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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 

Στα Επιμελητήρια ανατίθενται τα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων.                                           

Νέες δράσεις για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας θα αναλάβουν τα Επιμελητήρια 

τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Αντώνης Παπαδεράκης αναφερόμενος στον 

επιμελητηριακό θεσμό και την προωθούμενη νομοθετική αλλαγή στη συνεδρίαση του ΔΣ του 

ΕΒΕΑ. Ειδικότερα, ανέφερε πως τα επιμελητήρια θα αναλάβουν τη λειτουργία των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης - Υποστήριξης Επιχειρήσεων, τα οποία έχουν ως στόχο τη διεκπεραίωση 

όλων των αναγκαίων διαδικασιών μιας επιχείρησης με το Δημόσιο. Ο νέος επιμελητηριακός 

νόμος αναμένεται σε δημόσια διαβούλευση αρχές Οκτωβρίου 

Δημόσια διαβούλευση - «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων».                                                

Εντός μίας ημέρας ή το αργότερο την επομένη θα ανακοινώνεται η σύσταση νέας εταιρίας 

από την Υπηρεσία Μίας Στάσης που θα λειτουργεί στα επιμελητήρια, σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στις διατάξεις του σχεδίου νόμου «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 

επιχειρήσεων».  Ακόμη, προβλέπεται ψηφιακή πλατφόρμα ώστε η σύσταση μιας εταιρείας να 

πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά ενώ προβλέπεται και γραμμάτιο ενιαίου 

κόστους σύστασης εταιρείας. 

 

Αναμενόμενα Προγράμματα Επιχορηγήσεων για Επιχειρήσεις. 

Άμεσα αναμένεται ο Β' κύκλος των τριών πρώτων προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-

2020  

 Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων (15-200.000 €, 

επιχορήγηση 40-50%) 

 Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (25.000 €, 

επιχορήγηση 100%) 



 Νεοφυής επιχειρηματικότητα (60.000 €, επιχορήγηση 100%) 

 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 για Τουρισμό, Μεταποίηση, Υπηρεσίες 

 Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφισταμένων 

 Προδημοσίευση ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" 

 Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους 

 Πρόγραμμα "Σύγχρονη Μεταποίηση" 

 Προδημοσίευση για το μέτρο "Νέων Γεωργών" του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 

 Προδημοσίευση ειδικής δράσης στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών 

 Προδημοσίευση ειδικής δράσης ανοικτής καινοτομίας στον πολιτισμό "Πολιτισμός, 

Πολιτιστική Κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία" 

 Προδημοσίευση ειδικής δράσης: "Βιομηχανικά και Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά" 

 Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας" 

 Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων τοπικής εμβέλειας για την μεταποίηση 

και εφοδιαστική αλυσίδα" 

 Πρόγραμμα "Νέο Ξεκίνημα" από τον ΟΑΕΔ 

 

Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας. 

 

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η Ειδική Γραμματεία 

Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) προχώρησαν στη 

δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας δημιουργείται για πρώτη φορά το 

Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (Start-ups). 

Σκοπός του μητρώου είναι να διατίθεται αξιόπιστη πληροφόρηση για τις διατιθέμενες 

υπηρεσίες από τις παραπάνω δομές. 

Στόχοι του μητρώου είναι: 

 η δυναμική καταγραφή του οικοσυστήματος που υποστηρίζει ενεργά τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο δράσεων επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ, αλλά και ευρύτερα 

 η δυνατότητα αναζήτησης δομών υποστήριξης από δυνητικούς ωφελούμενους βάσει 
κριτηρίων 

 η αξιολόγησή των δομών από τους χρήστες. 

Σε πρώτο στάδιο καλούνται οι δομές όπως Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά πάρκα, 

Εκκολαπτήρια/Incubators, Χώροι Συνεργασίας/Coworking Spaces, Προγράμματα 

Επιτάχυνσης/Accelerators, να συνδεθούν με την πλατφόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.startupincubator.gov.gr και να καταγράψουν αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν στη 

χωροθέτηση, στο δυναμικό των δομών, στο υποστηρικτικό προσωπικό, στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, στα επιχειρηματικά σχήματα που φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούνται και τις «ιστορίες 

επιτυχίας» που ενδεχόμενα έχουν να επιδείξουν. 

http://www.startupincubator.gov.gr/


Σε επόμενο στάδιο οι ωφελούμενοι των δομών, παλιοί και νέοι, θα έχουν τη δυνατότητα να 

αξιολογήσουν τις δομές σε μια σειρά παραμέτρων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

δημιουργείται για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη αποτύπωση, τόσο των Δομών Ενεργού 

Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας όσο και των ωφελούμενων από αυτές, ενώ 

παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων και στατιστικών αναλύσεων. 

Η πλατφόρμα αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για τη διάχυση της πληροφόρησης με έναν 

ενιαίο και δομημένο τρόπο, ενισχύει τη διαφάνεια και αξιοπιστία, προωθεί την ευγενή άμιλλα 

μεταξύ των δομών προς όφελος της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. 

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενιαίας στρατηγικής για την καινοτομία και 

τη νέα δυναμική επιχειρηματικότητα, μέσα από την ανάπτυξη ενός εύρωστου 

οικοσυστήματος με αξιόπιστους φορείς στήριξης και ενθάρρυνσης, για την πύκνωση των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δρώντων (επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς, κρατικές 

υπηρεσίες, φορείς χρηματοδότησης, κοινωνικούς φορείς κ.λπ.). 

 

Ακριβαίνουν τα πρόστιμα για όσες εταιρείες δεν δημοσιεύουν ισολογισμό. 

Την επιβολή ουσιαστικών προστίμων για τις επιχειρήσεις που δεν δημοσιεύουν τους 

ισολογισμούς στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), αλλά και τη λήψη μέτρων για την ταχεία 

ανάρτησή τους (ισολογισμών) στον ιστοτόπο του Μητρώου εξετάζει το Υπουργείο 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η αφορμή για τις σκέψεις - προθέσεις του 

Υπουργείου, προήλθε από την άρνηση χιλιάδων υπόχρεων επιχειρήσεων να καταθέτουν 

τους ισολογισμούς τους στο ΓΕΜΗ, πρόβλημα που πήρε διαστάσεις από την υπόθεση 

Μαρινόπουλος η οποία επί τρία συναπτά έτη, δεν είχε προβεί στη δημοσίευση των 

οικονομικών της αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εντός του επομένου 

διαστήματος, ή με το νομοσχέδιο για την αλλαγή της επιμελητηριακής νομοθεσίας, ή με 

τροπολογία σε κάποιο άσχετο νομοσχέδιο, θα υπάρξουν οι εξής παρεμβάσεις: (Α) Θα 

επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα σε όσες επιχειρήσεις δεν δημοσιεύουν ισολογισμούς, το 

ύψος των οποίων θα συναρτάται από τον ετήσιο κύκλο εργασιών της εταιρείας και το χρόνο 

καθυστέρησης υποβολής του ισολογισμού, (Β) Θα υποχρεώνεται το ΓΕΜΗ να 

αναρτά αυθημερόν στον ιστοτόπο του τον ισολογισμό μιας εταιρείας, με την υποσημείωση 

ότι αυτός (ισολογισμός) τελεί υπό τον έλεγχο των αρμοδίων αρχών, δηλαδή των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων ΑΕ και ΕΠΕ. Επίσης, εξετάζεται και το ενδεχόμενο 

επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους υπαλλήλους του ΓΕΜΗ, οι οποίοι δεν θα αναρτούν 

άμεσα τα κατατεθέντα στοιχεία. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

https://services.businessportal.gr/


  

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

αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης. 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Αρχίζουν οι εκταμιεύσεις των ΕΣΠΑ – Στην πραγματική οικονομία 6,75 

Δις. μέχρι το τέλος του έτους. 

