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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». 

  

H Ελλάδα τιμώμενη χώρα στην Anugaτη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων στον 

κόσμο. 

 

Η Ελλάδα είναι φέτος η τιμώμενη χώρα (Partner Country) στη Διεθνή Έκθεση «Anuga2015», 

η οποία πραγματοποιείται στην Κολωνία της Γερμανίας, από 10 έως 14 Οκτωβρίου 2015. Η 

Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) 

διοργανώνει την επίσημη συμμετοχή της χώρας μας. Η Έκθεση Anuga διοργανώνεται κάθε 

δύο χρόνια και αποτελεί το κορυφαίο διεθνές γεγονός για τον κλάδο των τροφίμων και 

ποτών, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από ολόκληρο των κόσμο. 

Η εθνική συμμετοχή της Ελλάδας και μάλιστα ως τιμώμενης χώρας εντάσσεται σε ένα 

πρόγραμμα δράσεων, που στοχεύει στην ενίσχυση της προβολής των ελληνικών 

επιχειρήσεων και κατ' επέκταση την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την 

προσέλκυση επενδύσεων. 

Το μήνυμα της φετινής εθνικής συμμετοχής είναι «Invest in Taste», τονίζοντας με αυτό τον 

τρόπο το γεγονός ότι όποιος επιλέγει τα ελληνικά προϊόντα στην ουσία κάνει μια επένδυση 

στη γεύση, στην ποιότητα και ουσιαστικά στο «ευ ζην». Παράλληλα, απευθύνεται ένα 

ξεκάθαρο κάλεσμα για συνεργασία σε επενδυτές και εμπόρους του κλάδου των Τροφίμων 

και Ποτών από όλο τον κόσμο. 

ΓΓΔΕ: Παραταση για την υποβολη φορολογικων καταστασεων. 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, υπέγραψε απόφαση 

σύμφωνα με την οποία η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολογιακού 

έτους 2014 παρατείνεται κατά ένα μήνα, ήτοι μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2015. Κατά συνέπεια, 

οι επιχειρήσεις θα πρέπει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015 να υποβάλουν τυχόν διορθωτικές 

καταστάσεις. 

 

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: Απέστειλε στην ΕΕ προτάσεις για ισοδύναμα μέτρα 4,6 Δις. Ευρώ.  

Τις προτάσεις της ΚΕΕ για ισοδύναμα μέτρα που μπορεί να εφαρμόσει η ελληνική 

κυβέρνηση προκειμένου να αντικατασταθούν ορισμένα αντιαναπτυξιακά μέτρα που 

περιέχονται στη νέα συμφωνία με τους θεσμούς απέστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΕ στον 

πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

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


Κοινοβουλίου κ.  Μάρτιν Σουλτς, στον διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

κ.  Μάριο Ντράγκι και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) κ. 

Κλάους Ρέγκλινγκ. Ο κ. Μίχαλος επισημαίνει στην επιστολή του την αναγκαιότητα να 

υπάρξουν διορθώσεις στη νέα συμφωνία, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα δημοσιονομικά και τα 

φορολογικά μέτρα. Ο πρόεδρος της ΚΕΕ απέστειλε στους επικεφαλείς των θεσμών και τη 

μελέτη των Επιμελητηρίων την οποία ήδη έχει παραδώσει προς αξιοποίηση στους 

πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων. 

 

Έναρξη λειτουργιάς του «ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» 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 Β8 Διεύθυνσης 

Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών με τους Έλληνες εξαγωγείς. Ο 

Συνήγορος της Αγοράς έχει ως στόχο την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω: 

(α) παροχής συμβουλών επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε ξένες αγορές , (β) 

ενημέρωσης για επιχειρηματικές ευκαιρίες , (γ) πληροφόρησης για την πρόσβαση σε 

ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα , (δ) υποστήριξης στην επίλυση 

διαφορών που ανακύπτουν από επιχειρηματικές συνεργασίες , (ε) απάντησης σε 

εξατομικευμένα ερωτήματα , (στ) παροχής επιχειρηματικής καθοδήγησης (business 

mentoring) μέσω ειδικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν 

μία σειρά απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις που προκύπτουν όταν οι επιχειρήσεις εξάγουν ή 

ξεκινούν να εξάγουν, καθώς και φόρμα επικοινωνίας προς πλήρωση και αποστολή στο 

Τμήμα Συνηγόρου της Αγοράς. Το Τμήμα απαντά με ηλεκτρονικό μήνυμα σε ερωτήματα 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση που οι ερωτήσεις των επιχειρήσεων  είναι 

ασαφείς ή με ελλιπή στοιχεία ζητούνται περαιτέρω διευκρινήσεις.  

 

ΕΤΕπ: Εκταμίευση 300 Εκ. Ευρώ για την Ελλάδα. 

Σε εκταμίευση δόσης 300 εκατ. ευρώ, από το δάνειο του 1 δισ. ευρώ προς το ελληνικό 

Δημόσιο, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρόκειται για υλοποίηση της 

συμφωνίας που υπογράφηκε στις 27 Αυγούστου, μετά από πρωτοβουλία της γενικής 

γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, με στόχο τα κεφάλαια να αξιοποιηθούν για 

την κάλυψη του σκέλους της εθνικής συμμετοχής των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της 

περιόδου 2014-20. Ταυτόχρονα, συμφωνήθηκε να αυξηθεί κατά 50 εκατ. ευρώ υφιστάμενο 

δάνειο για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-13. Οι πόροι θα εκταμιευτούν το αμέσως 

προσεχές διάστημα, με αποκλειστικό στόχο να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των 

προγραμμάτων της συγκεκριμένης περιόδου. 

Πλήρη πρόσβαση αποκτά η εφορία στα στοιχεία καταθέσεων των φορολογουμένων.  

Πλήρη εικόνα για κάθε ευρώ που κατατέθηκε ή αναλήφθηκε από έναν τραπεζικό λογαριασμό 

τα τελευταία 10 χρόνια θα έχουν από την ερχόμενη εβδομάδα οι ελεγκτές της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Ο υπηρεσιακός αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών 

Τρύφων Αλεξιάδης υπέγραψε τη σχετική απόφαση, η οποία αποτελούσε μνημονιακή 

δέσμευση, λύνοντας τα χέρια της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων να τρέξει 

σαρωτικούς ελέγχους ιδίως μέσω του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων. Μέχρι 

τώρα οι ελεγκτές της Εφορίας, εξετάζοντας τις καταθέσεις φορολογουμένων στο πλαίσιο 

αναζήτησης ενδεχόμενων παραβάσεων φοροδιαφυγής είχαν τη δυνατότητα να δουν 

ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Τήρησης Τραπεζικών Λογαριασμών μόνο τα υπόλοιπα 

καταθέσεων στο τέλος κάθε έτους. Πλέον θα έχουν στον υπολογιστή τους την συνολική 

εικόνα των κινήσεων. 

 

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


ΤΡ. Αλεξιάδης: Εφορίες τέλος για το κοινό εντός του 2016. 

