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ΘΔΜΑΣΑ  ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ 
 
 
 
 
 

4ν  Workshop ηνπ Γηθηχνπ Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο «Αηησιία». 

 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο 7 «Γηθηχσζε ζε ηνπηθφ επίπεδν» ηεο Πξάμεο «Γίθηπν 

Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο ζηελ Αηησιία», νξγαλψζεθε ηελ Σεηάξηε, 22 Οθησβξίνπ 

2014, ην 4ν Workshop κε ζέκα «Δλεξγεηηθέο Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο», ζηα γξαθεία ηεο 

Αηησιηθήο Αλαπηπμηαθήο Α.Δ. ΟΣΑ απφ ην Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο, εηαίξν ηεο Α.. 

«ΑΗΣΩΛΗΑ» ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΔΓ θαη ηελ Αηησιηθή Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ.  

 

θνπφο ηνπ Workshop ήηαλ ε παξνπζίαζε ησλ Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ Απαζρφιεζεο ησλ 

ηξερφλησλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ νη άλεξγνη θαη 

νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπο. Παξνπζηάζηεθαλ επίζεο, νη δξάζεηο θαη 

νη ελέξγεηεο πνπ αλαπηχζζεη ην Γίθηπν «Αηησιία», ζηνπο Γήκνπο Θέξκνπ, Ναππαθηίαο θαη 

Η.Π. Μεζνινγγίνπ, θαζψο θαη αλαιχζεθε ν ηξφπνο δηακφξθσζεο ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ 

ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ σθεινπκέλσλ αλέξγσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

απνηεινχλ κέιε ηνπ Γηθηχνπ, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο Πξάμεο. 

 

πληνληζηήο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ o θ. Ρφκπνιαο Γεψξγηνο, Τπεχζπλνο Πξάμεο γηα ην 

Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο, o νπνίνο επραξίζηεζε ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή ηνπ 

ΟΑΔΓ Πεινπνλλήζνπ & Γπηηθήο Διιάδνο θ. Καξβέιε γηα ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ζην 

θάιεζκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο, ζηελ πξνζπάζεηα απηή πνπ γίλεηαη λα 

βάινπκε φινη καο έλα ιηζαξάθη απέλαληη ζην ηεξάζηην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο πνπ καζηίδεη 

ηνπο λένπο θαη ηελ Διιεληθή θνηλσλία.  



Ο Κνο  Καξβέιεο Ησάλλεο, Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο ΟΑΔΓ Πεινπνλλήζνπ & Γπηηθήο 

Διιάδαο, αλαθέξζεθε ζηελ πνιχπιεπξε θαη θξίζηκε δξάζε ηνπ ΟΑΔΓ, σο θχξηνο θνξέαο 

πινπνίεζεο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Αλεξγίαο, αλαιχνληαο ηα πεδία ζηα νπνία θαιείηαη λα παξέκβεη, ζηελ αιιαγή πνπ 

ζπληειείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ΟΑΔΓ θαη ηα ελεξγά εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ελίζρπζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Σν ιφγν πήξε ε θα. Παλαγησηίδε Υξηζηίλα, Τπεχζπλε ηεο Πξάμεο «Γίθηπν Πξνψζεζεο ηεο 

Απαζρφιεζεο ζηελ Αηησιία» ε νπνία παξνπζίαζε ηελ κέρξη ζήκεξα πνξεία πινπνίεζεο ηεο 

Πξάμεο, αλαθέξνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γηθηχνπ αιιά θαη ηεο Πξάμεο γεληθφηεξα.  

Αθνινχζεζαλ εξσηήζεηο θαη κηα ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπ θνηλνχ θαη ησλ 

νκηιεηψλ, θαηά ηελ νπνία ιχζεθαλ αξθεηέο απφ ηηο απνξίεο ησλ παξεπξηζθφκελσλ, θπξίσο 

ζρεηηθά κε ηα ελεξγά εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ ΟΑΔΓ θαζψο επίζεο θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ γηα ηελ κεγαιχηεξε δηάρπζε ηεο 

ελεκέξσζεο φισλ ησλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνπο άλεξγνπο θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

 

 

Βάξνο ζηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα δίλεη ην ππνπξγείν Δξγαζίαο 

ηε ρνξήγεζε 19,4 εθαη. επξψ γηα ηε ιεηηνπξγία Πεξηθεξεηαθψλ Μεραληζκψλ Τπνζηήξημεο 

ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ δεκηνπξγία 2.000 θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη πάλσ απφ 12.000 λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο πξνρσξεί ην ππνπξγείν 

Δξγαζίαο. 

Πξνο ην ζθνπφ απηφ ην ππνπξγείν πξνρψξεζε ζε δεκφζηα πξφζθιεζε κε ηίηιν Λεηηνπξγία 

Πεξηθεξεηαθψλ Μεραληζκψλ Τπνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ησλ Κνηλσληθψλ 

πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη επξχηεξα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, 

θαιψληαο αλαπηπμηαθέο ζπκπξάμεηο λα αλαιάβνπλ ηε δεκηνπξγία δνκψλ ζηήξημεο 

ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Οη Πεξηθεξεηαθνί Μεραληζκνί ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο 

παξάγνληεο θαη εθπξνζψπνπο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη ζα ζπλελψζνπλ ηηο 

δπλάκεηο ηνπο γηα λα πινπνηήζνπλ δξάζεηο αλάπηπμεο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. ηφρνο 

είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο (one stop shop) γηα ηνπο θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο 

θαη ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ε ιεηηνπξγία θφκβνπ πιεξνθφξεζεο γηα ηελ θνηλσληθή 

νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 

ΣΑ ΒΑΗΚΑ ΖΜΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΝΔΔ ΡΤΘΜΗΔΗ ΛΖΞΗΠΡΟΘΔΜΩΝ ΟΦΔΗΛΩΝ  

Ζ πνιπζπδεηεκέλε ξχζκηζε νθεηιψλ ζε εθνξίεο, ηεισλεία θαη αζθαιηζηηθά ηακεία 

θαηαηέζεθε ηελ Πέκπηε 23 Οθησβξίνπ ζηε Βνπιή, κε πξφβιεςε άκεζεο εθαξκνγήο, δειαδή 

απφ ην Ννέκβξην,  ελψ απηή πνπ ζα αθνξά ζηα θφθθηλα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα ζα 

αθνινπζήζεη πηζαλφλ ηελ άιιε εβδνκάδα.  Ζ ελ ιφγσ ξχζκηζε  ζα πξνβιέπεη γελλαίν 

θνχξεκα ζηηο πξνζαπμήζεηο θαη ηα πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, ελψ ζα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εληαρζνχλ ζε απηήλ αθφκε θαη νθεηιέο νη νπνίεο θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκεο, 

έσο θαη ηηο 30 επηεκβξίνπ. Ωζηφζν, βαζηθή πξνυπφζεζε ππαγσγήο είλαη λα έρνπλ 

θαιπθζεί φιεο νη αζθαιηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ηξέρνληνο κήλα 

Οθησβξίνπ (ΔΝ.Φ.Η.Α., Φ.Π.Α. θ ν. θ.). Ζ αίηεζε γηα ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ζα πξέπεη 

λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ Μαξηίνπ 2015. 

 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε φζα ζα πξνβιέπεη ε ξχζκηζε: 

 Οθεηιέο κέρξη 15.000 επξψ, ξπζκίδνληαη ζε έσο 100 κεληαίεο δφζεηο, κε ην ειάρηζην 

πνζφ ηεο δφζεο λα θαζνξίδεηαη ζηα 50 επξψ.  Γηα ηελ παξνρή ησλ 100 δφζεσλ ζα πξέπεη 

λα θαιχπηνληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, φπσο γηα παξάδεηγκα εηζνδεκαηηθά. 



 ε 72 δφζεηο ζα κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ φιεο νη νθεηιέο απφ 15.001, έσο έλα εθαη. 

επξψ. 

 Πάλσ απφ απηφ ην φξην δελ ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο. 

 Δθηφο ηεο λέαο ξχζκηζεο κέλνπλ, φζνη έρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πάλσ απφ 1 

εθαη. επξψ. 