 

Σε τρεις πυλώνες στηρίζονται τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, εξηγεί ο Αλέξης Χαρίτσης, και 

αφορούν στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στα προγράμματα υποδομών στους δήμους 

και στο κοινωνικό πεδίο. Η κυβέρνηση ρίχνει το βάρος της στην πραγματική οικονομία και, 

όπως τονίζει ο Υφυπουργός Οικονομίας, ήδη από τον επόμενο μήνα αρχίζουν οι 

εκταμιεύσεις.  «Θα διοχετευθούν στην αγορά 6,75 δισ. μέχρι το τέλος του 2016, ο στόχος 

είναι φιλόδοξος αλλά επιτεύξιμος μετά και τις συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει σε Ελλάδα 

και εξωτερικό», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Χαρίτσης. 

 

 

Από τις πρώτες χώρες η Ελλάδα σε εγκεκριμένα δάνεια του πακέτου ΓΙΟΥΝΚΕΡ. 

Ψηλά στην κατάταξη βρίσκεται η χώρα μας σε εγκεκριμένα και υπογεγραμμένα δάνεια της 

EIB (πακέτο Γιούνκερ) μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, σύμφωνα 

πηγές του Υπ. Οικονομίας. Με βάση στοιχεία του Ιουλίου 2016, η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς 

μετά τις πέντε μεγάλες οικονομίες της Ε.Ε, δηλαδή Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία 

και Γερμανία.  Ειδικότερα, για τις Υποδομές και την Καινοτομία, έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 

533 εκ. ευρώ σε τέσσερα έργα, καθώς  και  χρηματοδότηση 160 εκ. ευρώ προς ενδιάμεσες 

τράπεζες, η οποία υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει σε επενδύσεις άνω των 280εκ. και θα 

ωφελήσει άνω των 700 ΜμΕ. 

 

 

 

 

 

 

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


  

Γενική Γραμματεία Εσόδων – Εγχειρίδιο για τις Εισαγωγές – εξαγωγές: Τι πρέπει να 

ξέρουν οι εταιρείες. 

 

Στη διευκόλυνση της άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων μερών 

αποσκοπεί η έκδοση του «Εγχειριδίου Ενημέρωσης Εισαγωγέων - Εξαγωγέων με 

απαλλαγές από επιβαρύνσεις» από τη Γενική-Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.). 

Στο εν λόγω Εγχειρίδιο καταγράφονται με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, όλα όσα πρέπει 

να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για το Κοινό Δασμολόγιο, τα Προτιμησιακά Δασμολογικά 

Καθεστώτα, τα Ειδικά Καθεστώτα, τους Εφοδιασμούς Πλοίων και Αεροσκαφών, καθώς και το 

Κοινό Σύστημα Φ.Π.Α.. 

 

 

 

Επιχειρηματικές αποστολές εξωτερικού έως το τέλος του 2016. 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των διμερών οικονομικών σχέσεων της χώρας μας και της 

ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, πραγματοποιούνται και 

προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν, επτά επιπλέον επιχειρηματικές αποστολές, έως το 

τέλος του 2016, σε :  

 

Καζακστάν (26 & 27 Σεπτεμβρίου τ.έ., με τομείς ενδιαφέροντος, αγροδιατροφικά προϊόντα, 

ενέργεια, κατασκευές, φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα και τουρισμός) 

 

Σουηδία  (3 Οκτωβρίου τ.έ., με τομείς ενδιαφέροντος, τρόφιμα, λογισμικό, τουρισμός, 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δομικά υλικά) 

Τυνησία (1 & 2 Νοεμβρίου τ.έ., με τομείς ενδιαφέροντος, αγροτικός εξοπλισμός –αρδευτικά- 

δομικά υλικά -μάρμαρα, μονωτικά, είδη κιγκαλερίας,  ιατρικά μηχανήματα,  βάσεις 

φωτοβολταϊκών,  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τουρισμός) 

Πολωνία (8 Νοεμβρίου τ.έ., με τομείς ενδιαφέροντος, τρόφιμα & ποτά, φάρμακα, καλλυντικά, 

τουρισμός, τεχνολογίες περιβάλλοντος, κατασκευές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δομικά 

υλικά και λογισμικό gaming) 

Ινδονησία (14 & 15 Νοεμβρίου τ.έ., με τομείς ενδιαφέροντος, τρόφιμα και ποτά, καλλυντικά, 

φάρμακα, κατασκευές, δομικά, ανανεώσιμες πηγές, αμυντικό υλικό, ναυτιλία και τουρισμός)  

Σ.Αραβία  (28 & 29 Νοεμβρίου τ.έ., με τομείς ενδιαφέροντος, τρόφιμα και ποτά, δομικά, 

κατασκευές, ανανεώσιμες πηγές, φάρμακα, καλλυντικά, τουρισμός & ιατρικός τουρισμός, 

αμυντικό υλικό και αγορά ακινήτων) 

Σερβία (5 & 6 Δεκεμβρίου τ.έ., με τομείς ενδιαφέροντος, τρόφιμα και ποτά, κατασκευές & 

δομικά υλικά, ανανεώσιμες πηγές, φάρμακα, καλλυντικά και τουρισμός & ιατρικός τουρισμός) 

Περισσότερες πληροφορίες για την συμμετοχή στις ανωτέρω επιχειρηματικές αποστολές 

μπορούν να αναζητηθούν, μέσω της αρμόδιας B8 Δ/νσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του 

Υπουργείου Εξωτερικών, τηλ. 201-3682766, E-mail : b08@mfa.gr. 

 

 

 

http://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=913aef60fd&e=e9fb46cdf6
http://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=913aef60fd&e=e9fb46cdf6
mailto:b08@mfa.gr


 

 

 

«Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας  

του Υπουργείου Εξωτερικών για 2017». 

  

Μικτές διυπουργικές επιτροπές με 12 συνολικά χώρες και επιχειρηματικές αποστολές σε  22 

αγορές προγραμματίζει για το 2017 το Υπουργείο Εξωτερικών, υπό τον αρμόδιο για θέματα 

οικονομικής διπλωματίας Υφυπουργό κ. Δημήτρη Μάρδα. 

Ο προγραμματισμός λαμβάνει υπόψη τον απολογισμό των δράσεων οικονομικής 

διπλωματίας που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί 

έως το τέλος του 2016. Έχει επίσης ως γνώμονα την ανάγκη ενίσχυσης του πλέγματος 

διμερών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας και τη διευκόλυνση  της ελληνικής 

επιχειρηματικής εξωστρέφειας. Για το σκοπό αυτό το ΥΠΕΞ συνεργάζεται στενά με τους 

συλλογικούς φορείς της χώρας (Φορείς, Επιμελητήρια κ.λπ). Σε αυτό το πλαίσιο, για το 2017 

προγραμματίζονται: 

Α. Μικτές Διυπουργικές Επιτροπές. 

H σύγκληση Μικτών Διυπουργικών Επιτροπών αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την 

προώθηση των διμερών οικονομικών σχέσεων, καθώς προετοιμάζουν το κατάλληλο διμερές 

θεσμικό πλαίσιο και συμβάλλουν στην επίλυση ή στην πρόληψη προβλημάτων, 

διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι μέχρι το τέλος του 2016 προγραμματίζεται να έχουν πραγματοποιηθεί 12 

Μικτές Διυπουργικές Επιτροπές, εν αντιθέσει με προηγούμενα έτη, κατά τα οποία είχαν 

συγκληθεί πολύ λιγότερες (2010-2014 συνολικά 14 ΜΔΕ).  

Στο προγραμματισμό του 2017 έχουν ενταχθεί οι ΜΔΕ με την Αλγερία, την Αργεντινή, τη 

Βραζιλία, τη Γεωργία, τα ΗΑΕ, το Ιράν, τη Λευκορωσία, το Μαρόκο, τη Ν. Αφρική, την 

Ουκρανία, τη Ρωσική Ομοσπονδία και τη Χιλή. 

 

Β. Επιχειρηματικές Αποστολές του Υπουργείου Εξωτερικών αυτόνομα ή σε σύμπραξη 

με επιχειρηματικούς φορείς. 

