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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 
 

Προδημοσίευση τεσσάρων δράσεων 350 Εκατ Ευρώ του  ΕΣΠΑ. 

Την προδημοσίευση - από 12/10/2015 η διαβούλευση - τεσσάρων δράσεων του ΕΣΠΑ 

συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ ευρώ ανακοίνωσε ο υφυπουργός Επενδύσεων και 

ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:(1) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 

πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γεννημένων πριν το 1991 συνολικού 

προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Μέσω του προγράμματος, αναμένεται να ενισχυθούν 2200 

πτυχιούχοι για την πραγματοποίηση επενδύσεων προϋπολογισμού 5.000 με 25.000 ευρώ. Η 

χρηματοδότηση αφορά το 100% της επένδυσης, (2)Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων. 

Προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ και αφορά επενδύσεις έως 60.000 ευρώ για το 100% της 

επένδυσης. Στοχεύει σε αξιοποίηση από 2.500 επιχειρήσεις και στη δημιουργία 4.500 νέων 

θέσεων εργασίας, (3) Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων 

που αναπτύσσονται σε νέες αγορές, με έμφαση στην εξωστρέφεια, προϋπολογισμού 

130 εκατ. ευρώ. Αφορά έως 1800 επιχειρήσεις, (4) Ενίσχυση των μικρομεσαίων 

τουριστικών επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ που αφορά 

επενδύσεις από 15.000-150.000 ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση έως 700 επιχειρήσεων. Οι 

Προδημοσιεύσεις, οι Προσκλήσεις (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που τις συνοδεύουν) 

των Προγραμμάτων, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

http://www.antagonistikotita.gr/ και του ΕΣΠΑ www.espa.gr. Οι Προδημοσιεύσεις θα 

παραμείνουν σε διαβούλευση για ένα μήνα. Όπως σημειώνει το υπουργείο, η διαδικασία της 

προδημοσίευσης στοχεύει στην καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή 

διαβούλευση προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων. Η 

περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων 

και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες.Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής 

δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα, ενώ στην παρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος 

προσφυγής σε συμβούλους ειδικευμένους στην κατάθεση αιτήσεων. Τέλος, πρέπει να 

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/


σημειωθεί ότι οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση εφόσον 

πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 

ΟΑΕΔ: Προδημοσίευση για την ενίσχυση της απασχόλησης. 

Την Τετάρτη 21/10/2015 αναρτηθείκε στις ιστοσελίδες του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), του 

Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 

του ΕΠΑΝΑ∆, η προ-δηµοσίευση της πρόσκλησης για το Πρόγραµµα Ενίσχυσης της 

Ρευστότητας και Στήριξης της Απασχόλησης. Η δηµοσίευση της τελικής πρόσκλησης θα γίνει 

µετά την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία αναµένεται 

να εκδοθεί εντός της προσεχούς εβδοµάδας, και η οποία επίσης θα αναρτηθεί στις 

παραπάνω ιστοσελίδες. Το νέο πρόγραµµα αφορά στην επιχορήγηση σε όλη την επικράτεια: 

(α) 9.000 νέων θέσεων εξηρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου οι οποίες δηµιουργήθηκαν 

από την 1η Ιανουαρίου 2015 µέχρι και την 31η Αυγούστου 2015, (β) 3.700 πρώην 

εγγεγραµµένων ανέργων οι οποίοι δηµιούργησαν τη δική τους επιχείρηση από την 

1η Ιανουαρίου 2014 µέχρι και την 31 Αυγούστου 2015. Οι βασικοί άξονες του προγράµµατος 

είναι: ΑΞΟΝΑΣ Α - «Επιχορήγηση Εργοδοτών για τη ∆ηµιουργία Νέων Θέσεων 

Εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης», ∆ικαιούχοι: Το πρόγραµµα απευθύνεται σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, που ασκούν οικονοµική 

δραστηριότητα καθώς και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις - ΚΟΙΝΣΕΠ (του Ν. 

4019/2011) για τα µέλη τους. Αφορά σε επιχορήγηση νέων θέσεων εξαρτηµένης εργασίας 

πλήρους ή µερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, οι οποίες δηµιουργήθηκαν από 

01.01.2015 έως και 31.08.2015, ΑΞΟΝΑΣ Β - Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων 

Επαγγελµατιών , ∆ικαιούχοι: Πρώην εγγεγραµµένοι άνεργοι που έκαναν 

έναρξη δραστηριότητας κατά το χρονικό διάστηµα από 01.01.2014 έως και 31.08.2015, και 

εξακολουθούν να τη διατηρούν κατά την ηµέρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο 

πρόγραµµα. Προϋποθέσεις συµµετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να πληρούν συνολικά 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Να είχαν την ιδιότητα του ανέργου για οσοδήποτε χρονικό 

διάστηµα κατά το εξάµηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύµατος και ταυτόχρονα να 

µην ήταν απασχολούµενοι µε καθεστώς εξαρτηµένης ή µη απασχόλησης κατά την ηµέρα 

που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύµατος, 2. Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου 

(ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, 3. Η έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ θα πρέπει να 

έχει πραγµατοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 31.08.2015. Στο πρόγραµµα εντάσσονται 

ατοµικές επιχειρήσεις, καθώς και µέλος (µε την προϋπόθεση ότι µετέχει µε ποσοστό 

τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο): Οµόρρυθµης Εταιρίας (Ο.Ε.),  Ετερόρρυθµης 

Εταιρίας (Ε.Ε.), µόνο για το οµόρρυθµο µέλος της,  Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και  Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.). Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να 

υπαχθούν και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν.4019/2011. Το 

ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία που υπάγεται στο πρόγραµµα 

ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στα 10.000,00 €, σύµφωνα µε τα 

προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά των επιλέξιµων δαπανών (µη συµπεριλαµβανοµένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α.) που έχουν πραγµατοποιηθεί από την ηµεροµηνία έναρξης της 

δραστηριότητας µέχρι και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου. 

 
 

 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. 

 

 
 

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». 

 Έως το τέλους του έτους ο νέος αναπτυξιακός νόμος. 

Σε επανασχεδιασμό όλων των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση, για να 

προωθήσει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, προχωρά ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος 

Σταθάκης. Συγκεκριμένα, έως το τέλος του χρόνου, θα καταθέσει νέο αναπτυξιακό 

νομοσχέδιο που θα έχει αναδρομική ισχύ από την πρώτη Οκτωβρίου 2015 και θα 

προχωρήσει στην ίδρυση αναπτυξιακού συμβουλίου, το οποίο έως το Μάρτιο του 2016 θα 

παρουσιάσει ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της χώρας. Όπως ανακοίνωσε σε 

συνέντευξη Τύπου ο υπουργός, πολύ σύντομα θα προχωρήσει σε αλλαγές στα κριτήρια 

χαρακτηρισμού των επενδύσεων ως "στρατηγικές", μειώνοντας το ύψος από τα 100 εκατ. 

ευρώ που είναι σήμερα και δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις ξένων ομίλων για τη δημιουργία 

επιχειρηματικών και ερευνητικών κέντρων, ενώ, βρίσκεται σε εξέλιξη "ξεκαθάρισμα" των 

επενδύσεων που είχαν ενταχθεί στους δύο προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους. 

