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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 

 
Ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής, 

το Δ.Σ. και οι εργαζόμενοι 

του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

σας εύχονται 

Καλά Χριστούγεννα 

και 

Καλή Χρονιά 

με υγεία, αλληλεγγύη και ελπίδα 

για καλύτερες μέρες 



 

« Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη 

διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2015-2016» 

 

Για την υποβολή αιτήσεων χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ  από τις 

18/12/2015 και ώρα 10:00 (ΠΡΩΙΝΗ) 

Η διοικήτρια του Ο.Α.Ε.∆. λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88) 

που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258), τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

1407/2013 της Επιτροπής, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν.1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α/20-05-

1985) καθώς και τη µε αριθµ. 43452/633/22- 12-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3637/Β/31-12-2014) καλεί 

τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που επιθυµούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραµµα 

επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας 

κατά τη χειµερινή περίοδο 2015-2016» να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

από τις 18-12-2015 και ώρα 10η  πρωινή έως τις 16-02-2016 και ώρα 12η  μεσημβρινή στο 

διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειµερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 

1η Νοεμβρίου 2015 έως την 29η  Φεβρουαρίου 2016. 

INTERREG:123 εκατομμύρια ευρώ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην 

παραμεθόρια περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο πρόγραμμα Interreg μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας 

ύψους άνω των 123 εκατ. ευρώ, με σχεδόν 105 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Corina Crețu, δήλωσε: «Είμαι ευτυχής για τη 

σημερινή έγκριση του εν λόγω προγράμματος. Εστιάζοντας σε λίγες προτεραιότητες που 

μπορούν να έχουν αποτελέσματα, το πρόγραμμα θα συμβάλει στη δημιουργία ανάπτυξης και 

ποιοτικών θέσεων εργασίας στην παραμεθόρια περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας. 

Το νέο πρόγραμμα έχει ως στόχο την αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας στην 

παραμεθόρια περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία 

και την ομαδοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα θα προωθήσει τη 

αλληλεπίδραση μεταξύ των καινοτόμων διαδικασιών στις ΜΜΕ, ενώ παράλληλα θα τονώσει 

τις βιομηχανίες που αξιοποιούν κοινούς τοπικούς πόρους. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα 

βελτιώσει την από κοινού διαχείριση του αντίκτυπου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

στους φυσικούς πόρους, τόσο στις αστικές όσο και στις πεδινές και παράκτιες περιοχές της 

Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η προστασία της 

θαλάσσιας και της χερσαίας βιοποικιλότητας. 



Οι περιοχές και οι επαρχίες που συμμετέχουν στο «INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία» είναι οι 

εξής: 

στην Ιταλία: Taranto, Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani. 

στην Ελλάδα: Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, 

Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία. 

Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στις εξής τρεις προτεραιότητες: 

1. Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, με επενδύσεις στη έρευνα και την ανάπτυξη και τις 

ΜΜΕ που θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας ισχυρής οικονομίας με εξαγωγικό 

προσανατολισμό. Δίνεται έμφαση σε τομείς με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως τα 

γεωργικά προϊόντα διατροφής, η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός, η πολιτιστική κληρονομιά 

και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. 

2. Ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος. Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η 

διευκόλυνση της ανάπτυξης και της υλοποίησης κοινών προσεγγίσεων για τη διαχείριση του 

περιβάλλοντος, η αναγνώριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και η προώθηση 

του κοινού δυναμικού και των ευθυνών στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και της 

πρόληψης των κινδύνων. 

3. Πολυτροπικό βιώσιμο σύστημα μεταφορών. Αυτό θα επιτευχθεί με επενδύσεις σε 

περιφερειακές και διασυνοριακές συνδέσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν την πρόσβαση στις 

υποδομές μεταφορών, τον συντονισμό των διασυνοριακών συστημάτων και διαδικασιών 

μεταφορών, την ενσωμάτωσή τους στα περιφερειακά, εθνικά και διασυνοριακά σχέδια στον 

τομέα των μεταφορών, καθώς και την προώθηση ενός αποτελεσματικού και φιλικού προς το 

περιβάλλον συστήματος μεταφορών και κινητικότητας. 

Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας: 123 176 899 

ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) 

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ (ΕΤΠΑ- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης): 104 

700 362 ευρώ. 

Τα βασικά σημεία του νέου αναπτυξιακού νόμου. 

Αρχές της άνοιξης η παρουσίαση του Αναπτυξιακού Σχεδίου. 

Τα βασικά σημεία του νέου αναπτυξιακού νόμου παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κυβερνητικού Έργου για τον τομέα της Ανάπτυξης από 

τον υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη, και τον γενικό 

γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόη Λαμπριανίδη. 

Ξεκινώντας ο υπουργός ανέφερε ως κεντρική ιδέα των κυβερνητικών πρωτοβουλιών «να 

κινητοποιήσουμε όλα τα εργαλεία, ώστε να υπάρξει, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη, κυρίως 

εξωστρεφής, επενδυτική δραστηριότητα». Στην κατεύθυνση αυτή, τα σημαντικότερα εργαλεία 

που υπάρχουν είναι το ΕΣΠΑ, ο νέος αναπτυξιακός νόμος, καθώς και μια σειρά 

χρηματοδοτικών εργαλείων, που είτε προϋπήρχαν είτε προέκυψαν τώρα (όπως το Σχέδιο 

Γιούνκερ). Για τα τελευταία επεσήμανε τη χρησιμότητα που μπορεί να έχει ένας 

αναπτυξιακός φορέας, που θα βοηθά να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις. 



Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τους δύο σημαντικούς σταθμούς της προσεχούς περιόδου: Την 

ίδρυση του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, που θα δρα συντονιστικά και συμβουλευτικά σε 

συνεργασία με άλλους φορείς, και την παρουσίαση του αναπτυξιακού σχεδίου στις αρχές της 

άνοιξης. Θα πρέπει, παράλληλα, να προχωρήσουν θεσμικές αλλαγές, σε συνεργασία με 

διεθνείς Οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, με κεντρικό στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού, 

την κατάργηση της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία ενός φιλικότερου περιβάλλοντος για 

την υγιή επιχειρηματικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις νέες πρωτοβουλίες για την 

ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Προανήγγειλε ότι 

σύντομα θα κατατεθεί νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο θα αποτελέσει μια 

ουσιαστική τομή, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στην 

αγορά. 

Τα βασικά σημεία του νέου αναπτυξιακού νόμου 

Στη συνέχεια, ο κ. Λαμπριανίδης παρουσίασε τα βασικά σημεία του νέου αναπτυξιακού 

νόμου, που στόχο θα έχει την προσέλκυση κεφαλαίων, ώστε να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος 

και να επιστρέψει το πάγιο ιδιωτικό κεφάλαιο της οικονομίας στα επίπεδα του 2010. 

Εκτιμάται ότι για το σκοπό αυτό θα απαιτηθούν επενδύσεις, ύψους 70 δισ. ευρώ. Ο γενικός 

γραμματέας άσκησε κριτική στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, οι οποίοι πέτυχαν 

εξαιρετικά περιορισμένα αποτελέσματα, ενώ ακόμα «βαραίνουν» τον προϋπολογισμό με 

οφειλές τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ, που θα πρέπει να καλυφθούν την προσεχή τριετία. 

Ο νέος νόμος θα έχει ως βασικούς στόχους: 

- Την αύξηση της απασχόλησης, πρωτίστως του ειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού 

- Την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας 

- Την επανεκβιομηχάνιση 

- Την ανάσχεση του κύματος φυγής νέων επιστημόνων από τη χώρα 

- Την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 

- Την τόνωση της υγιούς και ορθά στοχευμένης επιχειρηματικότητας 

- Την ανάπτυξη συστάδων ομοειδών επιχειρήσεων (cluster) και εγχειρημάτων 

συνεταιριστικής, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας 

Κυρίως, όμως, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα προσφέρει την ευκαιρία να διαμορφωθεί μια 

νέα ταυτότητα της χώρας (branding), με έμφαση στους κλάδους τεχνολογίας-πληροφορικής-

επικοινωνιών και την αγροδιατροφική αλυσίδα. 

Σχετικά με τις καινοτομίες του νέου νόμου, αυτός θα δίνει έμφαση στην αύξηση της 

απασχόλησης, κυρίως, ειδικευμένων ατόμων, στην αύξηση του καινοτόμου χαρακτήρα και 

της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, στη δυνατότητα ενίσχυσης επιχειρήσεων «σε φάση 

αναδιάρθρωσης», καθώς και στην ενίσχυση άυλων δαπανών. Οι επιδοτήσεις θα είναι 

περιορισμένες. Οι ενισχύσεις θα αφορούν πρωτίστως φοροαπαλλαγές, υπέρ αποσβέσεις, 

εγγυήσεις δανείων, κεφαλαιακές συμμετοχές, κλπ, ενώ σημαντικός θα είναι και ο ρόλος των 

υπό σχεδιασμό νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ουσιαστικές αλλαγές θα υπάρξουν και στα 

κριτήρια αξιολόγησης, με την προτεραιότητα να δίνεται σε επιχειρήσεις που συμβάλλουν 

στην επίτευξη του οράματος και των στρατηγικών του νόμου. 