Κατόπιν ανάλυσης των στοιχείων των ελληνικών εξαγωγών σε διάφορες χώρες, προτάσεις 

των Πρεσβειών / Γραφείων ΟΕΥ, καθώς και προτάσεις Φορέων, το Υπουργείο Εξωτερικών 

κατέληξε στη διοργάνωση νέων επιχειρηματικών αποστολών το 2017 στις αγορές των εξής 

χωρών: Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Βουλγαρία, Εσθονία, Ιράν, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, 

Λίβανο, Λιθουανία, Λεττονία, Ολλανδία και Φινλανδία.  

Επιπλέον, όσες εκ των ΜΔΕ που προαναφέρθηκαν προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν 

στο εξωτερικό, θα συνδυαστούν με αντίστοιχες επιχειρηματικές αποστολές, δηλαδή: 

Αλγερία, Αργεντινή, Βραζιλία, ΗΑΕ, Λευκορωσία,  Μαρόκο, Ουκρανία, Ρωσία και Χιλή.  

Η ενημέρωση για τις επιχειρηματικές αποστολές γίνεται εγκαίρως, μερίμνη της Β8 Δ/νσης του 

Υπουργείου Εξωτερικών, με ανάρτηση στον ιστότοπο www.agora.mfa.gr , ενώ παράλληλα 

αποστέλλονται προσκλήσεις στα επιμελητήρια και στους επιχειρηματικούς φορείς.   

Με βάση τον ανωτέρω προγραμματισμό, ο οποίος για πρώτη φορά εκπονείται εκ των 

προτέρων και πριν τη λήξη του τρέχοντος έτους, συνολικά, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα 

έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε οργανωμένες αποστολές σε 22 ξένες αγορές, ενώ 

χάριν σύγκρισης αναφέρεται ότι το διάστημα 2010-2014 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 13 

αποστολές, ίδιος αριθμός αποστολών με το 2016. Επίσης, όπως έγινε και κατά το 2016, οι 

επιχειρηματικές αυτές αποστολές θα αφορούν κάθε φορά σε συγκεκριμένους κλάδους 

προϊόντων και υπηρεσιών, για τους οποίους οι σχετικές αναλύσεις αγορών καταδεικνύουν ότι 

υπάρχουν ευκαιρίες για τους Έλληνες εξαγωγείς. Τέλος, κατά περίπτωση, ορισμένες εκ των 

ανωτέρω αποστολών, πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τους 

επιχειρηματικούς/κλαδικούς φορείς της Χώρας μας.  

 

 

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


 

  

  

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ : Εντός στόχων η Ελλάδα για την εισροή κοινοτικών πόρων. 

Τη βεβαιότητά του ότι η Ελλάδα θα επιτύχει με το στόχο για εισροή κοινοτικών πόρων ύψους 

1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2016 εξέφρασε ο Υφυπουργός Οικονομίας Α. Χαρίτσης σε 

συνάντησή του με μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό η χώρα μας προηγείται έναντι των άλλων 

κρατών μελών στα αιτήματα πληρωμών για την εκταμίευση πόρων του ΕΣΠΑ και 

αντιστοιχούν στο 16,8% των συνολικών δαπανών που έχουν δηλώσει όλες οι χώρες της ΕΕ. 

 

 

Θετικά αποτελέσματα στην εξωστρέφεια από την ημερίδα με ALIBABA. 

Το ραντεβού της Alibaba με τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και τους παράγοντες του 

τουρισμού, που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στέφθηκε με απόλυτη 

επιτυχία. 

Άνω των 600 επιχειρηματιών αλλά και οι εκπρόσωποι των σχετικών φορέων, ενημερώθηκαν 

άμεσα και με λεπτομέρειες για τις ευκαιρίες που ανοίγει η συνεργασία με τον Κινέζο γίγαντα 

και για τις «γέφυρες» που μπορούν να χτιστούν, ώστε και τα ελληνικά προϊόντα να 

διοχετευθούν σε μία τεράστια αγορά, αλλά και να αυξηθεί το ρεύμα κινέζων τουριστών προς 

τη χώρα μας. Μπόρεσαν επίσης να ενημερωθούν για τη διαμόρφωση εθνικής τουριστικής 

στρατηγικής για την Κίνα, για τις βασικές αρχές εξαγωγικού μάρκετινγκ καθώς και για τις 

πρωτοβουλίες δικτύωσης επιχειρήσεων του Ε.Ε.Α..Όσοι δεν μπόρεσαν να παραστούν, είχαν 

τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά μέσω του διαδικτύου. 

 Εντυπωσιακή ήταν και η συμμετοχή στις άμεσες επαφές που έγιναν σε ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο με τα στελέχη του κινεζικού κολοσσού. 

 Τα πρώτα αποτελέσματα αυτών των επαφών, είναι ήδη πολύ σημαντικά. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε: 

 Τη δέσμευση της Alibaba, για αύξηση των κινέζων επισκεπτών το επόμενο καλοκαίρι 
κατά 100.000, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Alitrip. 

 Τα ΕΛΤΑ ανοίγουν ηλεκτρονικό κατάστημα στην πλατφόρμα Tmall που απευθύνεται 
στους Κινέζους καταναλωτές και αναπτύσσουν στρατηγική υποστήριξης στην 
εφοδιαστική αλυσίδα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να εξάγουν 
μικρές ποσότητες στην Κίνα. 

 Η Περιφέρεια Κρήτης προχωρεί άμεσα σε συνεργασία με την πλατφόρμα της Alibaba για 
προώθηση κρητικών προϊόντων στην Κίνα καθώς και για την προσέλκυση τουριστών. 

 Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ξεκινά τη συνεργασία με την Alitrip και την Alipay, 
προκειμένου να διασυνδεθεί η δική του καινοτόμος πλατφόρμα καταχώρισης των 
εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων και σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος. Έτσι θα 
διευκολυνθούν οι Κινέζοι επισκέπτες στην εύκολη επιλογή των καταστημάτων, την 
πληρωμή λογαριασμών μέσω του κινητού τους στην Ελλάδα, αλλά και στην παροχή 
πολύτιμων πληροφοριών για τη χώρα μας-πάντα μέσω των συσκευών τους. 

 Ο σύνδεσμος ελληνικών επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, GRECA, είναι πλέον σε 
άμεση επαφή με την κινέζικη εταιρεία για το πώς θα μπορούν οι ελληνικές ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες να διασυνδεθούν με την Alibaba. 

 
 

Πρωτογενές πλεόνασμα 3,756 Δις Ευρώ το Α΄ Οκτάμηνο του έτους. 

Στα 3,756 δισ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το οκτάμηνο 

Ιανουάριος- Αύγουστος 2016, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 3,798 δισ. ευρώ την ίδια 

περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 980 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει 

από τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Τα στοιχεία 

καταγράφουν για το ίδιο διάστημα μεγάλη υπέρβαση των εσόδων κατά 464 εκατ. ευρώ πάνω 



από τον στόχο. Τον μήνα Αύγουστο τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού υπερέβησαν 

τον μηνιαίο στόχο κατά 62 εκατ. ευρώ. 

 

 

EUROSTAT: Ανάπτυξη 0,2% κατέγραψε η Ελληνική οικονομία το Β' τρίμηνο. 

Ανάπτυξη 0,2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του 2016, σε σχέση με 

το προηγούμενο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Το ίδιο τρίμηνο, το ΑΕΠ στην 

ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,3% και στην «ΕΕ των 28» αυξήθηκε κατά 0,4%. Σε σχέση με το 

δεύτερο τρίμηνο του 2015, το ΑΕΠ στην Ελλάδα μειώθηκε (-0,9%), ενώ αυξήθηκε στην 

ευρωζώνη κατά 1,6% και στην «ΕΕ των 28» κατά 1,8%. 

  

  

ΓΓΔΕ: Συμψηφισμοί επιστροφών ΦΠΑ με οφειλές προς τα τελωνεία. 

