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Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής  Επικαιρότητας 12 2014.  

Του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

 Antenna Enterprise Europe Network - Hellas.  
 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 

«Ζεστό» χρήμα μέσω ΕΣΠΑ: 100 εκ. ευρώ για χρηματοδότηση επιχειρήσεων 

«Ζεστό» χρήμα σε νεοφυείς αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις ετοιμάζεται να ρίξει το 

υπουργείο Ανάπτυξης μέσω των ΕΣΠΑ. 

Τα κονδύλια του νέου προγράμματος ανέρχονται σε 100 εκ. ευρώ και θα σπάνε σε δύο 

δράσεις. Η πρώτη θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις startups και θα επιδοτεί με έως 40.000 

ευρώ κάθε επιλέξιμο έργο, ενώ θα καλύπτει στο 100% τα λειτουργικά έξοδα και οι θέσεις 

εργασίας. 

Η δεύτερη δράση θα φορά υφιστάμενες επιχειρήσεις όπου η ενίσχυση θα φθάνει έως και τις 

200.000 ευρώ.. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν 

από τους παρακάτω κλάδους δραστηριότητας: αγροδιατροφή, εφοδιαστική αλυσίδα, 

περιβάλλον, υγεία-φαρμακευτική βιομηχανία, ενέργεια, υλικά-κατασκευές, τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών και δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες. Εκτιμάται ότι 

η πρόσκληση θα προδημοσιευτεί τους επόμενους 2-3 μήνες. 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση σε Workshop με θέμα: 

 

«Ανάπτυξη Κοινωνικής Συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας – Κοιν.Σ.Επ. ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΑΝΤΟΥ» 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΤΩΛΙΑ» σε 

συνεργασία με το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Δικτύωση σε τοπικό 



επίπεδο» της Πράξης «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην ΑΙΤΩΛΙΑ», σας 

προσκαλεί στο 5ο Workshop με θέμα «Ανάπτυξη Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχειρηματικότητας – Κοιν.Σ.Επ. ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ» που θα πραγματοποιηθεί την 

Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18.30μ.μ., στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο (Τέρμα 

Βλαχοπούλων) Ι.Π. Μεσολογγίου. 

Στην εκδήλωση θα αναπτυχθεί η  έννοια της Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχειρηματικότητας, οι δυνατότητες του νέου αυτού κοινωνικού αναπτυξιακού εργαλείου και 

τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν η τοπική κοινωνία, οι άνεργοι και οι εν δυνάμει νέοι 

επιχειρηματίες από την αξιοποίηση του. 

 

Στόχος είναι, οι άνεργοι και η τοπική κοινωνία,  να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τη νέα 

αυτή έννοια κοινωνικού επιχειρείν καθώς και να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα της νέας 

προγραμματικής περιόδου τα οποία θα αποτελέσουν εφαλτήριο ανάπτυξης νέας, βιώσιμης 

επιχειρηματικότητας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.   

 

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση έξι (6) προγραμμάτων από τη Γενική Γραμματεία 

Έρευνας & Τεχνολογίας συνολικού προϋπολογισμού 123 εκ ευρώ. 

Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, η Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας και η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, προχώρησαν στη Προδημοσίευση έξι (6) Δράσεων με 

συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123.000.000 €. 

Στα κείμενα που κοινοποιούνται γίνεται προσπάθεια να κεφαλαιοποιηθεί η εμπειρία που 

αποκτήθηκε στις Δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2014 με έμφαση στο παραγόμενο αποτέλεσμα και 

γνώμονα την απλούστευση των ακολουθούμενων διαδικασιών.  

Οι Δράσεις αυτές έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί 

στο πλαίσιο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 και εστιάζουν στους τομείς 

ανάπτυξης της Έξυπνης Εξειδίκευσης όπως αυτές έχουν καταρτισθεί έπειτα από στοχευμένη 

όσο και ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους. Στόχος των δράσεων αυτών είναι η 

ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, η δημιουργία νέων θέσεων εϡ γασίας 

ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση της 

μετανάστευσης επιστημόνων και η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις σε 

Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.  

Τα έξι προγράμματα που προδημοσιεύθηκαν είναι:  

 Προδημοσίευση Δράσης Βιομηχανική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας. 

 Προδημοσίευση Πιλοτικής Δράσης Ενίσχυση Νέων Επιστημόνων Υψηλής 

Κατάρτισης σε Προκαταρκτικές Ενέργειες Μετασχηματισμού Καινοτομικών Ιδεών σε 

Επιχειρηματικά Σχέδια και Υποστήριξη της Εφαρμογής τους. 

 Προδημοσίευση Δράσης Ανάπτυξης Πιλοτικών Δομών Καθετοποιημένης 

Υποστήριξης Επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Κλάδου με Εισαγωγή Καινοτόμων 

Διαδικασιών. 

 Επικείμενη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση: "Ενίσχυση Αρχικών 

Βαθμίδων Μελών ΔΕΠ, ΕΠ και Ερευνητών".  

 Επικείμενη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση: "Ενίσχυση Ανωτέρων 

Βαθμίδων Μελών ΔΕΠ, ΕΠ και Ερευνητών. 



 Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας "Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής 

Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)". 

Για να διαβάσετε αναλυτικά τις προδημοσιεύσεις για τα 6 προγράμματα δείτε www.gsrt.gr 

 

Άνοιξε η εφαρμογή για τις 100 δόσεις στην εφορία 

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή στο TAXIS προκειμένου οι οφειλέτες του Δημοσίου να 

υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να εισέλθουν με τους κωδικούς TAXISnet στη σχετική εφαρμογή και να επιλέξουν 

τον τύπο ρύθμισης που επιθυμούν να ενταχθούν.  

 

Από τον κατάλογο των εφαρμογών,  θα βρείτε τις «ρυθμίσεις οφειλών» και θα επιλέξετε την 

«αίτηση ρύθμισης με απαλλαγή προσαυξήσεων 2014».  

Ενεργές είναι ακόμη δύο εντολές: η πρώτη αφορά σε αυτούς που θέλουν να διατηρήσουν τη 

ρύθμιση των 48 δόσεων αλλά να εξασφαλίσουν τη μείωση των τόκων (σ.σ ο νόμος δίνει σε 

αυτούς που θα παραμείνουν στη ρύθμιση των 48 δόσεων Bonus καθώς από 1/1/2013 το 

επιτόκιο θα προσδιοριστεί με 4,56% αντί με 8,5%). 

Επίσης, είναι ανοικτή η εντολή για υπαγωγή οφειλών στην λεγόμενη πάγια ρύθμιση η οποία 

προβλέπει 12 ή και 24 δόσεις για οφειλές που δημιουργήθηκαν από έκτακτες αιτίες. 