Οι προτάσεις των επιμελητηρίων για το νέο αναπτυξιακό νόμο. 

«Το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια αναμένουν 

εδώ και 1,5 χρόνο την προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Αναμένουν επίσης, εδώ 

και 2,5 χρόνια περίπου την δημοσίευση προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ ώστε να ενισχυθούν 

μικρότερου μεγέθους επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της Μεταποίησης αλλά και σε άλλους τομείς της οικονομίας» επεσήμανε ο πρόεδρος της 

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος δίνοντας στη 

δημοσιότητα τις προτάσεις των Επιμελητηρίων για την προώθηση των επενδυτικών σχεδίων 

που τόσο έχει ανάγκη η οικονομία και η αγορά. «Στην κατάσταση αυτή συμβάλουν και οι 

σημαντικές καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται κυρίως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού. Οι καθυστερήσεις αυτές αφορούν σε 

πολλά στάδια της υπαγωγής και της υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου» τονίζει ο κ. 

https://services.businessportal.gr/
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


Μίχαλος. 

 

Παράταση για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014. 

Παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015 η προθεσμία για την υποβολή καταστάσεων 

φορολογικών στοιχείων ημερολογιακού έτους 2014. Αυτό προβλέπει απόφαση του 

υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι φορολογούμενοι. 

Όπως σημειώνεται ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία 

προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, θα υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις 

μέχρι και 31/12/2015. Τέλος, για το ημερολογιακό έτος 2015, οι καταστάσεις θα υποβληθούν 

μέχρι και 30/09/2016, ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 30/11/2016. 

 

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: Να συμφωνηθεί με τους δανειστές αλλαγή οικονομικής πολιτικής. 

Άμεση συμφωνία με τους δανειστές για αλλαγή του μείγματος οικονομικής πολιτικής, 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων αλλά και τα capital controls ζήτησε ο 

πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Κ. Μίχαλος, κατά τη συνάντηση που είχε 

την στο Λουξεμβούργο, με τον Pierre Gramegna, πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών και 

Δημοσιονομικών Υποθέσεων (Ecofin) και υπουργό Οικονομικών του Λουξεμβούργου, στο 

πλαίσιο Οικονομικού Φόρουμ των Ευρωεπιμελητηρίων. Ο κ. Μίχαλος με την ιδιότητά του ως 

αναπληρωτής πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων, παρουσίασε τις αναλυτικές προτάσεις 

των επιμελητηρίων στον κ. Gramegna σε ότι αφορά την οικονομική πολιτική που θα πρέπει 

να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη φορολογία, καθώς και στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές και στις κινήσεις κεφαλαίων. Ο κ. Gramegna δεσμεύτηκε να μελετήσει με πολύ 

μεγάλη προσοχή τις προτάσεις των ελληνικών επιμελητηρίων και να βρίσκεται σε συνεχή 

επαφή με τους εκπροσώπους της ΚΕΕ, προκειμένου να προωθήσει για περαιτέρω 

διαβουλεύσεις στο Ecofin μέτρα για την έξοδο της Ελλάδας από την οικονομική ύφεση. 

 

ΙΟΒΕ: Έσοδα έως και 1,6 Δις. Ευρώ από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Έως και 1,6 δισ. ευρώ πρόσθετα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό θα μπορούσε να 

αποδώσει η υιοθέτηση κινήτρων για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά το 

πρώτο έτος εφαρμογής τους, σύμφωνα με μελέτη του Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Η 

μελέτη του ΙΟΒΕ με τίτλο: «Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση μελέτη των 

φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα», καταγράφει το ρόλο των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

στον περιορισμό της παραοικονομίας, αλλά και τη σημασία τους στην ενίσχυση της 

διαφάνειας, στην μείωση του κόστους διαχείρισης του χρήματος για τις επιχειρήσεις και στην 

διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 

  

  

EUROSTAT: Έλλειμμα 3,6% και χρέος 178,6% για την Ελλάδα το 2014  

Το 2014 το δημόσιο έλλειμμα της Ελλάδας διαμορφώθηκε στο 3,6% του ΑΕΠ και το χρέος 

στο 178,6% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τη δεύτερη κοινοποίηση των στοιχείων της Eurostat για 

το έλλειμμα και το χρέος των κρατών-μελών της ΕΕ το 2014. Την ίδια χρονιά, το δημόσιο 

έλλειμμα στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,6% του ΑΕΠ και στην «ΕΕ των 28» στο 3% 

του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 92,1% του ΑΕΠ και στο 

86,8% στην «ΕΕ των 28». Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το έλλειμμα το 2014 διαμορφώθηκε στο 

3,6% του ΑΕΠ από 12,4% το 2013 και 8,8% το 2012.  Το χρέος διαμορφώθηκε το 2014 στο 

178,6% του AEΠ (317,12 δισ. ευρώ), από 177% του ΑΕΠ το 2013 και 159,4% του ΑΕΠ το 

2012 

 



Ενδιαφέρον γερμανικής εταιρείας για συνεργασία με μικρές ελληνικές παραγωγικές 

μονάδες ελαιολάδου. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η κάτωθι γερμανική εταιρεία, η οποία εφοδιάζει ξενοδοχεία και 

εστιατόρια της Γερμανίας με ελαιόλαδο αναζητεί προμηθευτή ελληνικού ελαιολάδου, 

συμπεριλαμβανομένου και πιστοποιημένου οργανικού, κατά προτίμηση μικρών παραγωγών: 

Πληροφορίες εταιρίας 

Όνομα εταιρίας: StanTayCo (Stanley Taylor & Sons) 

Δραστηριότητα:  Λίπη και λαδιά ζωικά ή φυτικά. προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη 

βρώσιμα επεξεργασμένα. κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης (15) 

Διεύθυνση: Am Tiergarten 26 

Πόλη/Τ.Κ.: Frankfurt / 60316 

Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Τηλέφωνο: +49 69 4960314 

Ηλ.Ταχυδρομείο:  stantayco@gmail.com 

 

 

8η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας, 16- 22 Νοεμβρίου 2015 στην Ελλάδα 

 

Με μεγαλύτερη χαρά από ποτέ, η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών 

(ΟΕΣΥΝΕ) ανακοινώνει την 8η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας που 

πραγματοποιείται και στην Ελλάδα από 16 – 22 Νοεμβρίου 2015. 

 Σε διεθνές επίπεδο, η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας διοργανώνεται από το 

Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικότητας και με την υποστήριξη του ιδρύματος Kauffman. 

mailto:stantayco@gmail.com
http://gr.gew.co/
http://www.gew.co/
http://www.wearegen.co/
http://www.kauffman.org/


Με εκδηλώσεις και συμμετοχή από 150 χώρες, με πάνω από 24.000 υποστηρικτές και 

πάνω από 7 εκατομμύρια παριστάμενους διεθνώς, αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια γιορτή 

για νέους επιχειρηματίες και δημιουργούς θέσεων εργασίας, που ιδρύουν επιχειρήσεις με 

σκοπό να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, να στηρίξουν ουσιαστικά την οικονομική 

ανάπτυξη και να συμβάλουν στην επέκταση της ανθρώπινης ευημερίας. 

