερικών Agora. 

Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας ξεκίνησε 

την ηλεκτρονική λειτουργία του «Συνηγόρου της Αγοράς» στη διαδικτυακή πύλη Αgora του 

ΥΠΕΞ (http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=50), 

καθιστώντας πιο άμεση και λειτουργική τη συνεργασία της αρμόδιας Διεύθυνσης 

Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών με τους Έλληνες εξαγωγείς. 

Η νέα αυτή διαδικτυακή λειτουργία θα υποστηρίζει εμπράκτως τους Έλληνες εξαγωγείς, με 

παροχή συμβουλών για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση σε ξένες αγορές, ενημέρωση 

για επιχειρηματικές ευκαιρίες, πληροφόρηση για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά και διεθνή 

χρηματοδοτικά προγράμματα, υποστήριξη στην επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από 

επιχειρηματικές συνεργασίες, απάντηση σε εξατομικευμένα ερωτήματα και παροχή 

επιχειρηματικής καθοδήγησης (business mentoring) μέσω ειδικών σεμιναρίων και 

εκδηλώσεων. 

 

 

 

 

 

Αναμόρφωση στη διαμεσολάβηση μέσω οδηγίας ΕΕ. 

Η οδηγία για τη διάθεση των ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) επικαιροποιεί την οδηγία για την 

Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση (IMD) που είχε εκδοθεί το 2002, η οποία καθορίζει το 

κανονιστικό πλαίσιο για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  

Η τελευταία επικαιροποίηση της Οδηγίας πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2014 και βάσει 

της από 5 Νοεμβρίου 2014 ανακοίνωσης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη 

μέλη θα πρέπει εντός 2 ετών να υιοθετήσουν τις προβλέψεις της με νομοθετικές διατάξεις. 

Ο βασικός σκοπός της Οδηγίας είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των 

καταναλωτών του ασφαλιστικού τομέα, δημιουργώντας κοινά πρότυπα και ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού για το σύνολο των καναλιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  

Οι βασικοί στόχοι της επικαιροποίησης της Οδηγίας είναι: Επέκταση του πεδίου εφαρμογής 

για την κάλυψη της απευθείας πώλησης χωρίς ασφαλιστική διαμεσολάβηση, την 

εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις διαδικασίες αποζημίωσης. Καθορισμός ακόμα πιο 

αυστηρών απαιτήσεων για την πώληση των επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων. 

Καθορισμός επιπρόσθετων απαιτήσεων για την πώληση ομαδοποιημένων προϊόντων 

(ασφάλιση μαζί με άλλη υπηρεσία ή βοηθητικό προϊόν ως τμήμα δέσμης ή ως προϋπόθεση 

για την ίδια συμφωνία ή δέσμη). Επιβολή υποχρεωτικής προ-συμβατικής ενημέρωσης προς 

μετρίαση της σύγκρουσης συμφερόντων. Ο διαμεσολαβητής και ο υπάλληλος του 

ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της ασφαλιστικής επιχείρησης θα υποχρεούνται να 

ενημερώνουν δωρεάν τον πελάτη, κατόπιν αιτήσεως, σχετικά με τον χαρακτήρα και την πηγή 

της αμοιβής τους πριν από την πώληση. 

  

http://www.agora.mfa.gr/
http://insurance-eea.gr/eidiseis/epikairotita/asfalistika-prota-themata/3778-anamorfosi-sti-diamesolavisi-meso-odigias-ee.html


Ενίσχυση της διαφάνειας και της διευκόλυνσης των διασυνοριακών δραστηριοτήτων μέσω 

δημοσίευσης στο κοινό κανόνων περί γενικού συμφέροντος, καθώς και μέσω χρήσης ενιαίου 

ηλεκτρονικού μητρώου για όλα τα κράτη μέλη. Η νέα οδηγία IDD επεκτείνει την εφαρμογή της 

σε όλα τα κανάλια διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: Προ-συμβατική ενημέρωση & Επιλογή προϊόντων 

Αμοιβή του διαμεσολαβητή Σύγκρουση Συμφερόντων Καταλληλότητα και αξιοπιστία του 

διαμεσολαβητή Μητρώο διαμεσολαβητών 

 

 

 

Πώς να λάβετε το σήμα CE; 

 

Πολλά προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα CE για να μπορούν να πωληθούν στον ΕΟΧ ( EΕ + 

Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Η σήμανση CE αποδεικνύει ότι το προϊόν σας έχει 

ελεγχθεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την 

προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Ισχύει για προϊόντα που κατασκευάζονται 

εντός και εκτός του ΕΟΧ και στη συνέχεια διατίθενται στην αγορά του ΕΟΧ. 

Το σήμα CE χορηγείται μόνο στα προϊόντα τα οποία έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Για να τοποθετήσετε σήμα CE στο προϊόν σας, θα πρέπει να υποβάλετε έναν τεχνικό φάκελο 

που να αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις απαιτήσεις της ΕΕ. Ως 

κατασκευαστής του προϊόντος, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για να δηλώσετε τη 

συμμόρφωσή του προς όλες τις απαιτήσεις. Όταν το προϊόν σας λάβει το σήμα CE, ενδέχεται 

να χρειαστεί να υποβάλετε στους διανομείς ή/και τους εισαγωγείς όλα τα αποδεικτικά σχετικά 

με τη σήμανση CE. 

Πώς να λάβετε το σήμα CE; 

Υπάρχουν διάφορα στάδια που πρέπει να ακολουθήσουν οι κατασκευαστές: 

1. Ενημερωθείτε για τις απαιτήσεις που ισχύουν στην ΕΕ για το προϊόν σας 

Οι απαιτήσεις που ισχύουν στην ΕΕ καθορίζονται σε οδηγίες που καλύπτουν διάφορα 

προϊόντα ή τομείς προϊόντων , όπως: 

Παιχνίδια 

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 

Ιατροτεχνολογικές συσκευές 

Ανελκυστήρες 

Μέσα ατομικής προστασίας 

Στις οδηγίες αυτές καθορίζονται οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα. 

2. Ελέγξτε αν το προϊόν σας πληροί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις 

Η ευθύνη για την τήρηση όλων των ευρωπαϊκών νομικών απαιτήσεων όσον αφορά το 

προϊόν σας βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Αν υπάρχουν εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα 

English για το προϊόν σας, τα οποία εσείς τα εφαρμόζετε στη διαδικασία παραγωγής, τότε το 

προϊόν σας πληροί κατά τεκμήριο τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις σχετικές οδηγίες της 

ΕΕ. 

  

Η χρήση των προτύπων είναι προαιρετική - δεν είστε υποχρεωμένοι να τα εφαρμόζετε. 

Μπορείτε, επίσης, να επιλέγετε άλλες τεχνικές λύσεις για την τήρηση των βασικών 

απαιτήσεων που καθορίζονται στη σχετική οδηγία της ΕΕ. 