 

Η εφαρμογή των 100 δόσεων έχει φτιαχτεί με έναν πολύ λειτουργικό και ευέλικτο τρόπο, 

ώστε ο οφειλέτης να μπορεί να δει σε πραγματικό χρόνο ποια ρύθμιση τον εξυπηρετεί, τι 

ποσό δόσης του αντιστοιχεί -ανάλογα με τις δόσεις που θα επιλέξει- αλλά και ποιο είναι ανά 

περίπτωση το όφελος από τη διαγραφή προσαυξήσεων. Από τη νέα διορθωμένη απόφαση, 

που δημοσίευσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου, εξαιρέθηκαν οι 

βεβαιωμένες οφειλές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 

2014. Δηλαδή δεν υπάγονται στη ρύθμιση οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ και η τελευταία δόση του 

φόρου εισοδήματος.  

 

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όσοι οφείλουν (βασική οφειλή) έως 1.000.000 ευρώ, ενώ 

την αίτηση θα πρέπει να την υποβάλουν μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2015. Σύμφωνα με την 

απόφαση της ΓΓΔΕ η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί σε διάστημα τριών ημερών από την 

υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, τα ευεργετήματα που προβλέπονται στη ρύθμιση (μείωση 

προσαυξήσεων) θα φανούν στη δεύτερη δόση. 

Ειδικότερα και σύμφωνα με την απόφαση: 

 

1. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι τις 

31/3/2015. Ελάχιστο ποσό κάθε δόσης ορίζεται στα 50 ευρώ. 

 

2. Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 

επόμενων μηνών. 

 

3. Χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση. 

- Υποχρεωτικά: υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 1η 

Οκτωβρίου 2014 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή 

πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών. 

 

Μετά από επιλογή του οφειλέτη: α) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η 

Οκτωβρίου 2014 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή κατά 

http://www.gsrt.gr/


την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, 

β) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την 

ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής 

καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται. 

 

- Η υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα 

εκατομμύριο ευρώ. 

 

4. Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη. Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της 

ρύθμισης μετά την καταβολή της πρώτης δόσης αυτής. 

 

5. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις 

των τελευταίων ετών. 

 

6. Οφειλές έως και 15.000 ευρώ μπορούν να ρυθμιστούν σε 100 δόσεις, ενώ μεγαλύτερου 

ύψους οφειλές ρυθμίζονται σε 72 μηνιαίες δόσεις. 

 

7. Αναδρομικά θα γίνουν οι εκπτώσεις για όσους οφειλέτες υπάγονται και παραμείνουν στη 

ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας. Αντίθετα όσοι κάνουν αίτηση να υπαχθούν στη νέα 

ρύθμιση οι μειώσεις των προσαυξήσεων θα γίνουν μετά την καταβολή της πρώτης δόσης. 

 

8. Απώλεια της ρύθμισης. Εκτός ρύθμισης θα βγαίνουν, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση 

καταβολή του υπολοίπου της οφειλής στην περίπτωση που οι οφειλέτες: 

α) δεν είναι φορολογικά ενήμεροι από την ημερομηνία υπαγωγής και καθ' όλη τη διάρκεια της 

ρύθμισης 

ή 

β) δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης κατά τη διάρκεια του πρώτου 

εξαμήνου της ρύθμισης ή 

γ) δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή 

δ) δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης 

για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες ή 

ε) έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκειμένου να τους χορηγηθεί η ρύθμιση. 

 

9. Οφειλές έως και 15.000 ευρώ μπορούν να ρυθμιστούν σε 100 δόσεις, ενώ μεγαλύτερου 

ύψους οφειλές ρυθμίζονται σε 72 μηνιαίες δόσεις.  

 

Οσο αυξάνονται οι δόσεις, τόσο μειώνονται οι προσαυξήσεις που σβήνονται. Στην 

περίπτωση εφάπαξ αποπληρωμής του χρέους προβλέπεται η διαγραφή του συνόλου των 

προσαυξήσεων.  

 

Για 12 μηνιαίες δόσεις διαγράφεται το 90% των προσαυξήσεων, για 24 δόσεις ποσοστό 80%, 

για 36 δόσεις 70%, για 48 δόσεις 60%, για 60 δόσεις 50%, για 72 δόσεις 30%, ενώ για τις 

100 δόσεις η διαγραφή των προσαυξήσεων είναι πολύ μικρότερη και περιορίζεται σε 20%.  

 

 

Χρέη 333,7 Εκατ.. «ΜΠΗΚΑΝ» στη νέα ρύθμιση – Στις 12.827 ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Οφειλές 333,7 εκατ. ευρώ «έβαλαν» στη νέα ρύθμιση των 72-100 δόσεων συνολικά 12.827 

οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων μέσα στο πρώτο 15ήμερο ισχύος του νέου τρόπου 

διακανονισμού των χρεών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών 

Οφειλών (που παρακολουθεί οφειλές άνω των 5.000 ευρώ) 7.737 ρύθμισαν χρέη 274,6 εκατ. 

ευρώ προς το ΙΚΑ, 4.209 οφειλές 89,7 εκατ. ευρώ προς τον ΟΑΕΕ, 879 ποσό 7,3 εκατ. ευρώ 

στον ΟΓΑ και μόλις 2 ποσό 37,7 εκατ. ευρώ στο ΕΤΑΑ. 

 

 



  

ΥΠ.ΑΝ.: 20 Εκατ. Ευρώ ρευστότητα στην αγορά. 

Τη διάθεση πρόσθετης πίστωσης ύψους 20 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων στο πλαίσιο προγράμματος ενίσχυσης που υλοποιείται μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» ενέκρινε το 

υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  Με τη νέα πρόσθετη πίστωση το συνολικό 

ποσό της ετήσιας πίστωσης ανέρχεται πλέον σε 135 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα θα 

κατευθυνθούν εντός του Δεκεμβρίου σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, δικαιούχους της δράσης 

του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών», το οποίο βρίσκεται σε πλήρη 

εξέλιξη. 

 

 

ΟΑΕΕ: Έως το τέλος του 2016 θα επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία οι συνεπείς 

ασφαλισμένοι. 

Έως το τέλος του 2016, θα έχουν τη δυνατότητα οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού 

Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), να επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία με 

μικρότερα ασφάλιστρα. Με νομοθετική ρύθμιση θα παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου του 

2016, η προθεσμία για την επιλογή της κατώτερης ή της δεύτερης κατώτερης ασφαλιστικής 

κατηγορίας. 

 

One stop shop για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις 

 
Στη δημιουργία μηχανισμών “one stop shop” στις 13 περιφέρειες της χώρας για την 

ανάπτυξη και λειτουργία συνεταιριστικών κοινωνικών επιχειρήσεων από ανέργους και άλλες 

ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού (άτομα με αναπηρία, μέλη πολύτεκνων 

οικογενειών, μετανάστες, αποφυλακισμένους κ.α.) προχωρά το υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.  

 

Το έργο που έχει ενταχθεί στις χρηματοδοτούμενες από το το ΕΣΠΑ δράσεις για την 

ενίσχυση της απασχόλησης, αποφασίστηκε να προκηρυχθεί άμεσα έτσι ώστε οι δομές 

υποστήριξης για την ανάπτυξη των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων να 

λειτουργήσουν έως το τέλος του χρόνου.  