Οι εφορίες θα κλείσουν τις πόρτες τους για το κοινό εντός του 2016. Σε πρώτη φάση η 

επίσκεψη στην εφορία θα γίνεται κατόπιν ραντεβού και σταδιακά κάθε συναλλαγή θα 

πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά ή με αλληλογραφία. Το κλείσιμο των εφοριών για το 

κοινό προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης σε 

συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους των εφοριακών (ΠΟΕ-ΔΟΥ). Σε σχετική 

ανακοίνωση της ΠΟΕ ΔΟΥ αναφέρεται ότι οι εκπρόσωποι των εφοριακών ενημερώθηκαν 

από τον κ. Αλεξιάδη ότι «οι εφορίες μέσα στο 2016 σταδιακά θα σταματήσουν να 

υποδέχονται κοινό και όταν απαιτείται προσέλευση στη ΔΟΥ θα γίνεται με ραντεβού για να 

εξοικονομηθεί προσωπικό για τον έλεγχο». 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Παγκόσμια πρωτιά στην αύξηση φορτίων την 5ετια. 

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στη διακίνηση κοντέινερ, τα πέντε χρόνια (2009-2013), 

που αγγίζει το 476%, μεταξύ 50 λιμανιών παγκοσμίως, παρουσιάζει το λιμάνι του Πειραιά και 

συγκεκριμένα στις προβλήτες δύο και τρία που διαχειρίζεται ο ΣΕΠ (Cosco) και στην ένα που 

διαχειρίζεται ο ΟΛΠ. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Λιμένων (IAPH - 

International Associaton of Ports and Harbors) το λιμάνι του Πειραιά από 665.000 TEUs το 

2009 έφτασε τα 3.163.000 TEUs το 2013, σημειώνοντας αύξηση 476%. 

 

EUROSTAT: Ανάπτυξη 0,9% στην Ελλάδα το Β' τρίμηνο του 2015. 

Αύξηση 0,9% παρουσίασε το ελληνικό ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015 σε σχέση με 

το πρώτο τρίμηνο της ίδιας χρονιάς και 1,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο της 

προηγούμενης, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. 

Συνολικά, τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ των 28 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015 

το εποχιακά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4%, σε σύγκριση με το προηγούμενο 

τρίμηνο. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5% και στις δύο 

περιοχές. 

 

 
Αλλάζουν τα πρόστιμα για τις αποδείξεις 

Να αυξηθούν τα πρόστιμα για την μη έκδοση αποδείξεων και να καταστεί ακόμη πιο 

δρακόντεια η νομοθεσία προκειμένου να ενισχυθεί η φορολογική συμμόρφωση ζητούν οι 

πιστωτές. 

Μεικτό κλιμάκιο των ΔΝΤ, ΕΕ, ESM και ΕΚΤ, αρμόδιο για φορολογικά θέματα, βρίσκεται στην 

Αθήνα και έχει συσκέψεις με στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και του 

υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την εφαρμογή των προαπαιτούμενων μέτρων του 

Μνημονίου. 

Το κλιμάκιο, εστιάζει στις αλλαγές στη νομοθεσία που σχετίζονται με τα φορολογικά 

πρόστιμα, την φοροκλοπή και την απάτη, αλλά και με τρόπους αναχαίτισης της διαφθοράς 

στη φορολογική διοίκηση. 

Στο πλαίσιο αυτό τα στελέχη των πιστωτών αναμένεται να συναντηθούν και με την Γενική 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου. 

Υπενθυμίζεται πως με το νέο Μνημόνιο η Ελλάδα δεσμεύθηκε να θεσπίσει έως τον 

Οκτώβριο νέες ποινικές νομικές διατάξεις για την φοροδιαφυγή και την απάτη, να διευρύνει 

τον ορισμό της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους, αλλά και 

να εγκρίνει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης. 

Είναι ενδεικτικό πως τα στελέχη των θεσμών αντάλλαξαν απόψεις με τα στελέχη του 

υπουργείου Οικονομικών για την εγκύκλιο που θα εκδώσει μετά τις εκλογές η ΓΓΔΕ σχετικά 

με τα φορολογικά πρόστιμα, ενώ θα εξετάσουν το θέμα της αναπροσαρμογής  των 

υφιστάμενων προστίμων για την μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση αποδείξεων λιανικής 

πώλησης. 

Στόχος των πιστωτών είναι η μη έκδοση αποδείξεων να αντιμετωπίζεται ως απλή, αλλά 

σοβαρή παράβαση της διαδικασίας για τον ΦΠΑ και ως εκ τούτου ζητούν αφενός αύξηση 

προστίμων και αφετέρου αυτοματοποίηση της διαδικασίας καταβολής τους. 



Σήμερα τα πρόστιμα για τη μη έκδοση αποδείξεων είναι 250 ευρώ ανά απόδειξη όταν την 

παράβαση πραγματοποιεί επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ ανά 

απόδειξη όταν την παράβαση πραγματοποιεί επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικά βιβλία. 

Τις επόμενες ημέρες το κλιμάκιο της «τεχνικής βοήθειας» των θεσμών θα εξετάσει με τις 

ελληνικές αρχές το ελληνικό σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, το οποίο θα 

εστιάζει στον εντοπισμό των μη δηλωμένων καταθέσεων μέσω ελέγχων των τραπεζικών 

συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

 

 

 
Κατάρρευση εισαγωγών και εξαγωγών τον Ιούλιο λόγο CAPITAL CONTROLS 

Bαρύτατο ήταν το πλήγμα των capital controls στον τομέα εισαγωγών-εξαγωγών τον Ιούλιο, 

που ήταν και ο πρώτος μήνας εφαρμογής τους, στοιχείο που προοιωνίζεται περαιτέρω 

μείωση της βιομηχανικής παραγωγής και των εξαγωγών για τους επόμενους μήνες. 

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και 

Μελετών επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούλιο η συνολική αξία των 

εξαγωγών μειώθηκε κατά 8% και διαμορφώθηκε στα 2,3 δισ. ευρώ έναντι 2,5 δισ. ευρώ τον 

Ιούλιο του 2014, ενώ δραματική ήταν η μείωση των εισαγωγών, οι οποίες υποχώρησαν κατά 

32% και διαμορφώθηκαν στα 3,02 δισ. ευρώ από 4,5 δισ. ευρώ τον περσινό Ιούλιο.  

 

 

Μ. ΝΤΡΑΓΚΙ: Η ΕΚΤ Απέτρεψε το «ΚΟΥΡΕΜΑ» των Ελληνικών καταθέσεων. 

Χωρίς «κούρεμα» των καταθέσεων ή των ομολογιούχων θα διεξαχθεί η ανακεφαλαιοποίηση 

των ελληνικών τραπεζών, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που 

αποκάλυψε ότι η ΕΚΤ αντιτάχθηκε σε μια τέτοια προοπτική, καθώς θα έπληττε καίρια 

νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα τορπίλιζε τις ελπίδες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

Ο αποκλεισμός του haircut και η μείωση του ELA στέλνουν «σήμα» βελτίωσης των 

προοπτικών του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Ωστόσο, ο κ. Ντράγκι προσγείωσε τις 

προσδοκίες για επανένταξη των ελληνικών τραπεζών στις κανονικές «γραμμές» ρευστότητας 

της ΕΚΤ και για είσοδο της Ελλάδας στο πρόγραμμα εκτύπωσης χρήματος, 

υπογραμμίζοντας ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τίποτε από τα δυο στο εγγύς 

μέλλον. 

  

 

ΕΕ: Από Οκτώβριο θα αρχίσει η εκταμίευση των 35 Δις. για την Ελληνική Οικονομία. 