3. Ενημερωθείτε αν το προϊόν σας πρέπει να ελεγχθεί από έναν κοινοποιημένο 

οργανισμό 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/


Για ορισμένα προϊόντα, ειδικοί οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης («κοινοποιημένοι 

οργανισμοί») πρέπει να ελέγχουν αν το προϊόν σας πληροί τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις. 

Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για όλα τα προϊόντα. Συμβουλευθείτε τη βάση δεδομένων 

«Nando» για να δείτε ποιος κοινοποιημένος οργανισμός είναι αρμόδιος για τη δική σας 

περίπτωση. 

4. Ελέγξτε το προϊόν σας 

Εάν το προϊόν σας δεν χρειάζεται να ελεγχθεί από ανεξάρτητο οργανισμό, εναπόκειται σε 

εσάς να ελέγξετε αν ανταποκρίνεται στις τεχνικές απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει 

π.χ. να πραγματοποιήσετε τεκμηριωμένη αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τη χρήση 

του προϊόντος σας. 

5. Καταρτίστε τον τεχνικό φάκελο του προϊόντος σας 

Ο τεχνικός σας φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το 

προϊόν σας ανταποκρίνεται στις τεχνικές απαιτήσεις. 

6. Τοποθετήστε το σήμα CE και συντάξτε δήλωση συμμόρφωσης 

Τέλος, μπορείτε να τοποθετήσετε το σήμα CE στο προϊόν σας. Το σήμα πρέπει να είναι 

ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Εάν υποβάλατε το προϊόν σας προς έγκριση σε 

κοινοποιημένο οργανισμό στο στάδιο 3, πρέπει να αναγράψετε τον αναγνωριστικό αριθμό 

αυτού το οργανισμού πάνω στο προϊόν. Επίσης θα πρέπει να συντάξετε και να υπογράψετε 

δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ στην οποία θα δηλώνετε ότι το προϊόν σας πληροί όλες τις 

νομικές απαιτήσεις. 

Εισαγωγείς 

Ενώ οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του προϊόντος 

και την τοποθέτηση του σήματος CE, οι εισαγωγείς οφείλουν να μεριμνούν ώστε τα προϊόντα 

που διαθέτουν στην αγορά να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες απαιτήσεις και να μην είναι 

επικίνδυνα για το κοινό. Ο εισαγωγέας οφείλει να επαληθεύσει ότι ο κατασκευαστής, που 

βρίσκεται εκτός της ΕΕ, έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα και ότι τα σχετικά δικαιολογητικά είναι 

διαθέσιμα σε όποιον τα ζητήσει. 

Διανομείς 

Οι διανομείς πρέπει να έχουν βασική γνώση των νομικών απαιτήσεων - π.χ. ποια προϊόντα 

πρέπει να φέρουν το σήμα CE και ποια συνοδευτικά έγγραφα χρειάζονται - και να μπορούν 

να αναγνωρίζουν τα προϊόντα που εμφανώς δεν πληρούν τις απαιτήσεις. Πρέπει επίσης να 

μπορούν να αποδείξουν στις εθνικές αρχές ότι ενήργησαν με τη δέουσα προσοχή και ότι 

έχουν επιβεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα 

μέτρα. Επιπλέον, ο διανομέας πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να 

λάβουν τα απαιτούμενα έγγραφα. 

 

 

 

 

 

Παρατείνεται η εφαρμογή μέτρων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φρούτα και τα 

λαχανικά. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι 

παραγωγοί και λαμβάνει μέτρα για να τους στηρίξει. 

Για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, τα προβλεπόμενα μέτρα μπορούν να τεθούν σε ισχύ 

από την επόμενη εβδομάδα, ενώ για τον γαλακτοκομικό τομέα θα ισχύουν από την 1 

Οκτωβρίου. Την πρόθεση για παράταση ορισμένων από τα υφιστάμενα μέτρα ανακοίνωσε 

για πρώτη φορά ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική 

ανάπτυξη, Phil Hogan, στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της 13ης Ιουλίου. Στις 

30 Ιουλίου, ο Επίτροπος Hogan δήλωσε: 

«Τα σημαντικά μέτρα που έχει λάβει μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύουν την 

αλληλεγγύη της ΕΕ προς τους γεωργούς που επηρεάστηκαν περισσότερο από την 

απαγόρευση που επέβαλε η Ρωσία. Τα μέτρα αυτά έπαιξαν επίσης σημαντικό ρόλο στον 

μετριασμό των επιπτώσεων της απαγόρευσης. Σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο μετά και 



δεδομένου ότι έχει παραταθεί η απαγόρευση, πρέπει να εξακολουθήσουμε να προσφέρουμε 

ένα δίχτυ ασφαλείας, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους παραγωγούς που συνεχίζουν να 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της απαγόρευσης.» 

Για τον γαλακτοκομικό τομέα, τα μέτρα συνίστανται σε δημόσια αγορά (παρέμβαση) και 

ενισχύσεις προς την ιδιωτική αποθεματοποίηση τόσο για το βούτυρο όσο και για το 

αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται και χωρίς την παράταση θα 

πάψουν να ισχύουν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. 

Η παρέμβαση θα παραταθεί από την 1 Οκτωβρίου 2015 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016 

προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε διακοπή στη λειτουργία του τομέα (για τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα η παρέμβαση είναι συστηματικά ανοικτή κάθε χρόνο από την 1 

Μαρτίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου). Η ιδιωτική αποθεματοποίηση (για την οποία δεν ισχύει το 

αυτόματο άνοιγμα) επίσης θα παραταθεί έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016. 

Για τα φρούτα και τα λαχανικά, η Επιτροπή προτείνει να παραταθούν έως τις 30 Ιουνίου 

2016 τα μέτρα που έπαψαν να ισχύουν στις 30 Ιουνίου 2015. Τα εν λόγω μέτρα καλύπτουν 

τις κύριες ομάδες οπωροκηπευτικών (συμπεριλαμβανομένων των ροδάκινων και 

νεκταρινιών) που επηρεάζονται από την ρωσική απαγόρευση. Τα μέτρα αυτά συνίστανται σε 

αποσύρσεις προϊόντων για δωρεάν διανομή φρούτων και λαχανικών σε φιλανθρωπικές 

οργανώσεις, σε αποσύρσεις προϊόντων για άλλους σκοπούς (π.χ. ζωοτροφές, 

λιπασματοποίηση, απόσταξη), καθώς και στα λεγόμενα μέτρα «πρώιμης συγκομιδής» και 

«μη συγκομιδής» προϊόντων. 

Οι ποσότητες θα κατανεμηθούν στα Κράτη Μέλη που εξήγαγαν σημαντικές ποσότητες στη 

Ρωσία τα τελευταία τρία χρόνια. Πέραν αυτού, μια επιπλέον ποσότητα που δεν θα 

υπερβαίνει τους 3,000 τόνους ενδέχεται να αποσυρθεί από την αγορά σε όλα τα Κράτη Μέλη 

για σκοπούς περαιτέρω σταθεροποίησης της αγοράς. 