 Σν επηηφθην πνπ ζα ρξεψλεη ην δεκφζην κεηψλεηαη απφ  8,76% ζε 4,56%. 

 Οη πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο κεηψλνληαη απφ 20% έσο 100%. 

Αλαδξνκηθφ «θνχξεκα» πξνζαπμήζεσλ κέρξη 30%  

 Γηα ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ζα πξνβιέπνληαη απινχζηεξεο δηαδηθαζίεο, 

ελψ  

θαη΄ εμαίξεζε, ηα επεξγεηήκαηα ηεο ξχζκηζεο δελ ράλνληαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ ν 

νθεηιέηεο δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κέρξη 2 δφζεηο θαη’ έηνο ή κία δφζε γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο δχν κήλεο. ηε ζπλέρεηα φκσο, ζα πξέπεη 

λα ηελ θαηαβάιιεη κε κεληαία πξνζαχμεζε 2%.  

 Όζνη ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε δελ ζα ππάξρεη θίλδπλνο θαηαζρέζεσλ, 

πιεηζηεξηαζκψλ ή παξαθξαηήζεσλ ρξεκάησλ απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπο.  

 

Οη εθπηψζεηο ησλ πξνζαπμήζεσλ γηα φζνπο εληαρζνχλ ζηελ ξχζκηζε ησλ 72 δφζεσλ  

(15.000 € - 1 εθαη. €), έρνπλ σο εμήο: -100% γηα εθάπαμ θαηαβνιή, -90% εθφζνλ ηα ρξέε 

θαηαβιεζνχλ ζε 12 δφζεηο, -80% εθφζνλ ηα ρξέε θαηαβιεζνχλ ζε 24 δφζεηο, -70% εθφζνλ 

ηα ρξέε θαηαβιεζνχλ ζε 36 δφζεηο, -60% εθφζνλ ηα ρξέε θαηαβιεζνχλ ζε 48 δφζεηο, -50% 

εθφζνλ ηα ρξέε θαηαβιεζνχλ ζε 60 δφζεηο, -30% εθφζνλ ηα ρξέε θαηαβιεζνχλ ζε 72 

δφζεηο θαη -20% εθφζνλ ηα ρξέε θαηαβιεζνχλ ζε 100 δφζεηο 

 

ΤΠ. ΑΝ.: Παξάηαζε γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ έξγσλ ηνπ αλαπηπμηαθνχ λνκνχ. 

Με ηξνπνινγία-πξνζζήθε πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή, παξαηείλεηαη γηα έμη κήλεο αθφκε ε 

πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή απνδεηθηηθνχ έγθξηζεο ηξαπεδηθνχ δαλείνπ γηα έξγα πνπ έρνπλ 

ππαρζεί ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν 3908/11. Με ηε λέα ξχζκηζε νξίδεηαη σο θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή απνδεηθηηθνχ έγθξηζεο ηξαπεδηθνχ δαλείνπ ε 31-3-2015. 

 

Οινθιεξσκέλν πιαίζην απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπκςεθηζκνχ επηζηξνθήο θφξσλ θαη 

νθεηιψλ πξνο ηελ εθνξία θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

Γεκηνπξγήζεθε – γηα πξψηε θνξά ζηε ρψξα καο – έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην 

απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπκςεθηζκνχ επηζηξνθήο θφξσλ θαη νθεηιψλ πξνο ηελ εθνξία θαη ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία. 

Κνκβηθφ ζεκείν ζε απηφ ην λέν κεραληζκφ απηφκαηνπ ζπκςεθηζκνχ απνηεινχλ ε δεκηνπξγία 

ζηελ ΖΓΗΚΑ βάζεο δεδνκέλσλ πκςεθηζκνχ Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ πξνο ηνπο Φνξείο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη ειεθηξνληθά φινη νη εξγνδφηεο θαη 

αζθαιηζκέλνη κε νθεηιέο, αλεμάξηεηα εάλ έρνπλ ππαρζεί ή φρη ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο θαη 

ζπλεπψο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο δηαζηαχξσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ νθεηιεηψλ 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο.  

 

3ν Δπξσπατθφ θνηλνβνχιην επηρεηξήζεσλ: Οη Δπηρεηξήζεηο δεηνχλ κηα θηιηθφηεξε 

πξνο ηηο επηρεηξήζεηο Δ.Δ. 

Σν δηθφ ηνπο κήλπκα γηα κηα Δπξσπατθή Έλσζε πεξηζζφηεξν θηιηθή πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

έζηεηιαλ νη επηρεηξεκαηίεο – εθπξφζσπνη ησλ Δπηκειεηεξίσλ απ’ φιε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε πνπ ζπκκεηείραλ ζην «3ν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην Δπηρεηξήζεσλ» πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιεο. Σελ Διιάδα εθπξνζψπεζε αληηπξνζσπεία ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ ππφ ηνλ πξφεδξφ ηεο θ. Κσλζηαληίλν Μίραιν. Ο θ. Μίραινο ζηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπ αλαθέξζεθε ζην νμχηαην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αιιά θαη γεληθφηεξα νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν θαη δήηεζε λα πιεξνθνξεζεί γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Δ.Δ. 

ζρεδηάδεη λα ιχζεη ην κείδνλ απηφ πξφβιεκα. 



ΓΔΜΖ: Ζιεθηξνληθά ε θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ.  

Ζιεθηξνληθά ζα κπνξνχλ πιένλ λα θαηαζέζνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηηο φπνηεο κεηαβνιέο ηεο εηαηξηθήο 

θαηάζηαζεο. Απηφ πξνβιέπεη απφθαζε ησλ ππνπξγείσλ Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθψλ. Με 

άιιε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, ησλ ππνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, 

ζα παξέρεηαη άκεζα ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

εγγξάθσλ γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Ζιεθηξνληθά, ηέινο, ζα γίλεηαη θαη 

ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ, θαζψο θαη ε θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ζηνλ Οξγαληζκφ 

Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγνχληαη ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. 

 

 

Κνλδχιηα 12 Γηο. Δπξψ απφ ην ΔΠΑ γηα αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. 

Υξεκαηνδνηηθή έλεζε 12 δηζ. επξψ, εθηάθηνπ ραξαθηήξα γηα ηελ αλάθακςε ηεο αγνξάο κέζα 

απφ θνλδχιηα ηνπ ΔΠΑ, επηρεηξεί ε θπβέξλεζε.Σν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε ηελ 

πξνψζεζε «παθέηνπ» θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ γηα ην 2015, πνπ ζα αθνξά θπξίσο ηνπο 

θιάδνπο ησλ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο, ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ απαζρφιεζε. Πξφθεηηαη γηα θνλδχιηα πνπ ζα εθηακηεπηνχλ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ λένπ έηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξνπζίαζε πνπ έθαλαλ ν ππνπξγφο Αλάπηπμεο 

θ. Γέλδηαο θαη ν πθππνπξγφο θ. Κσλζηαληηλφπνπινο. Μεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ 

Κνκηζηφλ, απφ ηα 12 δηζ. ηα 4,9 δηζ. είλαη θνλδχιηα ηνπ ΔΠΑ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 ηα 

νπνία ζα δηαηεζνχλ λσξίηεξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηελ 

«αλαθνχθηζε» εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

 

Αλάζα κέζσ... Φξαλθθνχξηεο - Ση απνθάζηζε ε ΔΚΣ γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο 

Να κεηψζεη ην πνζνζηφ ηνπ θνπξέκαηνο πνπ επηβάιιεη ζηνπο ειιεληθνχο ηίηινπο πνπ 

θαηαηίζεληαη σο ελέρπξν γηα ηνλ δαλεηζκφ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ ην επξσζχζηεκα, 

απνθάζηζε ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. 

Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζα κπνξέζνπλ λα πάξνπλ "αλάζα" απφ 12 

έσο 15 δηζ. επξψ, θαζψο κέρξη ζήκεξα ε ΔΚΣ επέβαιιε κείσζε 60% ζηελ αμία ησλ ηίηισλ 

πνπ θαηαηίζεληαη ζην ζχζηεκα απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, ζην πιαίζην ηεο άληιεζεο 

ξεπζηφηεηαο απφ ην ζχζηεκα. 