 



Πώς θα κερδίσει η αγορά ελαιόλαδου το «στοίχημα» της τυποποίησης 

 

Έρευνα: Το 70% των ελληνικών εξαγωγών καταλήγει στην Ιταλία χύμα - Σε ελληνική 

φιάλη κάτω από το 30% της παραγωγής 

Καβγάδες για το δέντρο και όχι για το δάσος, ακόμα και στα έδρανα της Βουλής, έχουν 

προκληθεί για το ελαιόλαδο με αφορμή την επικείμενη αύξηση των ποσοτήτων που δύναται 

να εξάγει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τυνησία τη διετία 2016-2017. 

Αντί τα βλέμματα να στρέφονται στην αδυναμία της χώρας να καταστεί «βασίλισσα» των 

αγορών στα τυποποιημένα ελαιόλαδα, με γνώμονα το εξαιρετικής ποιότητας εγχώριο προϊόν, 

στο επίκεντρο βρίσκεται η «απειλή» που θα δεχθεί επί της ουσίας η διάθεση των χύμα 

ποσοτήτων. 

Η «υπόθεση της Τυνησίας» θα πρέπει να αποτελέσει αιτία και αφορμή ώστε να υπάρξει 

αλλαγή πορείας σε όλη την παραγωγική αλυσίδα: παραγωγοί - μεταποιητές - βιομηχανία - 

εξαγωγείς αλλά και της πολιτείας προς το αυτονόητο, δηλαδή τη δημιουργία ισχυρών 

επώνυμων τυποποιημένων σημάτων ελαιόλαδου, που να μην επηρεάζονται από τέτοιου 

είδους εξελίξεις ή συμφωνίες μεταξύ αγορών. Σήμερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 

στο στάδιο της τυποποίησης φτάνει κάθε χρόνο λιγότερο από το 30% της παραγωγής (έναντι 

50% στην Ισπανία και 80% στην Ιταλία). 

9+1 βήματα προς την ανάπτυξη της τυποποίησης ελαιόλαδου 

 Οργάνωση παραγωγών 

 Διαπραγμάτευση τιμής παραγωγών με βάση την ποιότητα 

 Δημιουργία μεγαλύτερων μονάδων επεξεργασίας/τυποποίησης 

 Επενδυτικά εργαλεία στήριξης καθετοποιημένων επιχειρήσεων 

 Αξιοποίηση αναπτυξιακών νόμων 

 Διάθεση κεφαλαίων στο marketing 

 Σχεδιασμός προώθησης ελαιόλαδου εκτός συνόρων 

 Αποτελεσματική συνέργεια μεταξύ αρμόδιων υπουργείων 

 Υιοθέτηση υφιστάμενων πρακτικών από ανταγωνίστριες χώρες για την προώθηση 

 Κίνητρα δημιουργίας καθετοποιημένων αγροτικών start up επιχειρήσεων 

Αντιθέτως, το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης -λόγω και της υψηλής 

αυτοκατανάλωσης- αλλά και των εξαγωγών καλύπτεται από χύμα ποσότητες, γεγονός που 

μεταφράζεται σε χαμηλά μερίδια για τη χώρα μας στη διεθνή αγορά τυποποιημένων 

προϊόντων και βέβαια χαμηλότερη τιμολόγηση έναντι των ανταγωνιστικών προϊόντων των 

άλλων μεσογειακών χωρών, παρά την ποιοτική τους υπεροχή. 

Μάλιστα, είναι λιγοστά τα παραδείγματα εταιρειών που κατάφεραν να διατηρήσουν την 

παρουσία των επώνυμων σημάτων τους πάνω από 14 μήνες στα ξένα ράφια και να 

καταγράψουν ανοδική πορεία, ενώ ακόμα και ισχυρά πολυεθνικά σήματα που 



δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά εξακολουθούν να εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλά 

ποσοστά εξαγωγών ελαιόλαδου συγκριτικά με τα μεγέθη τους. 

Και μολονότι για τις εγχώριες βιομηχανίες αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολος ο στόχος της 

ανάδειξης σε όρους marketing της αξίας του ελληνικού ελαιόλαδου, οι ιταλικές εταιρείες 

κατάφεραν να κατακτούν τις διεθνείς αγορές απολαμβάνοντας ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, όχι 

μόνο αναγνωσιμότητας αλλά και πιστότητας των καταναλωτών. Το ενδιαφέρον σε αυτή την 

περίπτωση είναι ότι περί το 70% του συνολικού όγκου των εγχώριων εξαγωγών ελαιόλαδου 

διοχετεύεται κυρίως σε ιταλικές βιομηχανίες, όπου το ελληνικό ελαιόλαδο επεξεργάζεται και 

επανεξάγεται ως τυποποιημένο. 

Τι πρέπει να αλλάξει 

Εκ των βασικών αιτιών για τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων χύμα ελαιόλαδου αναφέρεται η 

χαμηλή ρευστότητα των παραγωγών. Οι τελευταίοι, λόγω των αναγκών που προκαλεί η 

έλλειψη χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, επιλέγουν να πωλούν σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, αποφεύγοντας να διακρατούν το απόθεμά τους για επεξεργασία και 

εμφιάλωση, διαδικασία που απαιτεί διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών. 

Επίσης, η εξάρτηση -εφησυχασμός- από τις αγροτικές επιδοτήσεις και στην περίπτωση του 

ελαιόλαδου έχει ως αποτέλεσμα να μην αναπτύσσονται επιχειρηματικά σχήματα μεταξύ 

ομάδων παραγωγών ή και αγροτικών συνεταιρισμών με στόχευση την καθετοποίηση της 

παραγωγής και τη διάθεση - διακίνηση εντός και εκτός συνόρων επώνυμων τυποποιημένων 

κωδικών. 

Σε επίπεδο μεταποίησης τα περισσότερα ελαιοτριβεία στη χώρα είναι οικογενειακές 

επιχειρήσεις χαμηλής αποδοτικότητας και υψηλού κόστους επεξεργασίας λόγω της 

τριφασικής τους τεχνολογίας (σε αντίθεση με άλλες αγορές όπως π.χ. Ισπανία, όπου 

υπερτερούν αριθμητικά τα διφασικά ελαιοτριβεία). 

Σε αυτό το πλαίσιο, παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και 

για συγχωνεύσεις των μονάδων παραγωγής και τυποποίησης, ώστε να δημιουργηθούν 

μεγαλύτερα σχήματα στην αγορά τα οποία να έχουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης 

παραγωγικής δυναμικής. 

Παράλληλα, θα πρέπει να αλλάξει η διαπραγματευτική νοοτροπία των παραγωγών, 

διεκδικώντας τιμές ανάλογες της ποιότητας του ελαιόλαδου που παρέχουν. 

 



«Πρέπει οι παραγωγοί πέρα από την οργάνωσή τους σε μεγαλύτερα σχήματα /ομάδες, να 

‘’πουλήσουν’’ την ποιότητα και να αξιώσουν η παραγωγή τους να προσανατολίζεται σε 

επώνυμα είδη προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη υπεραξία», αναφέρουν στελέχη της 

αγοράς. 

Όσον αφορά στη βιομηχανική δραστηριότητα, μολονότι ο καρπός της ελληνικής γης δεν έχει 

επηρεαστεί από τα μνημόνια και κατ’ επέκταση η ποιότητα του ελληνικού ελαιόλαδου δεν έχει 

χάσει τη δυναμική της, ο κλάδος δεν φαίνεται να προσελκύει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον ισχυρών 

επενδυτικών κεφαλαίων, ωστόσο έχει αποτελέσει αφετηρία για πολλά start up εγχειρήματα. 

Βασική προϋπόθεση, ωστόσο, για να καρποφορήσουν οι επιχειρηματικές προσπάθειες είναι 

να δημιουργηθούν επενδυτικά εργαλεία που να τις στηρίζουν, δεδομένου ότι σήμερα είναι 

αδύνατον να χρηματοδοτηθούν ιδιαίτερα οι νεοσύστατες εταιρείες που δεν διαθέτουν εταιρική 

χρήση. 

Αδυναμία παρατηρείται και σε επίπεδο ένταξης επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε επιδοτούμενο 

πρόγραμμα, κυρίως όσον αφορά στην εξωστρέφεια, ενώ η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

που προσφέρουν οι αναπτυξιακοί νόμοι θεωρείται για την πλειονότητα των ενδιαφερόμενων 

αδύνατη. 