  

Η παγκόσμια ζήτηση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων επιδεινώθηκε καθ' όλη τη 

διάρκεια του 2014 και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης των 

εισαγωγών από την Κίνα. Επιπλέον, η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε την παράταση της 

αδικαιολόγητης και παράνομης απαγόρευσης στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα ακόμη έτος δηλ. έως τον Αύγουστο του 2016. Κατά συνέπεια, η 

υφιστάμενη πίεση που ασκείται στις τιμές του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων 

αναμένεται να συνεχίσει κατά τους προσεχείς μήνες. Όσον αφορά τα φρούτα και τα 

λαχανικά, η παράταση της ρωσικής απαγόρευσης σημαίνει ότι μια σημαντική εξαγωγική 

αγορά εξακολουθεί να μην είναι διαθέσιμη στους ευρωπαίους παραγωγούς και αυτό θα 

μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές μειώσεις στις τιμές. 

 

 

 

 

 

Έκδοση οδηγού ελληνικών & αραβικών επιχειρήσεων κατασκευαστικού κλάδου & 

δομικών υλικών. 

Tο Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως πρόκειται να εκδώσει Οδηγό 

για τις ελληνικές και αραβικές επιχειρήσεις που ανήκουν τους τομείς της Μηχανικής, των 

Κατασκευών και των Δομικών Υλικών (Engineering, Construction & Building Material 

Directory) στην Αγγλική γλώσσα. 

Από τον Ατλαντικό ωκεανό έως τον Κόλπο, ο Αραβικός κόσμος γνωρίζει μία κατακόρυφη 

αύξηση σε έργα υποδομών και κατασκευών εν γένει, και υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για 

δομικά υλικά, εταιρείες μηχανικής και άλλες συναφείς επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό, τα 

μέλη του Επιμελητηρίου που ανήκουν στους τομείς της Μηχανικής, των Κατασκευών και των 

Δομικών Υλικών καλούνται να λάβουν μέρος, σύμφωνα με τις πληροφορίες στα συνοδευτικά 

αρχεία. Για όσους επιθυμούν να επωφεληθούν από την υπηρεσία μας αυτή ενώ δεν είναι 

μέλη, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας ώστε να συζητήσουμε όλους τους τρόπους 

συμμετοχής τους και προώθησης της επιχείρησής τους στον εν λόγω Οδηγό. 



Μαζί με την συμπληρωμένη φόρμα θα πρέπει να σταλούν το λογότυπο και φωτογραφία της 

επιχείρησής ως ξεχωριστό αρχείο σε μορφή jpg με ανάλυση από 300 dpi και άνω. 

Ο εν λόγω Οδηγός θα διανεμηθεί δωρεάν σε όλες τις αραβικές χώρες μέσω των τοπικών 

Ενώσεων και Εμπορικών Επιμελητηρίων, στον ιδιωτικό τομέα και στις Διαπιστευμένες στις 

Αραβικές χώρες Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές. 

Προθεσμία υποβολής του υλικού/καταχώρησης: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015 

Η έκδοση του Οδηγού Μηχανικής, Κατασκευών και Δομικών Υλικών (Engineering, 

Construction & Building Material Directory) θα προωθήσει σε σημαντικό βαθμό την 

δραστηριότητα των επιχείρήσεων στον Αραβικό κόσμο και θα της προσδώσει προστιθέμενη 

αξία. 

Μετιμή, 

Rashad Mabger 

Secretary General 

180-182, Kifissias Avenue -154 51 Ν. Psychico - Athens 

Tel.:+30 210 6711 210/ 6773 428 (ext.101)/ Fax: + 30 210 6746 577 

www.arabhellenicchamber.gr e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr 

 

 

 

Βραβεία «Made in Greece» 2015. 

Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) «Επιβραβεύει την παραγωγή και 

αναδεικνύει την Ελλάδα». 

 
Σκοπός των βραβείων είναι η ανάδειξη και επιβράβευση των παραγωγικών επιχειρήσεων, 

οργανισμών, συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και προσωπικών προσπαθειών που 

επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις και δημιουργούν σημαντική προστιθέμενη αξία στην 

Ελληνική οικονομία. Η διοργάνωση πραγματοποιείται Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού. 

 

 

 

 

Σε ποιους απευθύνονται 

Τα βραβεία «Made in Greece» απευθύνονται στο σύνολο των επιχειρήσεων και οργανισμών 

που παράγουν στην Ελλάδα και οι δραστηριότητές τους εμπίπτουν στις κατηγορίες των 

βραβείων. 

Κατηγορίες βραβείων 

•             Βραβείο Επώνυμου Ελληνικού Προϊόντος 

•             Βραβείο Καινοτόμου Προϊόντος 

•             Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας 

•             Βραβείο Βιομηχανικής Αριστείας 

•             Βραβείο Αγροτικής Αριστείας 

•             Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας 

•             Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας 

•             Βραβείο Νεοφυούς Παραγωγικής Αριστείας 

 

http://www.arabhellenicchamber.gr/
mailto:chamber@arabgreekchamber.gr


Υποβολή Υποψηφιότητας 

Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά στο http://www.madeingreeceawards.gr/ μέχρι την 30η 

Σεπτεμβρίου 2015 

 

Τελετή Απονομής των βραβείων 

Η τελετή απονομής των βραβείων «Made in Greece» θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του 

προσεχούς Νοεμβρίου. Κατά την απονομή θα παρουσιαστούν όλες οι υποψηφιότητες που 

προκρίθηκαν στην τελική φάση και θα τιμηθούν όλες οι προσπάθειες σε επιχειρηματικό και 

ατομικό επίπεδο, που αντεπεξέρχονται δυναμικά κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που 

βρίσκεται η χώρα. 

Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμμετέχετε στον θεσμό των βραβείων «Made in Greece» και 

όλοι μαζί να Επιβραβεύσουμε την παραγωγή, να αναδείξουμε την Ελλάδα! 

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής της Ελληνικής Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) 

Γεώργιος Αυλωνίτης, 

Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΟΠΑ και Πρόεδρος της 

ΕΛ.Α.Μ. Γεώργιος Μπάλτας, 

Καθηγητής και Πρόεδρος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μάρκετινγκ & 

Επικοινωνίας» του ΟΠΑ και Μέλος της ΕΛ.Α.Μ.        Προκόπης Θεοδωρίδης, 

Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Γενικός Γραμματέας της 

ΕΛ.Α.Μ. 

 
 
 
 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. 

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) 

διοργανώνει σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής 

εκπαίδευσης, Προσχολικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής) και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

(Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας) το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της 

Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Το Συνέδριο θα γίνει στη Λάρισα, στις 23-25 Οκτωβρίου 

2015, και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο μέσα στην 

εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών 

αναφορικά με την υιοθέτηση οποιασδήποτε μορφής εκπαιδευτικής καινοτομίας που έχει 

σχέση, είτε με τη διδασκαλία και τη μάθηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, είτε με κάθε 

άλλη πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής. 