Ωζηφζν, κε θνηλή απφθαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο 

ΔΚΣ, αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα. 

Αλακέλνληαη πιένλ επίζεκεο αλαθνηλψζεηο απφ ηελ ΔΚΣ, ελψ έσο ην επηέκβξην ε 

εμάξηεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ ηελ ΔΚΣ αλεξρφηαλ ζε 42,6 δηζ. επξψ. 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΩΝΣΑ ΑΛΛΗΩ: 2Ο πλέδξην γηα ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 3.11.2014, 

ηέγε  Γξακκάησλ θαη Σερλψλ. 

Οη ηάζεηο, νη επθαηξίεο θαη νη πξνθιήζεηο γηα ηελ Αλάπηπμε Βηψζηκσλ Κνηλσληθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ είλαη ην ζέκα ηνπ 2νπ πλεδξίνπ «Δπηρεηξψληαο Αιιηψο», πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 3 Ννεκβξίνπ 2014 θαη ψξα 9:00, ζηε ηέγε Γξακκάησλ θαη 

Σερλψλ ηνπ Ηδξχκαηνο Ωλάζε. Σν πλέδξην απνηειεί κία πξσηνβνπιία ηνπ British Council 

Greece θαη ηεο Α.. ΠΡΟΒΑΗ (ζηελ νπνία ζπκπξάηηνπλ ε ΔΛΔΠΑΠ, ε ΠΟΓΚΑκεΑ, ε 

MENTORING ΑΔ θαη ην ΔΒΔΑ), κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο 

Δπηρείξεζεο Έληαμεο «Ακθηηξίηε Κνηλ..Δπ.» θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα θαη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ 

Διιάδα. ην πιαίζην ηνπ πλεδξίνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαθνίλσζε θαη απνλνκή ησλ 

Βξαβείσλ Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Social Business Excellence Awards 2014. 

 

Με  φξνπο ε πξνιεπηηθή ζηήξημε ηεο Διιάδνο ηνλίδεη ν πξφεδξνο ηνπ Eurogroup. 

«Πξφσξε» ραξαθηήξηζε ν πξφεδξνο ηνπ Eurogroup Γέξνπλ Νηάηζεικπινπκ νπνηαδήπνηε 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ηη κέιιεη γελέζζαη κεηά ηελ εθπλνή ηνπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο ζην 

ηέινο ηνπ 2014. ε δειψζεηο ηνπ, ιίγν κεηά ηε ιήμε ηνπ Eurogroup ζην Λνπμεκβνχξγν, ν Γ. 

Νηάηζεικπινπκ αλέθεξε φηη πξνηεξαηφηεηα είλαη ε νινθιήξσζε ηεο πέκπηεο αμηνιφγεζεο 



θαη ε πινπνίεζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ δξάζεσλ. Γηεπθξίληζε σζηφζν φηη ελδερφκελε ρξήζε 

πξνιεπηηθήο πηζησηηθήο γξακκήο εθ κέξνπο ηεο Διιάδνο ζα ζπλνδεπζεί κε φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο. 

Δλεξγνπνηείηαη ν απηφκαηνο ζπκςεθηζκφο επηζηξνθψλ θφξνπ θαη νθεηιψλ ζε εθνξία θαη 

ηακεία. 

Σνλ απηνκαηνπνηεκέλν ζπκςεθηζκφ επηζηξνθήο θφξσλ θαη νθεηιψλ πξνο ηελ εθνξία θαη ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία πξνβιέπεη θνηλή απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Δξγαζίαο Γηάλλε Βξνχηζε θαη 

ηνπ πθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Γηψξγνπ Μαπξαγάλε. Κνκβηθφ ζεκείν ζε απηφ ην λέν 

κεραληζκφ απηφκαηνπ ζπκςεθηζκνχ απνηεινχλ ε δεκηνπξγία ζηελ ΖΓΗΚΑ βάζεο δεδνκέλσλ 

πκςεθηζκνχ Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζηελ νπνία 

θαηαρσξνχληαη ειεθηξνληθά φινη νη εξγνδφηεο θαη αζθαιηζκέλνη κε νθεηιέο, αλεμάξηεηα εάλ 

έρνπλ ππαρζεί ή φρη ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο θαη ζπλεπψο. 

 

ε 24 - 100 Γφζεηο νη νθεηιέο ησλ πνιηηψλ πξνο ηνπο δήκνπο. 

Μέρξη ηηο 30 Ννεκβξίνπ ηνπ 2014 ζα έρνπλ νη πνιίηεο ηε δπλαηφηεηα λα ξπζκίζνπλ - κε 

αίηεζή ηνπο - ηηο νθεηιέο ηνπο πξνο ηνπο δήκνπο θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, ζχκθσλα κε 

ηξνπνινγία πνπ θαηέζεζε ν ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ Αξγχξεο Νηηλφπνπινο. χκθσλα κε ηελ 

ηξνπνινγία πνπ ςεθίζζεθε ζηε Βνπιή, ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ θπκαίλεηαη απφ 24 έσο 100, 

αλάινγα κε ην χςνο ηεο νθεηιήο θαη απαιιάζζεηαη πιήξσο απφ πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο 

αλ εμνθιεζεί εθάπαμ. 

 

Δπίδνκα κεηξφηεηαο θαη ζε απηναπαζρνινχκελεο 

Δπίδνκα κεηξφηεηαο, ιφγσ θπνθνξίαο θαη ινρείαο, γηα ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ ζα 

ιακβάλνπλ νη απηναπαζρνινχκελεο γπλαίθεο, άκεζα αζθαιηζκέλεο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ 

Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ (ΔΣΑΑ), νη νπνίεο αζθνχλ απνθιεηζηηθά ειεχζεξν επάγγεικα. 

Σε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο πνπ αλέξρεηαη ζηα 200 επξψ ην κήλα, πξνβιέπεη θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζε 

είδνο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη ε άζθεζε ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο 

απνθιεηζηηθά. Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο, νη αζθαιηζκέλεο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 

αίηεζε ζηνλ νηθείν Σνκέα Αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΑΑ θαη ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ ή 

βεβαίσζε γηαηξνχ ηνπ καηεπηεξίνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηνθεηνχ. 

 

Γάλεηα 3,4 Γηο. γηα έξγα ππνδνκήο απφ ηελ ΔΣΔπ γηα Διιάδα, Γαιιία, Ηζπαλία θαη 

Μάιηα. 

Σε ρνξήγεζε δαλείσλ γηα έξγα ππνδνκήο ζηελ Διιάδα, ηε Γαιιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηε Μάιηα, 

ζπλνιηθνχ χςνπο 3,4 δηζ. επξψ αλαθνίλσζε ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ). 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθφ κέξνο απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 8,4 δηζ. επξψ, πνπ ελέθξηλε 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΣΔπ γηα ρνξήγεζε δαλείσλ. Απφ ην ίδην παθέην πεξίπνπ 2,9 

δηζ. επξψ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

  

Υνξήγεζε ηζαγέλεηαο ζε ηδηνθηήηεο αθηλήησλ απφ ηξίηεο ρψξεο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αγνξάο αθηλήησλ πξνσζεί ε θπβέξλεζε. 

Σε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ ηζαγέλεηα έπεηηα απφ καθξνρξφληα δηακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα 

ζα έρνπλ πιένλ νη επελδπηέο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηε ρψξα καο, αμίαο άλσ ησλ 250.000 

επξψ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο. Ζ αιιαγή απηή ζα πεξηιακβάλεηαη καδί κε άιιεο 

πνπ εηνηκάδεη ε θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα θάλεη αθφκε πην ειθπζηηθέο ηηο επελδχζεηο ζε 

αθίλεηε πεξηνπζία απφ ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ζηε ρψξα καο θαη αλακέλεηαη λα 

θαηαηεζνχλ πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή εληφο ησλ επνκέλσλ δχν εβδνκάδσλ.  