Συμψηφισμοί επιστροφών ΦΠΑ με οφειλές προς τα τελωνεία θα διενεργούνται ύστερα από 

απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας 

Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψε εγκύκλιο, με την οποία για πρώτη φορά 

δίνονται οδηγίες και καθορίζεται η εσωτερική διαδικασία για τη διενέργεια συμψηφισμού 

επιστροφών Φ.Π.Α. από τη Δ.Ο.Υ., με οφειλές στα Τελωνεία από εκτελωνισμούς προϊόντων 

όπως ανακοινώθηκε από τη ΓΓΔΕ. 

 

 

ΕΕ: Απώλειες 90 Δις. Ευρώ έσοδα από ΦΠΑ σε 15 χρόνια για την Ελλάδα. 

Τον ΕΝΦΙΑ και κάτι παραπάνω χάνει κάθε χρόνο η Ελλάδα από τον ΦΠΑ, σύμφωνα με τα 

επίσημα στοιχεία της Κομισιόν. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν 

χθες από την Ε.Ε., η χώρα έχασε το 2014 από τον φόρο προστιθέμενης αξίας 4,926 δισ. 

ευρώ, δηλαδή ένα ποσό διπλάσιο περίπου του ΕΝΦΙΑ.  Μέσα στην πενταετία 2010- 2014 το 

«κενό» στα έσοδα του ΦΠΑ, δηλαδή η διαφορά μεταξύ αυτών που έπρεπε να μπουν στα 

κρατικά ταμεία και αυτών που τελικά εισπράχθηκαν, έφτασε στα 32 δισ. ευρώ. Ενώ, το 

διάστημα 2000-2014 η Ελλάδα έχει χάσει από τον ΦΠΑ περίπου 90 δισ. ευρώ, ποσό που 

αντιστοιχεί σχεδόν στο 30% του χρέους της χώρας. 

 

 

Τέλος η μονιμότητα υπάλληλων στις ΔΕΚΟ που ιδιωτικοποιούνται. 

Εφόσον αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε κάποια ΔΕΚΟ, τότε σημαίνει αυτόματη 

κατάργηση της μονιμότητας των υπαλλήλων της. Πρόκειται για μία από τις αλλαγές που 

έρχονται στα εργασιακά, η οποία ουσιαστικά την μετατροπή της σύμβασης των εργαζομένων 

στις ΔΕΚΟ και σε άλλους κρατικούς οργανισμούς που θα ιδιωτικοποιούνται, σε αορίστου 

χρόνου. Για παράδειγμα σήμερα, ένας εργαζόμενος στα ΕΛΤΑ ή τον ΟΣΕ ή τη ΔΕΗ 

συνδέεται με καθεστώς μονιμότητας, καθώς ή σύμβασή του λήγει σε ορισμένο χρόνο που 

είναι όταν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις, για να συνταξιοδοτηθεί. Η αλλαγή αυτή είναι 

«προαπαιτούμενο», για να έρθουν επενδυτές και ιδιωτικά κεφάλαια στην Ελλάδα. 

 

 

Μειωθήκαν οι οφειλές του δημόσιου προς τους ιδιώτες. 

Η εκταμίευση της πρώτης δόσης μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης οδήγησε 

για πρώτη φορά τον Ιούλιο σε μείωση από την αρχή του έτους τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του 

Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Διαμορφώθηκαν στα 5,534 δις ευρώ, έναντι 5,930 δις 

ευρώ που ήταν τον Ιούνιο. Ελαφρώς αυξημένες ήταν τον ίδιο μήνα οι εκκρεμείς επιστροφές 

φόρων που έφθασαν στο 1,356 δισ. Ευρώ. Συνολικά, τα «φέσια» του Δημοσίου προς τον 

ιδιωτικό τομέα ανέρχονται τον Ιούλιο σε 6,890 δισ. ευρώ από 7,241 δισ. ευρώ που ήταν τον 

Ιούνιο.  

 

 

 



 

ΓΣΕΒΕΕ: 75%:  Αύξηση των POS μέσα σε ένα χρόνο. 

Κατακόρυφη αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των επιχειρήσεων οι οποίες εγκατέστησαν 

τερματικά POS, εξαιτίας των capital controls και τις πληροφορίες για συναλλαγές μόνο με 

πλαστικό χρήμα. Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ για τις επιχειρήσεις, ο 

αριθμός των εγκατεστημένων POS αυξήθηκε κατά 75% μέσα σε μόλις ένα χρόνο (Ιούλιος 

2015 - Ιούλιος 2016). 

 

 

Ηλεκτρονικό «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» : Οι όροι και τα πρόστιμα. 

Μετρητά άνω των 15.000 ευρώ που βρίσκονται εκτός τραπεζικών λογαριασμών αλλά και 

πολύτιμα αντικείμενα που υπερβαίνουν σε αξία τα 30.000 ευρώ θα πρέπει να δηλώνουν οι 

περισσότεροι από 120.000 υπόχρεοι Δήλωσης «Πόθεν Έσχες». Οι υπόχρεοι, που είναι τα 

πολιτικά πρόσωπα, αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δικαστικοί Λειτουργοί αλλά και 

ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για πρώτη φορά φέτος θα 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά από την 01/10 έως και 31/12 την δήλωση. Για όσους υποβάλλουν 

τη δήλωση μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, προβλέπεται πρόστιμο 150 έως 400 

ευρώ. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τους κωδικούς του 

φορολογούμενου στο Taxis. Οι υπόχρεοι θα πρέπει να συμπληρώσουν 14 διαφορετικούς 

πίνακες. 

Διασταυρώσεις εισοδημάτων - καταθέσεων σε ένα 24ωρο.                                          

Προηγμένη εφαρμογή που θα του επιτρέπει να κάνει διασταυρώσεις εισοδημάτων και 

καταθέσεων εντός 24ωρου έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με 

δημοσιεύματα. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία θα δίνει τη δυνατότητα στις ελεγκτικές αρχές 

να βλέπουν μέσα σε λίγες ώρες την πλήρη εικόνα για αναλήψεις και καταθέσεις στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς των ελεγχόμενων. Η εφαρμογή, εφόσον πάρει το «πράσινο φως» 

των δανειστών, θα χρησιμοποιηθεί σε πρώτη φάση στον ενιαίο κατάλογο των 1.270.047 

ΑΦΜ που έχει συσταθεί από όλες τις λίστες πιθανών φοροφυγάδων. 

Χιλιάδες Έλληνες αποποιούνται τις κληρονομιές τους λόγο επιβαρύνσεων στα 

ακίνητα. 

Διαστάσεις έχει πάρει τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, το φαινόμενο της αποποίησης 

κληρονομιάς, καθώς χιλιάδες πολίτες δεν θέλουν να κατέχουν ακίνητο υπό το βάρος της 

υπερφορολόγησης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πριν το 2000 η αποποίηση κληρονομίας 

ήταν σπάνιο φαινόμενο, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα ακίνητα. Πλέον τείνει να γίνει 

κανόνας, αν αναλογιστεί κανείς ότι εκτός του ΕΝΦΙΑ και των άλλων φόρων οποιοσδήποτε 

ιδιοκτήτης θα κληθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα να πληρώσει περίπου 1.000 ευρώ το 

κομμάτι ανεξάρτητα απ' την αξία. Και τούτο λόγω του ενεργειακού πιστοποιητικού, της 

ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου και του πιστοποιητικού ηλεκτρικής εγκατάστασης που 

θεσμοθετούνται υποχρεωτικά για τα τακτά χρονικά διαστήματα. Τα Ειρηνοδικεία όλης της 

χώρας κατακλύζονται καθημερινά από ανθρώπους που πάνε να καταθέσουν αίτηση 

αποποίησης κληρονομιάς και ουσιαστικά να... χαρίσουν στο κράτος το ακίνητό τους. 

Συμβολαιογράφοι και δικηγόροι πάντως συμβουλεύουν όσους πολίτες κληρονομούν ένα 

ακίνητο να προχωρήσουν στην αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής. 