Αξιοσημείωτο είναι ακόμα ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών 

Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιόλαδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) υπολογίζεται ότι περί τις 430 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, 60-70 εξ αυτών ασχολούνται και με την 

παραγωγή ελαιόλαδου κουπέ και πυρηνέλαιου. Ωστόσο, ακόμα και στην εγχώρια αγορά οι 

καταναλωτές αναγνωρίζουν πολύ μικρό αριθμό εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην 

κατηγορία του ελαιόλαδου. 

Σε επίπεδο προώθησης στις ξένες αγορές και δη εκτός Ε.Ε. οι ανταγωνίστριες αγορές έχουν 

ήδη «τρέξει» δράσεις στήριξης των προϊόντων τους εδώ και δεκαετίες, έχουν πάρει θέση και 

θωρακίζουν τα μερίδιά τους. 

Ως εκ τούτου, πέρα από τα κεφάλαια που πρέπει να επενδύσουν στο κομμάτι του marketing 

οι ίδιες οι εταιρείες, δεδομένου ότι πρόκειται για ανταποδοτική δαπάνη πρέπει να 

λειτουργήσουν συλλογικά και οι διάφοροι φορείς στην κατεύθυνση της προώθησης του 

ελληνικού ελαιόλαδου ακολουθώντας και μοντέλα άλλων αγορών. 

Ενδεικτικά, ο ΣΕΒΙΤΕΛ αναφέρει την περίπτωση της Ισπανίας, όπου έχει καθιερωθεί 

παρακράτηση λίγων λεπτών/λίτρο ελαιόλαδου με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται ετησίως 

περί τα 6 εκατ. ευρώ τα οποία τίθενται αποκλειστικά για προγράμματα προβολής και 

προώθησης των προϊόντων. 

Κόντρα για την Τυνησία 

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες, η οποία μάλιστα μετατράπηκε 

πρόσφατα σε καβγά στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του Βασίλη Κεγκέρογλου, βουλευτής 

ΠΑΣΟΚ Ν. Ηρακλείου και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου, εξαιτίας 

της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομοθετικής πρότασης που αφορά τη 

δυνατότητα επιπλέον εισαγωγής 35.000 τόνων τυνησιακού ελαιόλαδου για τα έτη 2016-2017. 

Να αναφέρουμε ότι η πρόταση αυτή τροποποιεί το ισχύον καθεστώς του Κανονισμού της 

Ε.Ε., στον οποίο προβλέπεται ετήσια αδασμολόγητη εισαγωγή 56.700 τόνων ελαιόλαδου 

από την Τυνησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτάθηκε, δηλαδή, η αύξηση της ποσόστωσης 

αυτής κατά 35.000 τόνους για δύο έτη. Επισημαίνεται ότι η πρόταση τελεί υπό την έγκριση 

του συμβουλίου υπουργών και του Ευρωκοινοβουλίου. 



Η επικύρωση της πρόταση αναμένεται να επιδράσει καταλυτικά στη ζήτηση, αλλά κυρίως στη 

τιμή του ελαιολάδου, η οποία σήμερα υποχωρεί στα 3,2 ευρώ, με τη γενικότερη τάση να 

παραμένει πτωτική όπως αναφέρουν ελαιοπαραγωγοί. 

Σχετικά με την αντιπαράθεση, ο βουλευτής ζήτησε από τον υπουργό να του αιτιολογήσει για 

ποιο λόγο δεν άσκησε βέτο στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις 16 

Νοεμβρίου, αλλά κράτησε ενδοτική στάση, η οποία λειτούργησε σε βάρος των συμφερόντων 

των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών. 

Από την πλευρά του ο κ. Αποστόλου έσπευσε να ανακοινώσει πως η κυβέρνηση 

προστατεύει το ελαιόλαδο και έχει έτοιμους ήδη πόρους να διαθέσει για την προώθηση του 

προϊόντος. 

Παράταση για εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών 

Νέα παράταση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2016 δίνει το υπουργείο Οικονομικών στους 

ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να υποβάλουν χωρίς πρόστιμο εκπρόθεσμη 

δήλωση διακοπής εργασιών για να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής του τέλους 

επιτηδεύματος.               

Η προθεσμία έληγε στις 31 Δεκεμβρίου και η παράταση δίνεται με απόφαση του 

αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιάννη  Μπάκα. Το τέλος ως γνωστόν 

ανέρχεται από 650-1.000 ευρώ. 

Στην απόφαση ορίζεται ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν, για τη διακοπή των 

εργασιών τους, να υποβάλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και 

Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ, που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση 

διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας (έντυπο Μ4) στο πλαίσιο της νέας προθεσμίας.  

Όσοι αποφασίσουν να διατηρήσουν ενεργά τα βιβλία τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι  θα 

κληθούν να πληρώσουν το τέλος επιτηδεύματος ανεξάρτητα εάν είχαν δραστηριότητα ή όχι. 

 

Παράταση 18 μηνών στις επενδύσεις του αναπτυξιακού. 

Παράταση έως το μέσον του 2017, στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στους 

αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις 

επενδύσεις τους, θα δώσει το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.  Αυτό 

ανέφερε στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομίας, κ. Γιώργος Σταθάκης, απαντώντας σε επίκαιρη 

ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Σταθάκης, ανέφερε, ότι θα δοθεί παράταση 18 μηνών από την 1η 

Ιανουαρίου του 2016, σε επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί και στους δύο αναπτυξιακούς 

νόμους και έχουν ολοκληρώσει ή εντός του εξαμήνου θα υποβάλλουν αίτημα ολοκλήρωσης 

του 50% του έργου. Όλες οι άλλες επιχειρήσεις, απεντάσσονται αυτόματα τον Ιούνιο του 

2016. "Οι αναπτυξιακοί νόμοι του 2004 και του 2011 σωρεύσει περίπου 6.300 επενδυτικά 

σχέδια και συμβασιοποιημένες οφειλές περίπου 3 δισ. ευρώ, και είναι δύσκολο να 

αποτυπωθεί η κατάσταση των επενδύσεων αυτών" πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομίας και 

ανέφερε ότι για να υπάρξει γρήγορη αξιολόγηση θα προσληφθούν στην Υπηρεσία ακόμη 200 

μηχανικοί και οικονομολόγοι, οι οποίοι θα ενισχύσουν τους 80 που απασχολούνται ήδη 

στους ελέγχους. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος, είχε ζητήσει ο επανέλεγχος να γίνει με τη βοήθεια 

ελεγκτικών εταιρειών με τη συνδρομή της υπηρεσίας, ενώ εκτίμησε τις "ζωντανές" 

επενδύσεις γύρω στο 1,7 δισ. ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πλεόνασμα 2,1 Δις. Ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το δεκάμηνο  

Ιανουαρίου - Οκτωβρίου. 

Πλεόνασμα 2,1 δισ. ευρώ εμφάνισε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο 

δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2015 έναντι ελλείμματος 403 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη 

περίοδο του 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και 

υπηρεσιών, το οποίο σημείωσε πλεόνασμα 1,9 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,4 δισ. ευρώ 

την ίδια περίοδο του 2014, κυρίως λόγω του περιορισμού της δαπάνης για εισαγωγές. 

Συνολικά, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 

8%, αλλά οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, κατά 14,2%. 

 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ : Στην 6η Θέση παγκοσμίως η Ελλάδα στα ξενοδοχεία 5 Αστέρων. 

Μεταξύ των 10 χωρών στον κόσμο με τα περισσότερα ξενοδοχεία 5 αστέρων βρίσκεται η 

Ελλάδα, σύμφωνα τουλάχιστον με μία πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η trivago. H 

Ελλάδα κατέχει την 6η θέση μεταξύ των 10 χωρών με το μεγαλύτερο αριθμό ξενοδοχείων 5 

αστέρων σε όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά ξενοδοχεία αυτής της κατηγορίας υπολογίζονται 

περίπου στα 420, αντιπροσωπεύοντας το 2% της συνολικής δυναμικότητας της χώρας σε 

ξενοδοχεία. Πρώτη στην κατάταξη είναι η Κίνα με περίπου 2.940 ξενοδοχεία 5 αστέρων, 

αντιπροσωπεύοντας προσεγγιστικά το 2% του συνόλου των ξενοδοχειακών μονάδων της. 

Ακολουθεί η Τουρκία με 800 περίπου ξενοδοχεία 5 αστέρων, τα οποία αποτελούν το 6% του 

συνόλου της. Στην τρίτη θέση είναι το Μεξικό με περίπου 670 ξενοδοχεία 5 αστέρων (7% του 

συνόλου του), ακολουθεί η Ιταλία με περίπου 450 (1%) και την πεντάδα κλείνει η Ινδία με 

περίπου 43ο (2%). Μετά την Ελλάδα, στην 7η θέση είναι η Ισπανία με περίπου 335 

ξενοδοχεία 5 αστέρων (1%), ακολουθούν οι ΗΠΑ με περίπου 330 (0,4%) και τη δεκάδα 

κλείνουν η Βρετανία με περίπου 320 (1%) και η Νότια Αφρική με περίπου 285 (4%). 