 Στην Ελλάδα, με την τεράστια οικονομική κρίση και το ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό, η 

Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας ταυτίζεται φέτος με μια μοναδική ευκαιρία: 

 Να μεταμορφώσουμε τις δυσκολίες σε νέες διεξόδους και να στηρίξουμε την 

επιχειρηματικότητα ώστε να ανοίξουμε το δρόμο προς ένα καλύτερο μέλλον, για όλους. 

 Να μετατρέψουμε την επιχειρηματικότητα από μία στενή έννοια εμπορικής σημασίας σε μία 

ουσιαστική πολιτιστική εξέλιξη που θα αλλάξει τις ζωές και τη νοοτροπία μας. 

 Να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, προωθώντας και προάγοντας ταυτόχρονα την 

εικόνα και την πολιτιστική παραγωγή της χώρας μας και στο εξωτερικό. 

 Να κάνουμε το καλό και να το κάνουμε καλά. 

 Όμως η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της πραγματικής οικονομικής ανάπτυξης δεν 

είναι μόνο θέμα της πολιτείας ή κάποιων ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Αποτελεί ευθύνη 

του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Οι νέες επιχειρήσεις έχουν ανάγκη πρόσβασης σε νέες 

υπερεθνικές αγορές για την προσέγγιση πελατών, συνεργατών, μεντόρων αλλά και πηγών 

χρηματοδότησης. Η οικονομική εξωστρέφεια της χώρας μας αποτελεί μονόδρομο και τα 

δίκτυα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας συνδέουν τους Έλληνες 

επιχειρηματίες με περισσότερες από 150 χώρες σε όλο τον κόσμο. 

 Κάθε χρόνο, από το 2008, δεκάδες Εθνικοί Συνεργάτες δηλώνουν συμμετοχή και 

διοργανώνουν δράσεις σε κάθε γωνιά της χώρας, προβάλλοντας άμεσα την ελληνική 

επιχειρηματική πραγματικότητα αλλά και των φορέων που πρωταγωνιστούν σε αυτήν. 

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας μας δίνει τη δυνατότητα να ενώσουμε τις 

δυνάμεις μας, να προωθήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις και να στηρίξουμε την παρουσία 

τους στο εξωτερικό με τον καλύτερο τρόπο. 

 

Έναρξη υποβολής επιχειρηματικών προτάσεων στο Equity Investment Forum για 

αναζήτηση χρηματοδότησης και διεθνών συνεργασιών 

 

Πρόσκληση σε επιχειρηματίες με φιλόδοξες και δυναμικές επιχειρηματικές προτάσεις 

που αναζητούν χρηματοδότηση ή διεθνείς συνεργασίες απευθύνουν το Χρηματιστήριο 

Αθηνών, ο Οργανισμός Enterprise Greece, η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών 



Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (HVCA), το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ 

Α.Ε.) και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas. 

Οι πέντε Οργανισμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν το Equity Investment 

Forum, στην Αθήνα, στις 7-8 Δεκεμβρίου 2015 με κύριο σκοπό την ενημέρωση και 

υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση σε όλα 

τα στάδια της ανάπτυξής τους: από την εκκίνηση της επιχείρησης έως την εισαγωγή της στο 

Χρηματιστήριο. Σημειώνεται ότι το Forum αποτελεί μετεξέλιξη του επιτυχημένου 

"International Venture Capital & Private Equity Forum", το οποίο υλοποιούνταν συνεχώς επί 

12 έτη. Στη φετινή διοργάνωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, τιμώμενη χώρα είναι το Ισραήλ. 

Όσοι ενδιαφέρονται: 

 να παρουσιάσουν το επενδυτικό τους σχέδιο σε ελληνικά, ισραηλινά και άλλα διεθνή 

Venture Capital / Private Equity Funds διερευνώντας τη δυνατότητα επένδυσής τους 

στις επιχειρήσεις / επιχειρηματικές ιδέες τους, 

 να συζητήσουν με στελέχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και με Συμβούλους Ένταξης 

στις αγορές του τις δυνατότητες αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών 

λύσεων και εργαλείων, 

 να ενημερωθούν για τις δυνατότητες εξωστρέφειας της επιχείρησης και την 

προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων από έμπειρα στελέχη του Οργανισμού Enterprise 

Greece, και 

 να διερευνήσουν τις δυνατότητες διεθνούς τεχνολογικής ή επιχειρηματικής 

συνεργασίας μέσω εξειδικευμένης υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και να 

ενημερωθούν για τις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και τα εργαλεία στήριξης της 

καινοτόμου επιχειρηματικότητας, 

καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση (επιχειρηματική πρόταση) μέσω της ιστοσελίδας του 

Forum www.eiforum.gr μέχρι τις 6 Νοεμβρίου. 

 

 

Ενημέρωση σχετικά με τα κύρια οικονομικά χαρακτηριστικά και τις διμερείς 

οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με ξένες αγορές 

Στον ιστότοπο της Αγοράς έχει δημιουργηθεί η ενότητα Οικονομικά Στοιχεία Χωρών στην 

οποία υπάρχει περιεκτική παρουσίαση των κύριων οικονομικών χαρακτηριστικών και του 

εύρους των διμερών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με ξένες αγορές, ειδικότερα 

εστιασμένη στις χώρες ευθύνης και κάλυψης από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Περιλαμβάνονται τα γενικά στοιχεία, τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, το επίπεδο 

ανάπτυξης του διμερούς εμπορίου με την Ελλάδα και τα κυριότερα εξαγόμενα από την 

Ελλάδα προϊόντα, το ύψος των άμεσων ξένων επενδύσεων, καθώς και οι τουριστικές και 

επενδυτικές ροές. 

Τα στοιχεία των πινάκων αναφέρονται στο χρονικό διάστημα 2008-2014 και ενημερώνονται 

σε ετήσια βάση. 

Έλλειμμα 4,9 Δις Ευρώ στα κρατικά έσοδα το 9Μηνο. 

Διευρύνθηκε το έλλειμμα στα κρατικά έσοδα τον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα στο 9μηνο να 

υπολείπονται κατά 4,9 δισ. ευρώ ή 12,5% έναντι του στόχου. Αν και τα στοιχεία που έδωσε 

http://www.eiforum.gr/
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το υπουργείο Οικονομικών δεν έχουν ενσωματώσει την αναθεώρηση του προϋπολογισμού 

που κατατέθηκε προ ημερών (και θέτει νέους δημοσιονομικούς στόχους για το 2015), 

εντούτοις επιβεβαιώνουν το σημαντικό πρόβλημα στο σκέλος των εσόδων.  Ενδεικτικό είναι 

ότι ακόμη και βάσει των αναθεωρημένων μεγεθών το υπουργείο Οικονομικών καλείται να 

εισπράξει στους επόμενους τρεις μήνες περίπου 19 δισ. ευρώ, προκειμένου να πετύχει τους 

στόχους. Στα προσωρινά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο εννεάμηνο 

καταγράφεται ακόμη υπερσυγκράτηση δαπανών (μικρότερες κατά 4,38 δισ. ευρώ έναντι του 

στόχου), γεγονός στο οποίο οφείλεται και η καταγραφή πρωτογενούς πλεονάσματος 3,079 

δισ. ευρώ. 

  

  

ΙΟΒΕ: Στο 1,5% η ύφεση το 2015. 