Την εκτίμηση ότι τον Οκτώβριο θα αρχίσει να υλοποιείται η πρόταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την επιτάχυνση των χρηματοδοτήσεων προς την Ελλάδα από τα 

προγράμματα της περιόδου 2007-2013 και 2014-2020, διοχετεύοντας ποσό άνω των 35 δισ. 

ευρώ στην ελληνική οικονομία, εξέφρασε από τις Βρυξέλλες η επίτροπος για την 

Περιφερειακή Πολιτική Κορίνα Κρέτσου. 

 

 

ΠΣΕ: Μεγάλες ανατροπές στο γεωγραφικό χάρτη των εξαγωγών. 

Οριακή πτωτική αναθεώρηση σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις προκύπτει για την πορεία 

των ελληνικών εξαγωγών κατά το α' εξάμηνο του 2015, σύμφωνα με ανάλυση του 

Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών 

(ΚΕΕΜ). Η μεγάλη υποχώρηση των τιμών των εξαγωγών πετρελαιοειδών δημιουργεί 

μεγάλες ανακατατάξεις στο χάρτη του εξωτερικού εμπορίου της χώρας. Έτσι, σε ό,τι αφορά 

τους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών, σε επίπεδο συνολικής αξίας εξαγωγών για το 

εξάμηνο του 2015, προκύπτει αύξηση κατά 13,3% προς τις χώρες της Ε.Ε. και μείωση 15,3% 

προς τις Τρίτες Χώρες. Η Τουρκία υποχωρεί σημαντικά και από την πρώτη θέση, το πρώτο 

εξάμηνο του 2015 εμφανίζεται στην 3η θέση. Στην 1η θέση περνάει η Ιταλία και ακολουθεί 

η Γερμανία και ακολουθούν κατά σειρά η Κύπρος. Ωστόσο, εξαιρουμένων των 



πετρελαιοειδών, την ίδια περίοδο, προκύπτει αύξηση της τάξης του 13,4%, ήτοι αύξηση κατά 

1,06 δισ. ευρώ, αντί αύξησης 13,7% ή 1,1 δισ. ευρώ των αρχικών εκτιμήσεων. 

 

 

 

 Εκτοξεύτηκε η χρήση του "πλαστικού χρήματος" λόγω capital controls. 

Κατά 44% εκτιμάται ότι ενισχύθηκε η χρήση πλαστικού χρήματος τους τελευταίους μήνες στο 

λιανεμπόριο, αύξηση που συνδέεται ευθέως με τη συγκυρία των capital controls, όπως 

τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 

(ΕΣΕΕ), Βασίλης Κορκίδης, εγκαινιάζοντας στο πλαίσιο της 80ής ΔΕΘ την καμπάνια 

ενημέρωσης «FEEL SAFE @ e-commerce», που υλοποιεί η ΕΣΕΕ από κοινού με τη 

Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. 

Η τραπεζική αργία και οι κεφαλαιακοί περιορισμοί εκτόξευσαν, εξάλλου, τη χρήση 

χρεωστικών καρτών, καθώς μέσα σε περίπου ένα μήνα, από τα τέλη Ιουνίου έως τις αρχές 

Αυγούστου, είχαν εκδοθεί περισσότερες από 1,1 εκατ. χρεωστικές κάρτες, όταν το 

προηγούμενο διάστημα εκδίδονταν κατά μέσο όρο λιγότερες από 100.000 κάρτες μηνιαίως, 

ενώ η χρήση τους κατά μέσο όρο έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. 

Παρουσιάζοντας την παραπάνω καμπάνια, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ αναφέρθηκε στις 

προοπτικές ανάπτυξης του πλαστικού χρήματος στη χώρα μας, ενώ επισήμανε ότι ο κλάδος 

του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα παρουσιάζει αύξηση 25%, με τον ετήσιο τζίρο, κατά 

τον ίδιο, να διαμορφώνεται μέχρι στιγμής για το 2015 σε 3,5 δισ. ευρώ. 

Αναφερόμενος στην καμπάνια «FEEL SAFE @ e-commerce», που, όπως αποκάλυψε ο 

ίδιος, γεννήθηκε κατά την περυσινή διοργάνωση της ΔΕΘ, τόνισε ότι στόχος της είναι η 

προφύλαξη του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και των χρηστών του 

διαδικτύου, από τις απάτες μέσω του Ίντερνετ και ειδικότερα στη χρήση του πλαστικού 

χρήματος (πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες). Παράλληλα, η συγκεκριμένη δράση προσφέρει 

τη δυνατότητα στον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο, σε κάθε γωνιά της χώρας, να 

ενημερωθεί για το ηλεκτρονικό εμπόριο, προχωρώντας στη δημιουργία ηλεκτρονικού 

καταστήματος (e-shop), αλλά και το e-bankink. «Θέλουμε την ψηφιακή συναλλαγή στην 

πραγματική κι όχι στην εικονική οικονομία. Θέλουμε να διευρύνουμε την οικονομία κι όχι να 

τη φουσκώσουμε», ανέφερε. 

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 

υποστράτηγος Μανώλης Σφακιανάκης, κάλεσε τους Έλληνες, μέσω της συγκεκριμένης 

καμπάνιας, να εμπιστευτούν το Διαδίκτυο και το πλαστικό χρήμα, να μην διστάζουν να 

κάνουν ψηφιακές αγορές, διότι «έτσι μόνο μπορεί να ελεγχθεί το χρήμα και να αισθάνεται ο 

πολίτης ασφάλεια». «Πρέπει να μάθουμε ότι το πλαστικό χρήμα είναι κανονικό χρήμα», 

τόνισε, υπενθυμίζοντας τον πενταψήφιο αριθμό 11188 της Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος, όπου μπορεί να απευθυνθεί κάθε πολίτης. Εξάλλου, οι επισκέπτες της φετινής 

ΔΕΘ μπορούν να επισκεφθεί το περίπτερο της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ενημερωθούν για την 

συγκεκριμένη καμπάνια. 

 

  

Αυξημένες οι πωλησεις αυτοκίνητων τον Αύγουστο. 

Αύξηση 20,1% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Αύγουστο καθώς, 

σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 7.039 αυτοκίνητα (καινούρια ή 

µεταχειρισµένα εξωτερικού) έναντι 5.862 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο µήνα το 2014, 

παρουσιάζοντας αύξηση 20,1% (στα επιβατηγά, η αύξηση ήταν 25,8%). Αύξηση 20,8% είχε 

παρουσιαστεί τον Αύγουστο 2014 σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2013 (στα 

επιβατηγά, η αύξηση ήταν 23,1%).  

  

  

Αύξηση 9,7% στην επιβατική κίνηση των αεροδρομίων στο 8Μηνο. 

Συνολικά 34,2 εκατομμύρια επιβάτες διακινήθηκαν μέσω των ελληνικών αεροδρομίων το 

πρώτο οκτάμηνο του 2015, αριθμός αυξημένος κατά 9,7% σε σχέση με το  αντίστοιχο 



διάστημα του 2014. Τα στοιχεία που παρουσίασε την Τετάρτη η Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας δείχνουν επίσης αύξηση 4,8% στο σύνολο των πτήσεων το πρώτο οκτάμηνο 

του 2015. Τον Αύγουστο, η συνολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού - εξωτερικού) επίσης 

παρουσίασε αύξηση κατά 6,52% στους 7,68 εκατομμύρια επιβάτες. 

 

 

ΙΟΒΕ: Σημαντική υστέρηση της Ελλάδας στις ηλεκτρονικές πληρωμές. 