Σημειωτέον πάντως πως υπάρχουν χώρες όπως η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα όπου το 10% των ξενοδοχείων τους είναι 5 αστέρων, αλλά σε απόλυτο αριθμό είναι 

εκτός της πρώτης δεκάδας. 

 

 

Το 88% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποίησε υπολογιστή το 2015. 

Στο 88,35% (20.519 επιχειρήσεις) διαμορφώνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα το οποίο χρησιμοποίησε ηλεκτρονικό υπολογιστή το 2015 σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, 23.225 επιχειρήσεων. 

Στους Η/Υ συμπεριλαμβάνονται οι προσωπικοί και φορητοί υπολογιστές, συσκευές μικρού 

μεγέθους (PDA) και έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones). Από τις 20.519 επιχειρήσεις 

που χρησιμοποίησαν Η/Υ, οι 20.240 επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ποσοστό 

87,15% σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων. Επίσης, από αυτές, οι 14.067 είχαν δικό 

τους διαδικτυακό τόπο (website), ποσοστό 60,57% σε σχέση με το σύνολο των 

επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από τις 20.240 επιχειρήσεις που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

το έτος 2015, οι 19.528 χρησιμοποίησαν σύνδεση DSL ή άλλο τύπο σταθερής ευρώ ζωνικής 

σύνδεσης με το διαδίκτυο (π.χ ADSL, SDSL, VDSL, FTTH – τεχνολογία οπτικών ινών, 

καλωδιακή τεχνολογία, Wi- Fi κλπ.). 

Για το έτος 2015, σε σύνολο 801.992 απασχολουμένων, οι 355.367 απασχολούμενοι κάνουν 

χρήση Η/Υ στην εργασία τους, ποσοστό 44,31% και οι 307.555 απασχολούμενοι έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, ποσοστό 38,35%, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία. 

 

 

 

 

 



 

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην αγορά κατά την εορταστική περίοδο. 

Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά κατά την εορταστική περίοδο ζητά με εγκύκλιό του 

από όλες τις Περιφέρειες της χώρας ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή, του υπουργείου Οικονομίας, Αντώνης Παπαδεράκης. Επίσης ,το υπουργείο 

ζητά μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2015 να έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο για 

την τροφοδοσία της αγοράς (επάρκεια σε τόνους προϊόντων νωπών κρεάτων), καθώς και τις 

διαμορφωθείσες τιμές λιανικής πώλησης για αρνιά κατσίκια, χοιρινά και γαλοπούλες. 

 

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για τα Ελληνικά τρόφιμα.  

Σημαντικά περιθώρια για αύξηση των μεριδίων των ελληνικών τροφίμων ή για τη διείσδυσή 

σε νέες, δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές, βλέπει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων Ελλάδος, μιλώντας σε συνέδριο που διοργάνωσε ο Οργανισμός Enterprise 

Greece για την προώθηση των εξαγωγών. Ο κ. Μίχαλος ανέλυσε τους κινδύνους που 

υπάρχουν και τα βήματα που πρέπει να γίνουν. «Αν η Ελλάδα θέλει να αξιοποιήσει τους 

πρωταθλητές της, χρειάζεται να εφαρμόσει μια συντονισμένη πολιτική. Μια πολιτική που θα 

ξεκινά από την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης του κλάδου και θα καταλήγει στη 

στοχευμένη προβολή των ελληνικών προϊόντων», επεσήμανε μεταξύ άλλων. Και βεβαίως, 

θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που δημιουργούνται από την κατάσταση στο 

εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, όπως η έλλειψη ρευστότητας και το υψηλό κόστος 

δανεισμού, το υψηλό κόστος της ενέργειας στον τομέα της μεταποίησης, το ασταθές και 

εχθρικό για τις επιχειρήσεις φορολογικό καθεστώς, αλλά και η διάβρωση της εμπιστοσύνης 

των εμπορικών εταίρων, λόγω του αυξημένου country risk. 

 

Υπογραφή η απόφαση για την παράταση των ΜΥΦ 2014. 

Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ. 1254/26.11.2015 που υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπ. 

Οικονομικών κ. Τρ. Αλεξιάδη, δόθηκε παράταση έως 31.12.2015 στην υποβολή των 

συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ) για το έτος 2014 που έληγε στις 30/11/2015. 

Ειδικότερα, με τη νέα απόφαση, τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 

της ΠΟΛ. 1022/7.1.2014, ως ακολούθως: «Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2014, οι 

καταστάσεις όλων των ανωτέρω περιπτώσεων α’, β’, γ’ και δ’ υποβάλλονται μέχρι και 

31/12/2015». 

 

ΥΠ. ΟΙΚ.: Αφορολόγητο μόνο με την χρήση «Πλαστικού  Χρήματος» από το 2016. 

Χωρίς αποδείξεις το αφορολόγητο όριο για το 2015, ενώ από το 2016 θα χτίζεται με τις 

αποδείξεις που συγκεντρώνονται μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών. Ο αναπληρωτής 

υπουργός Οικονομικών κ. Αλεξιάδης αποφάσισε την κατάργηση του κωδικού 049 όπου 

δηλώνονταν μέχρι σήμερα οι αποδείξεις, ωστόσο διατηρείται στο ακέραιο η έκπτωση φόρου 

ύψους 2.100 ευρώ που ισχύει και σήμερα για μισθωτούς και συνταξιούχους. Οι αλλαγές θα 

συμπεριληφθούν στο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή, το 

οποίο θα προβλέπει επίσης αφορολόγητες χρηματικές δωρεές έως 5.000 ευρώ για συγγενείς 

πρώτου βαθμού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δωρεές να πραγματοποιήθηκαν από την 

έναρξη των capital controls έως το τέλος Δεκεμβρίου 2015. Ταυτόχρονα, το σχέδιο νόμου θα 

προβλέπει την υποχρεωτική χρήση «πλαστικού χρήματος» από το 2016. 

 
100 ΔΟΣΕΙΣ: Νέες αλλαγές στις προμήθειες για τις οφειλές. 

Σε εφαρμογή τίθεται η νέα διάταξη του πολυνομοσχεδίου που «πετά» εκτός της ρύθμισης 

των 100 δόσεων όσους οφειλέτες δημιουργούν νέα χρέη στο Δημόσιο. Έτσι, από 15 

Δεκεμβρίου 2015 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2016 όλοι οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στις 

100 δόσεις είναι υποχρεωμένοι να ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο σε διάστημα 

30 ημερών από την ημέρα που καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Σε περίπτωση που δεν το 

κάνουν, θα βγουν αυτόματα από την ρύθμιση τω 100 δόσεων και θα χάσουν όλα τα 

πλεονεκτήματα που αυτή πρόσφερε. Υπενθυμίζουμε ότι το καθεστώς που ίσχυε μέχρι 

σήμερα ήθελε τους οφειλέτες να εξοφλούν τα χρέη τους σε διάστημα 30 ημερών από την 



λήψη του ειδοποιητηρίου το οποίο όμως σε αρκετές περιπτώσεις καθυστερούσε. Πλέον ο 

οφειλέτης πρέπει να πληρώσει τη νέα του οφειλή από την στιγμή που εκείνη καθίσταται 

ληξιπρόθεσμη και όχι από την στιγμή που θα λάβει το ειδοποιητήριο. Τα πράγματα από την 

1η Ιουλίου του 2016 γίνονται πιο δύσκολα για όσους έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 

δόσεων, καθώς μειώνεται η χρονική προθεσμία από τις 30 μέρες στις 15. Η εν λόγω αλλαγή 

θα ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου του 2017. Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου του 2017 

μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η ρύθμιση χάνεται στην περίπτωση που ο οφειλέτης 

καθυστερήσει για 10 ημέρες . Τέλος, από την 1η Ιανουαρίου 2018 προϋπόθεση για τη 

διατήρηση της ρύθμισης είναι η εξόφληση των νέων οφειλών εντός της νόμιμης προθεσμίας 

καταβολής τους. Έτσι όσοι καθυστερήσουν έστω και μία μέρα να καταβάλλουν την νέα τους 

οφειλή προς το δημόσιο, θα βγαίνουν εκτός ρύθμισης. Για την μην χαθεί η ρύθμιση υπάρχει 

η δυνατότητα της εμπρόθεσμης υπαγωγής μιας νέας οφειλής στην πάγια ρύθμιση των 12 

δόσεων που προσφέρεται με επιτόκιο 5,05%. 

 
 

Πάνω από 560 Δις το συνολικό χρέος της Ελλάδας. 