Σημαντικές ημερομηνίες: 

09 Φεβρουαρίου 2015 1η Ανακοίνωση του Συνεδρίου 

09 Μαρτίου 2015 2η Ανακοίνωση του Συνεδρίου 

31 Μαΐου 2015 Λήξη προθεσμίας υποβολής εργασιών 

20 Αυγούστου 2015 Ενημέρωση αποδοχής εργασιών 

10 Σεπτεμβρίου 2015 Λήξη προθεσμίας υποβολής τελικών εργασιών 

04 Οκτωβρίου 2015 Ανακοίνωση προγράμματος του Συνεδρίου 

http://www.madeingreeceawards.gr/


23-25 Οκτωβρίου 2015 Διεξαγωγή του Συνεδρίου 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. συνημμένο, καθώς και τον δικτυακό τόπο του 

Συνεδρίου: synedrio.eepek.gr, www.eepek.gr 

Επικοινωνία: info@eepek.gr 

Πού: Συνεδριακό Κέντρο, κτίριο Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, 

Λάρισα 

Πλήρης διεύθυνση: 41110, Thessaly 

Πότε:  Παρ, 23/10/2015 - 00:00 - Κυρ, 25/10/2015 - 00:00 

Διοργανωτής:  Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 

 
Ολοι στο ΙΚΑ για κυρια συνταξη εως το τελος του 2015. 

Ένα Ταμείο για κύρια σύνταξη θα δημιουργηθεί, υπό την «ομπρέλα» του ΙΚΑ, για όλους έως 

το τέλος του 2015. Την ενοποίηση των Ταμείων κύριας ασφάλισης προβλέπει το τρίτο 

μνημόνιο σε συνέχεια της ενοποίησης (τον ερχόμενο Σεπτέμβριο) όλων των επικουρικών 

ταμείων που είναι ΝΠΔΔ στο ΕΤΕΑ. Η ενοποίηση των ταμείων κύριας ασφάλισης εντάσσεται 

στο πλαίσιο της ενιαιοποίησης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, της εναρμόνισης των 

εισφορών και των παροχών και της εξάλειψης των όποιων εξαιρέσεων εξακολουθούν να 

υπάρχουν σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ασφάλισης. 

 

11 Ταμεια που εντασσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.  από την 1η Σεπτεμβριου. 

 Υποχρεωτικά εντάσσονται από 1.9.2015 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 

(Ε.Τ.Ε.Α.) που λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση, τα Ταμεία, Τομείς και 

Κλάδοι Επικουρικής Ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό μέχρι την ανωτέρω 

ημερομηνία με την απόφαση Φ.80020/οικ.37287/Δ15.579/25.8.15.  Συγκεκριμένα 

εντάσσονται: α) Οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τομέας 

Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.), Τομέας 

Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.) και Τομέας Επικουρικής 

Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.)) αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, β) Ο Kλάδος Επικουρικής 

Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε., γ) Ο Τoμέας Επικουρικής Ασφάλισης 

Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του 

Ο.Α.Ε.Ε., δ) Ο Τoμέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων 

(Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του 

Ο.Α.Ε.Ε., ε) Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 

Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., στ) Ο Τομέας Ασφάλισης 

Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., ζ) Ο Τομέας 

Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του 

Ε.Τ.Α.Α., η) Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου 

του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., θ) Ο Τομέας Επικουρικής 

Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης 

του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., ι) Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) του Ν.Α.Τ. 

και ια) Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού 

(Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σημειώνεται ότι, τα προαναφερόμενα ταμεία, τομείς και κλάδοι 

επικουρικής ασφάλισης από την ημερομηνία ένταξής τους στο ΕΤΕΑ (1.9.2015), θα 

διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε 

φορά ισχύουν. 

http://www.eepek.gr/
mailto:info@eepek.gr


 

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης απο 2016: Θα Δηλωνονται τα παντα αλλιως θα 

κατασχονται. 

«Δήλωση περιουσιακής κατάστασης» θα υποβάλουν από το 2016 όλοι οι φορολογούμενοι 

με πλήρη και αναλυτική καταγραφή των ακινήτων και κινητών αξιών (καταθέσεις, μετοχές, 

αμοιβαία κεφάλαια, επενδύσεις χαρτοφυλακίου κ.λπ.), ακόμα και των μετρητών που έχουν 

στο σπίτι, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών. Στόχος το 

ηλεκτρονικό φακέλωμα από την εφορία του εισοδηματικού και περιουσιακού προφίλ κάθε 

φορολογούμενου και ο εντοπισμός του μαύρου χρήματος, με επιβολή κυρώσεων που 

φθάνουν μέχρι την πλήρη δέσμευση του περιουσιακού στοιχείου που δεν δηλώθηκε. 

Παράλληλα, ένα από τα βασικά μέτρα για το χτύπημα της φοροδιαφυγής είναι η επέκταση 

και η υποχρεωτική χρήση πλαστικού χρήματος σε όλες σχεδόν τις συναλλαγές και κυρίως 

στην παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες με κίνητρο τη σύνδεση των καρτών 

με το «χτίσιμο» του αφορολόγητου ορίου για τις αποδείξεις και τις δαπάνες ιατρικής και 

νοσοκομειακής περίθαλψης. 

 

 

Μεγάλες απώλειες στη μισθωτή εργασία μετά τα CAPITAL CONTROLS. 

Μείωση στη μισθωτή απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα σημειώθηκε τον Ιούλιο, λίγο μετά την 

επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού 

Συστήματος Εργάνη, για τον μήνα Ιούλιο προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων-

αποχωρήσεων κατά 16.658 θέσεις εργασίας. Ωστόσο, αθροιστικά την περίοδο Ιανουαρίου-

Ιουλίου, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στο 1.044.807 θέσεις εργασίας και οι 

αποχωρήσεις έφτασαν τις 858.342. Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του 

πρώτου επταμήνου είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 186.465 νέες θέσεις εργασίας, 

αποτελώντας τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση πρώτου επταμήνου έτους από το 2001 μέχρι 

σήμερα. 

  

 

ΓΓΔΕ: Στο μειωμένο συντελεστή 13% όλα ανεξαιρέτως τα κρέατα. 

Την εγκύκλιο για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στα βρώσιμα κρέατα, 

παραπροϊόντα σφαγίων και παρασκευάσματα κρεάτων εξέδωσε η Γενική Γραμματεία 

Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% υπόκεινται 

πλέον όλα ανεξαιρέτως τα κρέατα, καθώς και τα παρασκευάσματα κρεάτων, τα οποία είναι 

κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. 

 

 

 

Νέα εφαρμογή για τον έλεγχο της νομιμότητας των ταμειακών μηχανών. 