«Με τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων που θεσπίστηκαν πρόσφατα, σε συνδυασμό 

με την τραπεζική αργία, φαίνεται να έχει αυξηθεί σημαντικά η έκδοση και η χρήση καρτών 

πληρωμής στην Ελλάδα. Ωστόσο, με τη σταδιακή άρση των περιορισμών είναι πολύ πιθανή 

η υπαναχώρηση σε χαμηλό επίπεδο χρήσης Ηλεκτρονικών Μέσων Πληρωμών (ΗΜΠ) εκτιμά 

μελέτη του ΙΟΒΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα. Στην ανάλυση αναφέρεται ότι η χρήση ΗΜΠ 

υστερεί σημαντικά στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Επομένως, απαιτείται ενεργή ρυθμιστική παρέμβαση, με κοστολογημένα και 

προσεχτικά σχεδιασμένα μέτρα πολιτικής, έτσι ώστε η αύξηση της χρήσης ΗΜΠ να 

διατηρηθεί και εν τέλει να οδηγήσει σε σημαντικό και διατηρήσιμο περιορισμό της 

φοροδιαφυγής στην Ελλάδα», εκτιμά η μελέτη. 

 

Φορολογικές παραβάσεις στο ένα πέμπτο των ελεγμένων επιχειρήσεων.  

Παραβάσεις στο 17,75% των επιχειρήσεων διαπιστώθηκαν από τον ελεγκτικό μηχανισμό του 

υπουργείου Οικονομικών. Διεξήχθησαν συνολικά 5.286 έλεγχοι σε 5.246 επιχειρήσεις και 

διαπιστώθηκαν παραβάσεις στις 931 από αυτές. Για ακόμα μια φορά, το μεγαλύτερο 

ποσοστό παραβάσεων αφορά τη μη έκδοση αποδείξεων, ενώ σε πέντε περιπτώσεις 

βρέθηκαν αδήλωτες ταμειακές μηχανές. Τις τελευταίες εβδομάδες διεξήχθησαν συνολικά 

28.191 έλεγχοι σε 27.392 επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν παραβάσεις στις 5.367, 

διαμορφώνοντας το ποσοστό παραβατικότητας στο 19%. 

  

Υπέρβαση στόχου στα έσοδα του προϋπολογισμού τον Αύγουστο του 2015. 

Υπέρβαση εσόδων του προϋπολογισμού κατά 1,6% σημειώθηκε τον Αύγουστο όπως 

ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Ο προϋπολογισμός προέβλεπε έσοδα 3, 991 δισ. 

ευρώ τον προηγούμενο μήνα και τελικά έφθασαν τα 4,055 δισ. υπερβαίνοντας τον στόχο. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών υπέρβαση εσόδων τον Αύγουστο σημειώθηκε 

επίσης στις Δ.Ο.Υ. και στα Ελεγκτικά Κέντρα κατά 617 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Αύγουστο 

του 2014. 

 

 

Υπερέβησαν τα 6 εκατομμύρια οι φορολογικές δηλώσεις 

Στα 1.300 ευρώ διαμορφώνεται η μέση φορολογική επιβάρυνση για τους φορολογούμενους 

με χρεωστικά εκκαθαριστικά. Οι αρχικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 

που υποβλήθηκαν φέτος ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια, ήτοι ήταν 200.000 περισσότερες σε 

σχέση με τις 5.811.933 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που 

υποβλήθηκαν πέρυσι. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από τις μέχρι σήμερα 

εκκαθαρισμένες δηλώσεις προκύπτει πως 2.464.613 φορολογούμενοι με χρεωστικές 

δηλώσεις θα πρέπει να καταβάλουν φόρο ύψους 3,2 δισ. ευρώ. 

 

 

1,33 Δις. Ευρώ κόστισαν στον τζίρο των εμπόρων τα CAPITAL CONTROLS. 

«Βουτιά» 1,33 δισ. ευρώ εκτιμά η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και 

Επιχειρηματικότητας ότι σημείωσε ο τζίρος των εμπορικών επιχειρήσεων το φετινό 

καλοκαίρι. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου & Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, ο 

συνολικός τζίρος του λιανικού εμπορίου από τα επίπεδα των 10,58 δις ευρώ το καλοκαίρι του 



2014 εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει το 2015 τα 9,25 δις ευρώ (μείωση -12,7%).  Όσον 

αφορά την κίνηση στη θερινή εκπτωτική περίοδο, για 8 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις, 

κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη περυσινή, με τη μείωση να ξεπερνά 

μεσοσταθμικά το -30%, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. 

 
 

Στο 25,2% η ανεργία τον Ιούνιο 

Στο 25,2% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2015, 

έναντι 26,6% τον Ιούνιο του 2014 και 25,0% τον Μάιο του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.  

 

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 40.395 άτομα σε σχέση με το Ιούνιο του 2014 (+1,1%) 

και μειώθηκαν κατά 42.125 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2015 (-1,2%), φτάνοντας τα 

3.584.973 άτομα. Οι άνεργοι διαμορφώθηκαν σε 1.204.844 άτομα, μειωμένοι κατά 81.474 

άτομα σε σχέση με το Ιούνιο του 2014 (-6,3%) και κατά 2.609 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 

του 2015 (-0,2%).  

 

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, 

μειώθηκαν κατά 7.806 άτομα σε σχέση με το Ιούνιο του 2014 (-0,2%) και αυξήθηκαν κατά 

41.158 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2015 (+1,3%), φτάνοντας στα 3.298.166 άτομα.  

 

Τα «σκήπτρα» της ανεργίας εξακολουθούν να κατέχουν οι νέοι 15-24 ετών, στους οποίους το 

ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 48,3% από 49,4% τον Ιούνιο του 2014. Ακολουθούν τα 

άτομα ηλικίας 25-34 ετών, στους οποίους η ανεργία μειώθηκε σε 32,1% από 35,2%. Στους 

άνδρες η ανεργία υποχώρησε στο 21,7% από 23,5% και στις γυναίκες στο 29,5% από 

30,6%. 

 

 

Σκοπιανές και βουλγάρικες πινακίδες παίρνουν δουλειά από την αγορά 

Δεύτερο βαρύ χτύπημα στον κλάδο αυτοκινήτου, μετά από τα ανασφάλιστα καταφέρνουν τα 

αυτοκίνητα με αλλοδαπές πινακίδες αλλά έλληνες κατόχους τα οποία πληθαίνουν με 

καταιγιστικό ρυθμό και απορροφούν ασφαλιστική ύλη από τις δοκιμαζόμενη ελληνική αγορά. 

Σκοπιανές και Βουλγάρικες κυρίως είναι οι πινακίδες που συνθέτουν την νέα απειλή για τις 

ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και το δημόσιο, και τις φέρουν αυτοκίνητα που εντοπίζονται 

κυρίως –όχι αποκλειστικά- στον Βορρά της χώρας. Αυτά απαλλάσσονται πολλών 

υποχρεώσεων απέναντι στο δημόσιο και συμφέρουν τους κατόχους τους αντίθετα με ότι 

αφορά τα έσοδα του κράτους και την συνεισφορά τους στην ελληνική οικονομία που 

καταγράφουν απώλειες. Χάνονται τέλη κυκλοφορίας, απαλλάσσονται από υποχρεώσεις 

κάλυψης τεκμηρίων οι κάτοχοί τους, πληρώνουν χαμηλότερα ασφάλιστρα και συνιστούν μια 

μεγάλη διαρροή για την ελληνική οικονομία. 