 

Οι υπηρεσίες μίας στάσης θα προσφέρουν στους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις πληροφόρηση, coaching και mentoring για δημιουργία και ανάπτυξη 

τοπικών κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, κοινή επιχειρηματική έδρα, διοικητική και 

λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής, δικτύωση 

των σε τοπικό επίπεδο κ.α.  

 

Μεταξύ των ωφελουμένων – μελλοντικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες μπορεί να είναι και 

άτομα που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα 

μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κ.α. Σύμφωνα με το σχετικό νόμο 4019/2011 σε μια κοινωνική 

συνεταιριστική επιχείρηση συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 40% άτομο από ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες.  

 

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να παράγουν ή να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες 

κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού, να 

δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, 

οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών 

δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α. 

 

 

 



 

ΤτΕ: Ταμεικο πρωτογενες πλεονασμα 3 Δις. Ευρω στο 10Μηνο του 2014. 

Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3.003 εκατ. ευρώ καταγράφεται στον κρατικό 

προϋπολογισμό στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014, εάν συμπεριληφθούν τα 

έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου από τις 

κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν έσοδα από την αποπληρωμή 

προνομιούχων μετοχών, καθώς και δαπάνες που αφορούν την αποπληρωμή 

ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Στήριξης, όπως προκύπτει από στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της 

Ελλάδος. 

 

 

ΤτΕ: Πλεόνασμα 3,75 Δις. στο ισοζύγιο. 

Σημαντική διεύρυνση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών καταγράφηκε 

στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2013, 

αντανακλώντας τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), το πλεόνασμα ανήλθε στα 3,7 δισ. ευρώ (2% 

του ΑΕΠ) φέτος από 2,4 δισ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 56,3%. Στην αύξηση 

αυτή συνέβαλαν τα μέγιστα οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και κυρίως οι εισπράξεις 

από τον τουρισμό, που αυξήθηκαν μέσα σ’ ένα χρόνο κατά 1,2 δισ. ευρώ. Εντυπωσιακή είναι 

και η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων που έφθασε στο 210,2% και οι οποίες 

ανήλθαν στο 1,1 δισ. ευρώ. 

 

 

Eurostat: Στα 13,6 Δις Ευρω το εμπορικο ελλειμα της Ελλαδας τον Σεπτεμβριο. 

Σε 13,6 δισ. ευρώ αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας τον Σεπτέμβριο του 2014, 

έναντι 12,8 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2013, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που 

δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν 

κατά 4% το Σεπτέμβριο του 2014, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2013, ενώ οι εισαγωγές 

παρέμειναν σταθερές. Το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας (-13,6 δισ. ευρώ) είναι το τέταρτο 

υψηλότερο στην «ΕΕ των 28», μετά τη Μ. Βρετανία (-89,8 δισ. ευρώ), τη Γαλλία (-49,3 δισ. 

ευρώ) και την Ισπανία (-16,6 δισ. ευρώ). Το υψηλότερο εμπορικό πλεόνασμα κατέγραψε η 

Γερμανία με 138,8 δισ. ευρώ. Ακολουθούν, η Ολλανδία (38,5 δισ. ευρώ), η Ιταλία (26,2 δισ. 

ευρώ) και η Ιρλανδία (23,2 δισ. ευρώ). Στην ευρωζώνη, το εμπορικό πλεόνασμα το 

Σεπτέμβριο του 2014 ανήλθε σε 18,5 δισ. ευρώ και σε 2,6 δισ. ευρώ στην «ΕΕ των 28». Πριν 

από ένα χρόνο, τον Σεπτέμβριο του 2013, το εμπορικό έλλειμμα στην ευρωζώνη ήταν 10,8 

δισ. ευρώ. 

 

 

47η Θεση η Ελλαδα στον παγκοσμιο δεικτη επιχειρηματικοτητας. 

 Η γενική βαθμολογία της Ελλάδας στο δείκτη GEI σχετικά με τη διασύνδεση της 

επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας, είναι 42 στα 100. Η χώρα 

κατέχει την 47η θέση ανάμεσα σε 130 κράτη που συμπεριλήφθηκαν στο συγκεκριμένο 

δείκτη. Σε περιφερειακό επίπεδο, η Ελλάδα κατέχει την 29η θέση ανάμεσα σε 39 χώρες. 

Αυτό προκύπτει από τον Παγκόσμιο Δείκτη Επιχειρηματικότητας 2015 (GEI), που δόθηκε 

στη δημοσιότητα από το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο GEDI και δείχνει ότι η επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε άνοδο σε όλο τον κόσμο 

αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Η Ελλάδα παρουσιάζει ταυτόχρονα 

εξαιρετικά δυνατά σημεία αλλά και σημαντικές ελλείψεις. Τα δυνατά σημεία της χώρας είναι οι 

δεξιότητες των επιχειρήσεων σε στάδιο εκκίνησης, το ανθρώπινο δυναμικό, η ενσωμάτωση 

της τεχνολογίας, και η διεθνοποίηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που εντοπίζεται είναι η 

γραφειοκρατία η οποία αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στις επιχειρηματικές της 

δυνατότητες. Παρότι έχουν γίνει βήματα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και τη 

μετακίνηση της οικονομικής δραστηριότητας από την παραοικονομία στην επίσημη 



οικονομία, η Ελλάδα έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της όσον αφορά την αξιοποίηση του 

επιχειρηματικού δυναμικού της προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης. 

 

 

Απογραφή Ζωικού Κεφαλαίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους κατόχους 

εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων , ότι έχει  ξεκινήσει η διαδικασία διενέργειας κοινοποίησης 

της ετήσιας απογραφής αιγοπροβάτων και θα ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου. 

Επισημαίνεται ότι η ετήσια,  κατ ελάχιστο, απογραφή αποτελεί υποχρέωση του κάθε 

κατόχου, ακόμα και στην περίπτωση αυτών που δηλώνουν μηδενικό ζωικό κεφάλαιο. 

Η κοινοποίηση των απογραφικών στοιχείων διενεργείται με την προσκόμιση του μητρώου 

της εκμετάλλευσης, στα κατά τόπους Αγροτικά Κτηνιατρεία, όπου με ευθύνη του κατόχου, 

έχουν ενημερωθεί δεόντως οι στήλες 1 έως 12 του μέρους Β αυτού, με τα απογραφικά 

στοιχεία του συνόλου του ζωικού πληθυσμού της εκμετάλλευσης.  

Επίσης ο κάτοχος της εκμετάλλευσης θα πρέπει να έχει πλήρως συμπληρωμένο το Μητρώο, 

δηλαδή και τα λοιπά πεδία των πινάκων και ιδιαίτερα του μέρους Γ(καταγραφή- μεταβολές 

ζωικού πληθυσμού με ατομικό αριθμό σήμανσης) και του μέρους Δ(μεταβολές ζωικού 

πληθυσμού χωρίς ατομικό αριθμό σήμανσης). 