Σύμφωνα με αυτή ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα μέσα σε τέσσερις μήνες απ' όταν του 

γνωστοποιήθηκε η κληρονομιά να προβεί σε αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής 

περιορίζοντας την ευθύνη του για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς μέχρι το ενεργητικό της, 

δηλαδή μέχρι τη συνολική αξία της κληρονομιάς. 

 

 

 



Ασημένιο βραβείο στο Κτήμα Κακαβός στο Olympia Health & Nutrition Awards 

Στα πλαίσια του 3ου  Συνέδριο της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Ελαιοκανθάλης 

(Oleocanthal International Society) που έλαβε χώρα στις 2 & 3 Ιουνίου 2016 στην Αρχαία 

Ολυμπία διοργανώθηκε διεθνής διαγωνισμός με την ονομασία The Olympia Health & 

Nutrition Awards. 

 

Στόχος του διαγωνισμού είναι να διακριθούν τα ελαιόλαδα με την υψηλότερη περιεκτικότητα 

στα υγειοπροστατευτικά φαινολικά συστατικά. 

Στα πλαίσια του διαγωνισμού συμμετείχε και η εταιρεία Κτήμα Κακαβός ΙΚΕ από το 

Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας όπου τιμήθηκε με το Αργυρό Βραβείο Ποιότητας για ελαιόλαδα 

πλούσια σε πολυφαινόλες.   

 

Κατασχέσεις Εξπρές για χρέη έως 5.000 ΕΥΡΩ 

Κατασχέσεις-εξπρές για περισσότερους από 500.000 μικροοφειλέτες των Ταμείων με χρέη 

ως 5.000 ευρώ έρχονται από την 1/1/2017, καθώς τα χρέη τους θα μεταφερθούν από τους 

ασφαλιστικούς φορείς που είναι σήμερα στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 

(ΚΕΑΟ), μέχρι τις 31/12/2016. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα του 

τρίτου Μνημονίου και μάλιστα χωρίς να υπάρχει -μέχρι στιγμής- τυχόν παράταση στο αρχικό 

χρονοδιάγραμμα. Αυτό που απομένει είναι η έκδοση απόφασης από το υπουργείο Εργασίας, 

η οποία θα δίδει στο Κέντρο την απόλυτη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα είσπραξης των 

οφειλών που είναι κάτω των 5.000 ευρώ από την 1/1/2017, για όσους μικροοφειλέτες δεν 

καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές τους. Με την απόφαση που θα εκδοθεί στο επόμενο 

διάστημα, οι εν λόγω μικροοοφειλέτες,  θα βρεθούν πλέον από την 1/1/2017 αντιμέτωποι με 

κατασχέσεις-εξπρές και μπλοκάρισμα των τραπεζικών τους λογαριασμών, εφόσον 

παραλείψουν να πληρώνουν τις τακτικές (τρέχουσες) εισφορές τους ή εφόσον δεν έχουν 

ενταχθεί στη μόνη ρύθμιση που είναι σήμερα «διαθέσιμη» από τα Ταμεία και είναι αυτή των 

12 δόσεων. 

 

 



Ο ΕΝΦΙΑ φεύγει, ο νέος ΦΑΠ έρχεται. 

Στην αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) που θα 

επιβάλλεται στη συνολική ακίνητη περιουσία και με κλιμακωτούς συντελεστές ανάλογα με την 

αξία της προχωρά η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσίευματα, με στόχο τη δικαιότερη 

ανακατανομή των φορολογικών βαρών, αλλά χωρίς αλλαγές στα έσοδα που παραμένουν 

στα 2,65 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο για τον νέο φόρο στα ακίνητα που 

επεξεργάζονται στο υπουργείο Οικονομικών προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής: (1 ) 

Καταργούνται οι δύο φόροι του ΕΝΦΙΑ (κύριος και συμπληρωματικός) και καθιερώνεται ένας 

φόρος που θα επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα εντός και εκτός σχεδίου, (2) Καταργείται ο 

υπολογισμός του φόρου ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση το 

σύνολο της αξίας των ακινήτων κάθε φορολογούμενου, (3) Ο υπολογισμός του φόρου για τη 

συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας θα γίνεται με βάση προοδευτική κλίμακα χωρίς 

αφορολόγητο όριο. Στις αρχικές σκέψεις του οικονομικού επιτελείου ήταν να καθιερωθεί ένα 

μικρό αφορολόγητο όριο της τάξης των 30.000 - 50.000 ευρώ που θα οδηγούσε σε 

φοροελάφρυνση των μικροϊδιοκτητών ακινήτων, (4) Η κλίμακα υπολογισμού του νέου φόρου 

θα έχει πολλούς συντελεστές και αντίστοιχα πολλά κλιμάκια αξίας περιουσίας. Ο πρώτος 

συντελεστής θα είναι χαμηλός και θα υπολογίζεται για τα πρώτα 30.000 ή 50.000 ευρώ αξίας 

ακίνητης περιουσίας. Οι συντελεστές θα αυξάνονται ανάλογα με το ύψος της ακίνητης 

περιουσίας. 

  

Παράταση ενός μήνα για όσους θέλουν να ρυθμίσουν χρέη προς την ΔΕΗ. 

Παράταση ενός μήνα δίνει η ΔΕΗ στους καταναλωτές που επιθυμούν να ρυθμίσουν 

ληξιπρόθεσμα χρέη. Επίσης, το ΔΣ της ΔΕΗ αποφάσισε βελτίωση όρων στις ρυθμίσεις 

ληξιπρόθεσμων οφειλών, λαμβάνοντας υπόψη, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τη 

συνεχιζόμενη προσέλευση των καταναλωτών για ένταξη στη ρύθμιση. Η προθεσμία 

υποβολής των αιτήσεων, που έληγε στις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται ως τις 31 Οκτωβρίου.  

Υπέρβαση εσόδων από ΦΠΑ κατά 62,3% στα νησιά, τον Αύγουστο. 

Σημαντική υπέρβαση κατά 62,3% από τον στόχο σημείωσαν οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ στα 

μεγάλα νησιά της χώρας τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία του υπουργείου 

Οικονομικών, πιστοποιώντας έτσι την καλή πορεία των εσόδων τον συγκεκριμένο μήνα. 

Ειδικότερα, ο στόχος του Αυγούστου προέβλεπε εισπράξεις εσόδων από τον ΦΠΑ ύψους 

83,351 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου του προϋπολογισμού, ύψους 51,360 εκατ. ευρώ. 

 

 

7o Διαγωνισμό «Καινοτομίας & Τεχνολογίας» 

Δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων στον 7o Διαγωνισμό «Καινοτομίας & Τεχνολογίας» 

της Εθνικής Τράπεζας, που στόχο έχει την ενθάρρυνση καινοτομίας και νεανικής 

επιχειρηματικότητας. 

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις πρωτότυπες ιδέες που 

θα συμβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε 

νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό των 

προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερα στην προώθηση της καινοτομίας στην 

Ελλάδα. 

Οι πρωτότυπες προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του 7ου Διαγωνισμού θα πρέπει 

να αφορούν σε μια από τις ακόλουθες τρεις θεματικές ενότητες: 

1. Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα 

2. Περιβάλλον και τεχνολογία 

3. Πολιτισμός και τεχνολογία  

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο κάθε θεματικής ενότητας, καθώς και όλες τις 

λεπτομέρειες για τον Διαγωνισμό, μπορείτε να βρείτε στους Όρους Συμμετοχής, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του διαγωνισμού 



 

www.nbg.gr/nbgseeds/competition 

  

Η υποβολή των προτάσεων θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 στις 15.00. 

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού οι τέσσερις (4) πρώτες ιδέες που θα βραβευθούν, θα λάβουν 

τα ποσά των €20.000, €10.000, €6.000 και €4.000 αντίστοιχα, κατόπιν αξιολόγησης από 

Καθηγητές Πανεπιστημίου και στελέχη της Εθνικής Τράπεζας.  

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 2.266 προτάσεις από 3.779 συμμετέχοντες.  