Κατά τις πληροφορίες το θέμα έχει εντοπιστεί από τους αρμόδιους, έχει καταγραφεί ως 

πρώτης προτεραιότητας και δεν είναι αποσπασματικά περιστατικά, αλλά φαινόμενο που 

διογκώνεται. 

Αστυνομία, υπουργείο Μεταφορών, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών και Επικουρικό 

Κεφάλαιο, και αρχές άλλων χωρών με πρώτες την Βουλγαρία και τα Σκόπια αναμένεται να 

συνεργαστούν στο επόμενο διάστημα καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες ενέργειες. 

Στοιχεία καθώς και πληροφορίες συλλέγονται ήδη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Αυτοκινήτου της ΕΑΕΕ και πρόεδρο του Επικουρικού Κεφαλαίου κ. Δημήτρη Ζορμπά ο 

οποίος βρίσκεται σε επαφή και με στελέχη άλλων εταιρειών προκειμένου η κινητοποίηση να 

είναι άμεση και τεκμηριωμένη. 

Κατά τις πληροφορίες του insurance-eea ο κ. Ζορμπάς βρίσκεται σε επαφή με παράγοντες 

του εξωτερικού για να αντλήσει τυχόν  στοιχεία για τον αριθμό των ελλήνων που βγάζουν 

πινακίδες για τα οχήματά τους στις γείτονες χώρες καθώς και τις διαδικασίες που τηρούνται 

και όλα τα συναφή νομικά στοιχεία. 

http://www.insurance-eea.gr/eidiseis/epikairotita/asfalistika-prota-themata/3879-skopianes-kai-voulgarikes-pinakides-pairnoun-douleia-apo-tin-agora.html


Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί καθετί παράνομο που σήμερα κόβει δουλειά από τις 

ασφαλιστικές του ελληνικού εδάφους, στερεί έσοδα ή συνδράμει στην εξαπάτηση του 

ελληνικού δημοσίου  και ταυτόχρονα συνιστά απειλή και για όσους συμβεί να έχουν ατύχημα 

με αυτά τα οχήματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα 
Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα 

Τηλ.: 210 7272100  

NEW! http://ec.europa.eu/greece  

comm-rep-athens@ec.europa.eu 
 

 

 

Ευρωπαϊκό Βραβείο για γυναίκες επιχειρηματίες που καινοτομούν! 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει για τρίτη φορά το Βραβείο Καινοτόμων Γυναικών της 

ΕΕ για να επιβραβεύσει τρεις γυναίκες που έχουν επιτύχει εξαιρετικές καινοτομίες και 

τις έχουν διαθέσει στην αγορά. Το Βραβείο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού 

σχετικά με την ανάγκη για περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες και θέλει να εμπνεύσει και 

άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με ποσοστό 24%, η Ελλάδα κατέχει την υψηλότερη θέση 

πανευρωπαϊκά γυναικών επιχειρηματιών στο σύνολο του ενεργού εργατικού 

δυναμικού.[1] 

 

Το πρώτο βραβείο συνοδεύεται από ποσό ύψους 100.000 ευρώ, το δεύτερο από 

50.000 ευρώ και το τρίτο από 30.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλες τις 

γυναίκες που κατοικούν στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες, οι οποίες έχουν ιδρύσει ή είναι 

συνιδρυτές μιας εταιρείας σε οποιοδήποτε τομέα και οι οποίες έχουν λάβει κάποια στιγμή της 

σταδιοδρομίας τους χρηματοδότηση της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. 

 

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης λήγει στις 20 Οκτωβρίου 2015. Κριτική επιτροπή 

υψηλού επιπέδου θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τις τρεις νικήτριες που θα ανακοινωθούν το 

2016. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα βραβεία θα βρείτε  

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators 
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Αναζητούνται οι φετινοί … δικαιούχοι του βραβείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

πολιτιστική κληρονομιά! 

Το βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτιστική κληρονομιά που 

διοργανώνεται από τα βραβεία Europa Nostra εγκαινιάστηκε το 2002 και αποτελεί το πλέον 

περίοπτο βραβείο στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κάθε χρόνο, τιμά τα 

σημαντικότερα επιτεύγματα στον τομέα αυτό από όλη την Ευρώπη. Αναγνωρίζει την αριστεία 

και την αφοσίωση αρχιτεκτόνων, βιοτεχνών, εμπειρογνωμόνων, εθελοντών, σχολείων, 

τοπικών κοινοτήτων, άλλων κατόχων στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και των 

μέσων ενημέρωσης. Με τον τρόπο αυτό προωθεί τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. 

Κάθε χρόνο, το βραβείο τιμά έως και 30 σημαντικές πρωτοβουλίες και έργα πολιτιστικής 

κληρονομιάς από όλη την Ευρώπη σε τέσσερις κατηγορίες. Έως επτά πρωτοβουλίες 

επιλέγονται για την απονομή του Μεγάλου Βραβείου και, φέτος, θα λάβουν 10.000 ευρώ 

έκαστη. Μια θα λάβει το Βραβείο Προτίμησης του Κοινού. 

Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν από τις χώρες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις επιλέξιμες χώρες για 

το βραβείο της ΕΕ συγκαταλέγεται και η Ελλάδα! Το 2015 η Ελλάδα κατέκτησε τρία βραβεία 

για έργα στην Σύρο, την Κρήτη και την Χίο. 

Καταθέστε το σχέδιό σας και μοιραστείτε την επιτυχία σας! 

περισσότερες λεπτομέρειες για το βραβείο 

www.europanostra.org/heritage-awards/ 

 

 

 

Πρόσκληση συμμετοχής επιχειρήσεων σε έρευνα. 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο πλαίσιο του Προγράμματος 

«Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ», το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ., υλοποιεί μια σειρά δράσεων που αφορούν στην 

Αναβάθμιση της Μαθητείας. Στο πλαίσιο αυτής της αναβάθμισης πραγματοποιεί 

πανελλαδική έρευνα για την καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων σε θέσεις 

πρακτικής άσκησης-μαθητείας. 

 

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Αποδέκτες της έρευνας είναι όλες οι επιχειρήσεις  – μέλη των 

Επιμελητηρίων της χώρας. Η συνεργασία ΟΑΕΔ και  ΚΕΕΕ στην παρούσα συγκυρία είναι 

καίριας σημασίας. 

Ο ΟΑΕΔ, μέσω των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας, προσφέρει τη δυνατότητα 

πρακτικής άσκησης μαθητών σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, σε ένα μεγάλο εύρος 

ειδικοτήτων. Με τον τρόπο αυτό βοηθά τους νέους στην ανάπτυξη επαγγελματικών 

δεξιοτήτων και εφοδιάζει τις επιχειρήσεις με καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. 

Σκοπός της έρευνας είναι η ανίχνευση – διάγνωση αναγκών των επιχειρήσεων σε θέσεις 

πρακτικής άσκησης για μαθητευόμενους των σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ. 

 

Για το σκοπό της έρευνας έχει σχεδιαστεί ειδικό διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, το οποίο 

είναι σύντομο, απλό και απαιτεί ελάχιστο χρόνο για τη συμπλήρωσή του (περίπου 5’) . 