Ηπιότερη του αναμενόμενου αλλά μακρύτερης διάρκειας εκτιμά ότι θα είναι η ύφεση στην 

ελληνική οικονομία, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, (ΙΟΒΕ) με την 

τριμηνιαία έκθεσή του που παρουσίασε. Συγκεκριμένα, το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι κατά το Β' εξάμηνο 

του τρέχοντος έτους το ΑΕΠ θα σημειώσει υποχώρηση της τάξης του 1,5%, έναντι αύξησης 

1,1% στο Α' εξάμηνο του έτους, οδηγώντας σε ετήσια υποχώρηση της τάξης του 1,5%-2%. 

  

Στα 5,1 Δις. Ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου τον Αύγουστο. 

Στα 5,105 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν, τον Αύγουστο του 2015, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του 

δημοσίου προς τους ιδιώτες παρουσιάζοντας αύξηση από τα 4,955 δισ. ευρώ που ήταν τον 

Ιούλιο. Τον ίδιο μήνα οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε 

809 εκατ. ευρώ έναντι 781 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο. Αυτά προκύπτουν από τα μηνιαία στοιχεία 

για την πορεία των μεγεθών της Γενικής Κυβέρνησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το 

υπουργείο Οικονομικών. 

  

Τα δικαιολογητικά για όσους δανειολήπτες ενταχτούν στις διατάξεις του νόμου 

«ΚΑΤΣΕΛΗ». 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αρ. Φύλλου 

2208) με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο δανειολήπτης που 

έχει ενταχθεί στο «νόμο Κατσέλη» στη γραμματεία του Δικαστηρίου για την επικαιροποίηση 

των στοιχείων της εκκρεμούς αιτήσεώς του. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος υποχρεώνει όλους 

όσοι έχουν υποβάλει αίτηση του νόμου «Κατσέλη», η οποία δεν έχει ακόμη εκδικασθεί - 

ακόμη και αν έχουν ήδη λάβει προσωρινή διαταγή προστασίας της περιουσίας τους - να 

προσκομίσουν επικαιροποιημένα στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση. 

 

Εγκύκλιος ΓΓΔΔ: Από πότε και για ποιους αυξάνεται η προκαταβολή φόρου. 

Διευκρινίσεις για την αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για επιχειρήσεις, 

αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, δίνει με εγκύκλιό της η Γενική Γραμματέας Δημοσίων 

Εσόδων, Κατερίνα Σαββαίδου. Εφαρμόζοντας λοιπόν τις μνημονιακές δεσμεύσεις από το 

2016 η προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες αυξάνεται στο 75%, ενώ το 

2017 θα πληρώσουν προκαταβολή ίση με 100% του οφειλόμενου ποσού. Αγρότες και 

επιχειρήσεις θα πρέπει να περιμένουν νέα εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων, το 

αμέσως επόμενο διάστημα, με αυξημένες προκαταβολές φόρων. Στην εγκύκλιο, επίσης, 

διευκρινίζεται ότι από το 2016 (δηλαδή για τα εισοδήματα 2015) δεν θα ισχύσει η έκπτωση 

2% επί του φόρου στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του. 

 

 



Markit: Περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα 

Επιδεινώθηκαν περαιτέρω τον Σεπτέμβριο oι λειτουργικές συνθήκες στις εταιρείες του 

μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα, όπως έδειξαν τα τελικά στοιχεία της εταιρείας ερευνών 

Markit. 

Τα τελευταία στοιχεία της έρευνας υπέδειξαν σταθερή μείωση της παραγωγής, καθώς τα 

επίπεδα των νέων παραγγελιών που έλαβαν οι εταιρείες από τους πελάτες τόσο του 

εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιορίστηκαν, αναφέρει η Markit. 

Ο όγκος των αδιεκπεραίωτων εργασιών μειώθηκε περαιτέρω, παρά τη δριμεία μείωση του 

αριθμού των εργαζομένων. 

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της Markit για τον τομέα 

μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index® – PMI®) –μέγεθος το οποίο δίνει 

τη γενική εικόνα της απόδοσης της μεταποιητικής οικονομίας– έκλεισε στις 43.3 μονάδες τον 

Σεπτέμβριο. Παρότι αυξήθηκε από τις 39.1 μονάδες του Αυγούστου, η πρόσφατη τιμή 

εξακολούθησε να υποδεικνύει σημαντική ύφεση σε ολόκληρο τον τομέα. 

Η παραγωγή του ελληνικού μεταποιητικού τομέα μειώθηκε για ένατο συνεχή μήνα τον 

Σεπτέμβριο. Παρά την εξασθένηση στη χαμηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο, 

ο ρυθμός συρρίκνωσης ήταν δριμύς. Ορισμένες εταιρείες απέδωσαν τη συνολική μείωση της 

παραγωγής στον έλεγχο κεφαλαίων και στην περιορισμένη ζήτηση στην αγορά. 

Ο όγκος των νέων εργασιών στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών εξακολούθησε 

να περιορίζεται τον Σεπτέμβριο, επεκτείνοντας τη διαδοχική περίοδο μείωσης, η οποία έχει 

ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2014. Τα στοιχεία του τομέα υπέδειξαν ότι οι εισερχόμενες 

νέες εργασίες που έλαβαν οι παραγωγοί καταναλωτικών, ενδιάμεσων και επενδυτικών 

αγαθών περιορίστηκαν. Επιπλέον, η ζήτηση από το εξωτερικό μειώθηκε και πάλι. Ο ρυθμός 

συρρίκνωσης εξασθένησε κατά τη διάρκεια του μήνα, παρέμεινε ωστόσο ανάμεσα στους 

εντονότερους που έχουν καταγραφεί στην ιστορία των 16 ετών διεξαγωγής της έρευνας. 

Τα στοιχεία υπέδειξαν ότι η αγοραστική δραστηριότητα των ελληνικών εταιρειών 

μεταποίησης περιορίστηκε τον Σεπτέμβριο. Ως εκ τούτου, τα αποθέματα προμηθειών 

μειώθηκαν με δριμύ ρυθμό. Οι επιχειρήσεις απέδωσαν τις μειώσεις αυτές στην έλλειψη νέων 

παραγγελιών και στον έλεγχο κεφαλαίων. 

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου υπέδειξαν περαιτέρω μείωση του όγκου αδιεκπεραίωτων 

εργασιών στις εταιρείες του μεταποιητικού τομέα της Ελλάδας, αποδεικνύοντας την 

παρουσία αναξιοποίητου εργατικού δυναμικού στον τομέα. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των 

εργαζομένων περιορίστηκε και πάλι. 

Τα επίπεδα στελέχωσης μειώνονται πλέον για έκτο συνεχή μήνα. Παρότι η τελευταία μείωση 

ήταν η βραδύτερη από τον Ιούνιο, ο ρυθμός συρρίκνωσης ήταν, ωστόσο, δριμύς. 

Οι μέσες τιμές εισροών που κλήθηκαν να καταβάλουν οι Έλληνες κατασκευαστές αυξήθηκαν 

και πάλι τον Σεπτέμβριο. Παρόλ’ αυτά, οι τιμές χρέωσης μειώθηκαν, εξακολουθώντας την 

τάση μείωσης που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2011. Ορισμένοι συμμετέχοντες στην έρευνα 

συνέδεσαν τη συνεχιζόμενη μείωση των τιμών πώλησης με τις συνθήκες έντονου 

ανταγωνισμού που επικρατούν στην αγορά. 