Τα όρια του «κραχ» δοκιμάζει η πραγματική οικονομία. «Κόκκινα», τραπεζικά, δάνεια, 

ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών προς Εφορία και ΔΕΚΟ, το χρέος αυτοαπασχολούμενων και 

επιχειρήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο χρέος της χώρας ξεπερνούν το 

ιλιγγιώδες ποσό του μισού τρισ. ευρώ. Αναλυτικότερα το δημόσιο χρέος ανέρχεται στο ποσό 

των 326,5 δις, τα «κόκκινα» τραπεζικά δάνεια στα 107 δις, οι ληξιπρόθεσμες εισφορές προς 

την εφορία στα 82 δις, οι οφειλές αυτοααπασχολούμενων και επιχειρήσεων στα ταμεία στα 

29 δις, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ στα 2,5 δις.Πρόκειται για «κόκκινο χρέος», 

δεκαπλάσιο των ετήσιων εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, που βυθίζει την οικονομία 

σε κύκλο πρωτοφανούς αβεβαιότητας, την ώρα που η ρευστότητα παραμένει στον «πάγο», 

ελέω των capital controls, και η οικονομία οδεύει το 2016 για έναν ακόμη χρόνο ύφεσης. Μία 

ύφεση, η διάρκεια της οποίας δεν έχει προηγούμενο στον αναπτυγμένο κόσμο. 

Αναπόφευκτα, κόκκινο κτυπά και η αβεβαιότητα στον επιχειρηματικό κόσμο και εντείνεται ο 

προβληματισμός εντός και εκτός συνόρων για την προοπτική σταθεροποίησης της ελληνικής 

οικονομίας τους επόμενους μήνες. 

ΓΣΕΒΕΕ: Κύριο εισόδημα για το 52% των νοικοκυριών η σύνταξη. 

«Η ανάπτυξη σε μικρή και μεσαία κλίμακα ισοδυναμεί με ένα είδος οικονομικής δημοκρατίας, 

καθώς θέτει όρια και φραγμούς στην ασύδοτη επικράτηση των ολιγοπωλίων και δεν τους 

επιτρέπει την προνομιακή πρόσβαση στους φορείς και στους θεσμούς λήψης αποφάσεων» 

τόνισε ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 

Ελλάδος, κ. Καββαθάς, στην 47η γενική συνέλευση της Συνομοσπονδίας. Στη συνέχεια 

σημείωσε πως «οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από τη συμφωνία με τους θεσμούς για το 

συνταξιοδοτικό θέμα, είναι ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας», και παρέθεσε τα 

εξής στοιχεία: «Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα εισοδήματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το 2012, το 

37% των νοικοκυριών είχε ως κύριο εισόδημα τη σύνταξη. Το ποσοστό αυτό ανέβηκε το 

2014 στο 52%. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά στην ελληνική 

κοινωνία επιβιώνουν στην πραγματικότητα με τη σύνταξη.»  

Έρχονται με τη άδεια της ΤτΕ τα ξένα FUNDS για τη διαχείριση κόκκινων δανείων. 

Στην παροχή αδειών προς τις ξένες εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων αναμένεται, 

σύμφωνα με δημοσιεύματα να προχωρήσει άμεσα η Τράπεζα της Ελλάδος. Με Πράξη του 

Διοικητή τουλάχιστον τρεις ξένες εταιρείες θα αποκτήσουν σύντομα άδεια λειτουργίας στην 

Ελλάδα και όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές αρμόδια για την παροχή των αδειών είναι η 

Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο του εποπτικού ρόλου της. Το μόνο που απομένει και 

αναμένεται να τακτοποιηθεί με την ψήφιση των προαπαιτούμενων εντός του Δεκεμβρίου – 

για την εκταμίευση της υποδόσης του 1 δισ. ευρώ – είναι η θέσπιση του πλαισίου 

λειτουργίας των εν λόγω ξένων εταιρειών. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι ξένες εταιρείες 

διαχείρισης κόκκινων δανείων πρέπει: Πρώτον, να «έχουν κάνει την δουλειά κι άλλου», 



κυρίως σε χώρες της Ευρώπης αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεύτερον, να 

αποκτήσουν στην Ελλάδα το minimum operation, δηλαδή να διαθέτουν έδρα (γραφείο) και 

νομική εκπροσώπηση. Κι ενώ η αγορά βρίσκεται εν αναμονή της ψήφισης των 

προαπαιτούμενων, τα οποία επί της ουσίας θα ανοίγουν την αγορά της ενεργής διαχείρισης 

των επισφαλών δανείων, οι εκπρόσωποι των ξένων εταιρειών έχουν πραγματοποιήσει 

ήδη σειρά επαφών τόσο με τις διοικήσεις των τραπεζών, όσο και με τη διοίκηση του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

 

OAEE: Μειώσεις εισφορών για 750.000 ασφαλισμένους. 

Σύμφωνα με δημοσίευματα, εξετάζεται η καθιέρωση κατώτατου υποχρεωτικού ποσού 

ασφαλιστικής κάλυψης στο ύψος των 150 ως 200 ευρώ τον μήνα και από εκεί και πέρα 

εισφορές ανάλογα με το πραγματικό εισόδημα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που 

ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ. Το νέο σύστημα οι εισφορές για 750.000 ελεύθερους 

επαγγελματίες θα συνδεθούν και θα υπολογίζονται με βάση το πραγματικό τους εισόδημα, 

αλλά με ένα ελάχιστο ποσό εισφοράς ίδιο για όλους. Ο καθένας θα πληρώνει με βάση τι 

δηλώνει. Παράλληλα όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει κατάργηση των σημερινών 14 

διαφορετικών ασφαλιστικών κατηγοριών οι οποίες με το νέο σύστημα θα περιοριστούν σε 

τρεις με τέσσερις το πολύ. Το «κλειδί», σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, στον 

ανασχεδιασμό των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες βρίσκεται στον τρόπο με 

τον οποίο θα προσδιοριστεί το εισόδημα βάσει του οποίου θα καταβάλουν τις εισφορές τους 

και αυτό γιατί σχεδόν οι 7 στους 10 δηλώνουν (εμφανίζουν) εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ. 

Αυτό σημαίνει ότι αν μπει ως ενιαίο ποσοστό το 20%, οι εισφορές για τους περισσότερους θα 

πέσουν αυτόματα στα 2.000 ευρώ το χρόνο, όταν σήμερα ξεκινούν από 2.400 ευρώ και 

φτάνουν ως τις 12.000 ευρώ. Για να αποφευχθεί μια τόσο μεγάλη μείωση στις εισφορές και 

για να μην καταρρεύσουν τα έσοδα του ΟΑΕΕ, εξετάζεται να καθιερωθεί ένα ελάχιστο ποσό 

ασφαλιστικής κάλυψης που θα είναι ίδιο για όλους, στα 150 έως 200 ευρώ το μήνα. Αυτή η 

ελάχιστη εισφορά θα παρέχει στους ασφαλισμένους πλήρη κάλυψη (συνταξιοδοτική και 

περίθαλψη) και από εκεί και πάνω θα επιλέγουν τι θέλουν να πληρώσουν ανάλογα με το 

εισόδημά τους. 

ΟΟΣΑ: Πρωταθλήτρια στην αύξηση των φορών η Ελλάδα την περίοδο 2007-2014 

Το φορολογικό βάρος στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2014 κατά 1,5% (στο 35,9% του ΑΕΠ), 

σημειώνοντας την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 34 χωρών του ΟΟΣΑ. Η Ελλάδα 

βρίσκεται στην πρώτη θέση σε ότι αφορά την αύξηση των φόρων (4,7%) στη διάρκεια της 

περιόδου 2007-2014. Ειδικότερα, το φορολογικό βάρος στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2014 κατά 

1,5 ποσοστιαία μονάδα και έφθασε το 35,9% του ΑΕΠ από 34,4% το 2013, σύμφωνα με τα 

στοιχεία έκθεσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Η αύξηση αυτή 

ήταν η τρίτη μεγαλύτερη μεταξύ των 34 χωρών του ΟΟΣΑ, με τη Δανία και την Ισλανδία να 

καταγράφουν υψηλότερες αυξήσεις (3,3 και 2,8 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα). 

Eurostat: Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη ύφεση της Ευρωζώνης το Γ’ τρίμηνο. 

Ύφεση της τάξης του 0,9% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το γ’ τρίμηνο του 2015, 

σημειώνοντας τη μεγαλύτερη συρρίκνωση του ΑΕΠ μεταξύ των χωρών τόσο της Ε.Ε. όσο και 

της Ευρωζώνης. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στις χώρες της Ε.Ε. η 

ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 0,4% ενώ στις χώρες της Ευρωζώνης στο 0,3%. Οι αντίστοιχες 

επιδόσεις το β’ τρίμηνο του 2015 ήταν 0,5% και 0,4%. Έναντι του γ' τριμήνου του 2014, η 

Ε.Ε. εμφάνισε ανάπτυξη 1,9% και η Ευρωζώνη 1,6%. Την υψηλότερη τριμηνιαία αύξηση του 

ΑΕΠ κατέγραψε η Ρουμανία (1,4%), η Κροατία (1,3%), η Μάλτα (1,1%) και η Λετονία (1%), 

ενώ η μεγαλύτερη ύφεση σημειώθηκε στην Ελλάδα (0,9%), στην Εσθονία (0,5%) και στην 

Φινλανδία (0,5%). 