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι και οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων χοιροειδών έχουν την υποχρέωση 

απογραφής  ζωικού τους κεφαλαίου με κοινοποίηση  της απογραφής και προσκόμιση του 

Μητρώου εκμετάλλευσης στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μέχρι και τις 15 

Δεκεμβρίου 2014. 

 

 

Προσφορές όλο τον χρόνο για το 50% των εμπορευμάτων. 

Υπεγράφη από τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Γ. Γιακουμάτο ο 

«Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του Καταναλωτή κατά τη διάρκεια  των 

προσφορών, των εκπτώσεων και τις προωθητικές ενέργειες». Με την απόφαση, μεταξύ 

άλλων θεσπίζεται ότι οι προσφορές μπορεί να πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους, εκτός από τις περιόδους των εκπτώσεων, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η 

προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που 

διαθέτει το κατάστημα. Ο υφυπουργός Ανάπτυξης ανέφερε, στη συνέντευξη Τύπου που 

παραχώρησε για το θέμα αυτό, ότι το υπουργείο αναμένει μείωση τιμών 15% από την 

εφαρμογή του. 

 
 

ΕΣΠΑ: Περίπου 1 Δις Ευρώ περισσότερα από πέρυσι στην αγορά. 

Κατά 14,82% αυξήθηκε, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία (αρχές Νοεμβρίου), το 

ποσοστό απορρόφησης επί των πληρωμών, του συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ 

σκέλους, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό 

διάστημα του 2013. Συγκεκριμένα, με βάση στοιχεία που παρουσίασε ο υφυπουργός 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από την αρχή του 

2014 και μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευτεί κονδύλια ύψους 3.920.260.000 ευρώ για έργα 

ΕΣΠΑ και λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ενισχύοντας την αγορά με σχεδόν ένα 

δισεκατομμύριο ευρώ πόρους επιπλέον, σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. 

 

 

Εκτός της ρύθμισης των 100 Δόσεων ο ΕΝΦΙΑ. 

Μόνο η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ που είναι ληξιπρόθεσμη (αν δεν έχει πληρωθεί) θα μπορεί 

να υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 έως 100 δόσεων, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις ως μη 

ληξιπρόθεσμες ή θα πληρωθούν κανονικά ή θα μπουν στην πάγια ρύθμιση των 12 ως 24 

δόσεων. Αυτό διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το οποίο, ούτως ή άλλως, 

η συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων δεν θα μπορούσε να υπαχθεί στις 100 



δόσεις της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών λόγω του ελάχιστου ποσού κάθε δόσης 

που είναι 50 ευρώ. Μάλιστα εντός των επομένων ημερών αναμένεται κατάθεση τροπολογίας 

στη Βουλή προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη αλλαγή στον νόμο που να δικαιολογεί την 

εξαίρεση του ΕΝΦΙΑ από τις 100 δόσεις.  

 

 

Διευκρινίσεις για τις συναλλαγές άνω των 500 ευρώ που πρέπει να εξοφλούνται με 

τραπεζικά μέσα πληρωμής  

 

Η Γ.Γ.Δ.Ε. εξέδωσε την ερμηνευτική της περίπτωσης β' του άρθρου 23 του νέου ΚΦΕ 

σχετικά με την έκπτωση ή μη των δαπανών, αγορών, υπηρεσιών κλπ, αξίας άνω των 500 

ευρώ.  

Αναλυτικά η ερμηνευτική αναφέρει τα εξής:  

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 

167Α΄), σχετικά με την έκπτωση ή μη κάθε είδους δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή 

λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφλησή τους δεν 

έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες 

για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: 

 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 καθορίζονται οι μη εκπιπτόμενες 

δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις), καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων. 

 

2. Ειδικότερα, με την περίπτωση β΄ του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι δεν εκπίπτει κάθε είδους 

δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των €500, από την 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση 

τραπεζικού μέσου πληρωμής. 

 

Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής, στην έννοια της αγοράς των αγαθών και της λήψης 

των υπηρεσιών εμπίπτουν οι αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, υλικών, 

παγίων, κ.λπ., οι πάσης φύσεως δαπάνες της επιχείρησης καθώς και οι πάσης φύσεως 

υπηρεσίες που λαμβάνει η επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 22 του ν.4172/2013 και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις λοιπές περιπτώσεις 

του παρόντος άρθρου. 

 

Η μη εξόφληση των ως άνω δαπανών με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής δεν 

συνιστά, από μόνη της, εικονικότητα ως προς τη συναλλαγή και δεν έχει ως αποτέλεσμα τον 

προσδιορισμό του εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ιδίου νόμου, 

εφόσον δεν συντρέχουν και άλλοι λόγοι. 

 

3. Διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση της περίπτωσης αυτής (εξόφληση με τη χρήση 

τραπεζικού μέσου πληρωμής) δεν απαιτείται για τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών : 

 

α. Mισθούς, ημερομίσθια προσωπικού, απολαβές διευθυντών ή μελών του ΔΣ εταιρείας ή 

κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, έκτακτες αμοιβές προσωπικού, 

αμοιβές καταβαλλόμενες σε υπαλλήλους πέραν των συμβατικών ή νομίμων, πάγια μηνιαία 

αποζημίωση η οποία συνιστά συγκεκαλλυμένη επαύξηση μισθού, που χορηγούνται από τον 

εργοδότη στον εργαζόμενο, καθόσον οι ανωτέρω δαπάνες δεν αφορούν στη λήψη 

υπηρεσιών αλλά στην παροχή μισθωτής εργασίας. 

 

β. Μισθώματα ακινήτων, καθότι δεν πρόκειται για λήψη υπηρεσιών αλλά για χρήση μισθίου 

(εισόδημα από κεφάλαιο για τον εκμισθωτή, σχετ. άρθρο 39 ν.4172/2013). 

 



γ. Τόκους και συναφή έξοδα, καθόσον δεν εμπεριέχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της 

παροχής υπηρεσίας. 

 

Ως αξία συναλλαγής λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό της αξίας της συναλλαγής, προ 

ΦΠΑ. 

 

4. Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων 

διατάξεων, νοείται: 

- Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά 

μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα), 

- Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρείας που πραγματοποιεί την 

πληρωμή, 

- Η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων, 

- Η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης, 

- Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών 

των Ελληνικών Ταχυδρομείων. 

 

5. Σε περίπτωση που καταβάλλονται προκαταβολές έναντι της αξίας του προς αγορά αγαθού 

ή υπηρεσίας ή όταν πραγματοποιούνται τμηματικές καταβολές που αφορούν συναλλαγές 

συνολικού ύψους άνω των €500, απαιτείται η χρήση τραπεζικού μέσου, ανεξαρτήτως του 

ποσού της κάθε τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής. 