 

 

 



ΔΛ.ΣΑΣ.: ε θίλδπλν θηψρεηαο ην 35,7% ησλ Διιήλσλ. 

ε θίλδπλν θηψρεηαο ήηαλ πέξπζη ην 23,1% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ή 2.529.000 άηνκα, 

κε ηελ Διιάδα λα θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ «28», ελψ άθξσο 

αλεζπρεηηθή είλαη θαη ε εθηίλαμε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο ΔΛΣΑΣ 

έηνπο 2013. Δάλ δε, ιεθζεί ππφςε ν θίλδπλνο ηεο θηψρεηαο ή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

ηφηε ην πνζνζηφ «εθηηλάζζεηαη» ζην 35,7% θαη αθνξά ζε 3.904.000 άηνκα (επηπιένλ 

108.700 άηνκα απφ ην 2012), ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ήδε ζνβαξέο ζηεξήζεηο βαζηθψλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ή δνπλ ζε λνηθνθπξηά ηα κέιε ησλ νπνίσλ δελ έρνπλ θαλνληθή 

εξγαζία, αιιά ππναπαζρνινχληαη θαη θαηά ζπλέπεηα ππνακείβνληαη. 

 

Γηαδηθηπαθφ site All4Greece 

Σν δηαδηθηπαθφ site All4Greece έρεη αλαπηπρζεί απφ ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, κε 

θχξην ζηφρν ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξντφλησλ 

ηνπο, ζην εμσηεξηθφ. 

Σν site All4Greece απνηειεί έλα πιήξεο ειιεληθφ portal γηα ηε δσξεάλ ειεθηξνληθή πξνβνιή 

ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο, ηελ ειεθηξνληθή παξνρή ππεξεζηψλ 

ζηνπο ηνκείο ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα, ηελ παξνρή θιαδηθψλ 

κειεηψλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα αγνξέο ζηφρνπο θαη ελδηαθέξνληαη λα εμάγνπλ ηα πξντνληα 

ηνπο. 

ην site All4Greece ήδε ζπκκεηέρνπλ αξθεηέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αιιά θαη εηαηξίεο 

ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. Σειεί δε ππφ ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο , απεπζπλζείηε ζηνλ ππ.Γξ.ΔΜΠ. η.Τπεξήθαλν, ηει, 210-

8817360-29 e-mail: info@all4greece.com all4greece.com@gmail.com 

 

ΔΛ.ΣΑΣ.: Έιιεηκκα 12,2% θαη ρξένο 174,9% ην 2013. 

ηα 22,3 δηζ. επξψ, ή ζην 12,2% επί ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο, αλήιζε ην 

έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ην 2013, ζχκθσλα κε ην ESA 2010, ελψ ην αθαζάξηζην 

ελνπνηεκέλν ρξένο, ζε νλνκαζηηθέο ηηκέο, ζην ηέινο ηνπ 2013 αλήιζε ζε 319,1 δηζ. επξψ, ή 

ζην 174,9% ηνπ ΑΔΠ. Σα ζηνηρεία απηά, πνπ δεκνζηνπνίεζε ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 

θαηαξηίζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο δεχηεξεο θνηλνπνίεζεο Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνχ 

Διιείκκαηνο (ΓΤΔ) ηνπ 2014. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. πξνθχπηεη επίζεο φηη ην ΑΔΠ 

ηεο ρψξαο θαηέγξαςε απψιεηεο 43,77 δηζ. επξψ ηελ πεξίνδν 2010- 2013. Δηδηθφηεξα, ην 

ΑΔΠ δηακνξθψζεθε ζε 182,438 δηζ. επξψ ην 2013, απφ 194,204 δηζ. επξψ ην 2012, απφ 

207,752 δηζ. επξψ ην 2011 θαη 226,21 δηζ. επξψ ην 2010. 

 

Κ. ΜΗΥΑΛΟ: Να πινπνηεζνχλ άκεζα νη εμαγγειίεο γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο. 

«Ζ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα αλακέλεη λα πινπνηεζνχλ άκεζα νη εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο 

γηα ηε ξχζκηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ αζθαιηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ νθεηιψλ πνπ 

απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο», δήισζε ν πξφεδξνο ηεο ΚΔΔ, 

ν νπνίνο δεηά ε ξχζκηζε γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία λα γίλεη 

ζε 100 δφζεηο θαη κε κείσζε ησλ πξνζαπμήζεσλ θαηά 90%. Κπξίαξρν ξφιν γηα ηελ 

απφδνζε ηεο ξχζκηζεο ζα παίμεη ε δηακφξθσζε ηνπ επηηνθίνπ, ην νπνίν ζήκεξα βξίζθεηαη 

ζε πςειά επίπεδα ηεο ηάμεο ηνπ 4,25%. Όπσο είπε ν θ. Μίραινο «Όηαλ ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο γηα ηα απνζεκαηηθά ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαηαβάιεη επηηφθην θαηά κέζν φξν 

1,8%, δελ κπνξεί ε επηβάξπλζε γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο λα ππεξβαίλεη ην 2,5%. ε 

πεξίπησζε πνπ ε θπβέξλεζε επηκείλεη γηα κηθξφηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο (72 κελψλ) 

απνπιεξσκή νθεηιψλ άλσ ησλ 15.000 επξψ, φπσο αλαθέξνπλ πιεξνθνξίεο, ηφηε ζα 

πξέπεη γηα ηνπο πξψηνπο 12 κήλεο λα θαηαβάιιεηαη κεησκέλε δφζε θαηά ην ήκηζπ ιφγσ ηεο 

αξλεηηθήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη λα ελζσκαησζεί ην ελαπνκείλαλ πνζφ ζηηο 60 δφζεηο 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ». 

 

 

 

 



Αλάπηπμε θαη πξσηνγελέο πιεφλαζκα 2,9% ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2015 

Πξσηνγελέο πιεφλαζκα 2,9% ηνπ ΑΔΠ ή 5,4 δηζ. επξψ, ξπζκφ αλάπηπμεο 2,9%, 

πεξαηηέξσ κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζην 160% ηνπ ΑΔΠ, πξνβιέπεη 

ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2015, πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ν ππνπξγφο 

αλαπιεξσηήο Οηθνλνκηθψλ Υξ. ηατθνχξαο.  

ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έρνπλ ελζσκαησζεί ε κείσζε ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαηά 30%, φπσο θαη ην λέν πιαίζην ξχζκηζεο νθεηιψλ πξνο ην 

Γεκφζην θαη ηα Σακεία, βάζεη πνιιψλ δφζεσλ.  

 

Νέν πξφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ γηα αλέξγνπο 29-64 

Απφ 13 Οθησβξίνπ μεθηλά ην λέν πξφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηελ πξνψζεζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο 16.600 αλέξγσλ, θπξίσο ρακειψλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, ειηθίαο 29 έσο 64 εηψλ. 

Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη, κε ζπλδπαζκέλεο δξάζεηο θαηάξηηζεο, πξαθηηθήο άζθεζεο, 

πηζηνπνίεζεο ησλ δεμηνηήησλ θαη απαζρφιεζεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: 

• Πξφγξακκα ζεσξεηηθήο άζθεζεο 100 σξψλ. 

• Πξαθηηθή άζθεζε ησλ σθεινπκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο (δηάξθεηαο 300 σξψλ). 

• Γξάζεηο πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο. 

• Πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηα νπνία ζα απνθηήζνπλ νη 

σθεινχκελνη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

• Δγγπεκέλε απαζρφιεζε κε πιήξε αζθάιηζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηνπιάρηζηνλ γηα ην 25% ησλ εθπαηδεπζέλησλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ δχν ζπλερφκελσλ κελψλ (25 εκεξνκίζζηα αλά κήλα) θαζψο θαη παξνρή 

ζπζηαηηθήο επηζηνιήο απφ ηνλ εξγνδφηε. 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα απφ 

ηηο 13 Οθησβξίνπ θαη ψξα 11:00 κέρξη θαη ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2014, ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε www.voucher.gov.gr. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ ΟΑΔΓ. 

 

Τπφ ηνλ έιεγρν ηεο ΔΚΣ νη Διιεληθέο ηξάπεδεο απφ 4 Ννέκβξηνπ. 