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου υπέδειξαν ότι οι Έλληνες κατασκευαστές αντιμετώπισαν 

βραδύτερους ρυθμούς παράδοσης προμηθειών. Μειωμένη απόδοση των προμηθευτών 

καταγράφεται πλέον για δέκα συνεχείς μήνες. Σύμφωνα με μέλη της έρευνας, ο έλεγχος 

κεφαλαίων οδήγησε σε έλλειψη πρώτων υλών στις αποθήκες των προμηθευτών. 



"Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου υπέδειξαν ότι οι Έλληνες κατασκευαστές αντιμετωπίζουν τις 

σκληρές συνέπειες των συνεχιζόμενων ελέγχων κεφαλαίων οι οποίοι έχουν εφαρμοστεί από 

την κυβέρνηση", δήλωσε ο Samuel Agass, οικονομολόγος της Markit, ο οποίος καταρτίζει την 

έρευνα του ελληνικού Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών PMI® και πρόσθεσε: "Τα τελευταία 

στοιχεία της έρευνας υπέδειξαν περαιτέρω συρρίκνωση της παραγωγής, δεδομένου ότι τα 

επίπεδα εισερχόμενων νέων εργασιών επηρεάστηκαν αρνητικά από τα αυστηρά μέτρα 

λιτότητας που έχουν επιβληθεί σε όλη τη χώρα. Ο αριθμός των εργαζομένων μειώνεται 

πλέον κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο, ενώ τα επίπεδα ανεκτέλεστων 

εργασιών υποχωρούν και πάλι". 

 

«Κατεβάζει ταχύτητα» η μεταποίηση στην ευρωζώνη. 

Ο ρυθμός ανάπτυξης του τομέα της μεταποίησης της ευρωζώνης υποχώρησε ελαφρά τον 

περασμένο μήνα, λόγω της μείωσης στις νέες παραγγελίες και στην παραγωγή, παρά το ότι 

τα ευρωπαϊκά εργοστάσια άρχισαν και πάλι να μειώνουν τις τιμές τους προκειμένου να 

ενισχύσουν τις δραστηριότητές τους. 

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του Markit, ο δείκτης PMI διαμορφώθηκε στο 52,0 τον 

Σεπτέμβριο –όσο και η προκαταρκτική μέτρηση- χαμηλότερα από το 52,3 του Αυγούστου. Ο 

δείκτης παραμένει πάνω από το όριο του 50, που διαχωρίζει την ανάπτυξη από την 

συρρίκνωση, εδώ και δυο χρόνια. 

Ο υποδείκτης της παραγωγής στα εργοστάσια υποχώρησε στο 53,4 τον Σεπτέμβριο από 

53,9 τον προηγούμενο μήνα, χαμηλότερα από την αρχική εκτίμηση για διαμόρφωσή του στο 

53,5, ενώ μικρή μείωση κατέγραψαν και οι παραγγελίες από το εξωτερικό. 

Τα στοιχεία του Markit, που δημοσιεύονται μια ημέρα μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για 

τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη –ο οποίος μειώθηκε κατά 0,1% τον Σεπτέμβριο- 

πιθανότατα θα εντείνουν τις πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επεκτείνει το 

πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της 

 

Το Ελληνικό εμπόριο λέει «POS ΠΑΝΤΟΥ- ΚΑΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ». 

Το ελληνικό εμπόριο λέει ξεκάθαρα ΝΑΙ στη χρήση πλαστικού χρήματος και η Ε.Σ.Ε.Ε. ξεκινά 

μια πανελλαδική καμπάνια με μήνυμα προς όλες τις τράπεζες "POS παντού, κάρτες σε 

όλους". Είναι θετικό ότι, η Κομισιόν θεωρεί δυνατή τη συγχρηματοδότηση από τα κοινοτικά 

ταμεία της τοποθέτησης τερματικών συσκευών POS σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον 

Επίτροπο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Jonathan Hill, απαντώντας σε ερώτηση του 

Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με τη χρήση 

πιστωτικών/χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.  Η Ε.Σ.Ε.Ε. απέστειλε ήδη 

επιστολές στις διοικήσεις όλων των ελληνικών τραπεζών, ζητώντας συνάντηση για το θέμα 

των τραπεζικών χρεώσεων και της προμήθειας συσκευών POS σε όλες τις εμπορικές 

επιχειρήσεις σε κάθε γωνιά και αγορά της Ελλάδας. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό, ότι από 

τα 150.000 μηχανάκια POS που είναι σε χρήση σήμερα, θα απαιτηθούν άλλα 400.000 για να 

καλύψουν τις συνολικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς 

Σε ανοδική πορεία κατά 15,9% ο τουρισμός το 2014 

Αύξηση κατά 15,9% σημείωσε ο εσωτερικός τουρισμός στην Ελλάδα το 2014, σε σύγκριση 

με το 2013, αν και οι δαπάνες των τουριστών αυξήθηκαν μόνο κατά 7,2%, καθώς 

προτίμησαν να μείνουν σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία 

της έρευνας ποιοτικών χαρακτηριστικών ελλήνων τουριστών (έρευνα διακοπών), που 

πραγματοποιεί για πρώτη φορά η ΕΛΣΤΑΤ. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων ανήλθαν σε 

63.977.192 και οι δαπάνες σε 1.834.964.490 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,8% και 7,2% 

αντίστοιχα. 

  

  



Μείωση 7,3% στις λιανικές πωλησεις τον Ιούλιο. 

Μείωση 7,3% σημείωσαν οι λιανικές πωλήσεις βάσει όγκου τον Ιούλιο, σε ετήσια βάση, μετά 

από πτώση 0,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική 

Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Οι λιανικές πωλήσεις αυξάνονταν για πέντε συνεχείς μήνες μέχρι τον 

Οκτώβριο του 2014 λόγω της ανάκαμψης της κατανάλωσης, αλλά οι πολιτικές αναταράξεις 

προς το τέλος του έτους και οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις με τους εταίρους έπληξαν 

την εγχώρια ζήτηση. Το κλίμα επιβάρυνε η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στα τέλη Ιουνίου 

και το κλείσιμο των ελληνικών τραπεζών για τρεις εβδομάδες. 

Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α 

Διαθέσιμη είναι η στο Taxis η εφαρμογή υποβολής δήλωσης ΦΠΑ για το 3ο τρίμηνο 2015 και 

τον 9ο μήνα 2015 με νέα έκδοση του εντύπου Φ2. Η δήλωση ΦΠΑ παρέμενε εκτός για 

αρκετές ημέρες λόγω των διαδικασιών αναβάθμισης και της ενσωμάτωσης των αλλαγών που 

έγιναν όπως προέβλεπε εγκύκλιος της ΓΓΔΕ. Το νέο έντυπο περιλαμβάνει και την αναγραφή 

των ποσών του ΦΠΑ που θα παρακρατούν απευθείας και αυτόματα οι τράπεζες όπως ορίζει 

το νέο μνημόνιο για την είσπραξη του φόρου προστιθέμενης αξίας. 

 Δυνατότητα εξαγωγής ελληνικών ηλιακών συλλεκτών. 