 

6. Σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες, 

επιτρέπεται να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς, εφόσον αυτό δεν 

αντιβαίνει σε διατάξεις άλλων νόμων. Όταν η διαφορά που απομένει μετά τον συμψηφισμό 

είναι μεγαλύτερη των 500 ευρώ, τότε για να αναγνωρισθεί το σύνολο των αγορών απαιτείται 

η εξόφλησή της με τραπεζικό μέσο πληρωμής. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση 

πώλησης αγαθών μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών με «ανταλλαγή». 

 

7. Επίσης, διευκρινίζεται ότι με τραπεζικό μέσο πληρωμής αποκλειστικά και μόνο 

εξοφλούνται, μερικά ή ολικά και οι συναλλαγές αξίας άνω των €500, στις περιπτώσεις 

πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου. Δηλαδή, ο αντιπρόσωπος – 

εντολοδόχος πρέπει να πληρωθεί με τραπεζικό μέσο πληρωμής και να αποδώσει το προϊόν 

της πώλησης (ποσό) στον εντολέα του, εφόσον προκύπτει αξία άνω των €500 ανά 

εκκαθάριση μετά την αφαίρεση από αυτόν της προμήθειας που δικαιούται, με τη χρήση 

τραπεζικού μέσου πληρωμής. 

 

8. Σε περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των 

τραπεζών ή που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή η εξόφληση με τη χρήση 

τραπεζικού μέσου πληρωμής και καταβάλλονται σε μετρητά ή παραδίδονται 

συναλλαγματικές οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος, προκειμένου η 

δαπάνη να αναγνωρισθεί φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, η εταιρεία 

που παρέχει την υπηρεσία ή πουλάει τα αγαθά, υποχρεούται να καταθέσει εντός δύο (2) 

εργάσιμων ημερών από την έκδοση του παραστατικού (απόδειξη είσπραξης μετρητών ή 

παραλαβής συναλλαγματικών εκτός τραπεζικού συστήματος) σε τραπεζικό λογαριασμό που 

τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή πιστωτικό οργανισμό το ποσό των 

μετρητών που εισέπραξε. Ο λόγος της αδυναμίας εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου 

πληρωμής πρέπει να αναγράφεται πάνω στο σώμα του στοιχείου του ΚΦΑΣ και να 

αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

 

9. Σε περίπτωση αγοράς εμπορευμάτων με τη μέθοδο της αντικαταβολής-υπηρεσίες courier, 

όπου η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (μεταφορέας - «εισπράκτορας για 

λογαριασμό τρίτων») αναλαμβάνει τη μεταφορά αντικειμένων, ταχυδρομικών δεμάτων, κ.λπ. 

με ταυτόχρονη εξόφληση, κατά την παράδοσή τους, της αξίας της αγοράς αυτών από τους 



λήπτες των αγαθών χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής και στη συνέχεια καταθέτει 

στον εντολέα του τα εισπραττόμενα ποσά όχι κατά όνομα πελάτη, πράγμα πρακτικά αδύνατο 

λόγω του αριθμού των εξυπηρετούμενων πελατών, αλλά στο σύνολό τους, προκειμένου οι 

συναλλασσόμενοι πελάτες κατ’ εφαρμογή της ως άνω διάταξης να εκπέσουν τα ποσά των 

δαπανών αυτών και δεδομένου ότι οι συναλλαγές αυτές δεν εμφανίζονται ονομαστικά κατά 

δαπανηθέν ποσό, η εταιρεία ταχυμεταφορών εκδίδει, κατά το χρόνο είσπραξης των 

μετρητών ή παραλαβής των αξιόγραφων, το προβλεπόμενο από τον ΚΦΑΣ στοιχείο 

είσπραξης, στο σώμα του οποίου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του πελάτη (ΑΦΜ, 

επωνυμία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) με την υποχρέωση να 

καταθέσει συνολικά τα ποσά εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση του παραστατικού σε 

τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Στο τέλος του έτους η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει 

εκκαθάριση με τα δαπανηθέντα ποσά ανά πελάτη, υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, 

αναγράφοντας και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού που έγινε η κατάθεση. 

 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 

μέσω εμπορικών αντιπροσώπων ή εισπρακτόρων, κ.λπ. 

 

10. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 

αλλά δεν έχουν εξοφληθεί στο έτος αυτό, κρίνονται οριστικά, ως προς την εκπεσιμότητά 

τους, στο φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτών. Στην περίπτωση που στο 

έτος εξόφλησης των δαπανών διαπιστωθεί ότι οι δαπάνες αυτές εξοφλήθηκαν χωρίς να γίνει 

χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (π.χ. με μετρητά), η επιχείρηση υποχρεούται να 

υποβάλλει τροποποιητική δήλωση του φορολογικού έτους εντός του οποίου 

πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή, προσθέτοντας τα ποσά αυτών των δαπανών ως θετική 

λογιστική διαφορά. 

 

11. Στις υπόψη διατάξεις εμπίπτουν και οι περιπτώσεις εξόφλησης δαπανών που αφορούν 

στην αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης 

στοιχείου του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 5 άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.). 

 

12. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, 

όπως ισχύει, για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 

1.1.2014 και μετά. 

 

 
Ανάπτυξη μετά από 6 χρόνια ύφεσης στην Ελλάδα. 

Έπειτα από έξι χρόνια ύφεσης, η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, από τις εκτιμήσεις της για τους τριμηνιαίους 

εθνικούς λογαριασμούς, προκύπτει ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε το γ' τρίμηνο κατά 1,7%. 

Παράλληλα, η Στατιστική αναθεώρησε προς το καλύτερο τα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ 

τα προηγούμενα οκτώ τρίμηνα (με εξαίρεση το δ΄ τρίμηνο 2013) και συγκεκριμένα για την 

τρέχουσα χρονιά προκύπτει: το α΄ τρίμηνο καταγράφεται περιορισμός της ύφεσης στο 0,4% 

και το β΄ τρίμηνο αύξηση του ΑΕΠ 0,4%, με αποτέλεσμα σε μέσα επίπεδα στο 9μηνο να 

προκύπτει αύξηση 0,6%. 

  

ΣτΕ: Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξίων εντος εξαμήνου. 

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (1055/2014 το ΣτΕ) υποχρεώνει το Δημόσιο να 

προχωρήσει εντός εξαμήνου στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του, το ΣτΕ: «Διαπιστώνει ότι η Διοίκηση έχει 

παραλείψει παρανόμως να προβεί στην επιβαλλομένη από το άρθρο 41.1 του Νόμου 1249 

του 1982 έκδοση αποφάσεως αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών της χώρας. 

Αναβάλει την έκδοση οριστικής αποφάσεως και τάσσει στη Διοίκηση εξάμηνη προθεσμία 



από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης προκειμένου να προβεί στην άνω 

οφειλόμενη ενέργεια». 

  

WWW.ENERGO-EKE.GR: Αίτηση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. 

Στην ιστοσελίδα www.energo-eke.gr, μπορούν από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014 οι 

δικαιούχοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους προκειμένου να ενταχθούν στο 

ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας, κατατέθηκαν 505 αιτήσεις, 

από τις οποίες οι 167 εγκρίθηκαν, οι 39 απορρίφθηκαν και οι υπόλοιπες βρίσκονται υπό 

εξέταση.  