Έχουν δοθεί συνολικά 294.000 ευρώ σε χρηματικά βραβεία ενώ μεταξύ των νικητών και των 

συμμετεχόντων του διαγωνισμού συγκαταλέγονται γνωστές startups όπως Pollfish, 

sourceLair, intale, TomoTECH, nestcargo, Doctoranytime, Acropolis Rock, 

Incrediblue, e-table, funk martini, wifins, zootle, nannuka, giaola, goodvidio, viral loop, 

bloode, kinems, eventora. 

Πέρα από τη διαγωνιστική φάση και τη βράβευση των προτάσεων, έμφαση δίνεται από την 

Εθνική Τράπεζα στην υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων προτάσεων, οι οποίες έχουν 

διακριθεί, μέσα από τις δράσεις του προγράμματος NBG Business Seeds 

(www.nbg.gr/nbgseeds) . 

Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο επιλεγμένες προτάσεις παρακολουθούν 

προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας. Επιπλέον λαμβάνουν δωρεάν 

υπηρεσίες και προϊόντα της Amazon και της Microsoft, ενώ τους παρέχονται υπηρεσίες 

incubation σε συνεργασία με τον ΣΕΒ και τον incubator 1776 με έδρα τις Η.Π.Α. 

Για την οικονομική στήριξη εταιρειών, προβλέπονται στοχευμένα προγράμματα δανεισμού 

τους και συμμετοχής στο εταιρικό τους κεφάλαιο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε δράσεις 

καθοδήγησης σε συνεργασία με την Google, την Grant Thornton, τη Watson Farley and 

Williams, το Israel Advanced Technology Industries (IATI) καθώς και σε πρωτοβουλίες 

δικτύωσης σε συνεργασία με την Endeavor Greece και το Ελληνο-Αμερικάνικο 

Επιμελητήριο. 

Έμφαση δίνεται στην καθοδήγηση (mentoring) των ομάδων και από τα έμπειρα στελέχη 

της Εθνικής Τράπεζας, τα οποία, με επαγγελματική εμπειρία, άνω των είκοσι ετών και σε 

διαφορετικούς κλάδους, τα οποία προτείνουν στοχευμένες λύσεις για τη βελτίωση κάθε 

καινοτόμου προσπάθειας. 

Για οτιδήποτε χρειαστείτε, τόσο εγώ όσο και οι παρακάτω συνάδελφοι, είμαστε στη διάθεσή 

σας. 

Χριστίνα Ταβλά Τηλ. 2610-637569 

Ιωάννης Σεγγούνης Τηλ. 2610-362955 

 

 

 

 

Εξάγουμε περισσότερη Ελλάδα. 

Το ΕΛΛΗΝΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο 

Αιτωλοακαρνανίας σε συνέχεια του προγράμματος ‘’ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ 

ΕΛΛΑΔΑ’’   διοργανώνει νέα επιχειρηματική αποστολή από   20-22 Νοεμβρίου 2016 στο 

Μιλάνο της Ιταλίας με στόχο την προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στην 

Ιταλική αγορά. 

Για κάθε ελληνική εταιρεία που ενδιαφέρεται να συμμετέχει στην αποστολή θα 

εξασφαλιστούν στοχευμένες συναντήσεις με εκπροσώπους ιταλικών εταιρειών  ανάλογα με 

το επαγγελματικό προφίλ που θα μας έχει κοινοποιήσει, προκειμένου να δρομολογηθούν 

ευκαιρίες και διαδικασίες συνεργασίας. 

 

Η κάθε αποστολή θα αποτελείτε από 4 έως και 6 ελληνικές εταιρείες  και οι συναντήσεις θα 

πραγματοποιηθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο με την αρωγή των τοπικών προξενικών αρχών 

καθώς και των επιμελητηρίων και ενώσεων της περιοχής. 

http://www.nbg.gr/nbgseeds/competition
http://www.nbg.gr/nbgseeds)


Τις επιχειρηματικές αποστολές θα συνοδεύουν πάντα στελέχη του Ελληνο-Ιταλικού 

Επιμελητηρίου. 

 

Κάθε ελληνική εταιρεία θα έχει στη διάθεσή της πριν την έναρξη της αποστολής ''ατζέντα'' 

των στοιχείων των ιταλικών εταιρειών  που θα συναντήσει στη διάρκεια των επιχειρηματικών 

συναντήσεων. 

 

Οι εταιρείες που επιθυμούν να έχουν περισσότερες  πληροφορίες να επικοινωνήσουν με το 

Επιμελητήριό μας στο τηλ.210.7213209 ( κο Mario Giannotti) ή στο e-mail giannotti@italia.gr  

 
 

 

Γαλλική εταιρεία αναζητά Έλληνες παραγωγούς μελιού και ελαιολάδου 

 

Eταιρία: C2TOPTOUMINECREATIONS -WORLDINZ 

Πληροφορίες εταιρίας 

Όνομα εταιρίας:  C2TOP TOUMINE CREATIONS -WORLDINZ 

Δραστηριότητα:  Διάφορες εταιρίες (1138) 

Διεύθυνση:  6 rue du parc 

Πόλη/Τ.Κ.:  Annemasse / 74100 

Χώρα:  ΓΑΛΛΙΑ 

Τηλέφωνο:  0033 000000000 

Website:  www.worldinz.com 

Ηλ.Ταχυδρομείο:  g.glineur@gmail.com  Χρονική διάρκεια: Από έως 30/09/2017 

Πληροφορίες:  Γαλλική εταιρεία αναζητά Έλληνες παραγωγούς μελιού και ελαιολάδου με 

σκοπό την εξαγωγή των προϊόντων τους στη Γαλλία. 

 

 

mailto:giannotti@italia.gr
http://www.worldinz.com/
mailto:g.glineur@gmail.com


 

Εταιρείες του εξωτερικού αναζητούν συνεργασίες με Ελληνικές επιχειρήσεις. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

∆/ΝΣΗ: OB.KRAUTGARTENWEG 2 86825 BAD WORISHOFEN ΤΗΛ: (00490) 82478484 

email: antike-repliken@gmx.de 

www.antike-repliken.de 

Ενδιαφέρονται για συνεργασία με Ελληνες κατασκευαστές αρχαιοελληνικών αγαλματιδίων 

αντιγράφων μουσείων. 

 

ΕΛΒΕΤΙΑ 

SWISS-GREEK CHAMBER OF ECONOMICS 

email: info@sgce24.eu 

Το Οικονομικό Ελληνοελβετικό Επιμελητήριο ενδιαφέρεται για συνεργασία με Ελληνες 

επιχειρηματίες. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα : 

http://www.acci.gr/acci/LinkClick.aspx?fileticket=7ISDVBzU33I%3d&tabid=478&mid=318&lan

guage=el-GR 

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Yuri Lobach SM Varus 

ΤΗΛ: (00380) 567957539 email: y.lobach@varus.ua 

∆ίκτυο από 60 Supermarkets ενδιαφέρεται για συνεργασία με παραγωγούς φρέσκων 

εποχιακών φρούτων και λαχανικών, ώστε να διατίθενται τα προϊόντα τους σε πώληση μέσω 

διαδικτύου. 

 

ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 

MR TARIQ BA-ABBAD 

ΤΗΛ: (00966) 555311142 email: rickyabbad@yahoo.com 

Ενδιαφέρονται για εισαγωγή γύρου για πίττες και συνεργασία με αντίστοιχες επιχειρήσεις. 

 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Εφαρμογή ΦΠΑ στην Αίγυπτο 

Το αιγυπτιακό κοινοβούλιο ενέκρινε την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 

σε ποσοστό 13% για το τρέχον οικονομικό έτος. Το επόμενο οικονομικό έτος που αρχίζει τον 

Ιούλιο του 2017, ο συντελεστής ΦΠΑ θα αυξηθεί στο 14%. Στο πλαίσιο αυτό αυξήθηκε ο 

αριθμός των εξαιρουμένων προϊόντων από 52 σε 56. 