 

 

 

 



 

Μείωση στις λιανικές πώλησης τον Αύγουστο λόγο capital controls. 

Νέα μείωση 2,2% - λόγω capital controls - σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό 

εμπόριο της χώρας τον Αύγουστο φέτος. Ξεχωρίζουν θετικά μόνον οι πωλήσεις σε ένδυση - 

υπόδηση, λόγω των θερινών εκπτώσεων, και σε βιβλία και είδη δώρων, λόγω αδειών και 

διακοπών. Η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε στις επιμέρους κατηγορίες καταστημάτων, άνοδο των 

πωλήσεων σε ένδυση - υπόδηση (20,9%), βιβλία - χαρτικά - λοιπά είδη δώρων κ.ά. (11,9%) 

και πολυκαταστήματα (1,2%). Στον αντίποδα, οι πωλήσεις μειώθηκαν σε έπιπλα - ηλεκτρικά 

είδη - οικιακό εξοπλισμό (10,6%), τρόφιμα - ποτά - καπνό (5,1%), καύσιμα και λιπαντικά 

αυτοκινήτων (3,4%), μεγάλα καταστήματα τροφίμων (3%) και φαρμακευτικά - καλλυντικά 

(1,7%). 

 

Η Επιτροπή και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ένταξη 

των νέων στην αγορά εργασίας.                                                                                                                

Στις 17 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη 

Νεολαία που εκπόνησε σε συνεργασία με μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το Σύμφωνο 

προβλέπει τη σύναψη 10.000 συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων προκειμένου να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα των νέων. Η Επιτροπή ευελπιστεί 

ότι με αυτό τον τρόπο, τα επόμενα 2 χρόνια, θα βελτιωθεί η ποιότητα της κατάρτισης και ότι 

θα δοθεί η δυνατότητα απασχόλησης σε 100.000 νέους. 

Σημαντική αύξηση των κοινοτικών πόρων για την προσφυγική κρίση.                                            

Στο γενικό προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το οικονομικό έτος 2016, που εγκρίθηκε στις 25 

Νοεμβρίου, προβλέπονται πιστώσεις 4 δισ.  ευρώ για την αντιμετώπιση της προσφυγικής 

κρίσης. Οι πόροι θα διατεθούν σε δράσεις που αφορούν την υποδοχή και προστασία των 

αιτούντων άσυλο εντός της Ε.Ε., καθώς και σε δράσεις που αποβλέπουν στο σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την επίλυση των συγκρούσεων, καθώς και την παροχή ταχείας 

και αποτελεσματικής ανθρωπιστικής βοήθειας στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι 

πρόσφυγες. 

 

Αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα στην Ε.Ε.                                                

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε., κατά την περίοδο 2003-2013, ο 

αριθμός των αγροτικών καλλιεργειών μειώθηκε κατά 25%, ενώ η έκταση της καλλιεργήσιμης 

γης παρέμεινε σταθερή. Οι χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση καλλιεργήσιμων 

εκτάσεων είναι η Τσεχία (133 εκτάρια/αγρότη) και το Ηνωμένο Βασίλειο (93,6 

εκτάρια/αγρότη), ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση (6,8 εκτάρια/αγρότη). Επίσης είναι 

αξιοσημείωτο ότι το 1/3 των αγροτών είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Στην Πορτογαλία 

καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό αγροτών άνω των 65 ετών (50,1%), ενώ τα 

χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στη Γερμανία (6,5%), την Αυστρία (8,6%) και την 

Πολωνία (9,6%). 

Στη ρύθμιση των 100 δόσεων εντάχθηκαν 270 μεγάλο-οφειλέτες. 

Διακόσια εβδομήντα φυσικά και νομικά πρόσωπα με ύψος οφειλών άνω του 1.000.000 ευρώ 

εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 100 μηνιαίων δόσεων του ν. 4321/2015, σύμφωνα με στοιχεία 

που διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης. 

Πρόκειται για 39 φυσικά και 231 νομικά πρόσωπα που έκαναν χρήση του νόμου και το ύψος 

των οφειλών τους (πρόστιμα τελωνειακού κώδικα, Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 

κλπ) που εντάχθηκαν στη ρύθμιση ανέρχεται συνολικά σε 756.508.327,79 ευρώ. 

Από το ποσό αυτό τα 275.475.023 ευρώ αφορούν οφειλές από «άμεσους φόρους-

εισόδημα», τα 41.391.147,20 ευρώ είναι οφειλές από «άμεσους φόρους-φόροι στην 

περιουσία», τα 187.372.718 ευρώ είναι οφειλές από «έμμεσους φόρους-ΦΠΑ», τα 

33.739.278,30 ευρώ είναι οφειλές από πρόστιμα του ΚΒΣ, τα 79.453.295 είναι λοιποί άμεσοι 



φόροι, τα 41.112.521,28 είναι λοιποί έμμεσοι φόροι, τα 97.964.344,31 είναι «λοιπές μη 

φορολογικές οφειλές». 

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Ιωάννη 

Βρούτση ο οποίος ζητούσε επίσης να ενημερωθεί για το ποσό πρόσθετων φόρων ή τελών 

του Ν. 2523/1997, προστίμων εκπρόθεσμης ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς 

δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που 

διαγράφηκε ανά μεγάλο οφειλέτη. 

Σύμφωνα με τα απαντητικά στοιχεία, το διαγραφέν ποσό ανέρχεται σε 188.087.461,60 ευρώ 

(το ποσό διαγραφής αναφέρεται σε κεφάλαιο και προσαυξήσεις). 

Ο κ. Βρούτσης ζητούσε να ενημερωθεί πόσοι και ποιοι μεγάλο οφειλέτες έχουν απενταχθεί 

και πόσοι δεν τηρούν τους όρους της ρύθμισης. Ο αναπληρωτής υπουργός ενημερώνει ότι 

τη ρύθμιση τηρούν 258 μεγάλο οφειλέτες και 12 δεν την τηρούν. 

Ο κ. Αλεξιάδης επικαλείται τις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου καθώς και τις διατάξεις 

του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα που ορίζουν ότι τα στοιχεία που απορρέουν από τα 

τελωνειακά παραστατικά είναι απόρρητα και απαγορεύεται η γνωστοποίησή τους σε 

οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τη Δικαστική Αρχή, ενώ η χορήγηση πληροφοριών από 

παραστατικά έγγραφα τελωνείων στις δημόσιες αρχές επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις 

που ανακύπτουν θέματα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και διεκδίκησης πόρων. 

Επικαλείται επίσης την ερμηνεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί φορολογικού 

απορρήτου. 

Σύμφωνα με το έγγραφο, στη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2013 

έχει υπαχθεί μια οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ και συγκεκριμένα ποσού 2.113.638,61, για 

την οποία επήλθε απώλεια καθώς καταβλήθηκε μόνο η πρώτη δόση από τις 100 της 

ρύθμισης. 

 

Σταθερά πρώτη  στην ανεργία η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. 

Σχεδόν αμετάβλητη σε υψηλά επίπεδα παρέμεινε η ανεργία στην Ελλάδα τον Αύγουστο, 

σύμφωνα με την Eurostat: διαμορφώθηκε στο 24,6%, έναντι 24,9% τον Ιούλιο. Στην 

Ευρωζώνη η ανεργία τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στο 10,7%, έναντι 10,8% τον Σεπτέμβριο, 

ενώ στην ΕΕ των «28» η ανεργία παρέμεινε σταθερή στο 9,3%, σε σχέση με τον 

Σεπτέμβριο.  Ένα χρόνο πριν, τον Οκτώβριο του 2014, η ανεργία στην Ευρωζώνη ήταν 

11,5% και στην ΕΕ 10,1%. Συνολικά τον Αύγουστο καταγράφονται 22,5 εκατομμύρια άνεργοι 

στην ΕΕ και 17,2 εκατομμύρια στην ευρωζώνη. Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ 

καταγράφονται στην Ελλάδα (24,6% τον Αύγουστο) και στην Ισπανία (21,6%). Τα 

χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στη Γερμανία (4,5%), στην Τσεχία (4,7%) και 

στη Μάλτα (5,1%). 

  

  

Αμετάβλητος στις 86,5 Μονάδες ο δείκτης οικονομικού κλίματος το Νοέμβριου. 