 

Ευνοϊκές ποινές για όσους επιστρέφουν τα κλεμμένα στο δημόσιο. 

Ευνοϊκή μεταχείριση θα έχουν όσοι επιστρέφουν το σύνολο των χρημάτων που έχουν 

καταχραστεί, υπεξαιρέσει, κ.λπ., σύμφωνα με νομοσχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα ο 

υπουργός Δικαιοσύνης, Χαράλαμπος Αθανασίου. Όπως τόνισε ο κ. Αθανασίου, η εφαρμογή 

του επίμαχου νομοσχεδίου θα «προσφέρει ρευστότητα στο δημόσιο το ταχύτερο δυνατό», 

ενώ υπολόγισε ότι αυτό το ποσό που μπορεί άμεσα να συγκεντρωθεί ανέρχεται μεταξύ των 

1,5 και 2 δισ. ευρώ. 

  

Καταργείται η προσωποκράτηση για χρέη στο δημόσιο. 

Στη δημοσιότητα έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, νομοσχέδιο με 

το οποίο επέρχονται καινοτομίες στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Από τις πλέον 

καινοτόμες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, το οποίο θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, είναι ότι 

καταργείται η προσωποκράτηση για αστικά και εμπορικά χρέη για όσους αποδεδειγμένα 

αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 

 
Υστέρηση 1,2 Δις Ευρώ στα έσοδα του κράτους. 

Μικρή μείωση παρουσίασε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο 

τέλος του Οκτωβρίου, καθώς σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο 

Σταϊκούρα διαμορφώθηκε σε 2,4 δισ. ευρώ, έναντι των 2,5 δισ. ευρώ στα τέλη 

Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, τα έσοδα του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού παρουσίασαν 

υστέρηση 1,2 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, η υστέρηση 

αυτή είναι διαχειρίσιμη, καθώς αποδίδεται κυρίως στο ότι οι οφειλέτες περίμεναν τη ρύθμιση 

με τις δόσεις και δεν πλήρωναν φόρους και άλλα χρέη προς το Δημόσιο. Ενώ και οι 

επιστροφές εσόδων ήταν υψηλότερες κατά 270 εκατ. ευρώ. 

  

Στα 4,79 Δις. Ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου στο 9μηνο του 2014. 

Στα 4,79 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης στο 9μηνο 

Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014. Στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο 

Οικονομικών καταδεικνύουν πως το Σεπτέμβριο το Δημόσιο δεν πλήρωσε εκ νέου τις οφειλές 

του προς τους ιδιώτες, με αποτέλεσμα τα ληξιπρόθεσμα χρέη της Γενικής Κυβέρνησης να 

έχουν φτάσει τα 4,087 δισ. ευρώ, έναντι 3,9 δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου. Εάν στις 

οφειλές αυτές προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 713 εκατ. ευρώ (από 

745 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο) τότε οι συνολικές οφειλές του Δημοσίου ανέρχονται σε 4,79 

δισ. ευρώ. 

  

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Στο 25,9% η ανεργία τον Αύγουστο. 

Στο 25,9% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο, 

σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Ωστόσο, είναι μικρότερο από τον Ιούλιο (26,1%). Ο αριθμός των 

ανέργων ανήλθε σε 1.242.219 άτομα, των απασχολουμένων σε 3.551.148 άτομα, ενώ ο 

οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.334.759 άτομα. 

 

 

  

 

http://www.energo-eke.gr/
http://www.energo-eke.gr/


Εκκαθάριση-εξπρές σε τρεις μήνες 

Μέσα από τη διαδικασία αυτή το υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρεί ξεκαθάρισμα του 

επιχειρηματικού χάρτη 

 

Εκκαθάριση μέσα σε μόλις τρεις μήνες, ρευστοποίηση, αλλά και πτώχευση επιχειρήσεων 

που έχουν περιέλθει σε παύση πληρωμών μπορούν να ζητήσουν οι πιστωτές τους. Μέσα 

από τη διαδικασία αυτή το υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρεί στην ουσία ξεκαθάρισμα του 

επιχειρηματικού χάρτη έτσι ώστε να φέρει στη συνέχεια προς ψήφιση το νέο Πτωχευτικό 

Δίκαιο για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 

 

Η σχετική αίτηση για τη λεγόμενη διενέργεια ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, μπορεί να υποβληθεί έως τις 30 

Ιουνίου 2016 από τους πιστωτές στους οποίους θα πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον 

ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα και αυτοί να εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του συνόλου των 

υποχρεώσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της 

επιχείρησης. Η αίτηση πρέπει να εκδικασθεί εντός δύο μηνών από την υποβολή της από το 

οικείο Μονομελές Πρωτοδικείο και η απόφαση να εκδοθεί εντός ενός μηνός από τη 

συζήτηση. 

 

Εάν το δικαστήριο αποδεχθεί την αίτηση των πιστωτών, ορίζει ειδικό διαχειριστή, ο οποίος 

διενεργεί δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση του συνόλου ή μέρους του 

ενεργητικού της επιχείρησης. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά το σύνολο της 

επιχείρησης, αλλά δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, τότε ο ειδικός διαχειριστής υποβάλλει 

αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. Εάν υπάρξουν αγοραστές, ο ειδικός διαχειριστής 

απευθύνει πρόσκληση προς αυτούς για την υπογραφή εντός πέντε εργασίμων ημερών της 

συμφωνίας μεταβίβασης. Εάν δεν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση τουλάχιστον του 90% του 

συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας εντός συγκεκριμένης ημερομηνίας, τότε ο ειδικός 

διαχειριστής επίσης υποβάλλει αίτηση πτώχευσης.  

 

Μετά τη μεταβίβαση του ενεργητικού, ο ειδικός διαχειριστής δημοσιοποιεί πρόσκληση 

αναγγελίας απαιτήσεων των πιστωτών. Οι τελευταίοι θα πρέπει να αναγγείλουν τις 

απαιτήσεις τους μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης. 

 

 
STOP στην ταλαιπωρία: Ηλεκτρονικά θα παίρνεται πλέον φορολογική ενημερότητα 

Τέλος στην ταλαιπωρία των τεράστιων ουρών στις εφορίες, βάζει η Γενική Γραμματέας 

Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, μετά και από την αναβάθμιση της διαδικτυακής 

υπηρεσίας «Έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο». 

Έτσι, από εδώ και στο εξής οι φορολογούμενοι θα μπορούν να βγάζουν ηλεκτρονικά 

αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, χωρίς να πηγαίνουν στις εφορίες στις εξής 

περιπτώσεις: 

1) Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου. 

2) Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι 

συνολικές οφειλές δεν υπερβαίνουν τα τριάντα (30) ευρώ. 

3) Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι 

οφειλές δεν είναι ληξιπρόθεσμες. 

4) Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου, εφόσον οι 

οφειλές είναι ρυθμισμένες και η ρύθμιση είναι ενήμερη. 