Νέα εφαρμογή για τον έλεγχο της νομιμότητας των ταμειακών μηχανών έθεσε σε λειτουργία 

η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με την γενική γραμματέα, κα. Σαββαΐδου, 

θα χρησιμοποιηθεί κάθε μέσο και κυρίως η τεχνολογία για την αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής, η οποία συνεπάγεται την απώλεια δημοσίων εσόδων που μπορούν να 

ελαφρύνουν ιδίως τη σημερινή περίοδο, τα βάρη των πολιτών. «Με την εφαρμογή ελέγχου 

της νομιμότητας των ταμειακών μηχανών οι ελεγκτές, αλλά και οι πολίτες - φορολογούμενοι, 

μπορούν να ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο αν η απόδειξη που τους δίνεται έχει εκδοθεί από 

νομίμως δηλωθείσα ταμειακή μηχανή» τονίζεΙ η κα. Σαββαϊδου. 

 

 

Διαδικτυακά σεμινάρια που διοργανώνονται από το Κέντρο Βιομηχανικής 

Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα των διαδικτυακών σεμιναρίων 

(webinars) που διοργανώνει το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας για την 



ιαπωνική αγορά στην ενότητα «Ημερολόγιο» του online επιχειρηματικού του οδηγού στον 

σύνδεσμο www.japan-greece-business.gr. 

Στην ίδια καταχώρηση θα βρείτε πληροφορίες για τους τρόπους συμμετοχής. 

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα εντός του ωραρίου εργασίας κατά τους 

μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2015. 

 

 

Φόροι 5 Δις. Ευρώ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

Φόροι ύψους 5 δισ. ευρώ έρχονται από το φθινόπωρο, καθώς τα νέα μέτρα φέρνουν 

υποχρεώσεις, όπως εισφορά αλληλεγγύης, φόρος εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος, φόρος 

πολυτελούς διαβίωσης, ΕΝΦΙΑ και τέλη κυκλοφορίας. Οι περισσότεροι από αυτούς τους 

φόρους έρχονται μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις, Παράλληλα, τον Νοέμβριο, μεταξύ των 

άλλων, θα διαμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, ενώ εντός του έτους πρόκειται να επανεξεταστεί όλο το σύστημα της κοινωνικής 

πρόνοιας στη χώρα και θα δημιουργηθεί σύστημα μόνιμης κινητικότητας των υπαλλήλων του 

Δημοσίου. 

 

 

Σε ειδική βάση της εφορίας όσοι αντιτίθενται στον έλεγχο. 

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων ανακοίνωσε νέες οδηγίες στους εφοριακούς που 

διενεργούν μερικούς επιτόπιους ελέγχους διαπίστωσης της εκπλήρωσης φορολογικών 

υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις οποίες, στην περίπτωση που οι ελεγκτές έρθουν 

αντιμέτωποι με τυχόν έκνομες ενέργειες, θα πρέπει να συνεχίζουν τον σχετικό έλεγχο, 

ενημερώνοντας άμεσα το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα και τον αρμόδιο Εισαγγελέα 

Υπηρεσίας για την συνδρομή τους. Παράλληλα θα ενημερώνουν άμεσα και τις υπηρεσίες 

τους για τα σχετικά γεγονότα. Τα στοιχεία επιχείρησης και φυσικών προσώπων μελών σε 

περίπτωση Νομικού Προσώπου, την περίληψη του γεγονότος , τα στοιχεία του λογιστή της 

επιχείρησης  και τη νομική εξέλιξη του γεγονότος θα ενημερώνουν ειδική βάση δεδομένων, 

συμβατή με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, η οποία θα ενημερώνεται ανελλιπώς και από 

την οποία θα μπορούν να αντλούνται στοιχεία για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο. 

  

  

Τ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κτίσιμο του αφορολόγητου μέσω πιστωτικής κάρτας. 

Στη βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην διαπόμπευση επιχειρήσεων που 

φοροδιαφεύγουν αναφέρθηκε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Αλεξιάδης. 

«Πρέπει να βρούμε μεθόδους διαπόμπευσης αυτών των κυρίων γιατί κλέβουν τον πολίτη και 

το Δημόσιο», δήλωσε, μιλώντας στο «Κοινωνία Ώρα Mega», αναφερόμενος στη 

φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων, ενώ τόνισε πως κάθε εβδομάδα ελέγχονται 5.500-6.000 

επιχειρήσεις. Ο ίδιος αποκάλυψε πως γίνονται μελέτες για να δοθούν κίνητρα σε πολίτες και 

επιχειρήσεις ώστε να κάνουν χρήση των πιστωτικών καρτών. Ανάμεσα στις μελέτες που 

εξετάζονται από το υπουργείο, είναι να «χτίζεται» το αφορολόγητο μέσω πιστωτικής κάρτας 

και οι ιατρικές δαπάνες να αποδεικνύονται μέσω πιστωτικής κάρτας. Ο ίδιος είπε πως μέχρι 

τον Νοέμβριο του 2015 θα πρέπει να εφαρμοστεί το περιουσιολόγιο, το οποίο θα καταγράψει 

όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει ο φορολογούμενος. «Αν κάποιος δεν δηλώσει ένα 

φορολογικό στοιχείο, όποτε εντοπιστεί, θα έχει πρόστιμο και προσαυξήσεις που θα φτάνουν 

την αξία του», τόνισε. 

 

Εκδήλωση της Ε.Ε. FOOD TOURISM στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, 

Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, – διοργανώνει Συνέδριο Food Tourism και εκδήλωση 

http://www.japan-greece-business.gr/


Επιχειρηματικών Συναντήσεων με συμμετοχή επιχειρήσεων, clusters και Οργανισμών από 

όλο τον κόσμο. 

Στο πλαίσιο της   Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Food Tourism , και με την ευκαιρία την Διεθνούς 

Έκθεσης  Expo Milan 2015, αυτό το γεγονός στοχεύει να φέρει σε επαφή τους βασικούς 

παράγοντες του κλάδου του τουρισμού και των τροφίμων (εκπροσώπους βιομηχανιών, 

διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες, μικρές επιχειρήσεις και εθνικές και 

περιφερειακές αρχές) σκοπεύοντας: 

 να παρέχει πληροφορίες για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 

διατήρηση και προώθηση του Ευρωπαϊκού know-how στην παραγωγή τροφίμων, 

στην ποιότητα τροφίμων και τα σχέδια ποιότητας γνωστά ως ΠΟΠ (προστατευόμενη 

ονομασία προέλευσης), ΠΓΕ (προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη) και ΙΠΠ 

(ιδιότυπο παραδοσιακό προϊόν) 

 να συζητηθούν οι τάσεις στον τομέα των τροφίμων και του τουρισμού 

 να δώσει την ευκαιρία σε παράγοντες της βιομηχανίας τροφίμων και τουρισμού να 

συναντηθούν και να συζητήσουν συγκεκριμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες και σχέδια 