H στάση αναμονής που χαρακτηρίζει την οικονομική δραστηριότητα όλη αυτή την περίοδο 

αποτυπώθηκε και στον δείκτη Οικονομικού Κλίματος, ο οποίος έμεινε αμετάβλητος τον 

Νοέμβριο, στα ίδια επίπεδα των 86,5 μονάδων με αυτά του Οκτωβρίου, σύμφωνα με την 

έρευνα «Οικονομική Συγκυρία» του ΙΟΒΕ. Η επίδοση του δείκτη είναι πολύ χαμηλότερη από 

τα αντίστοιχα επίπεδα πέρυσι (102,8 μονάδες) αλλά και από τα επίπεδα του πρώτου 

εξαμήνου του έτους, πριν επιβληθούν τα capital controls. Στη Βιομηχανία και το Λιανικό 

Εμπόριο καταγράφεται μία ελαφρά βελτίωση των προσδοκιών αλλά στις Υπηρεσίες, τις 

Κατασκευές και την Καταναλωτική Εμπιστοσύνη οι δείκτες είναι αρνητικοί. 

 

 

 



ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Διεθνής έκθεση «PROJECT EGYPT: The International Trade Exhibition for 

Construction Technology, Building Materials & Equipment» (11-14 Φεβρουαρίου 

2016). 

Στις 11-14 Φεβρουαρίου 2016 πρόκειται να διεξαχθεί η διεθνής έκθεση PROJECT EGYPT: 

The International Trade Exhibition for Construction Technology, Building Materials & 

Equipment στις εγκαταστάσεις του International Convention & Exhibition Center στο Κάιρο.  

Η έκθεση περιλαμβάνει τους τομείς δομικών υλικών και εξοπλισμού κατασκευών, 

κατασκευαστικών μηχανημάτων, συστημάτων θέρμανσης/ εξαερισμού/ κλιματισμού, 

περιβαλλοντικών τεχνολογιών, ενέργειας, συστημάτων φωτισμού και μαρμάρου.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα http://www.project-

egypt.com ή στο Γραφείο ΟΕΥ Καιρού (email: ecocom-cairo@mfa.gr ). 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καιρού, 21.10.2015 

 

ΑΛΓΕΡΙΑ 

Μέτρα ελέγχου και περιορισμού εισαγωγών στην Αλγερία. 

Η αλγερινή κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της επαπειλούμενης κρίσης εξωτερικών 

πληρωμών και δημοσιονομικής κρίσης λαμβάνει μέτρα μεταξύ των οποίων και ελέγχου - 

περιορισμού των εισαγωγών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η μερική αναθεώρηση του 

προγράμματος δημοσίων έργων της χώρας για την πενταετία 2015-2019, συνολικού 

προϋπολογισμού 192,6 δις δολαρίων, καθώς και το πάγωμα σε πρώτη φάση των νέων 

δημοσίων έργων, τα οποία δεν έχουν ακόμη εισέλθει στο στάδιο της υλοποίησης. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Αλγερίου, 8.11.2015 

 

ΑΡΜΕΝΙΑ 

Αύξηση των αρμενικών εξαγωγών φρούτων και λαχανικών. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας της Αρμενίας, κατά το διάστημα 1/2015-

10/2015 πραγματοποιήθηκαν εξαγωγές 64.800 τόνων φρέσκων φρούτων και λαχανικών, 

έναντι 38.550 τόνων την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 

Κύριος πελάτης της Αρμενίας είναι η Ρωσία που απορρόφησε το 84% του συνόλου των 

εξαγωγών, έναντι 34% για το 2014. 

Κατά συνέπεια θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι δυνατότητες εξαγωγής ελληνικών 

φρούτων και λαχανικών στη Ρωσία, μέσω συνεργασιών με αρμενικές εταιρείες. 

Πηγή: Ενημερωτικό δελτίο Γραφείου ΟΕΥ Ερεβάν,30.10.2015 

 

ΒΟΣΝΙΑ 

Πρωτοβουλίες ανάπτυξης του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ICT) στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη: Τεχνολογικό Πάρκο “HUB 387” – Project “Sarajevo 

Smart City”. 

Τα τελευταία χρόνια η Βοσνία – Ερζεγοβίνη έχει εστιάσει στον τομέα τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο Σεράγεβο λειτουργεί από το 2013 τεχνολογικό πάρκο 

με το όνομα “HUB 387” (www.hub387.com) στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 14 

εταιρείες του κλάδου ΙΤ. Παράλληλα, από τον Μάρτιο του 2015 εκπρόσωποι του 

συγκεκριμένου πάρκου σε συνεργασία με την ΙΒΜ παρουσίασαν το καινούριο σχέδιο με τίτλο 

“Sarajevo Smart City” με σκοπό τη λειτουργία της πόλης εφαρμόζοντας «έξυπνες» ψηφιακές 

λύσεις.  

Ο τομέας επικοινωνιών και πληροφορικής αποτελεί έναν μελλοντικά ανερχόμενο τομέα στη 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ο οποίος θα μπορούσε να προσελκύσει το ενδιαφέρον της ελληνικής 

πλευράς για συνεργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ Σεράγεβο (ecocom-sarajevo@mfa.gr)  

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σεράγεβο, 20.11.2015 

http://www.project-egypt.com/
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Εκθέσεις & Forum για τη ΝΑ Ευρώπη (Exhibitions & Forum for South East Europe – 

Σόφια, 5-7/4/2016). 

Κατά το διάστημα 5-7/4/2016 θα πραγματοποιηθεί σειρά εμπορικών εκδηλώσεων και 

εκθέσεων στο Inter Expo Center στη Σόφια: 

- 12η Έκθεση και Συνέδριο για τις ΑΠΕ και την Ενεργειακή Επάρκεια στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΕΕ & RE – ενεργειακή επάρκεια και λύσεις για θέρμανση, 

κλιματισμό, φωτισμό, waste to energy, ΑΠΕ κ.ά.) 

- 8η Έκθεση και Συνέδριο (Save the Planet) για τη διαχείριση αποβλήτων και την 

ανακύκλωση 

- “Smart Cities” (έξυπνα ενεργειακά σπίτια, ενεργειακή εξοικονόμηση κ.ά.) και  

- “LiftBalkans” (ανελκυστήρες, κινούμενες κλίμακες και σκάλες) 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 

διοργανώτρια εταιρεία: 

VIAEXPO Ltd., 22, Pobeda Str, fl 1 

Τηλ. / Φαξ +35932/ 966813 , 960 011, 960012, 512907 

Φαξ: +35932/ 960011, 960012 

Email: office@viaexpo.com, international@viaexpo.com, speakers@viaexpo.com, 

nelly@viaexpo.com  

Web: http://viaexpo.com, http://viaexpo.com/en/pages/events  

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας, 27.10.2015 

 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

Διεθνές Κέντρο Καινοτομίας βραζιλιανής πολιτείας Parana – ευκαιρίες για ελληνικές 

επιχειρήσεις. 

Στην πρωτεύουσα Cutitiba της πολιτείας Parana της Βραζιλίας, η τοπική ομοσπονδία 

βιομηχανιών και το αντίστοιχο τμήμα του Εθνικού Συστήματος Βιομηχανικής Εκπαίδευσης 

(SENAI) της χώρας, διατηρεί Διεθνές Κέντρο Καινοτομίας (C2i). 

Σε αυτό μπορούν να εγκατασταθούν και ξένες καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για 

νεοφυείς, είτε για ήδη υπάρχουσες που επιθυμούν να εισέλθουν στη βραζιλιανή αγορά, 

εξασφαλίζοντας ήπια εγκατάσταση και προσαρμογή, με την αξιοποίηση του ειδικού 

προγράμματος “Soft Landing” του Κέντρου, στο οποίο περιλαμβάνονται υπηρεσίες 

υποστήριξης διαδικασιών έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβουλευτικής για 

φορολογικά θέματα, δικτύωσης με επενδυτές και αγοραστές κ.λπ. Εκτός της φυσικής, είναι 

ακόμη δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στο C2i. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 

Διεθνές Κέντρο Καινοτομίας Πολιτείας Parana/SENAI 

Filipe M. Cassapo, Εκτελεστικός Δ/ντής 

Τηλ. +5541 3271 – 7857 , +55 41 9985-4178 

Email: filipe.cassapo@fiepr.org.br 

www.senaipr.org.br 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου, 24.11.2015 

 

Διαγωνισμός επέκτασης μετρό Αγίου Παύλου, Βραζιλία, με χρηματοδότηση IBRD. 

Η εταιρεία διαχείρισης του μετρό της πόλης του Σάο Πάολο στη Βραζιλία (Companhia do 

Metropolitano de Sao Paolo – Metro) δημοσίευσε προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την 

εκτέλεση εργασιών ολοκλήρωσης της δεύτερης φάσης της γραμμής 4 του μετρό της πόλης, 

που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση τεσσάρων επιβατικών σταθμών και ενός για τη 

στάθμευση και συντήρηση των συρμών. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τη Διεθνή 

Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 

Η ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 13/1/2016 μέχρι τις 10:00 τοπική ώρα. 

mailto:office@viaexpo.com
mailto:international@viaexpo.com
mailto:speakers@viaexpo.com
mailto:nelly@viaexpo.com
http://viaexpo.com/
http://viaexpo.com/en/pages/events
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http://www.senaipr.org.br/


Ο τόπος υποβολής προσφορών και στοιχεία επικοινωνίας για διευκρινήσεις είναι: 

Cerencia de Contratoacoes e Compras – GCP 

Rua Boa Vista, 175 

2o andar – Bloco B 

Sao Paulo, 01014-001 Brazil 

Email: sapereira@metrosp.com.br & rnaricawa@metrosp.com.br  

Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

στην πύλη Agora: www.agora.mfa.gr/br119 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου, 26.11.2015 

 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 

Αναθεώρηση νομοθεσίας επενδύσεων στα ΗΑΕ για ενθάρρυνση μεταφοράς 

τεχνολογίας. 