 

 

 

 

 

 



ΜΑΛΤΑ 
Ελληνική εταιρεία στη Μάλτα ζητά συνεργασία με εταιρίες ελαιοπαραγωγών στην Ελλάδα 
που παράγουν : 

 
• Bone in Kalamata Black olives 

Mammouth Size 100/110 
Super colossal size 110/120 

Packed in tins x 5 kgr 
• Pitted green olives 

Size : 70/90 and 90/100 
Packed in pet x 3 kgr 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 
τηλ.00302106140979, κιν. 00306933348800, 
www.grw.global.com/greecespotlight.htm,e-mail : 
gl.1.grw@otenet.gr 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  

FOODEX JAPAN  
 Tόκυο 3–6 Μαρτίου 2015 

 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
Η Διεθνής Έκθεση “ FOODEX JAPAN” (3-6/3/2015) οργανώνεται για 40Η  συνεχή χρονιά με την 
υποστήριξη των ακόλουθων Iαπωνικών Φορέων : Japan Management Association , Japan Hotel 
Association , Japan  Ryokan & Hotel Association, 
Japan Restaurant Association και Japan Tourism 
&Facilities Association.  
Είναι η μεγαλύτερη εμπορική Έκθεση στον τομέα 
των τροφίμων και ποτών  και πραγματοποιείται 
στον Εκθεσιακό χώρο Makuhari Messe (Halls 1-8)  
στο Τόκυο της Ιαπωνίας. 
Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα επιχειρηματικό 
γεγονός που προσελκύει τους σημαντικότερους 
εκπροσώπους από το χώρο της λιανικής, της 
τροφοδοσίας, της χονδρικής, της διανομής και 
της βιομηχανίας ειδών τροφίμων και ποτών 
.Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της εν λόγω 
έκθεσης πραγματοποιούνται προγραμματισμένες 
επιχειρηματικές συναντήσεις για του εκθέτες 
(Β2Β) με αντίστοιχα ενδιαφερόμενους 
εισαγωγείς. 
Η Ιαπωνία με συνολικό πληθυσμό 128 
εκατομμύρια κατοίκους τα 30 εκ των οποίων 
βρίσκονται στο Τόκυο , είναι η Τρίτη μεγαλύτερη 
οικονομία στο κόσμο και μία από τις ισχυρότερες 
βιομηχανικές  χώρες. Διαθέτοντας ένα πολύ 
υψηλό βιοτικό επίπεδο είναι ο πέμπτος 
μεγαλύτερος εισαγωγέας σε παγκόσμιο επίπεδο 
με σαφείς προοπτικές αύξησης των εισαγωγών 
ενόψει και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 
στο Τόκυο. 

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση 
μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην 
παρακάτω ιστοσελίδα: 

http://www3.jma.or.jp/foodex/en/index.html 
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: 
Αγροτικά προϊόντα, είδη αρτοποιίας και  
ζαχαροπλαστικής , γαλακτοκομικά προϊόντα, 
προϊόντα διαίτης και υγιεινής διατροφής, 
κατεψυγμένα , γαλακτοκομικά, κρέας και 
προϊόντα κρέατος, θαλασσινά, λάδι, ελιές, 
φρούτα, λαχανικά , μπαχαρικά, ποτά 
οινοπνευματώδη και μη, χυμοί, καφές, τσάι , 
εκδόσεις από τον χώρο των τροφίμων . 
 

 

 
 

 

 

                

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 Στοϊκάκη Ζωή 
E-mail: z.stoikaki@enterprisegreece.gov.gr 

Μπούζος Κλεόβουλος 
E-mail: k.bouzos@enterprisegreece.gov.gr  

   
Tηλ.:2310 510047, 
Fax.: 2310 510046 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (*) 
550  €  / τ.μ* 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Μέχρι τις 30/11/2014 

 
 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 
http://www3.jma.or.jp/foodex/en/index.html 
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Ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια προσέγγισης μιας συνεχώς αναδυόμενης και πολλά 

υποσχόμενης αγοράς όπως είναι αυτή της Ρωσίας,  συνιστά η συμμετοχή στην μεγαλύτερη 

διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών PRODEXPO που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα στις 

9-13 Φεβρουαρίου 2015, με ενωμένο περίπτερο 50m2 (με δυνατότητα επέκτασης), σε 

προνομιακή θέση της έκθεσης υπό την αιγίδα του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 

(ΕΡΕΕ). 

 

Υπηρεσίες & Πλεονεκτήματα  για τους εκθέτες υπό την αιγίδα του ΕΡΕΕ  

Παροχή χώρου 5 m2 min ανά εκθέτη στο περίπτερο του ΕΡΕΕ  

Οργάνωση B2B συναντήσεων με ενδιαφερόμενους Ρώσους Buyers  (min 4 εταιρείες)   

Εξασφαλισμένη συνεργασία με Ρώσο διανομέα με δυνατότητα παράδοσης των προϊόντων 

στην έδρα ενδιαφερόμενων πελατών εντός Ρωσίας, εκτελωνισμένων, πιστοποιημένων και 

ελεύθερων προς κυκλοφορία στην ρωσική αγορά. 

Μεταφραστική υποστήριξη κατά την διάρκεια της έκθεσης από έμπειρους μεταφραστές   

Μέγιστος αριθμός εταιρειών στο περίπτερο του ΕΡΕΕ - μέχρι 15 εταιρείες 

Υποστήριξη στην έκδοση  ρωσικής βίζας (κόστος βίζας - 120 ευρώ)    

 

Κόστος συμμετοχής 

Το εκτιμώμενο κόστος συμμετοχής: 3300 € + ΦΠΑ ανά εκθέτη με παροχή βασικού 

εξοπλισμού (χωρίς βιτρίνα) 

Υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης  διαμονής, διατροφής και ξενάγησης στη Μόσχα 

(συμβουλευτείτε το γραφείο του ΕΡΕΕ) 

 

Συμμετοχή χωρίς την παρουσία εκπροσώπου 

Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην έκθεση χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της 

εκάστοτε εταιρίας και την ανάθεση της εκπροσώπησης στην έκθεση σε αντιπρόσωπο του 

ΕΡΕΕ στη Ρωσία, Αντιπρόεδρο του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου  κ. Αντρέϊ 

Πογορέλετς και εκπρόσωπο του ΕΡΕΕ στην Αγία Πετρούπολη, εταιρεία Makar & Co 

www.makar-co.ru & εταιρία “Service-Logistic”  http://servis-logistica.ru/  

Στα πλαίσια αυτής της δυνατότητας, η ενδιαφερόμενη εταιρία θα πρέπει να αποστείλει 

δείγματα προϊόντων, έντυπο προωθητικό υλικό, περιγραφές των προϊόντων (με αναφορά 

στο συγκριτικό τους πλεονέκτημα), πλήρη τιμοκατάλογο ΕΧW (Almiros, Greece). 

Το κόστος της συμμετοχής εξ αποστάσεως ανέρχεται σε 1200€ + ΦΠΑ με παροχή 

βιτρίνας στο περίπτερο του ΕΡΕΕ.  