συνεργασίας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συναντήσεων B2B 

Συμμετέχοντας σε αυτό το γεγονός, θα έχετε εύκολη πρόσβαση σε επιχειρήσεις, clusters και 

παράγοντες των τομέων που σχετίζονται με τα τρόφιμα και τον τουρισμό και θα αποκομίσετε 

νέες ευκαιρίες και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα! 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 Οργανισμοί που ασχολούνται με τον τουρισμό και το εδαφικό marketing 

 Οργανισμοί τουρισμού,tour operators, τουριστικά πρακτορεία 

 Επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και τουρισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στα 

ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΙΠΠ 

 Clusters και consortia που ασχολούνται με τα τρόφιμα και τον τουρισμό 

 Clubs προϊόντων 

 Ξενοδοχεία και άλλα groups και αλυσίδες φιλοξενίας 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για να εγγραφείτε στο Συνέδριο και/ή στην εκδήλωση B2B, αλλά και για περισσότερες 

πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης http://www.euexpo2015-

foodtourism.talkb2b.net/ 

 

 
Η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση SIAL Middle East, από 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2015 στο 

εκθεσιακό κέντρο του Abu Dhabi. 

 

  
 

http://www.euexpo2015-foodtourism.talkb2b.net/
http://www.euexpo2015-foodtourism.talkb2b.net/


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η εταιρεία GREAT – Trade Exhibitions & Exports με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε 

στη 6η SIAL MIDDLE EAST η οποία διοργανώνεται στο Εθνικό Εκθεσιακό Κέντρο του Abu 

Dhabi 7-9/12/2015 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με πολύ μεγάλη ποικιλία εκθετών και 

αγοραστές υψηλής ποιότητας εμπορευμάτων, η SIAL Middle East αναμένεται να είναι πιο 

δυνατή από κάθε άλλη φορά. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

Η Δ.Ε. SIAL MIDDLE EAST είναι η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση για τον κλάδο τροφίμων- 

ποτών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής (ΜΕΝΑ). Με ετήσια 

παρουσία, αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη έκθεση στην περιοχή: η περσινή 

διοργάνωση συγκέντρωσε περί τους 818 εκθέτες και πάνω από 15.736 εμπορικούς 

επισκέπτες και 27 εθνικά περίπτερα. 

Η διεθνής έκθεση SIAL MIDDLE EAST συμπεριλαμβάνεται στο γκρουπ εκθεσιακών 

γεγονότων της SIAL, που ξεκίνησε από 1964 στο Παρίσι και σταδιακά επεκτάθηκε με επτά 

πλέον διεθνούς εμβέλειας εκθεσιακά γεγονότα παγκοσμίως. Η έκθεση πραγματοποιείται στο 

Abu Dhabi, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τα ΗΑΕ θεωρούνται ένα 

από τα μεγαλύτερα κέντρα επανεξαγωγικών δραστηριοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 

περιοχή αποτελεί ένα πολύ κομβικό σημείο για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να βρουν 

συνεργάτες, αλλά και για όσους θέλουν να επανεξάγουν στην ευρύτερη περιοχή. 

Η διεθνής έκθεση παραδοσιακά προσελκύει το ενδιαφέρον των σημαντικότερων 

εισαγωγέων, διανομέων, επαγγελματιών λιανικής και χονδρεμπόρων της ευρύτερης 

περιοχής της Μέσης Ανατολής. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο www.sialme.com 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

Η έκθεση θα φιλοξενήσει εταιρείες με προϊόντα της κατηγορίας τροφίμων και ποτών όπως: 

φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα, ξηροί καρποί, γαλακτοκομικά, προϊόντα 

επεξεργασμένου κρέατος, αλλαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, έλαια και λίπη, κονσέρβες, 

έτοιμα γεύματα, θαλασσινά και ιχθυηρά, αρτοποιήματα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, 

προϊόντα delicatessen, αναψυκτικά και μη αλκοολούχα ποτά κα. 

 

 

Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο του ICT 2015 για τον κλάδο 

των ΤΠΕ, Λισαβόνα, 20-22 Οκτωβρίου 2015 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο 

του ICT 2015, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού event δικτύωσης για τον κλάδο των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Information Communication Technologies, 

ICT) που πραγματοποιείται 20-22 Οκτωβρίου στη Λισαβόνα (Πορτογαλία). 

Το ICT 2015 αναμένεται να συγκεντρώσει ακαδημαϊκούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, 

βιομηχανίες, policy makers και δημόσιους φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε 

κάποια από τις αναμενόμενες προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 για το έτος 2016. 

Η εκδήλωση ICT 2015 θα περιλαμβάνει μια σειρά από παράλληλες δράσεις: 

Μια διάσκεψη που παρουσιάζει τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της νέας Επιτροπής 

σχετικά με το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 - Έρευνα & Καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ, 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/conference-ict-2015
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


Μια διαδραστική έκθεση προβάλλοντας τα καλύτερα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της 

πιο πρόσφατης έρευνας της ΕΕ και την καινοτομία στις ΤΠΕ, 

Πολλές ευκαιρίες δικτύωσης για τη βελτίωση της ποιότητας των εταιρικών σχέσεων, να 

βοηθήσει τους συμμετέχοντες να βρουν εταίρους, συνδέστε την έρευνα και την καινοτομία με 

τη συνεργασία, 

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης: Το ICT 2015 θα είναι επίσης ο τόπος για να συγκεντρώσει 

κανείς πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την περίοδο 2016 - 17, 

Το Startup Ευρώπη Φόρουμ, προσφέρει ένα σύνολο δραστηριοτήτων σχετικά με δράσεις 

της πολιτικής της ΕΕ για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ, εφευρέτων, ιδιωτικών και 

δημόσιων επενδυτών. 

 

SIVAL 2016 -30η Διεθνής Έκθεση Γεωργικής Παραγωγής, Angers, 12-14.01.2016. 

 
  

Παραθέτουμε συνημμένη ηλεκτρονικώς επιστολή που μας πληροφορεί για την 

πραγματοποίηση της 30ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικής Παραγωγής SIVAL 2016 που 

θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο της γαλλικής πόλης Angers, 12-14.01.2016. 

Η εν θέματι Έκθεση φιλοξενεί περί τους 600 εκθέτες και 20.000 επαγγελματίες επισκέπτες σε 

ετήσια βάση, ούσα η μόνη διεθνής εμπορική έκθεση στη Γαλλία που παρουσιάζει μια 

ολοκληρωμένη προσφορά εξοπλισμού και υπηρεσιών για όλα τα είδη φυτικής παραγωγής: 

αμπελουργία, οινολογία, κηπουρική, δενδροκομία, καλλιέργειες κηπευτικών, σπόροι, 

φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, μηλίτη, μανιτάρια και καπνό. 