Το ερωτηματολόγιο είναι προσβάσιμο διαδικτυακά  και θα παραμείνει ενεργό από 

23/09/2015 έως  7/10/2015. Μπορείτε να το συμπληρώσετε και να το υποβάλλετε online 

ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:  http://survey.oaed.gr/index.php/648477/lang-el 

 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
http://ec.europa.eu/greece/news/2015/20150415_europa_nostra_el.htm
http://www.europanostra.org/heritage-awards/
http://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=213bee401a&e=e9fb46cdf6


 

Η συμμετοχή στην έρευνα έχει χαρακτήρα απολύτως εμπιστευτικό. 

Πρόσβαση στα στοιχεία των ερωτηματολογίων θα έχουν μόνο οι ερευνητές που θα 

ασχοληθούν με την ανάλυση και επεξεργασία των αιτημάτων. 

 

Οι πληροφορίες  και τα στοιχεία θα αξιοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας.  

 Η συμμετοχή σας στην έρευνα θα σας τοποθετήσει σε έναν ειδικό πληθυσμό 

επιχειρήσεων  που ενδιαφέρονται  να ενημερώνονται  ειδικότερα για θέματα της 

αγοράς εργασίας ή/και να επιδοτούνται από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ. 

Για τυχόν τεχνικά προβλήματα και οδηγίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή 

(Administrator) της εφαρμογής στο:   survey@oaed.gr . 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της «Αναβάθμισης του θεσμού της 

Μαθητείας», μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αν. Διαχειρίστρια του Προγράμματος 

«Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ», κ. Α. Θεοδωρίδου, 

Προϊσταμένη της Υπ. Διεθνών Σχέσεων, στο n.theodoridou@oaed.gr,  ή με τον Συντονιστή 

της Ομάδας Εργασίας για την Μαθητεία, κ. Ν. Πουλάκο, Διευθυντή ΕΠΑΣ Μαθητείας 

Μοσχάτου, n.poulakos@oaed.gr. 

 

Ευελπιστούμε η συμμετοχή σας στην έρευνα να αποτελέσει τη βάση μιας εποικοδομητικής 

συνεργασίας μαζί σας, για την αναβάθμιση του θεσμού της μαθητείας, με πολλαπλά οφέλη 

τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους νέους της χώρας. 

  

 

 

Επιχειρηματική Αποστολή Νανοτεχνολογίας 

 

25-29 Ιανουαρίου 2016, Τόκυο 

Προθεσμία συμμετοχής: 29 Οκτωβρίου 2015 

 

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” (27-29/1/2016) 

 

Η συμμετοχή των μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων 

ενισχύεται με 600€ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.japan-greece-business.gr/#!japan-greece-business-

mission/cr5h  

 

 

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 
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Σε συνέχεια των προσπαθειών του για περαιτέρω προώθηση των δραστηριοτήτων των 

Ελληνικων , το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως προγραμματίζει 

από τις 20 – 27 Νοεμβρίου 2015  επιχειρηματική αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα και, για πρώτη φορά, η επίσκεψη θα καλύψει τέσσερα (4) Εμπορικά 

Επιμελητήρια σε τέσσερις (4) πόλεις των Εμιράτων: στο Abu Dhabi, στην Sharjah, στην 

Ras Al-Khaimah και στο Ajman. Στα εν λόγω Επιμελητήρια θα πραγματοποιηθούν 

συναντήσεις Β2Β σε όλους τους τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μεταξύ των 

Ελλήνων συμμετεχόντων και των Αράβων ομολόγων τους. 

 

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιπροσωπεύουν μία από τις πιο δραστήριες και 

διαφοροποιημένες οικονομίες της Μέσης Ανατολής και αποτελούν κομβικό σημείο 

επανεξαγωγής σε γειτονικές χώρες και στην Αφρική. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η 

ελαστικότητα της νομοθεσίας καθιστούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως μία από τις πιο 

ελκυστικές χώρες για επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 

Η σχεδιαζόμενη επιχειρηματική αποστολή του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου αποτελεί 

μοναδική ευκαιρία προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών των Ελληνικών επιχειρήσεων. 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες,  

 
                                             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 

 

 

 

Οδηγός για τις ελληνικές και αραβικές επιχειρήσεις που ανήκουν τους τομείς της 

Μηχανικής, των Κατασκευών και των Δομικών Υλικών. 

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε πως το 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 όσες 

επιχειρησεις 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.  

 

Ο εν λόγω Οδηγός θα διανεμηθεί ΔΩΡΕΑΝ 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 07 Οκτωβρίου 2015 

 

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


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

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

δραστηριότητα της επιχείρησής σας στον Αραβικό κόσμο και θα της προσδώσει 

προστιθέμενη αξία. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε).  
                                             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 

 

 
 

Γραμμή υποστήριξης του Ε.Τ.Ε.Ε. σε επαγγελματίες. 

Με αφορμή πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν σε Έλληνες 

επαγγελματίες (ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, κλπ) οι οποίοι έπεσαν θύματα 

εξαπάτησης κυκλώματος που υποσχόταν δάνεια από τουρκικές τράπεζες, το Δ.Σ. του 

Ελληνοτουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου συνεδρίασε εκτάκτως προχθές Σάββατο 12/9 

προκειμένου να εξετάσει τις δυνατότητες παροχής βοήθειας και υποστήριξης όσων το 

επιθυμούν. 

 

Αποφασίσθηκε σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Τουρκικά Εμπορικά Επιμελητήρια, οι 

υπηρεσίες του Επιμελητηρίου (Συμβουλευτική επιχειρήσεων, Νομική, κλπ.) ήδη από την 

Δευτέρα 14/9/2015 να παρέχουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όσους το επιθυμούν, 

ανεξαρτήτως του εάν είναι μέλη του Επιμελητηρίου, ή όχι. 

 

Τα αιτήματα συνδρομής, θα διαβιβάζονται και προς την τουρκική πλευρά όπου τα 

Επιμελητήρια θα παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες υπέρ των εξαπατηθέντων. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Πρόεδροι των α) Ελληνοτουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και β) 

Τουρκικών επιμελητηρίων βρίσκονται σε επικοινωνία με τις Αρχές των χωρών τους 

προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των ερευνών, το εύρος της απάτης, καθώς και 

πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης του σοβαρού αυτού ζητήματος. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη 

Γραμματεία του Ελληνο-Τουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στα τηλ:     211 7000 264-

7  fax:    211 0127 466                   e-mail: info@etee.gr, fairs@etee.gr 

 

 
. 
 

Winter Fancy Food Show 2016 

17-19 Ιανουαρίου 2016  

Το μεγαλύτερο γεγονός του κλάδου τροφίμων – ποτών για τη δυτική ακτή 

των ΗΠΑ  
 

Η GREAT – Greek Exports and Trade με χαρά σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο 

δημοφιλέστερο γεγονός προβολής τροφίμων – ποτών στη δυτική ακτή των ΗΠΑ  

που θα λάβει χώρα στο Σαν Φρανσίσκο, στις 17-19 Ιανουαρίου 2016.  

 

Στη διοργάνωση του 2015, ο εκθεσιακός χώρος ξεπέρασε τα 20.000 τμ (214.150sq.feet), με 

τους επισκέπτες να ξεπερνούν τις 17.000 και τους εκθέτες τους 1400 από 30 και πλέον χώρες  

με πάνω από 80.000 κωδικούς προϊόντων να προβάλλονται σε όλη την έκθεση επιτυχώς. 