Τπφ ηελ θαζεκεξηλή επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ) ζα 

βξίζθνληαη νη ηέζζεξηο ειιεληθνί ζπζηεκηθνί φκηινη (Δζληθή, Σξάπεδα Πεηξαηψο, Alpha Bank, 

Eurobank), απφ ηηο 4 Ννεκβξίνπ. Απφ εθείλε ηελ εκέξα, ε Δπξσηξάπεδα ζα αλαιάβεη ηελ 

άκεζε επνπηεία ησλ 120 κεγαιχηεξσλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, νη νπνίνη 

αληηπξνζσπεχνπλ πάλσ απφ 85% ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ζην 

πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο. 

 

ΓΚ. ΥΑΡΓΟΤΒΔΛΖ: ηελ αγνξά 7,2 Γηο. Δπξψ γηα ππνρξεψζεηο ηνπ δεκνζίνπ πξνο 

ηδηψηεο.  

Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, κηιψληαο ζηελ Δηήζηα Οηθνλνκηθή Γηάζθεςε ηεο Διιεληθήο 

Έλσζεο Δπηρεηξεκαηηψλ, αλαθεξφκελνο ζην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, επηζήκαλε, 

κεηαμχ άιισλ, φηη ππάξρεη ε κείσζε θαηά 30% ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο, θαη απφ 

θέηνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ε βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ ξπζκίζεσλ ιεμηπξφζεζκσλ 

θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ. ε φ,ηη αθνξά ηηο ιεμηπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο απνπιεξσκήο ηνπο. Δθηίκεζε, δε, φηη σο ην ηέινο ηνπ 2014 ζα 

έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά 7,2 δηζ. επξψ γηα ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

πξνο ηδηψηεο.  

 

Απμεκέλε ε απνξξφθεζε ΔΠΑ ηνλ Οθηψβξην. 

Καηά 10,3% απμήζεθε, έσο ηηο αξρέο Οθησβξίνπ, ν ξπζκφο απνξξφθεζεο ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΔΠΑ (πγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ΠΓΔ), ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2013. πγθεθξηκέλα, φπσο αλέθεξε ν πθππνπξγφο Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο Οδπζζέαο Κσλζηαληηλφπνπινο, ην πνζνζηφ απνξξφθεζεο έθζαζε ζην 



53,2% ηνπ ζπλφινπ (απφ 48,3 % ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2013), πξνζζέηνληαο επηπιένλ αθφκα 

600 εθαη. επξψ πφξνπο ζηελ αγνξά. εκεηψλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ απνξξφθεζεο 

ηελ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, αλέξρεηαη κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ζε 75% ( ή 80% 

ζε θνηλνηηθή ζπλδξνκή). 

 

Άκεζε επηζηξνθή ΦΠΑ ζηηο ζπλεπείο επηρεηξήζεηο. 

Τπεγξάθε, απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ θα Αηθαηεξίλε αββατδνπ ε 

απφθαζε γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ θαηαιφγνπ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ άκεζε, θαηά 

πξνηεξαηφηεηα θαη ρσξίο έιεγρν επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ θαηάινγν ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη ζπλεπείο ζηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη δελ έρνπλ 

ππνπέζεη ζε θνξνινγηθέο παξαβάζεηο νη νπνίεο ζα δηθαηνχληαη άκεζε επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ. 

ηφρνο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ είλαη 

ε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε επίζπεπζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο ηνπ ΦΠΑ ζε εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. 

   

Νέν θαζεζηψο απφδνζεο ΦΠΑ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ξεθίλεζε απφ ηελ Σεηάξηε 1 Οθησβξίνπ 2014, ε εθαξκνγή ηνπ λένπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο 

απφδνζεο ηνπ ΦΠΑ κε βάζε ην νπνίν ν θφξνο δελ ζα απνδίδεηαη αλ δελ εηζπξάηηεηαη απφ 

ηελ επηρείξεζε. θνπφο είλαη ε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ θπξίσο 

επηρεηξήζεσλ θαη ε δεκηνπξγία ελφο θηιηθφηεξνπ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο 

ηνπο, φπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 

 

22 Δθαη Δπξψ γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ ICT FOR GROWTH. 

Σε ρξεκαηνδφηεζε κε 22 εθ. επξψ ησλ εηαηξηψλ πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην  Πξφγξακκα  ICT 

for GROWTH ελέθξηλε ν πθππνπξγφο Αλάπηπμεο θ. Οδπζζέαο  Κσλζηαληηλφπνπινο,. 

εκεηψλεηαη, φηη ηα παξαπάλσ θνλδχιηα δεζκεχηεθαλ ψζηε λα εληαρζνχλ φιεο νη 

επηιαρνχζεο εηαηξίεο ζην πξφγξακκα. Σέινο αλαθνηλψζεθε φηη μεθίλεζε θαη ζα νινθιεξσζεί 

κέρξη ηέινο Ννεκβξίνπ,  ε εθηακίεπζε γηα ηελ πιεξσκή ησλ ήδε πινπνηεζέλησλ ζην ίδην 

Πξφγξακκα, ζπλνιηθνχ χςνπο 10 εθαη. επξψ.  

 

Νέν εκπνξηθφ πξφηππν ζηελ Καιηθφξληα. 

Ζ πνιηηεία ηεο Καιηθφξληα ελέθξηλε ην λέν εκπνξηθφ πξφηππν πηνζεηψληαο νξηζκέλα - φρη 

φια - απφ ηα απζηεξφηεξα φξηα πνπ είραλ πξνηαζεί. 

 

Οη αξρηθέο πξνηάζεηο έηπραλ δηεμνδηθψλ ζπδεηήζεσλ θαη αλαιχζεσλ (βι. 

"Aπνθιεηζηηθφ:Ξεθίλεζε ε αιιαγή νλνκαζηψλ θαη πνηνηηθψλ θαηεγνξηψλ ειαηνιάδνπ"). ηνλ 

δηάινγν ζπκκεηείραλ ζεζκηθνί θνξείο (Δπξσπατθή Eπηηξνπή, Γηεζλέο πκβνχιην 

Διαηνθνκίαο), επηζηήκνλεο, εηαηξείεο (SOVENA, DEOLEO θ.α.). 

 

Σν λέν απηφ πξφηππν ηζρχεη κφλν γηα ηνπο ειαηνπαξαγσγνχο ηεο Καιηθφξληα θαη κάιηζηα γηα 

φζνπο παξάγνπλ άλσ ησλ 19 ηφλσλ ειαηνιάδνπ. Γελ ζίγεη νχηε ηηο άιιεο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ 

νχηε ηα εηζαγφκελα ειαηφιαδα. Όκσο, ν ιφγνο πνπ έηπρε ηφζν κεγάιεο πξνζνρήο είλαη ε 

δηάρπηε εθηίκεζε πσο πξφθεηηαη κφλν γηα ηελ αξρή θαη πσο αξγά ή γξήγνξα ην λέν απηφ 

πξφηππν (ή θάηη αλάινγν) ζα επεθηαζεί. Δπεηδή ε αγνξά ησλ ΖΠΑ κε 300.000 ηφλνπο είλαη 

ζήκεξα ε κεγαιχηεξε ζηνλ θφζκν εθηφο Μεζνγείνπ (ε "αηκνκεραλή" ηεο παγθφζκηαο 

θαηαλάισζεο) θαη απνηειεί νδεγφ θαη γηα άιιεο ρψξεο, ε ζεκαζία απηψλ ησλ εμειίμεσλ είλαη 

πξνθαλήο. 