Στο πλαίσιο του Dubai Smart City ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος Shams Dubai 

(ηλιακό Ντουμπάι). Με το πρόγραμμα αυτό παρέχονται κίνητρα για την εγκατάσταση ηλιακών 

συλλεκτών στις οροφές κατοικιών και κτιρίων για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας.  

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις ιστοσελίδες 

http://www.dewa.gov.ae/smartinitiatives/firstinitiative/consultants/enrollasdrrg.aspx  και 

http://e-services.dewa.gov.ae/Tenders/Temder_List.aspx  

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι, 6.9.2015 

 

 

Αυξημένη ζήτηση για ελληνικούς οίνους. 

Αύξηση κατά 31% των εισαγωγών ελληνικού οίνου στον Καναδά κατά την τελευταία 

πενταετία.  

Το περιοδικό του μονοπωλίου LCBO της επαρχίας του Οντάριο είχε τετρασέλιδο αφιέρωμα 

στα ελληνικά κρασιά στο τεύχος Αυγούστου, με ιδιαίτερες αναφορές στις ποικιλίες 

Ασσύρτικο, Ρομπόλα και Ξυνόμαυρο. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Οττάβα, 5.8.2015 

 

 

Πρόσβαση στις χώρες της Λατ. Αμερικής αποκτούν οι Μ.Μ. Επιχειρήσεις. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τo πρόγραμμα ELAN (European and Latin American 

Business Services and Innovation Network) με στόχο την αύξηση της οικονομικής παρουσίας 

της ΕΕ στην Λατινική Αμερική. 

Το πρόγραμμα παρέχει στις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις πληροφόρηση για 

πρόσβαση στις αγορές της Αργεντινής, Βραζιλίας, Χιλής, Κολομβίας, Κόστα Ρίκα, Μεξικού 

και Περού, με παράλληλη δημιουργία δικτύου τεχνολογικής συνεργασίας στην έρευνα και 

καινοτομία.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα 

www.elaneu.eu . 

Πηγή: Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. Γραφείο ΟΕΥ, 18.9.2015 

 

 

 

 

 

 

http://www.dewa.gov.ae/smartinitiatives/firstinitiative/consultants/enrollasdrrg.aspx
http://e-services.dewa.gov.ae/Tenders/Temder_List.aspx
http://www.elaneu.eu/


Δυνατότητα εξαγωγής ελληνικών δομικών υλικών. 

Ευνοϊκές προβλέψεις για την πορεία του οικοδομικού – κατασκευαστικού κλάδου στην 

Τσεχία το 2015. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει αύξηση της τάξης του 6,6% για το τρέχον έτος, σε 

σχέση με το 2014. 

Με βάση την ανωτέρω εξέλιξη, αναμένεται θετική επίδραση στις ελληνικές εξαγωγές δομικών 

υλικών, δεδομένου ότι τα κυριότερα εξαγόμενα στην Τσεχία ελληνικά προϊόντα είναι το 

ηλεκτρολογικό υλικό και profil αλουμινίου. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πράγας, 18/9/2015 

 

Κινέζοι επενδυτές στρέφονται προς την Ελλάδα. 

Παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον Κινέζων επενδυτών που δραστηριοποιούνται στην 

Πορτογαλία για το ελληνικό πρόγραμμα αγοράς ακινήτων. Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος 

των Κινέζων επενδυτών προήλθε εξαιτίας του κορεσμού που παρουσιάζει η πορτογαλική 

αγορά. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Λισαβώνας, 6.8.2015.  

 
 

   

  

  

 

Greek Exports Awards 2015 
Υποβάλλετε την υποψηφιότητά σας στη μεγαλύτερη γιορτή για τις εξαγωγές!  

  

 

 

 

Στον «αέρα» βρίσκεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή υποψηφιότητας στα 

φετινά βραβεία του θεσμού «Greek Exports Awards 2015», που συν-διοργανώνουν για 4η 

χρονιά η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

(ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με την εκδοτική συνεδριακή 

εταιρεία Ethos Media επιβραβεύοντας τους ανθρώπους, τις ιδέες και τις συνεργασίες 

μεταξύ των κορυφαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας. 

Τα φετινά «Greek Exports Awards 2015» προσκαλούν τις «πρωταγωνίστριες» επιχειρήσεις 

που διαθέτουν ισχυρό όραμα και επιχειρηματικές πρακτικές πέρα από τα σύνορα της 

Ελλάδας, να καταθέσουν υποψηφιότητα μέχρι την 16η Νοεμβρίου στο 

exports.ethosawards.eu, επιλέγοντας μεταξύ των 12 συνολικά βραβείων στις 3 

διαφορετικές κατηγορίες που αντιστοιχεί στο έργο και τις δραστηριότητες τους. 
 

 
 

 

 

 

http://emailer.ethosnetwork.info/link.php?M=109238&N=1426&L=15871&F=H


  

Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 

 

|23-28 Νοεμβρίου 2015 | Μετρό Σύνταγμα| 

   

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την οργάνωση 

της Έκθεσης Τροφίμων & Ποτών Foodex 
2015.  

Η Foodex που είναι η συνέχεια της γνωστής 

Έκθεσης Τροφίμων & Ποτών που 
οργανώνεται με μεγάλη επιτυχία για 

περισσότερα από πέντε χρόνια στον 

συγκεκριμένο χώρο και δίνει την ευκαιρία 
τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους 

επαγγελματίες του κλάδου να γνωρίσουν 
Παραγωγούς από όλη την Ελλάδα και να 

γευτούν τα απίστευτα προϊόντα τους.  

Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότερες από 
40 επιχειρήσεις-παραγωγοί με όλων των 

ειδών τα προϊόντα όπως: μέλι, ζυμαρικά, 
αλλαντικά, αρωματικά φυτά, αποξηραμένα 

φρούτα, τυριά, ρακόμελο, κ.α..  

Σκοπός της διοργάνωσης είναι η παρουσίαση 

των ποιοτικών ελληνικών τροφίμων & ποτών 
από τις ελληνικές βιομηχανίες αλλά και από 

τους παραγωγούς στο κοινό των 
επαγγελματιών (καταστήματα μικρής 

λιανικής, καταστήματα παραδοσιακών 
προϊόντων, κ.α.) και στο πολυπληθές κοινό 

των επιβατών του Μετρό.  

Στον αέρα βρίσκεται και το site της έκθεσης στην 
διεύθυνση http://foodex.verticom.gr  

Για κρατήσεις χώρων & χορηγίες 

παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 210 
9245577 ή στο info@verticom.gr  

 

 

  

 

 

  

  
 

 

 
 

 

http://foodex.verticom.gr/
mailto:info@verticom.gr


– 4o Πανελλήνιο Συνέδριο – 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, 

Προοπτικές & δυνατότητες 2015 

ΚΛΙΚ εδώ: http://www.agrorama.com/φόρμα-ενδιαφέροντος/  

 

Το συνέδριο“ Εξαγωγές ελαιολάδου, προοπτικές & δυνατότητες” καλύπτει το κενό της 

ενημέρωσης για τον κλάδο του ελαιολάδου και τονίζει θέματα όπως προετοιμασία εταιρείας 

και προϊόντος για μια επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα, τιμολόγηση προϊόντος, 

κατοχύρωση εμπορικού σήματος, μεταφορές εξαγωγικών προϊόντων, ασφάλιση εξαγωγικών 

κινδύνων, χρηματοδότηση εξαγωγών, export branding κατακτήστε τις διεθνείς αγορές με 

“όπλο” την εικόνα, ιδιαίτερες απαιτήσεις εργαστηριακών αναλύσεων ανά εξαγωγικό στόχο, 

κ.ά. http://agrorama.com/  

 

Αναλυτικότερα θα εξεταστούν θέματα όπως: 

- Τελωνιακές-Δασμολογικές απαιτήσεις 

- Εξαγωγικό marketing 

- Branding προϊόντος 

- Διαπολιτισμική επικοινωνία 

- Τρόποι & ενέργειες προώθησης προϊόντος σε αγορές εξωτερικού 

και πολλές ακόμη επιχειρησιακές ιδέες για δυναμική εξωστρέφεια του ελαιολάδου. 