 

Ο απολογισμός της ελληνικής διοργάνωσης του 2015 έδειξε ότι όλοι οι συμμετέχοντες 

ολοκλήρωσαν μεγάλο αριθμό στοχευμένων και ουσιαστικών επαφών  

που στην πλειοψηφία τους οδήγησαν σε εμπορικές συμφωνίες.  

http://www.arabhellenicchamber.gr/
mailto:chamber@arabgreekchamber.gr
mailto:info@etee.gr
mailto:fairs@etee.gr


 

Η GREAT – Greek Exports and Trade, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της έκθεσης για την 

Ελλάδα  

έχει εξασφαλίσει για σας προνομιακό χώρο στο πλαίσιο μιας καλαίσθητης και λειτουργικής 

παρουσίας που θα σας προσφέρει επιτυχημένη προβολή των προϊόντων σας.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη συνημμένη πρόσκληση. 

Αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να στείλετε μέχρι τις 30/9/2015 στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση info@greatexhibitions.gr και στο φαξ 210 7755049. 

 

 

 

 

 

 
 

Η 2
η
 Διεθνής Έκθεση Τουρισμού GREEK TOURISM 

EXPO '15 

ΠΡΟΧΩΡEI ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 
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Ελλάδος Γεύση. Η Ελλάδα στο πιάτο σας! 27 έως 30 Νοεμβρίου 2015, 

Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
|5η Έκθεση για τις Υπηρεσίες Internet Web World Expo 2015| 

|24-25 Οκτωβρίου – Ζάππειο Μέγαρο| 

 
   

Η WebWorldExpo είναι η έκθεση & συνέδριο που 

στα πρότυπα αντίστοιχων διοργανώσεων του 

εξωτερικού σκοπεύει στην επικοινωνία μεταξύ των 

εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες για το 

διαδίκτυο & εφαρμογές και των επιχειρήσεων που 

    

 

 

  

 

http://newsletters.atcomweb.gr/users/link.php?LinkID=193891&UserID=7847837&Newsletter=4473&List=2093&LinkType=Send


βλέπουν πια την παρουσία τους στο διαδίκτυο ως 

απαραίτητη για την εξωστρέφεια και ανάπτυξη τους. 

 

Εκθέτες είναι εταιρείες που: 

 Κατασκευάζουν ιστοσελίδες & ηλεκτρονικά 

καταστήματα  

 Οργανώνουν & διαχειρίζονται διαφήμιση στο 

internet & και τα Social Media  

 Αναπτύσσουν εφαρμογές για έξυπνα κινητά & 

Social Media  

 Καταχωρούν domain names & παρέχουν 

υπηρεσίες Hosting  

 Κατασκευάζουν ή εμπορεύονται συσκευές όπως 

Smart Phones, Tablets, Servers, κ.α.  

Επισκέπτες είναι επιχειρήσεις από όλους τους 

κλάδους της οικονομίας όλων των μεγεθών που 

θέλουν να βελτιώσουν την παρουσία τους στο 

Internet. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε κλάδους με 

δεδομένη ανάπτυξη από την παρουσία τους στο 

internet όπως: Τουριστικές επιχειρήσεις, 
Εξαγωγικές επιχειρήσεις, e-shops, κ.α. 

Πληροφορίες για την διοργάνωση του 2014 μπορείτε 

να βρείτε εδώ: http://www.webworldexpo.gr 
  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

| 23-28 Νοεμβρίου 2015 | Μετρό Σύνταγμα | 

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την διοργάνωση της 15ης έκθεσης Τροφίμων & Ποτών 

Foodex Retail 2015 που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 

Μετρό στο σύνταγμα για πρώτη φορά με διπλάσια διάρκεια (6 ημέρες) από 23 έως 
28 Νοεμβρίου 2015. 

Η συγκεκριμένη έκθεση είναι η παλαιότερη έκθεση Τροφίμων & Ποτών που διεξάγεται 

στον συγκεκριμένο χώρο και έχει ως σκοπό την λιανική πώληση ποιοτικών 

παραδοσιακών προϊόντων από όλη την Ελλάδα στο πολυάριθμο κοινό των 

επισκεπτών του Μετρό αλλά και την επαφή με ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής για την 

προώθηση της χονδρικής πώλησης. 

Η έκθεση για πρώτη φορά επεκτείνει την διάρκεια της ώστε να δώσει την δυνατότητα 

σε επιχειρήσεις-παραγωγούς που κατά κόρων προέρχονται από την επαρχία να 

εκμεταλλευτούν την διάρκεια σε σχέση με τα κόστη μεταφοράς & διαμονής. 

Η έκθεση όπως κάθε φορά (2 κάθε χρόνο) υποστηρίζεται από επικοινωνία μέσο χορηγών 

επικοινωνίας, αποστολή προσκλήσεων σε στοχευμένο κοινό (πελάτες χονδρικής) που 

διασφαλίζουν την επιτυχία της. 

http://www.webworldexpo.gr/


Για οποιαδήποτε πληροφορία μην διστάσετε να καλέσετε στο 210 924.5577 ή μέσω email: 

v.yannikos@verticom.gr  

 

ΘΕΜΑ: 

YAPEX BUILDING EXHIBITION 

23
rd

 International Building and Construction Exhibition 

23
η
 Διεθνής Έκθεση Κατασκευής Κτιρίων και Οικοδομικών Υλικών 

Από 18 έως 21 Νοεμβρίου 2015 στην Αττάλεια της Τουρκίας.  
 

27 K.Varnali Str, Kifissia, 14671 Tel.2117000264-7  Fax: 2110127466 
E Mail: info@etee.gr, fairs@etee.gr  Website:www.etee. 

BURSA AGRICULTURE  

13 -17/10/2015 

International 13th Agriculture, Seed Raising, Saplings and Dairy Industry Fair 

13η Διεθνής Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων – Σπόροι – Γαλακτοκομικών 
προϊόντων κλπ. 

 

BURSA STOCKBREEDING AND EQUIPMENT FAIR   

14 -18/10/2015 

International 8th Stockbreeding and Equipment Fair  

8η Διεθνής Έκθεση Κτηνοτροφίας και Μηχανημάτων  
http://www.burtarim.com/ 

 
  

Από 13 έως 18 Οκτωβρίου 2015 στην Προύσα της Τουρκίας. 
 

 

BUILDING & LIFE FAIR AND CONGRESS 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΜΠΑΝΙΟΥ-ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

http://www.yapiveyasam.com.tr/  

Από 1 έως 4 Οκτωβρίου 2015 στην Προύσα της Τουρκίας. 
 

 

 

mailto:v.yannikos@verticom.gr
mailto:info@etee.gr
mailto:fairs@etee.gr
http://www.burtarim.com/
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ALUEXPO 2015 

Aluminium Technologies, Machinery and Products Trade Fair 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

 http://www.aluexpo.com/ 

Από 8 έως 10 Οκτωβρίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 
 

  1. EURASIA PACKAGING 2015 

 Διεθνής Έκθεση Συσκευασίας 

2. ISTANBUL FOOD-TECH 2015 
 Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών, Ασφάλεια τροφίμων, Πρόσθετα & 

Συστατικά, Συστήματα ψύξης, Συστήματα αερισμού, 

Συστήματα Αποθήκευσης &  Logistics 

Από 22 έως 25 Οκτωβρίου  2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 
 

 

Logist Eurasia 

7th Logistics Industry, Transportation, Loading, Unloading, Handling, 

Storage Vehicles, Equıpment, System and Technologies Fair  

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ. 