 

Παξνπζηάδνπκε παξαθάησ νξηζκέλεο απφ ηηο αιιαγέο πνπ αλαθεξζήθακε παξαπάλσ: 

Διεχζεξε νμχηεηα 

≤ 0,5 γηα ην έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν 

http://www.olivenews.gr/el/article/4631/a%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE-%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83


≤ 1,0 γηα ην παξζέλν  ειαηφιαδν 

>1,0 γηα ην αθαηέξγαζην (φξνο πνπ αληηθαζηζηά ην γλσζηφ σο κεηνλεθηηθφ ή 

βηνκεραληθφ ή ιακπάληε 

 

Τπεξνμείδηα 

≤ 15,0 γηα ην έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν (αληί γηα 20,0) 

 

Κ232 

2,40 γηα ην έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν (αληί γηα 2,50) 

 

Κ270 

0,22 γηα ην έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν (ην ίδην) 

 

Δηζάγεηαη ην θξηηήξην ηεο ππξνθαηνθπηίλεο (ΡΡΡs) κε φξην ≤ 17 

 

Δηζάγεηαη ην θξηηήξην ησλ δηγιπθεξηδίσλ (1,2 Diacylglycerols, DAGs) κε 

φξην ≥35 

 

 

Δπεηδή ην λέν πξφηππν ηεο Καιηθφξληα είλαη αξθεηέο ζειίδεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ην Olivenews.gr. 

 

Σέινο, λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηελ Διιάδα ε ζπδήηεζε γηα ηα λέα πξφηππα δελ έρεη επηζήκσο 

αλνίμεη κε ηελ αηηηνινγία φηη ηα ειιεληθά ειαηφιαδα δελ έρνπλ ραξηνγξαθεζεί. O κφλνο 

επαγγεικαηηθφο ζχλδεζκνο πνπ έρεη ηαρζεί ππέξ είλαη ηα Δι3Π (Διαηνθνκηθά Πξντφληα 

Πηζηνπνηεκέλεο Πνηφηεηαο). 

 

Θέκα: Αλαλέσζε εγγξαθήο εγθαηαζηάζεσλ ηξνθίκσλ. 

αο ελεκεξψλνπκε φηη βάζεη ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ ηνπ Νφκνπ ησλ ΖΠΑ πεξί 

Δθζπγρξνληζκνχ ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (FSMA-παξ.102), φιεο νη εγθαηαζηάζεηο 

ηξνθίκσλ νπνίεο εμάγνπλ ζηηο ΖΠΑ πξντφληα δηαηξνθήο, πξέπεη λα αλαλεψλνπλ ηελ 

εγγξαθή ηνπο (δήισζε θαηαρψξεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο/ food facility registration) 

θάζε δχν έηε (ζε δπγφ έηνο). H ελ ιφγσ δηαδηθαζία είλαη ππνρξεσηηθή, θαη γηα ην ηξέρνλ έηνο 

ε πεξίνδνο αλαλέσζεο έρεη νξηζζεί απφ 1εο Οθησβξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ.  

 

Ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο έρεη αλαξηεζεί ζρεηηθή πιεξνθφξεζε:  

(α) Γεληθέο πιεξνθνξίεο:  

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/Fo

odDefense/ucm331959.htm 

http://www.fda.gov/Food/FoodDefense/Bioterrorism/FoodFacilityRegistration/default.htm  

 

 (α) Αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία: 

https://www.access.fda.gov/oaa/logonFlow.htm;jsessionid=JvvSS43bRhQjT5PLDQyJChQnp

8jyL4xBRLzyvppmtny37nG6pLKM!1398753036?execution=e1s1 

 

Ξεθίλεζαλ νη αηηήζεηο εγγξαθήο ζην Διαηνθνκηθφ Μεηξψν. 

Οη θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ελεκεξψλνπλ ηνπο 

ειαηνπαξαγσγνχο, πνπ επηζπκνχλ λα θαηαρσξήζνπλ λέα ειαηνηεκάρηα, λα ηξνπνπνηήζνπλ 

ζηνηρεία ηνπο ή λα πξνβνχλ ζε κεηαβηβάζεηο ζην Διαηνθνκηθφ Μεηξψν, φηη κπνξνχλ λα 

ππνβάιινπλ ζρεηηθέο αηηήζεηο ζηηο Τπεξεζίεο. 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/FoodDefense/ucm331959.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/FoodDefense/ucm331959.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodDefense/Bioterrorism/FoodFacilityRegistration/default.htm
https://www.access.fda.gov/oaa/logonFlow.htm;jsessionid=JvvSS43bRhQjT5PLDQyJChQnp8jyL4xBRLzyvppmtny37nG6pLKM!1398753036?execution=e1s1
https://www.access.fda.gov/oaa/logonFlow.htm;jsessionid=JvvSS43bRhQjT5PLDQyJChQnp8jyL4xBRLzyvppmtny37nG6pLKM!1398753036?execution=e1s1


 

ην Διαηνθνκηθφ Μεηξψν εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά φινη νη θαιιηεξγεηέο ειηάο πξνθεηκέλνπ 

λα εηζπξάηηνπλ ηελ εληαία θνηλνηηθή ελίζρπζε θαη λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα 

εληζρχνληαη κέζσ θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

Δπίζεο, ε εγγξαθή ζην Διαηνθνκηθφ Μεηξψν είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ είζπξαμε 

απνδεκηψζεσλ απφ ηνλ ΔΛΓΑ θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο γηα πψιεζε ειαηνιάδνπ 

θαη ειηψλ ζηηο ιατθέο αγνξέο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη παξαγσγνί πνπ έρνπλ εγγξαθεί ήδε ζην Διαηνθνκηθφ Μεηξψν θαηά ηα 

πξνεγνχκελα έηε θαη δελ έρεη πξνθχςεη απφ ηφηε θακία κεηαβνιή δελ νθείινπλ λα πξνβνχλ 

ζε θάπνηα ελέξγεηα. 

 

Γηα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία νη παξαγσγνί 

κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ αλήθνπλ. 

 

Απνδεκηψζεηο απφ ΔΔ- Νέν παθέην  21 Δθαη. Δπξψ γηα ηνπο Έιιελεο αγξφηεο. 

Απνδεκηψζεηο χςνπο 21 εθ. επξψ γηα ηελ Διιάδα πξνβιέπεη λέν πξφγξακκα γηα έθηαθηα 

κέηξα ζηήξημεο ηεο αγνξάο εππαζψλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζπλνιηθνχ χςνπο 165 εθ. επξψ, 

πνπ ελέθξηλε ε Κνκηζηφλ κεηά ηε ξσζηθή απαγφξεπζε ησλ εηζαγσγψλ νξηζκέλσλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ ηεο ΔΔ. Ζ απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο νξίδεη αλψηαηε πνζφηεηα 

48.075 ηφλσλ πνπ κπνξνχλ λα απνζπξζνχλ εληάζζνληαο θαη ηα εζπεξηδνεηδή ζηα πξντφληα 

πνπ ζα ηχρνπλ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο, ελψ δελ πεξηιακβάλεη εμαγσγηθά πξντφληα φπσο νη 

θξάνπιεο, φπνπ ην 90% ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο ζηελ Διιάδα εμάγεηαη ζηε Ρσζία. 

 

Πξφζιεςε Απεμαξηεκέλσλ ηνπ ΚΔΘΔΑ Παξέκβαζε, κέζσ πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο 

ηεο Απαζρφιεζεο γηα πξφζιεςε αηφκσλ απφ Δππαζείο Κνηλσληθέο Οκάδεο 

 Δηδηθφ ηξηεηέο Πξφγξακκα ελίζρπζεο εξγνδνηψλ απφ ηνλ ΟΑΔΓ, κε επηρνξήγεζε πνπ 

αληηζηνηρεί ζην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, γηα ηελ πξφζιεςε 2.300  

αλέξγσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (A.κε.Α), Απεμαξηεκέλσλ απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, 

Απνθπιαθηζκέλσλ, Νεαξψλ Παξαβαηηθψλ Αηφκσλ ή Νεαξψλ Αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

θνηλσληθφ θίλδπλν, κπνξεί λα επηδνηήζεη θαη ηελ πξφζιεςε κειψλ ηνπ γξαθείνπ 

δηαζχλδεζεο ηνπ ΚΔΘΔΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ. 