Στην Έκθεση SIVAL συμμετέχουν:  κατασκευαστές γεωργικών μηχανημάτων, προϊόντων 

φυτοπροστασίας, συσκευασίας, εργαστήρια ερευνών, εταιρείες διαχείρισης γεωργικών 

αποβλήτων / ανακύκλωσης, παραγωγοί φρούτων και λαχανικών, καπνού, σπόρων, 

δενδρυλλίων, αμπελουργών, φυτωρίων, μηλίτη, βοτάνων, αρωματικών φυτών κ.α. 

Παρακαλούμε, τη μεν Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε να 

εξετάσετε το ενδεχόμενο συμμετοχής στην εν θέματι Έκθεση με κρατικό περίπτερο, τα δε 

επιμελητήρια και συνδέσμους να ενημερώσετε τα μέλη σας που ενδέχεται να ενδιαφέρονται 

να συμμετάσχουν στην Έκθεση είτε ως εκθέτες, είτε ως εμπορικοί επισκέπτες. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε στον ιστότοπο http://www.sival-

angers.com/ καθώς και με απευθείας επικοινωνία με τη διοργανώτρια εταιρεία FSCEF και 

την υπεύθυνη κα Anita GOUESSE (τηλ: 0033 2 41 93 40 45, e-mail: info@sival-angers.com). 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/exhibition-ict-2015
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/networking-ict-2015
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/startup-europe-forum
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/startup-europe-forum
http://www.sival-angers.com/
http://www.sival-angers.com/
mailto:info@sival-angers.com


 

Το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία, ύστερα 

από αίτημα Κενυατών επιχειρηματιών απευθύνεται σε Ελληνικές επιχειρήσεις που 

ενδιαφέρονται Eίτε να πωλήσουν στην Κένυα Eίτε να συμμετέχουν μέσω μικτής 

εταιρείας (joint venture) στην Κένυα. 

Το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία, ύστερα από 

αίτημα Κενυατών επιχειρηματιών καθώς και συλλογικών οργάνων τους (επιμελητήρια, 

ενώσεις κ.λπ.), απευθύνεται σε Ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται: 

Τίτε να πωλήσουν στην Κένυα:  

 Εργοστασιακό εξοπλισμό παραγωγής ή και τυποποίησης τροφίμων και ποτών. 

 Εξοπλισμό τυπογραφείου. 

 Εργοστασιακό εξοπλισμό παραγωγής επίπλων κάθε είδους. 

Είτε να συμμετέχουν μέσω μικτής εταιρείας (joint venture) στην Κένυα.  

Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά οι κατηγορίες των μηχανημάτων και οι όροι 

συνεργασίας. 

 ΖΗΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ζητούνται για ΑΓΟΡΑ ή για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΕ ΜΙΚΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Κένυα: 

 Εργοστάσια τυποποίησης φρούτων. 

 Εργοστάσια αποξήρανσης φρούτων. 

 Εργοστάσια τυποποίησης λαχανικών. 

 Εργοστάσια κατάψυξης λαχανικών. 

 Εργοστάσια τοματοπελτέ και παραγωγής κέτσαπ. 

 Εργοστάσια επεξεργασίας, τυποποίησης και βαθιάς κατάψυξης κρέατος. 

 Εργοστάσια επεξεργασίας, τυποποίησης και βαθιάς κατάψυξης πουλερικών. 

 Εργοστάσια επεξεργασίας, τυποποίησης και βαθιάς κατάψυξης ψαριών. 

 Εργοστασιακοί ψυκτικοί θάλαμοι. 

 Εργοστάσια παραγωγής ζυμαρικών. 

 Εργοστάσια τυποποίησης λαδιού. 

 Εργοστάσια τυποποίησης οίνων και άλλων αλκοολούχων ποτών. 

 Τυπογραφεία (επίπεδα και όφσετ, βιβλιοδετεία, κυτιοποιεία, ψηφιακές εκτυπωτικές 

μηχανές [κατά προτίμηση κάθετη παραγωγή]). 

 Εργοστάσια κατασκευής επίπλων (όλων των ειδών). 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Προξενείο πλήρη φάκελο με τα εξής 

στοιχεία: 

Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη της εταιρείας και του νόμιμου εκπροσώπου της, τηλέφωνο 

επικοινωνίας (κινητό και σταθερό), ιστοσελίδα και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) 

επικοινωνίας. 

Πλήρη λίστα (υποχρεωτικά σε αρχείο Excel) του μηχανολογικού ή και λοιπού αναγκαίου 

εξοπλισμού, με τεχνική περιγραφή των μηχανημάτων, της παραγωγικής τους δυνατότητας 

(ανά λεπτό ή ανά ώρα), διαστάσεις (Μ x Π x Υ), βάρος, έτος κατασκευής, χρονική διάρκεια 



της έως τώρα λειτουργίας τους (σε ημέρες), έτος τελευταίας συντήρησης, χώρα κατασκευής, 

τυχόν βάρη (υποθήκες, προσημειώσεις, κλπ), επιθυμητή τιμή σε USD (Δολάρια ΗΠΑ) 

παραδοτέα στον τόπο όπου βρίσκονται. 

Ψηφιακές φωτογραφίες του κάθε μηχανήματος, από τις 4 πλευρές τους και, αν είναι εφικτό, 

και από την οροφή. 

Γραπτή εκδήλωση ενδιαφέροντος του ιδιοκτήτη αν ενδιαφέρεται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ή ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΚΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΤΗΝ ΚΕΝΥΑ (Joint Venture). 

Κοστολογημένη πρόταση για την παρουσία του ιδιοκτήτη ή και συνεργατών του στην Κένυα 

για την εκπαίδευση των νέων ιδιοκτητών στη χρήση των μηχανημάτων και στα ζητήματα που 

σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία. Η πρόταση πρέπει να λάβει υπόψη της τις εξής 

παραμέτρους: 

Ο αγοραστής αναλαμβάνει να καλύψει όλα τα έξοδα μετακίνησης (προς και από την Κένυα), 

διαμονής, διατροφής και ασφάλισης όλων των ειδικών που θα μεταβούν στην Κένυα. 

Η γλώσσα επικοινωνίας (για την εκπαίδευση κ.λπ. στην Κένυα) είναι η Αγγλική. 