Από τον φόρο εξαιρούνται όλα τα βασικά προϊόντα διατροφής, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, 

γάλα και συμπληρώματα διατροφής για παιδιά, καθώς επίσης δίδακτρα σε διεθνή σχολεία, 

φάρμακα εγχώρια και εισαγόμενα, ιατρικά αναλώσιμα για κωφαλάλους, ανακυκλωμένο υλικό 

που παράγεται από απόβλητα. Ο φόρος επιβάλλεται σε τηλεοράσεις, εισαγόμενα λαχανικά, 

εισαγόμενα προϊόντα σιταριού, χειρουργικές επεμβάσεις για μη ιατρικούς λόγους. 

Επίσης, ο συντελεστής φορολογίας αυξάνεται σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, αλκοολούχα 

ποτά. Τα τσιγάρα δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ αλλά σε φορολογικό συντελεστή 50%. 

 

 

http://www.acci.gr/acci/LinkClick.aspx?fileticket=7ISDVBzU33I%3d&tabid=478&mid=318&language=el-GR
http://www.acci.gr/acci/LinkClick.aspx?fileticket=7ISDVBzU33I%3d&tabid=478&mid=318&language=el-GR


Διασύνδεση δικτύων ηλεκτροδότησης Αιγύπτου – Σαουδικής Αραβίας 

Το αιγυπτιακό κοινοβούλιο ενέκρινε την συμφωνία διασύνδεσης των δικτύων 

ηλεκτροδότησης Αιγύπτου – Σαουδικής Αραβίας, η οποία υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2015. 

Η χρηματοδότηση του έργου θα λάβει χώρα μέσω του Κουβεϊτιανού Ταμείου Οικονομικής 

Ανάπτυξης. Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις, το έργο θα τεθεί σε λειτουργία το 2020 

με συνολική ισχύ 3000 ΜW και κόστος 570 εκατ. δολαρίων. 

 

 

ΒΕΛΓΙΟ 

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Οι υδάτινοι πόροι στα προγράμματα αναπτυξιακής 

βοήθειας ΕΕ» - Βρυξέλλες,15/11/2016 

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών μελών της ΕΕ για 

την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας σε τρίτες χώρες, 

διοργανώνεται από τις Κροατία, Γερμανία και Αυστρία στις 15/10/2016 στις Βρυξέλλες 

ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Οι υδάτινοι πόροι στα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας 

ΕΕ». 

Η ημερίδα απευθύνεται σε εταιρείες συμβούλων και σε φορείς επιλέξιμους για ανάληψη 

έργων αναπτυξιακής βοήθειας.  

Οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 

www.sectorseminars.eu/registration.php με προθεσμία την 21.10.2016.  

 

 

 

ΚΑΠΟ ΒΕΡΝΤΕ 

20η Διεθνής Έκθεση του Capo Verde 

Στις 16-20 Νοεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί η 20η Διεθνής Έκθεση στην πρωτεύουσα 

Πράια του νησιωτικού κράτους Κάπο Βέρντε. 

Η έκθεση θεωρείται σημαντική για την αγορά της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αφρικής. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα 

www.fic.cv . 

 

ΚΟΥΒΕΪΤ 

Διοργάνωση Kuwait International Aviation Show, 23-26 Ιανουαρίου 2017 

Στις 23-26 Ιανουαρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στο Κουβέιτ το Kuwait International 

Aviation Show.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://kuwaitaviationshow.com  ή να επικοινωνούν με την Πρεσβεία 

του Κουβέιτ στην Αθήνα (info@kuwaitembassy.gr). 

 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Διαγωνισμός CFC (Common Fund for Commodities) για την ανάπτυξη καινοτομίας σε 

κράτη- μέλη του. 

Ο Οργανισμός Common Fund for Commodities (CFC) έχει ανακοινώσει την 9η Πρόσκληση 

Ενδιαφέροντος (Call of Proposals) σχετικά με την χρηματοδότηση ανάπτυξης καινοτομίας.  

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 

 Managing Director, Common Fund for Commodities, 

 P.O. Box 74656, 1070 BR, Amsterdam 

 The Netherlands 

http://www.sectorseminars.eu/registration.php
http://www.fic.cv/
http://kuwaitaviationshow.com/
mailto:Greece@kazembassy.gr


 Email: opencall@common-fund.org  

  

 Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2016. 

 

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 

Σημαντική αύξηση των τελών για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου (visa) στην 

Σαουδική Αραβία για αλλοδαπούς επιχειρηματίες και εμπορικούς επισκέπτες 

Στις αρχές του προηγούμενου Αυγούστου το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας 

έλαβε μία σειρά αποφάσεων σχετικά με την αύξηση των τελών για χορήγηση θεώρησης 

εισόδου (visa) στη χώρα.  

Η αύξηση των ποσών αυτών είναι σημαντική και δημιουργεί προβλήματα σε εταιρείες που 

εκτελούν έργα στη χώρα αυτή, απασχολώντας αλλοδαπούς εργαζόμενους, αλλά και 

γενικότερα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη Σ. 

Αραβία. 

Σύμφωνα με τις νέες αποφάσεις, για τις οποίες θα εκδοθεί σχετικό Βασιλικό Διάταγμα τα νέα 

αυξημένα τέλη προβλέπεται να ισχύσουν από τις 2/10/2016. και θα διαφοροποιούνται 

ανάλογα με το είδος και την κατηγορία της θεώρησης εισόδου: 

- απλή είσοδο στη χώρα: 2.000 ριάλια Σ.Α. ή 477,35 ευρώ 

- πολλαπλή εξάμηνη: 3.000 ριάλια Σ.Α. ή 716,02 ευρώ 

- πολλαπλή ετήσια: 5.000 ριάλια Σ.Α. ή 1.193,37 ευρώ 

- transit visa: 300 ριάλια Σ.Α. ή 71,60 ευρώ 

- θεώρηση για αναχώρηση από την Σαουδική Αραβία με πλοίο: 50 ριάλια Σ.Α. ή 

11,93 ευρώ 

 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

Διοργάνωση Εκδήλωσης Συμβουλίου Επιχειρηματιών Γυναικών του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου Σμύρνης, Σμύρνη, 14 – 15.10.2016 

 

Το Εμπορικό Επιμελητήριο Σμύρνης διοργανώνει εκδήλωση του Συμβουλίου Επιχειρηματιών 

Γυναικών στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2016 στον νέο εκθεσιακό χώρο της πόλης (Fair Izmir). 

 

Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες επιχειρηματίες, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Πρόεδρο 

του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Γυναικών του Επιμελητηρίου Σμύρνης: κα. Asuman 

NARDALI, Izmir Chamber of Commerce, President of Businesswomen’s Council, E-mail: 

iskadinlarikonseyi@izto.org.tr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:opencall@common-fund.org
mailto:iskadinlarikonseyi@izto.org.tr


 

8o Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας 

 

Το σταθερό μας ραντεβού για άλλη μια χρονιά θα δοθεί στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας την 

πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, δηλαδή στις 2 έως και 4 Δεκεμβρίου. 

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, αποτελεί την μεγαλύτερη και 

σημαντικότερη εκδήλωση του κλάδου που γίνεται στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ τελεί υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Στόχος και του 8ου Φεστιβάλ είναι η προβολή και προώθηση του επώνυμου ελληνικού 

μελιού,κυρίως των μικρών παραγωγών, και των προϊόντων κυψέλης στο καταναλωτικό, στο 

εμπορικό κοινό και στους χώρους μαζικής εστίασης. 

Επιπλέον, αποτελεί τον τόπο για την σύναψη εμπορικών και επιχειρηματικών συμφωνιών 

μεταξύ των παραγωγών και επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης μελισσοκομικών 

προϊόντων και εξοπλισμού. 

Τιμητική ψήφος εμπιστοσύνης στο Φεστιβάλ από τους μελισσοκόμου και τους καταναλωτές. 