- Brand και εξαγωγικό Βranding, όροι που τους ακούμε τελευταία ολοένα και συχνότερα 

και, ίσως, ο καθένας μας εννοεί διαφορετικά πράγματα όταν τους σκέφτεται 

- Διαδικαστικά-δασμολογικά θέματα Κίνας, Ρωσίας, Αμερικής 

- Έννοιες όπως προετοιμασία εταιρείας και προϊόντος για μια επιτυχημένη εξαγωγική 

δραστηριότητα, τιμολόγηση προϊόντος, inco terms-διασφάλιση πληρωμής 

 

14-15 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο 

Divani Caravel-Αθήνα 

Κόστος συμμετοχής 40 

ευρώ/άτομο (10:00 πμ – 18:00 

μμ) για τις 2 μέρες  
 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για 

να ενημερωθείτε από ειδικούς με 

προτάσεις και ιδέες για το ποιες 

είναι οι προοπτικές για αύξηση 

των εξαγωγών σας. Το συνέδριο 

απευθύνεται σε κάθε 

επαγγελματία, παραγωγό, 

τυποποιητή, έμπορο ελαιολάδου.. 

Θα ακούσετε νέες προτάσεις για 

άμεση εφαρμογή στην δική σας 

επιχείρηση.  

 

http://www.agrorama.com/φόρμα-

ενδιαφέροντος/  

 

... και ακόμη: 

– 8ο Αριστείον 2016 – 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ελαιολάδου 

http://www.agrorama.com/φόρμα-ενδιαφέροντος/
http://agrorama.com/
http://www.agrorama.com/φόρμα-ενδιαφέροντος/
http://www.agrorama.com/φόρμα-ενδιαφέροντος/


ΚΛΙΚ εδώ: http://www.aristionawards.co.uk/el/formes-simmetochis/ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Τηλ.: 210 7568888 

 
 

 

 

Climatherm – Energy 2016 
25 έως 28 Φεβρουαρίου 2016 

Αγαπητοί κύριοι, 

Εν’ όψει της διοργάνωσης της Διεθνούς έκθεσης “Climatherm – Energy 2016” από 25 – 

28 Φεβρουαρίου 2016 στο εκθεσιακό κέντρο Athens Metropolitan Expo, σε μια περίοδο 

πολύ κρίσιμη και  δύσκολη για τον κλάδο, η διοργανώτρια εταιρία Project έχει 

στοχεύσει όλες τις προσπάθειες της στο να δημιουργήσει μια πλατφόρμα επικοινωνίας, 

ανάπτυξης  και εξωστρέφειας  του ευρύτερου κλάδου της ενέργειας. 

Η “Climatherm – Energy” η μεγαλύτερη έκθεση-θεσμός για τον κλάδο, έχει καταφέρει 

εδώ και 27 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας να συγκεντρώνει τους σημαντικότερους 

εκπροσώπους του κλάδου, να διαμορφώσει διεθνή χαρακτήρα με συμμετοχές από το 

εξωτερικό και υψηλά ποσοστά επισκεψιμότητας εμπορικών επισκεπτών από όλη την 

Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για να παρέχουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλέφωνα 

2109356110, 2109315073. 

 

 

 

 

http://www.aristionawards.co.uk/el/formes-simmetochis/


 

 

 

| Music World Expo | 13-15 Μαΐου 2016 στο Ζάππειο Μέγαρο | 

 
   

Αγαπητοί φίλοι,  
  
Οι διοργανωτές της έκθεσης Music World Expo, 

λόγω της προκήρυξης των πρόσφατων βουλευτικών 

εκλογών, μετέφεραν χρονικά την έκθεση Music World 

Expo στη ‘φυσική’ της περίοδο διεξαγωγής: το Μάιο 

του 2016. 
  
Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της είναι 13-15 

Μαΐου 2016 στο Ζάππειο Μέγαρο. 
  
Πρόθεσή μας και επιθυμία μας είναι να καταστήσουμε 

την έκθεση Music World Expo θεσμό, γι’ αυτό και τη 

διαφυλάσσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

αντιμετωπίζοντας τη συνολική προετοιμασία της με τη 

δέουσα σοβαρότητα.  
  
Οι διοργανωτές ευχαριστούν τους εκθέτες και τους 

επισκέπτες για την κατανόησή τους και συνεχίζουν με 

αμείωτο ρυθμό την προετοιμασία της έκθεσης για τον 

προσεχή Μάιο (13-15 Μαΐου 2016), καθώς το 

ενδιαφέρον της αγοράς παραμένει ιδιαίτερα υψηλό 

παρά τις αντιξοότητες.  
  
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας 

προτρέπουμε να βάλετε από τώρα στο καλεντάρι σας 

τις νέες ημερομηνίες της έκθεσης Music World Expo. 
  
Το 3ήμερο 13-15 Μαΐου 2016 στο Ζάππειο Μέγαρο θα 

‘ακουστεί’ δυνατά και θα είναι αφιερωμένο στη 

Μουσική και τις Τεχνολογίες της.  
  
Σας περιμένουμε όλους… 
  
*Η είσοδος στην Music World Expo είναι δωρεάν… 
   
Πληροφορίες για την διοργάνωση του 2014 μπορείτε 

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

Για κρατήσεις χώρων & χορηγίες επικοινωνήστε στο 

210 924.5577 ή info@verticom.gr 
 

  

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

http://www.musicworldexpo.gr/
mailto:info@verticom.gr


 

Διεθνείς εκθέσεις 
 

 Στις 16-19/11/2015 θα πραγματοποιηθεί στο Κουβέιτ η 8η Διεθνής Έκθεση 

Εφευρέσεων Μέσης Ανατολής. Αποτελεί παγκοσμίως τη δεύτερη μεγαλύτερη έκθεση 

στο είδος της.  

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.iifme.kcom και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση info@iifme.com.  

 

 Στις 21-27/2/2016 θα πραγματοποιηθεί η 1η Διεθνής Εμπορική Έκθεση Κουβέιτ. 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.kif.net και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση info@kif.net . 

Πηγή: Πρεσβεία Ελλάδος στο Κουβέιτ, 16.8.2015 

 

 Στις 1-4/12/2015 διοργανώνεται στο Ερμπίλ Διεθνής Έκθεση Real Estate και 

Επενδύσεων με θεματικές ενότητες τις κατασκευές, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τον 

βιομηχανικό εξοπλισμό, την ύδρευση και την ηλεκτροδότηση. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@pyramidsfaireg.com & 

samir@pyramidsfaireg.com ή στα τηλέφωνα 009647503536262 & 009647716266965. 