Σημείωση: Όλα τα υλικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 πρέπει να είναι 

στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας 

στην Ελληνική Δημοκρατία 

Ταχ. δ/νση: Σόλωνος 126, 106 81 Αθήνα 

Τηλ.: 210 – 38.39.259, 210 – 38.10.465 

Hλεκτρ. δ/νση: info@kenyagreece.com--- http://www.kenyagreece.gr 

 

 

 

COMPOSITES EUROPE 2015 
10η Ευρωπαϊκή Ειδική Έκθεση & Forum για τα  

Σύνθετα Υλικά, Τεχνολογίες και Εφαρμογές 
 

22-24 Σεπτεμβρίου 2015, Εκθεσιακός xώρος Στουτγάρδης                     

   
 
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,                                                       
 
το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο σας προσφέρει δωρεάν είσοδο με ειδικό κωδικό που θα 
βρείτε παρακάτω:  
από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου 2015 η διεθνής έκθεση COMPOSITES EUROPE θα παρουσιάσει 
όλη την γκάμα  

mailto:info@kenyagreece.com
http://www.kenyagreece.gr/
http://www.composites-europe.com/
http://www.composites-europe.com/


και τον πρωτοποριακό σχεδιασμό και προτάσεις επίλυση προβλημάτων στον τομέα των 
σύνθετων υλικών.  
Η έκθεση φέτος θα διεξαχθεί στον εκθεσιακό χώρο της Στουτγάρδης. 
 
Στην COMPOSITES EUROPE περίπου 450 εκθέτες θα σας παρουσιάσουν  
τεχνογνωσία και προϊόντα για τα κάτωθι θέματα: 
 

 Σύνθετα υλικά και προϊόντα 

 Πρώτες ύλες 

 Ημιτελή προϊόντα  

 Ίνες, προϊόντα ινών, τεχνολογία 

 Παραγωγή προϊόντων 

 Επεξεργασία / εξευγενισμός 

 Συγκροτήματα, μηχανήματα και εργαλεία, εξοπλισμός και αναλώσιμα υλικά 

 Κατασκευή, προσομοίωση 

 Υπηρεσίες 
 
Αν είσαστε παραγωγοί, μεταποιητές, προμηθευτές τεχνολογίας, σχεδιαστές και μηχανικοί,  
υπεύθυνοι διαχείρισης υλικού, ή εταιρείες οι οποίες ασχολείστε με τον τομέα των σύνθετων 
υλικών,  
μην χάσετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε και να κάνετε νέες επαγγελματικές επαφές στην 
έκθεση COMPOSITES EUROPE στη Στουτγάρδη. 

  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την  έκθεση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
www.composites-europe.com. 
 
 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις είμαστε στη διάθεση σας. 

 

Με φιλικους χαιρετισμούς 

 

Μπιάνκα Έλλινγκερ 

______________________________________________ 

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Δορυλαίου 10-12, GR-11521 Αθήνα 

 +30 210 64 190 -26   +30 210 64 451 75 

 b.ellinger@mail.ahk-germany.de  

  www.german-chamber.gr 

 

3η EΞΠΟΤΡΟΦ : 29 Ιανουαρίου- 01 Φεβρουαρίου 2016 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ 

Η έκθεση για όλο τον κόσμο των Ελληνικών Τροφίμων και Ποτών 

Η διοργάνωση η οποία είναι αφιερωμένη στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών και τους 

παραγωγούς της χώρας μας,  επιστρέφει για τρίτη συνεχή χρονιά: ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2016, από 

τις 29/1 έως τις 01/02 στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό. Μια έκθεση, που την 

προηγούμενη χρονιά αποτέλεσε σημαντικό πόλο έλξης επαγγελματιών και καταναλωτών 

από όλη τη χώρα, με πάνω από 35.000 επισκέπτες, αλλά και εκπροσώπων από μεγάλες 

αγορές, που την επέλεξαν για σημαντικές εκδηλώσεις τους όπως το ελληνορωσικό εμπορικό 

επιμελητήριο που διοργάνωσε το εξαγωγικό του συμπόσιο, το ελληνοκινεζικό εμπορικό 

επιμελητήριο με την διεξαγωγή της ημερίδας του, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη 

συμφωνιών και συνεργασιών με  σκοπό την ανάπτυξη των εξαγωγών των ελληνικών 

προϊόντων. 

Με διπλό προορισμό, τόσο το χονδρεμπόριο και την προώθηση των συνεργασιών των 

εκθετών εντός και εκτός Ελλάδας, όσο και την λιανική και την επαφή του μεγαλύτερου 

http://www.composites-europe.com/
mailto:b.ellinger@mail.ahk-germany.de
http://www.german-chamber.gr/


καταναλωτικού κοινού της χώρας με σπάνια και εκλεκτά προϊόντα από κάθε σημείο της 

Ελλάδας, η  EΞΠΟΤΡΟΦ διεξάγεται σε δυο ειδικά διαμορφωμένους χώρους, το F&B 

Commercial Hall και το Greek Market Hall αντίστοιχα, ώστε να συμβάλλει με τον καλύτερο 

τρόπο στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των συμμετεχόντων. Αυτό άλλωστε είναι και το 

όραμα και η φιλοσοφία της διοργανώτριας εταιρίας, της RM International, που εδώ και 25 

χρόνια υπογράφει πάνω από 50 κορυφαίες εκθέσεις στον τομέα τους, που έχουν κερδίσει 

την προτίμηση περισσότερων από 1.000.000 επισκέπτες και έχουν δικαιώσει με την 

προβολή τους και τα ανταποδοτικά τους οφέλη κάθε εκθέτη που τις επέλεξε. 

Σε αυτήν τη σπουδαία επαγγελματική συνάντηση, υπάρχει χώρος για κάθε μικρή ή μεγάλη 

εταιρία, επιχείρηση, επαγγελματία αλλά και παραγωγό, που με τον κόπο του και την 

προσπάθειά του συμβάλλει στην ανάπτυξη του κλάδου Τροφίμων και Ποτών, και που 

αναζητά το σωστό τρόπο για την εξέλιξη των πωλήσεων και της εξαγωγικής δυναμικής του. 

Στην EΞΠΟΤΡΟΦ 2016, υπάρχει μια θέση για εσάς. Σας περιμένουμε. 

Η διοργάνωση που αλλάζει τα δεδομένα 

Η περσινή διοργάνωση όπως όλοι γνωρίζουμε έλαβε χώρα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη 

πολιτική και οικονομική περίοδο. Παρόλα αυτά, χάρη στο χαρακτήρα της, το σχεδιασμό και 

τον επαγγελματισμό της, πέτυχε να προσελκύσει περισσότερους από 35.000 επισκέπτες, 

221 εκθέτες του κλάδου, τη συμμετοχή με περίπτερο τεσσάρων Περιφερειών, επίσημων 

φορέων, διακρατικών εμπορικών επιμελητηρίων, αύξησε τις παράλληλες επαγγελματικές 

εκδηλώσεις και τα θεματικά της event για το κοινό. Μια σημαντική άνοδο σε όλα της τα 

επίπεδα, τα οποία και φέτος δεσμευόμαστε ότι θα καταφέρουμε να την ξεπεράσουμε. 

 

ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2016 

29 Ιανουαρίου – 01 Φεβρουαρίου  2016 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

 
RM International – Ε. ΜΟΡΦΙΡΗ ΜΕΠΕ, Διοργάνωση Εκθέσεων – Συνεδρίων 

Πανιωνίας 18, 16561 Γλυφάδα - Τηλ Κέντρο: 210 96 10 135 www.expotrof.gr 
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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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