  

Γηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

 

Δίλαη νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, πλεηαηξηζκνί, Δπαγγεικαηηθά σκαηεία θαη Δλψζεηο απηψλ, 

σκαηεία, Αζηηθέο Δηαηξίεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί 

(Ν.2716/17.5.1999), Κνηλνπξαμίεο θαη γεληθά Δξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 

Ωο πνζφ επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, φπσο 

ππνινγίδεηαη θαη’ έηνο, γηα φινπο ηνπο θιάδνπο θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ηεο 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΔΑΜ, θαζψο θαη ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο,  εθείλσλ πνπ ην 

ΗΚΑ εηζπξάηηεη ή ζπλεηζπξάηηεη ππέξ Φνξέσλ θαη Κιάδσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

 

Δπίζεο, σο πνζφ επηρνξήγεζεο νξίδεηαη επηπιένλ ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ δψξσλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θαη ησλ επηδνκάησλ αδείαο, 

γηα ηνπο κήλεο πνπ απηά θαηαβάιινληαη. 

  

ε πεξίπησζε πνπ ελδηαθέξεζηε λα κάζεηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ππνςήθηνπο 

κέζσ ηνπ ΚΔΘΔΑ – ΠΑΡΔΜΒΑΖ, κπνξείηε λα θαιείηε ζηα ηειέθσλα ηνπ ΚΔΘΔΑ: 210 

3845029, θνο Νίθνο Εαραξάθεο. 

 



Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ κπνξείηε λα επηζπεπηείηε ηελ ζειίδα 

ηνπ ΟΑΔΓ: 

  

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=630&Itemid=764&lang=

el 

<http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=630&Itemid=764&lang

=el>  
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ΕΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ 

 

ΘΕΜΑ: 
1. IDF 2014 

 
   9ε Γηεζλήο Έθζεζε Γεξκαηίλσλ Δηδψλ θαη Γνχλαο 

http://www.istanbulleather.com 

 

1. HOME & TEX     

20
ε
 Γηεζλήο Έθζεζε Λεπθώλ Δηδώλ    

www.cnrhometex.com 
 

2. .ZUCCEV HOUSEWARE 

    Γηεζλήο Έθζεζε Οηθηαθώλ Δηδώλ, Αμεζνπάξ Οηθηαθήο Φξήζεο, Υαιηθώλ θαη 

Οηθηαθώλ Σπζθεπώλ. 
www.cnrzuccev.com 

Από 19  έως 22 Νοεμβρίοσ 2014 στην Κωνσταντινούπολη της Τοσρκίας 

 

3.  MUNICIPALITY - URBAN 2014 

16
H
 Γηεζλήο Έθζεζε Οηθνδνκηθώλ Μεραλεκάηωλ, Δμνπιηζκνύ Ορεκάηωλ, 

Ορεκάηωλ      Μαδηθήο Μεηαθνξάο, Ππξόζβεζεο, Αζθάιεηαο, Δπαγγεικαηηθήο Υγηεηλήο θαη 

Αζθάιεηαο Δξγαζίαο,  Φωηηζκνύ, Γεπέδωλ, Λνγηζκηθνύ Έμππλωλ Σπηηηώλ , Σπζηεκάηωλ 

Μέηξεζεο ,Αλάιπζεο, Δπεμεξγαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Απνβιήηωλ, θαζώο θαη 

Άιιωλ  Αλαγθώλ ηωλ Γήκωλ. 

http://www.citiesfairistanbul.com/ 

Από 27  έως 30 Νοεμβρίοσ 2014 στην Κωνσταντινούπολη της Τοσρκίας. 

 

4. RUBBER 2014 
8

H
 Γηεζλήο Έθζεζε Βηνκεραλίαο Διαζηηθώλ 

http://www.rubberistanbul.com/ 

5. Από 27  έωο 30 Ννεκβξίνπ 2014 ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο Τνπξθίαο. 

 
6. MINING TURKEY 

2014                                                                                                                                
         6H Γηεζλήο Έθζεζε Οξπρείσλ, Μεραλεκάησλ Δμφξπμεο, Δμνπιηζκνχ θαη 

Μεηαθνξηθψλ Ορεκάησλ  
http://www.miningturkeyfair.com/ 

Από 27  έως 30 Νοεμβρίοσ 2014 στην Κωνσταντινούπολη της Τοσρκίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istanbulleather.com/
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Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Απζηξαιία 

Ζ ΓΔΘ-HELEXPO δηνξγαλψλεη επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Απζηξαιία, απφ 18 έσο 25 

Ννεκβξίνπ 2014, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Γξαθείν ηεο Αλ.Γελ.Γξακκαηέσο ΓΟ & Α ζηε Θεζζαινλίθε. 

Δπίζεο ζπλεξγάδνληαη ην Διιελν-Απζηξαιηαλφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηεο 

Βηθηψξηαο θαη ην Διιελν- Απζηξαιηαλφ Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην, έρνληαο παξάιιεια ηε 

ζηήξημε ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηελ Απζηξαιία θαη ηεο Πξεζβείαο ηεο Απζηξαιίαο ζηελ 

Διιάδα. 

Έρεη ήδε αλαθνηλσζεί ην πξφγξακκα ηεο απνζηνιήο θαζψο επίζεο θαη ην αλαιπηηθφ θφζηνο. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο επηρεηξεκαηηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη 

λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ απνζηνιή, λα επηθνηλσλήζεηε κε ηε ΓΔΘ-HELEXPO , ζην ηειέθσλν 

:2310-291134, e-mail : exabroad1@helexpo.gr 
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Έκθεζη 

ΣΡΟΦΘΜΑ – ΠΟΣΑ-ΑΡΣΟΠΟΘΪΑ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΘΚΗ 

& 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΘΑΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΟ ΕΞΟΠΛΘΜΟ  

12-14 Γεθεκβξίνπ 2014  

                        Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Κέληξν Κξήηεο Γνχξλεο 
Ζξαθιείνπ  

12 ωο 14 Γεθεκβξίνπ ζε πεξηκέλνπκε ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθό Κέληξν Κξήηεο ζηηο Γνύξλεο 

Ηξαθιείνπ! 

12 έωρ 14 Δεκεμβπίος ην Διεθνέρ Εκθεζιακό Κένηπο Κπήηηρ γίλεηαη ην θέληξν 

ζπλάληεζεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηεο καδηθήο εζηίαζεο! Η Έκθεζη 

Σπόθιμα – Ποηά – Απηοποιία – Ζασαποπλαζηική & Ξενοδοσειακόρ – Επαγγελμαηικόρ 

Εξοπλιζμόρ παίξλεη λέα πλνή θαη κεηακνξθώλεηαη ζην εξγαιείν δνπιεηάο πνπ πάληα 

αλαδεηνύζαηε ζηελ Κξήηε! 

9
Ο

 Κπηηικόρ Διαγωνιζμόρ Μαγειπικήρ – Ζασαποπλαζηικήρ & Καλλιηεσνικήρ 

Δημιοςπγίαρ ηηρ Μεζογείος ,BaristaCoffeeSeminars, 

BartendersCocktailSeminarsκε βεβαίωζε παξαθνινύζεζεο θαη πεξηνξηζκέλν αξηζκό , 

Online Business Marketing, Social Media Marketing Seminar γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο 

επηρείξεζήο κνπ εύθνια & γξήγνξα κε ηε ρξήζε ηωλ SocialMediaθαη ηωλ ειεθηξνληθώλ 

κέζωλ, WINESHOWθαη αθόκε πεξηζζόηεξα! 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη Γειώζεηο Σπκκεηνρήο κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε ζην 

210 2772244 & ζην alfaexpo@otenet.grή λα καο βξείηε ζην facebookALFAEXPO θαη ζα 

ραξνύκε λα βνεζήζνπκε λα βξνύκε καδί ην ρώξν ζαο ζηελ επηηπρία! 