Πηγή: Πρεσβεία Ελλάδας στη Βαγδάτη, 1.9.2015 

 

 Στις 20-22/1/2016 θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Δελχί η 56η Έκθεση International 

Garment Fair.  

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.indiaapparelfair.com . 

Πηγή: Ινδική Πρεσβεία στην Αθήνα. 

 

 

 22η Διεθνής Έκθεση Τιράνων (21 - 25 Νοεμβρίου 2015) 

  

Η Klik Ekspo Group διοργανώνει την 22η Διεθνή Έκθεση Τιράνων (22nd Tirana International 

Fair), στις 21 - 25 Νοεμβρίου 2015, στο εκθεσιακό κέντρο Palace of Congress. Πρόκειται για 

τη μεγαλύτερη διεθνή εμπορική έκθεση στην Αλβανία, η οποία, σύμφωνα με τους 

διοργανωτές, προσελκύει, κάθε χρόνο, πάνω από 30.000 επισκέπτες και 300 διεθνείς 

εκθέτες από περίπου 30 χώρες. 

Σε αυτό το πλαίσιο και επιθυμώντας την αυξημένη ελληνική παρουσία, η Klik Ekspo Group 

προσφέρει προνομιακά πακέτα συμμετοχής, ειδικά για τις ενδιαφερόμενες εταιρείες 

ελληνικών ή ελληνοαλβανικών συμφερόντων, οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν 

λόγω έκθεση σε ειδικό κοινό περίπτερο (Hellenic Pavilion), στο οποίο, βεβαίως, θα 

προβλέπεται ξεχωριστός εκθεσιακός χώρος για κάθε μέλος. 

Το ελάχιστο κόστος για τη συμμετοχή ενός φορέα ή εταιρείας στο κοινό περίπτερο (στον 1ο 

όροφο του εκθεσιακού κέντρου) ανέρχεται σε 1100 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

στο οποίο προστίθεται το τέλος εγγραφής 150 €. Στους συμμετέχοντες που επιθυμούν 

επιπλέον εξοπλισμό από αυτόν που διατίθεται στην ανωτέρω τιμή, προσφέρεται έκπτωση 

10%. Σε περίπτωση που κάποια ελληνική εταιρεία ή φορέας επιθυμεί να συμμετάσχει 

μεμονωμένα, ήτοι εκτός του ειδικού ελληνικού περιπτέρου, η διοργανώτρια εταιρεία 

προσφέρει έκπτωση 12% στον επίσημο τιμοκατάλογο. 

 

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Γραφείο ΟΕΥ, στο ecocom-

tirana@mfa.gr 
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PHILOXENIA 2015: Από 12 έως 15 Νοεμβρίου 2015 

 

Η Διεθνής Έκθεση Philoxenia μετά από 30 χρόνια παραμένει το κύριο σημείο συνάντησης 

των επαγγελματιών στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο 

Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 12 έως τις 15 Νοεμβρίου 2015. 

Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδείξει ό,τι πιο σύγχρονο έχει η τουριστική βιομηχανία 

διεθνώς εμπλουτίζοντας την ελληνική εκθεσιακή πραγματικότητα με ένα γεγονός υψηλών 

προδιαγραφών. 

 

 

Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» από 27 έως 30 Νοεμβρίου 2015 στο Ολυμπιακό Κέντρο 

Ξιφασκίας στην Αθήνα. 

 

Η Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» πραγματοποιείται από 27 έως 30 Νοεμβρίου 2015 στο 

Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στην Αθήνα για πρώτη φορά. 

Η Γαστρονομία, ο Τουρισμός και ο Πολιτισμός είναι τα 3 βασικά μας υλικά και με αυτά θα 

φέρουμε μια Γεύση από  Ελλάδα στο πιάτο σας! 

 

 

 

 

 



 

HOTEL EQUIPMENT 
 

27th International Hospitality Industry Equipments Exhibition 
27η Διεθνής Έκθεση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού 

 

http://www.anfas.com.tr/-129-fuar_detay.html 
 

Από 13 έως 16 Ιανουαρίου 2016 στην Αττάλεια της Τουρκίας.  
 

 
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια 
εταιρία πραγματοποιούν  επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της ανωτέρω 
εκθέσεως από 13 έως 16 Ιανουαρίου 2016 στις εγκαταστάσεις: Antalya Expo Center. 

Το επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν: 

Α. Το κόστος του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για 2 νύχτες με πρωινό. 

Β. Το κόστος μεταφοράς από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο στον 
εκθεσιακό χώρο και αντιστρόφως καθημερινά. 

Γ. Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση.  

 

Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση μπορουν να απευθυνθουν στα 

κατωθι τηλ Tel: 2117000264-7  Fax: 2110127466 η e-

mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr.       Website: www.etee.gr 

. 

DOOR FAIR TURKEY 2016 

 

9
th

 International Wooden, Steel Automatic, Industrial Door & Door Related Industry 

Fair  

9η Διεθνής Έκθεση για Πόρτες Παντός Τύπου (Ξύλινες – Μεταλλικές κλπ.) και Εξαρτήματα 

αυτών 

Το Ε.Τ.Ε.Ε., σας καλεί να συμμετέχετε ως εκθέτης στην μεγαλύτερη 

έκθεση Κουφωμάτων (Πόρτες ξύλινες, μεταλλικές, βιομηχανικές, αυτόματες κλπ.)  που 

πραγματοποιείται  στην Κωνσταντινούπολη από τις 14  έως 17 Ιανουαρίου 2016. 

ΓΙΑ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ: 

Από 14  έως 17 Ιανουαρίου  2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία 

πραγματοποιούν  επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια των ανωτέρων εκθέσεων  στις 14 

έως 17 Ιανουαρίου  2016 και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις: Istanbul Expo Center. 

Το επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν: 

Α. Το κόστος του ξενοδοχείου 4 ή  5 αστέρων για 2 νύχτες με πρωινό. 

http://www.anfas.com.tr/-129-fuar_detay.html
mailto:info@etee.gr
mailto:fairs@etee.gr
http://www.etee.gr/


Β. Το κόστος μεταφοράς από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο στον 

εκθεσιακό χώρο και αντιστρόφως καθημερινά. 

Γ. Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση.    

 

Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση μπορουν να απευθυνθουν στα 

κατωθι τηλ Tel: 2117000264-7  Fax: 2110127466 η e-

mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr.       Website: www.etee.gr 

. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 

Ιστοσελίδα του Πανευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network» 

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

 

Ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας  

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

  

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) 

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

  

Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ  

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

  

Επιτροπή των Περιφερειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Δοκιμαστική ομάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

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

 

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

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας 

www.infosoc.gr 

 

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

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 

www.ependyseis.gr 

 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 
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Σύμβουλος 
Πληροφόρη
σης & 
Βάσεων 
Δεδομένων: 

Κος Ρόμπολας Γεώργιος 

Δημόσιες 
Σχέσεις:  Κος Ρόμπολας Γεώργιος 

Οικονομικά:  Κος Αγγέλης Γεώργιος 

Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Τηλέφωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26410 22590 

Ταχυδρομικ
ή 
Διεύθυνση: 

Ευρωπαϊκό Κέντρο "enterprise europe", ANTENNA  
Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 
30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ηλεκτρονικ
ές 
Διευθύνσεις
: 

grombol@epimetol.gr  

Ιστοσελίδα: 

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

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

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