Έκθεση 

Η Έκθεση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 8ου Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων 

Μέλισσας αποτελεί τον τόπο συνάντησης, επιμόρφωσης και πληροφόρησης όλων των 

εμπλεκόμενων στον μελισσοκομικό τομέα και όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον τομέα της 

παραγωγής, των μηχανημάτων, του εξοπλισμού, των νέων τεχνολογιών, της νέας 

νομοθεσίας, της τυποποίησης, της προώθησης, της υγιεινής και της ασφάλειας του μελιού 

και των λοιπών προϊόντων κυψέλης θα καλύψει σε απόλυτο βαθμό τις ανάγκες των 

επιχειρηματιών του χώρου καθώς είναι ο ιδανικός τόπος προβολής προϊόντων, εξοπλισμού 

και υπηρεσιών του Μελιού και των Προϊόντων του. 



Το μέλι είναι ένα προϊόν απόλυτα φυσικό, με τεράστια αξία για τον ανθρώπινο οργανισμό και 

ευρύ φάσμα χρήσεων σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής. Κατά τη διάρκεια του 

Φεστιβάλ οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τα προϊόντα της 

μέλισσας, να ακούσουν τις απόψεις των ειδικών, να τα δοκιμάσουν αλλά και να αγοράσουν 

απευθείας από τον παραγωγό αγνό προϊόντα. 

Το Φεστιβάλ έχει πλέον καταστεί ο σημαντικότερος θεσμός στον τομέα όπου φέτος έχουν 

προγραμματιστεί καινούργιες δράσεις και καινοτομίες αναδεικνύοντάς το ηγέτη της 

κατηγορίας του. 

www.facebook.com/festivalmeliou 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Iπποκράτους 2, 10679 Αθήνα 

τηλ.: 210 3610265 - 2103622205 

fax : 2103610276 

email : info@edpa.gr 

website: www.greekhoneyfestival.gr 

 

 

|17η Έκθεση Τροφίμων & Ποτών Foodex| 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/festivalmeliou
mailto:info@edpa.gr
http://www.greekhoneyfestival.gr/


 

 
Επιχειρηματική Αποστολή Νανοτεχνολογίας - Τόκυο 13-17/2/2017 

 

Επιχειρηματική Αποστολή Νανοτεχνολογίας 

 

13-17 Φεβρουαρίου 2017, Τόκυο 

Προθεσμία συμμετοχής: 27 Οκτωβρίου 2016 

 

Απευθύνεται σε εταιρείες ή clusters νανοτεχνολογίας που θέλουν να συναντήσουν ιαπωνικές 

εταιρείες και να μετάσχουν  εξατομικευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις στην  

“nano tech - International Nanotechnology Exhibition and Conference” (13-17/2/2017) 

 

Η συμμετοχή των μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων ενισχύεται με 600€ από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eu-japan.eu/events/nanotech-cluster-sme-mission 

 

Διονύσης Πρωτοπαπάς 

Σύμβουλος Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

Πρεσβεία της Ελλάδος 

3-16-30 Nishi azabu, Minato-ku, Tokyo, 106-0031 

T: +81-3-34045853, 34041195 

K: +81-80-42908501 

dprotopapas@mfa.gr    ecocom-tokyo@mfa.gr 

www.japan-greece-business.gr 

 

 

 

 

 

Έκθεση Φυσικών & Βιολογικών Προϊόντων Λονδίνο 2 & 3 Απριλίου 2017 - ExCeL 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.nanotechexpo.jp/
http://www.eu-japan.eu/events/nanotech-cluster-sme-mission
mailto:dprotopapas@mfa.gr
mailto:ecocom-tokyo@mfa.gr
http://www.japan-greece-business.gr/


 

Διεθνής Έκθεση Ιδιωτικής Ετικέτας ‘’PLMACHICAGO 2016’’ 

Worldofprivatelabeltradeshow– Σικάγο 13-15- Νοεμβρίου 2016. 

 

Η Promo Solution μετά απο την απόλυτα επιτυχημένη συμμετοχή στη Δ.Έκθεση PLMA 

Amsterdam 2016, σας καλεί να συμμετάσχετε στην Δ.Ε. PLMA CHICAGO – WORLD OF 

PRIVATE LABEL TRADE SHOW, την μεγαλύτερη συνάντηση παραγωγών Ιδιωτικής 

Ετικέτας στις Η.Π.Α. τα τελευταία 30 χρόνια, η οποία θα διεξαχθεί στις 13-15 Νοεμβρίου 2016 

στο Σικάγο στο εκθεσιακό κέντρο Rosemont Convention Center. 

Η δυναμική συμμετοχή μας στην έκθεση ξεκινά και πάλι έπειτα απο ένα διάστημα απουσίας 

καθώς ακολουθούμε το ενδιαφέρον των Ελλήνων εκθετών και συνδράμουμε με κάθε τρόπο 

στην προσπάθεια τους για αποτελεσματική εξωστρέφεια. Η επιτυχημένη οργάνωση 

ελληνικών συμμετοχών σε εκθέσεις στην Β. Αμερική στο παρελθόν, όπως PLMA CHICAGO 

και FANCY FOOD αποτελεί εγγύηση για τη συμμετοχή σας στην προσεχή έκθεση. 

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεννοήσεις , μπορείτε να απευθύνεστε στα: 

τηλ 210-9630630, 210-9690720, fax 210-9603142, e-mail: info@promosolution.net 

 

 

 

MINING TURKEY FAIR 2016 

Mining Turkey International Mining, Tunneling, Machinery Equipments, and 

Heavy Duty Vehicles Fair  

Βιομηχανία εξόρυξης πετρωμάτων-κατασκευή τούνελς-

μηχανήματα και εξοπλισμός-βαριά οχήματα διάνοιξης 

mailto:info@promosolution.net


 

 
 

http://madenturkiyefuari.com/en/ 
 

 

 

Από 24 έως 27 Νοεμβρίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας  

 

 
 

JEWELRY SHOW 

43th Istanbul International Jewellery, Watch & Equipment Fair 
 

43η Διεθνής Έκθεση Κοσμημάτων, Ρολογιών και Εξοπλισμού 

 

 

 

 

http://october.istanbuljewelryshow.com/en/Page/12/home.aspx  
 
 
 

  

 

Απο13 με 16 Oκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας  

 

 

 

1) BURSA AGRICULTURE  

http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=6309&L=3986&F=H
http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=6309&L=3986&F=H
http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=6309&L=3987&F=H
http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=5861&L=3885&F=H
http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=5861&L=3885&F=H


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

Fair 
 

14η Διεθνής Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων – Σπόροι – Γαλακτοκομικών 

προϊόντων κλπ. 
 

2) BURSA STOCKBREEDING AND EQUIPMENT FAIR  

International 9th Stockbreeding and Equipment Fair  
 

9η Διεθνής Έκθεση Κτηνοτροφίας και Μηχανημάτων 

 

 

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

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

Απο 12 με 16 Οκτωβρίου στην Μπούρσα της Τουρκίας  

 

 

1)WOOD PROCESSING MACHINERY 

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

29Η ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ – ΚΟΠΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 
 

 http://agacmakinesi.com/en/  

2)INTERMOB 

19th International Furniture Side Industry, Accessories, Forestry Products 

and Wood Technology Fair 

19Η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΞΥΛΟΥ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΚΑΙΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 

http://intermobistanbul.com/en/ 
  

3)SPECIAL SECTION MATTRESS PRODUCTS 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

  

Απο  22 με 26 Οκτωμβρίου στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 
 

 
 

 

 

http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=6066&L=3887&F=H
http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=6066&L=3887&F=H
http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=6389&L=3914&F=H
http://server67.mailstudio.gr/link.php?M=2257873&N=6389&L=3913&F=H


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 

Ιστοσελίδα του Πανευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network» 

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

 

Ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας  

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

  

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) 

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

  

Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ  

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

  

Επιτροπή των Περιφερειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Δοκιμαστική ομάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

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

 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ε.Κ.Τ. 

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας 

www.infosoc.gr 

 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 
www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/ 
 

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 

www.ependyseis.gr 

 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 
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http://www.etakcci.gr/


 

 

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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