 

 

Δθζέζεηο ζηνλ θφζκν 
 

NATURAL PRODUCTS SCANDINAVIA & NORDIC ORGANIC FOOD FAIR 

Πφιε: νπεδία 

Ζκεξνκελία:26 - 27 Οθησβξίνπ 2014 

Δθζέκαηα: Σξφθηκα θαη πνηά, ζπζηαηηθά, βηηακίλεο θαη ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο , 

θαιιπληηθά θπζηθήο θξνληίδαο θαη πξνζσπηθήο πγηεηλήο. 

mailto:alfaexpo@otenet.gr


Πιεξνθνξίεο: site : www.reco-exports.com 

 

 

19th EDITION OF INDAGRA 

Πφιε: Βνπθνπξέζηε, Ρνπκαλία 

Ζκεξνκελία:29 Οθησβξίνπ – 2 Ννεκβξίνπ 2014 

Δθζέκαηα:γεσξγία, θεπνπξηθή, Ακπεινπξγία θαη Κηελνηξνθία 

Πιεξνθνξίεο:ηει : +40 758 837 725 θαμ +40 21 207 70 70 

site : www.indagra.ro, e-mail : indagra@romexpo.ro;valentin.iordache@romexpo.ro 

 

EU PRODUCTS FAIR 

Πφιε: Πεθίλν, Κίλα 

Ζκεξνκελία: 29 Οθησβξίνπ – 3 Ννεκβξίνπ 2014 

Δθζέκαηα: επξσπατθά πξντφληα 

Πιεξνθνξίεο: site : www.chinese-chamber.gr 

 

GREEK WELCOMES YOU IN LONDON – FOOD &ART 

Πφιε: Λνλδίλν, Αγγιία 

Ζκεξνκελία: 31 Οθησβξίνπ – 2 Ννεκβξίνπ 2014 

Δθζέκαηα: ειιεληθά αγαζά θαη ππεξεζίεο 

Πιεξνθνξίεο: ηει : +3554 2228980, 2247323 θαμ +3554 2228979, e-mail : ecocom-

tirana@mfa.gr 

 

INTERFOOD & DRINK 

Πφιε: φθηα, Βνπιγαξία 

Ζκεξνκελία: 5-8 Ννεκβξίνπ 2014 

Δθζέκαηα: ηξφθηκα, πνηά, πξφζζεηα ηξνθίκσλ, κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο γηα παξαγσγή 

θαη επεμεξγαζία 

Πιεξνθνξίεο: Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε φθηα ηει:+35 92 9447959, 9447790, fax: +35 92 

9505375, e-mail: ecocomsofia@ mfa.gr__ 

 

Δπηρεηξεκαηηθά λέα - Γξαθείσλ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ 

ΚΗΝΑ 

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

καο ελεκεξψλεη γηα ηελ χπαξμε γξαθείνπ ππνζηήξημεο ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Πεθίλν, ecocom-beijing@mfa.gr  

 

ΚΔΝΤΑ 

Σν Πξνμελείν ηεο Κέλπαο ζηελ Διιάδα, καο ελεκεξψλεη φηη ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη 

ζηελ Κέλπα πξνο ΖΠΑ & Δ.Δ είλαη ρσξίο δαζκνχο . 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Πεθίλν, www.kenyagreece.com  

 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε 

πξνθεξχμεηο πνπ αθνξνχλ: 

• Πξνκήζεηα ειεθηξνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ . Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 

27.10.2014 

• Γεληθέο επηζθεπέο θαισδηαθψλ ζπζηεκάησλ . Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 

3.11.2014 

• Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ. Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 

20.10.2014 

http://www.reco-exports.com/
mailto:indagra@romexpo.ro;valentin.iordache@romexpo.ro
http://www.chinese-chamber.gr/
mailto:ecocom-tirana@mfa.gr
mailto:ecocom-tirana@mfa.gr


• Πξνκήζεηα δηαθξηηηθψλ ζεκάησλ ( θνλθάξδσλ/εκβιεκάησλ). Πξνζεζκία γηα ππνβνιή 

πξνζθνξψλ: 20.10.2014 

• Πξνκήζεηα ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ αλαιψζηκσλ (γεληθήο αλαηζζεζίαο θαη αλάλεςεο). 

Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 27.10.2014 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο 

ζηε φθηα ηει.: 003592 9447959- 9447790, , econom-sofia@mfa.gr , 

www.agora.mfa.gr/bulgaria 

 

 

 

ΕΖΣΖΔΗ ΞΔΝΩΝ ΥΩΡΩΝ 

 

ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ 

Σν Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Διιάδνο ζηε Σδέληα , καο ελεκεξψλεη φηη κεγάινο ανπδαξαβηθφο 

φκηινο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ ζέιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ειιεληθέο 

θαηαζθεπαζηηθέο - ηερληθέο επηρεηξήζεηο ( ηνκέαο παξαγσγήο ζηδήξνπ θαη 

ζηδεξνκεηαιιεπκάησλ ). 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα, ηει.00966 12 66 90 824, e-mail : 

ecocomjeddah@ mfa.gr. 

 

ΣΟΤΡΚΗΑ 

Σν Διιελν - ηνπξθηθφ Δπηκειεηήξην Βνξείνπ Διιάδνο, καο ελεκεξψλεη φηη νη πξνζθνξέο θαη 

δεηήζεηο απφ Σνπξθία ηνπ κελφο Απγνχζηνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ . 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, www.grtchamber.org 

 

ΣΟΤΡΚΗΑ 

Σν Γηεζλέο Δπηκειεηήξην πιεξνθνξεί γηα ηελ επηρείξεζε FEYDAS MAKINE & 

MUHENDISLIK LTD .STI ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή πιαζηηθψλ 

κεραλεκάησλ απφ ην 1986. Έρεη ήδε κεγάιν πειαηνιφγην ζε Δπξψπε θαη Αζία θαη 

ελδηαθέξεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε Διιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν 

ησλ πιαζηηθψλ αλαθπθιψζηκσλ κεραλεκάησλ. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο www.feydasmakina.com, email: feydas@feydasmakina.com. 

Σει.00903224280145, 00903224280155, θαμ¨:00903224296492 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/bulgaria
http://www.grtchamber.org/


 

 
ΥΡΗΙΜΕ ΤΝΔΕΕΙ 

 

Ιζηοζελίδα ηος Πανεςπωπαϊκού Γικηύος «Enterprise Europe Network» 

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

 

Ιζηοζελίδα ηος Δλληνικού Γικηύος «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΓ Δπισειπήζεων και Βιομησανίαρ  

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

  

Δκηελεζηικόρ Οπγανιζμόρ για ηην Ανηαγωνιζηικόηηηα και ηην Καινοηομία (EACI) 

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

  

Δςπωπαϊκή πύλη για ηιρ ΜΜΔ  

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

  

Δπιηποπή ηων Πεπιθεπειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Δςπωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Δπιηποπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Γοκιμαζηική ομάδα εςπωπαϊκών επισειπήζεων 

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

 

Ψηθιακή Βιβλιοθήκη Δπιζηήμηρ & Σεσνολογίαρ ηος Δ.Κ.Σ. 

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Δθνικό ηπαηηγικό Πλαίζιο Αναθοπάρ 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΔΠΑΝ ΙΙ: Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ 

www.infosoc.gr 

 

ΠΔΠ Δσηικής Ελλάδας, Πελοποννήζος και Ιονίων Νήζων 
www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/ 
 

Γενική Γπαμμαηεία Δπενδύζεων και Ανάπηςξηρ 

www.ependyseis.gr 

 

Δπιμεληηήπιο Αιηωλοακαπνανίαρ 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://ec.europa.eu/enterprise/
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/
http://eesc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp
http://www.ekt.gr/diglib
http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.infosoc.gr/
http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/
http://www.ependyseis.gr/
http://www.epimetol.gr/
http://www.etakcci.gr/


 

 

 

Επικεθαλής
: Κα Χπςζάθη Άννα 

ύμβοσλος 
Πληροθόρη
ζης & 
Βάζεων 
Δεδομένων: 

Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Δημόζιες 
τέζεις:  Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Οικονομικά:  Κορ Αγγέληρ Γεώπγιορ 

ηοισεία Δπικοινωνίαρ:  

Σηλέθωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26510 22590 

Σατσδρομικ
ή 
Διεύθσνζη: 

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

Ηλεκηρονικ
ές 
Διεσθύνζεις
: 

grombol@epimetol.gr  

Ιζηοζελίδα: 

http://www.enterprise-hellas.gr/ 

http://www.cci-ioannina.gr/el/een.htm 

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?categoryid=5116&context=103&globali
d=23900&articleid=7135  
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