Από 21 έως 24 Νοεμβρίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.  

 

 

Plast Eurasia 2015 

Plastic Machinery, Machinery Auxiliary, Chemicals and Raw 

Materials, Heat and Control Equipment, Mould, Recycling, 

Hydraulic and Pneumatic 

Από 3 έως 6 Δεκεμβρίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.  

 

MARBLE BLOCK FAIR 

Marble Block and Construction Machinery Fair 

ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

http://www.aluexpo.com/


http://www.blokmermerfuari.com/ 

Από 25 έως 28 Νοεμβρίου 2015 στην Προύσα της Τουρκίας. 
 

 

SLEEP WELL EXPO 

Mattress Industry, supplier industry, machinery and equipment 

fair 

Έκθεση Βιομηχανίας Στρωμάτων – Πρώτων Υλών - Εξοπλισμού Και 

Μηχανημάτων 

Από 22 έως 25 Οκτωβρίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 
 

EIF – INTERNATIONAL ENERGY EXPO & CONGRESS 

8Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

http://www.energy-congress.com/  

Από 4 έως 6 Νοεμβρίου 2015 στην Άγκυρα της Τουρκίας. 
 

 

 

 

 
 

   Το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός στο Ιράκ για τα τρόφιμα- ποτά και την 

επεξεργασία και συσκευασία τροφίμων ανοίγει τις πόρτες του στους Έλληνες 

εξαγωγείς από 16 έως 19 Νοεμβρίου 2015 στο Ερμπίλ του Βορείου Ιράκ.  

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

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

οργανωμένη και συλλογική ελληνική συμμετοχή, σε μια αγορά με σοβαρές 

ελλείψεις σε βασικές διατροφικές κατηγορίες και ανοιχτή στις εισαγωγές και τις 

διεθνείς συνεργασίες. 
 

Αιτήσεις συμμετοχής έως 16 Σεπτεμβρίου 2015. 

 

Στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες στο 210 7755080 ή στο 

info@greatexhibitions.gr. 

 

 

 

 

http://www.blokmermerfuari.com/
http://www.energy-congress.com/
mailto:info@greatexhibitions.gr


ILA Berlin Air Show στο Berlin Expo Center Airport 
Διεθνής Έκθεση Αεροπλοΐας, Αεροναυπηγικής, Αεράμυνας και Διαστήματος 

με Συνέδρια στο Βερολίνο, 1- 4.06.2016. 

 

Η παγκοσμίως παλαιότερη και πλέον καταξιωμένη έκθεση Αεροπλοΐας, 

Αεροναυπηγικής, Αεράμυνας και Διαστήματος, η ILA 2016, πρόκειται να ανοίξει τις 

πύλες της από τις 1 έως τις 4 Ioυνίου 2016 στο χώρο εκδηλώσεων Berlin Expo Center 

Airport. Η έκταση αυτή των περίπου 250.000τ.μ. βρίσκεται δίπλα στο διεθνές 

αεροδρόμιο BERLIN BRANDENBURG AIRPORT της πρωτεύουσας.  

 

Η ILA 2016 θα παρουσιάσει το πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων και 

υπηρεσιών όλων των τομέων αεροναυπηγικής και διαστήματος, η ILA 2016 δεν 

απευθύνεται αποκλειστικά στους αντιπροσώπους του βιομηχανικού κλάδου, δίνεται σε 

όλους η ευκαιρία να απολαύσουν τα εκθέματα και ένα πλούσιο πρόγραμμα πτήσεων 

και παρουσιάσεων. Στο επίκεντρο της έκθεσης θα βρίσκονται επαγγελματικές 

συζητήσεις και επαφές στο χώρο της έκθεσης, σεμινάρια και συνέδρια, συνεντεύξεις 

τύπου και παρουσιάσεις.  

 

Τον επαγγελματικό χαρακτήρα της ILA 2016 τονίζουν πολυάριθμες προσφορές 

πληροφόρησης και μια έκθεση των πλέον σύγχρονων αεροσκαφών κάθε μεγέθους και 

είδους στο έδαφος και στον αέρα, που όχι μόνο δείχνουν την εξέλιξη της αεροπορίας, 

αλλά δίνουν και μια εικόνα των επιδόσεων και πρακτικών εφαρμογών. Οι πολλές 

ελκυστικές θεματικές ενότητες στις αίθουσες της έκθεσης, όπως το Διεθνές Κέντρο 

Προμηθευτών (ISC), αλλά και ο ειδικά διαμορφωμένος εξωτερικός χώρος της έκθεσης, 

θα συναρπάσουν το κοινό.  

 

Με τη δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή στα 100 χρόνια της έκθεσης έκλεισε η ILA 2014. 

Ρεκόρ συμμετοχής σε εκθέτες -1.203 εκθέτες από 40 χώρες- και 227.000 επισκέπτες, 

από τους οποίους οι 120.000 ήταν εμπορικοί επισκέπτες. Ακόμα, 3.800 εκπρόσωποι 

των Μ.Μ.Ε από 55 χώρες βρέθηκαν εκεί και κάλυψαν αυτό το παγκόσμιο γεγονός. Την 

έκθεση άνοιξε και αυτή τη φορά η καγκελάριος της Γερμανίας, κα Α. Μέρκελ και ο 

Υπουργός Συγκοινωνιών της Τουρκίας, κος Lütfi Elvan. 

 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ΙLA 2014, ήταν το Space Pavillon, στα πλαίσια του οποίου 

παρουσιάστηκαν στο ευρύ κοινό, αλλά και σε επαγγελματίες του κλάδου, τα οφέλη του 

διαστήματος  για την ανθρωπότητα. Σε περισσότερα από 60 συνέδρια , αρκετές χιλιάδες 

εμπειρογνώμονες αντάλλαξαν απόψεις κατά τη διάρκεια της ILA για τις τελευταίες 

εξελίξεις στην αεροδιαστημική βιομηχανία. Επίσης με την παρουσία της Γερμανίδας 

Καγκελάριου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ( ESA ) και Αεροπορικής Άμυνας 

και Διαστήματος υπέγραψαν  τα πρώτα έγγραφα της σύμβασης που προαναγγέλλουν 

την επόμενη φάση της ανάπτυξης για την παρακολούθηση της σειράς των  δορυφόρων 

καιρού Metop. 

 

Η ILA 2016 περιμένει κι εσάς να ζήσετε από κοντά τη νέα τεχνολογία και τις πτήσεις του 

μέλλοντος. 

 

Για πληροφορίες εκθετών και για το κόστος περιπτέρων: http://www.ila-

berlin.com/ila2016/aussteller/anmeldung2016_e.cfm Ειδική έκπτωση 10% για όσους 

εκθέτες δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015. Για κάρτες 

εισόδου απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 

επίσημο αντιπρόσωπο της Έκθεσης του Βερολίνου στην Ελλάδα, τηλ. στην Αθήνα 210 

6419000,-038 και στη Θεσσαλονίκη 2310 327733. Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.ila-

berlin.com 

http://www.ila-berlin.com/ila2016/aussteller/anmeldung2016_e.cfm
http://www.ila-berlin.com/ila2016/aussteller/anmeldung2016_e.cfm
http://www.ila-berlin.com/
http://www.ila-berlin.com/


 

 
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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