 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την έκθεση, παρακαλούμε να  επικοινωνήστε με το 

Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο στα τηλέφωνα : 

+ 30 210 69 81 127 + 30 211 700 70 43 

κα. Julia Sysalova - Υπεύθυνη επικοινωνίας για τα θέματα της Ρωσικής αγοράς, e-mail: 

office@hrcc.gr 

κα. Όλγα Καρντασίδη - Project Manager,  e-mail: project@hrcc.gr 

http://www.makar-co.ru/
http://servis-logistica.ru/
mailto:office@hrcc.gr
mailto:project@hrcc.gr


 
 

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
 

ΘΕΜΑ: 

HEALTH EXPO 
1

η
 Διεθνής Έκθεση Ιατρικών Προϊόντων, Νοσοκομειακού Εξοπλισμού, 

Συστημάτων και Τεχνολογιών Υγείας, Εργαστηριακών Συστημάτων, 

Προϊόντων Φροντίδας Κατ’ Οίκον και Τουρισμού Υγείας. 

 

http://cnrhealthexpo.com 

Από 10  έως 13 Δεκεμβρίου 2014 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 
 

                                  PLAST EURASIA 
24

H  
Διεθνής Έκθεση Βιομηχανίας Πλαστικών 

www.plasteurasia.com 

Από 04  έως 07 Δεκεμβρίου 2014 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 

 

                                    BELEX  2014 
12

η
 Διεθνής Έκθεση Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών, Αυτοματισμού, 

Φωτισμού και Επικοινωνίας 

                                                                 http://www.belexfuari.com/ 

Από 04 έως 07 Δεκεμβρίου 2014 στην Προύσα της Τουρκίας 

 

 

Επιχειρηματικά νέα 

 

ΣΟΥΗΔΙΑ 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη 

Σουηδία, απέστειλε το ενημερωτικό δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών ειδήσεων από 

τη Σουηδία, για το μήνα Οκτώβριο 2014. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 

του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σουηδία, commerce.stockholm@mfa.gr  

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην 

Οδησσό απέστειλε συνοπτικό ενημερωτικό μηνιαίο δελτίο μηνός Οκτωβρίου 2014 για τις 

οικονομικές εξελίξεις στις περιφέρειες αρμοδιότητας του Γενικού Προξενείου Οδησσού 

(Οδησσός, Νικολάγιεφ, Χερσών, Κιροβογκράντ, Βίνιτσα, Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας 

και Σεβαστούπολη). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 

του Γραφείου ΟΕΥ της 

Ελλάδας στην Οδησσό ecocom-odessa@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/ua99  

 

 

http://cnrhealthexpo.com/
http://www.plasteurasia.com/
http://www.belexfuari.com/
mailto:ecocom-odessa@mfa.gr


ΤΖΕΝΤΑ 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τζέντα, 

απέστειλε οικονομικό δελτίο μηνός Οκτωβρίου 2014. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 

του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα, ecocom-jeddah@mfa.gr 

 
 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων τηςΠρεσβείας της Ελλάδας στη 

Λιουμπλιάνα, απέστειλε σημείωμα για την αγορά τροφίμων και ποτών της Σλοβενίας 

(ανανέωση με στοιχεία 2013) . 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 

του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Λιουμπλιάνα, grecom.slovenia@siol.net  

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ 

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ , απέστειλε την εξέλιξη εμπορικών 

συναλλαγών Ελλάδος – Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας ( Ιανουάριος – Ιούλιος 2014 ). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 

του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ , ecocom-dusseldorf@mfa.gr 

 

ΤΖΕΝΤΑ 2 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τζέντα, 

απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέματα : α) με έκθεση της Credit Agricole Private Banking – 

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξακολουθούν να παρουσιάζουν 

σταθερή οικονομική ανάπτυξη, β) για την πρόσβαση ξένων θεσμικών επενδυτών στο 

Σαουδαραβικό Χρηματιστήριο Αξιών (Saudi Stock Exchange – Tadawul) - ΄.θηση στη 

χρηματιστηριακή αγορά και στην κίνηση κεφαλαίων γ) για την ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

για διεθνείς μειοδοτικούς διαγωνισμούς σε Σαουδική Αραβία , Σουλτανάτο του Ομάν και 

Υεμένη δ) για τα μεγαλύτερα έργα που έχουν προκηρυχθεί και προωθούνται στη Σαουδική 

Αραβία και ε) για τους επικαιροποιημένους επιχειρηματικούς οδηγούς ( Doing Business ) για 

τη Σαουδική Αραβία και το Σουλτανάτο του Ομάν έτους 2014. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 

του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τζέντα, ecocom-jeddah@mfa.gr  

 

ΚΥΠΡΟΣ 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη 

Λευκωσία, απέστειλε απέστειλε το ενημερωτικό δελτίο Οικονομικής και Επιχειρηματικής 

επικαιρότητας για την Κύπρο .  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 

του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Λευκωσία, ecocom-nikosia@mfa.gr , 

www.agora.mfa.gr/cy93 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, 

απέστειλε ενημερωτικό δελτίο σχετικό με τις οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία για τον 

Οκτώβριο του 2014. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 

του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια, economy@grembassysofia.org. 

 

 
 

 

 

 

mailto:ecocom-dusseldorf@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/cy93
mailto:economy@grembassysofia.org


 

 

 

 

 

Έκθεση 

ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ-ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

& 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

12-14 Δεκεμβρίου 2014  

                        Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης Γούρνες 
Ηρακλείου  

12 ως 14 Δεκεμβρίου σε περιμένουμε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες 

Ηρακλείου! 

12 έως 14 Δεκεμβρίου το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης γίνεται το κέντρο 

συνάντησης για τους επαγγελματίες του τουρισμού και της μαζικής εστίασης! Η Έκθεση 

Τρόφιμα – Ποτά – Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική & Ξενοδοχειακός – Επαγγελματικός 

Εξοπλισμός παίρνει νέα πνοή και μεταμορφώνεται στο εργαλείο δουλειάς που πάντα 

αναζητούσατε στην Κρήτη! 

9
ΟΣ

 Κρητικός Διαγωνισμός Μαγειρικής – Ζαχαροπλαστικής & Καλλιτεχνικής 

Δημιουργίας της Μεσογείου ,BaristaCoffeeSeminars, 

BartendersCocktailSeminarsμε βεβαίωση παρακολούθησης και περιορισμένο αριθμό , 

Online Business Marketing, Social Media Marketing Seminar για την Προώθηση της 

επιχείρησής μου εύκολα & γρήγορα με τη χρήση των SocialMediaκαι των ηλεκτρονικών 

μέσων, WINESHOWκαι ακόμη περισσότερα! 

Για περισσότερες πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε στο 

210 2772244 & στο alfaexpo@otenet.grή να μας βρείτε στο facebookALFAEXPO και θα 

χαρούμε να βοηθήσουμε να βρούμε μαζί το χώρο σας στην επιτυχία! 

mailto:alfaexpo@otenet.gr


 
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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