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναθεωρούν την νομοθεσία επενδύσεων δίνοντας έμφαση 

στην ενθάρρυνση μεταφοράς τεχνολογίας. Μεταξύ άλλων υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία 

ειδικών χώρων καινοτομίας για τεχνολογία και αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και 

προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς ρομποτικής και γονιδιωματικής 

(genomics). Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία ερευνητικών κέντρων σε όλα τα 

δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 

πανεπιστημίων και ιδιωτικού τομέα, σε τομείς επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, στις 22-28/11/2015 πραγματοποιήθηκε σε διάφορα σημεία των ΗΑΕ η 

εβδομάδα καινοτομία “Innovation Week”, με συμμετοχή 214 ομοσπονδιακών και τοπικών 

κυβερνητικών φορέων, καθώς και φορέων του ιδιωτικού τομέα. 

Πηγή:  Πρεσβεία Αμπού Ντάμπι , 23.11.2015 

 

 

ΙΝΔΙΑ 

Ταχύτητα ανάπτυξης του τομέα πρόχειρου φαγητού (fast food). 

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Ένωσης Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας της 

Ινδίας, ο τομέας πρόχειρου φαγητού στη χώρα αυτή αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 25%. Η 

πρόβλεψη, ότι έως το 2020 το 35% του πληθυσμού της Ινδίας θα διαμένει σε αστικές 

περιοχές, το ποσοστό των νέων θα διατηρηθεί υψηλό, τα εισοδήματα θα αυξηθούν, η 

συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας θα πολλαπλασιαστεί, όπως και η 

διογκούμενη έκθεση των Ινδών στη διεθνή κουζίνα και η ανάγκη κατανάλωσης ποιοτικής 

πρωτεΐνης, δημιουργούν αισιοδοξία για την περαιτέρω ταχεία μεγένθυνση του τομέα. 

Ελληνικές εταιρείες του κλάδου έτοιμου φαγητού θα μπορούσαν να διερευνήσουν τις 

δυνατότητες δραστηριοποίησης τους στην εκεί αγορά. 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Νέου Δελχί, 2.11.2015 

 

 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Σημαντικές διεθνείς εμπορικές εκθέσεις στην Ισπανία το προσεχές διάστημα. 

Το πρώτο δίμηνο του 2016 προγραμματίζονται στην Ισπανία οι ακόλουθες διεθνείς 

εμπορικές εκθέσεις: 

- HOREQ, Μαδρίτη 20-22/01/2016, Διεθνής έκθεση εξοπλισμού ξενοδοχείων – 

εστιατορίων. www.ifema.es  

- FITUR, Μαδρίτη 20-24/01/2016, Διεθνής έκθεση τουρισμού, www.ifema.es  

- HABITAT – VALENCIA, Βαλένθια 1-5/2/2016, Διεθνής έκθεση επίπλων, 

www.feriahabitatvalencia.com  

mailto:sapereira@metrosp.com.br
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- INTERGIFT, Μαδρίτη 3-7/2/2016, Διεθνής έκθεση ειδών δώρου και διακόσμησης, 

www.ifema.es  

- BISUTEX – MADRIDJOYA, Μαδρίτη 3-7/2/2016, Διεθνής έκθεση κοσμημάτων και 

αξεσουάρ, www.ifema.es  

- FIMA, Σαραγόσα 16-20/2/2016, Διεθνής έκθεση γεωργικών μηχανημάτων, 

www.feriazaragoza.com/fima  

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, 6.11.2015 

 

 

KINA 

Νέος κανονισμός για αγορά προϊόντων στην Κίνα μέσω διαδικτύου. 

Στις 13 Οκτωβρίου 2015 δημοσιεύθηκε προσχέδιο νέου Κανονισμού από την αρμόδια 

Κινεζική Αρχή AQSIQ αναφορικά με τις αγορές προϊόντων στην Κίνα, μέσω των 

διαδικτυακών πλατφορμών (e-commerce). Το προσχέδιο αποτελεί πλήρη ανατροπή του 

ισχύοντος καθεστώτος καθώς με αυτό παύει να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση για τα 

εμπορεύματα τα οποία διακινούνται και πωλούνται μέσω του διαδικτύου. 

Δεδομένου ότι η προθεσμία διαβούλευσης έληξε ήδη στις 31 Οκτωβρίου εκτιμάται ότι ο 

κανονισμός δεν θα αργήσει να δημοσιευτεί παρά τις αντιρρήσεις των παραγόντων των 

παρόχων e-commerce. 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, 6.11.2015 

 

 

ΛΕΤΤΟΝΙΑ 

Εξαγωγική εταιρεία για ελληνικά νωπά προϊόντα . 

Η εταιρεία SIA Unisel Co, εισαγωγέας φρούτων που δραστηριοποιείται στη Λεττονία και τη 

Βαλτική ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Έλληνες παραγωγούς, εξαγωγείς και 

συσκευαστήρια από την Ελλάδα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 

Irina Tjasina 

Unisel Co 

Sales Manager 

Udens Str. 12-116 

Riga, LV 1007 Latvia 

Τηλ. +371 20 396 303 

Skype: irina_tjasina 

Πηγή: Πρεσβεία Ρίγας, 3.11.2015 

 

 

ΜΑΡΟΚΟ 

Μαροκινό πρόγραμμα φυσικού αερίου. Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού. 

Στο πλαίσιο του μαροκινού προγράμματος φυσικού αερίου, προκηρύχθηκε διεθνής 

διαγωνισμός για την επιλογή οικονομικού συμβούλου στο πρώτο στάδιο προγράμματος 

φυσικού αερίου (Νο SP 488 849).  

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.one.org.ma, (ημερομηνία λήξης 

υποβολής προσφορών: 9η Δεκεμβρίου 2015). 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καζαμπλάνκα, 20.10.2015 
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Ν. ΚΟΡΕΑ 

Προώθηση ελληνικών τροφίμων και συμμετοχή στη διεθνή έκθεση τροφίμων Seoul 

Food & Hotel 2016. 

Μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις στον τομέα τροφίμων ποτών και εστίασης είναι 

η Seoul Food & Hotel που θα διοργανωθεί στο εκθεσιακό κέντρο KINTEX της Σεούλ από 10 

έως 13 Μαΐου 2016. Πρόκειται για μία έκθεση που καλύπτει έκταση 76 χιλ. τ.μ. με τη 

συμμετοχή 1474 επιχειρήσεων από 44 χώρες και με 54 χιλ. επισκέπτες.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται στην 

ιστοσελίδα http://www.seoulfoodnhotel.co.kr  

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σεούλ, 6.11.2015 

 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Κατανάλωση ακριβότερων και καλύτερης ποιότητας αλλαντικών. 

Οι Πολωνοί καταναλωτές στρέφονται σταδιακά μακριά από τα φθηνά αλλαντικά και 

προτιμούν ολοένα και περισσότερο ακριβότερα προϊόντα καλύτερης ποιότητας. Έτσι, η 

ζήτηση για φθηνά αλλαντικά ενδέχεται να μειωθεί κατά 2-3% τα επόμενα έτη. Η μέση ετήσια 

κατά κεφαλήν κατανάλωση αλλαντικών ήταν 24,4 κιλά το 2014 (-1% σε σύγκριση με το 2013 

και -15% σε σύγκριση με το 2013 και -15% σε σύγκριση με το 2008). Στο α’ εξάμηνο του 

τρέχοντος έτους οι Πολωνοί ξόδεψαν 3,6 δις Ζλότυ (-3,1%) για την αγορά προϊόντων της 

συγκεκριμένης κατηγορίας. Ελληνικές εταιρείες αλλαντικών θα μπορούσαν να 

δραστηριοποιηθούν επιτυχώς στην πολωνική αγορά. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βαρσοβίας, 30.10.2015 

 

Νέο δρομολόγιο της αεροπορικής εταιρείας Aegean. 

Η αεροπορική εταιρεία Aegean ανακοίνωσε ότι θα προσθέσει το 2016 την Κρακοβία στο 

δίκτυο πτήσεών της από την Αθήνα. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βαρσοβίας, 30.10.2015 

 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου στην Πορτογαλία. 

Στο πλαίσιο της Αγροτικής Έκθεσης OVIBEJA διοργανώνεται σε ετήσια βάση (τέλος 

Απριλίου) διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου στην πόλη Beja της Πορτογαλίας. Ο 

συγκεκριμένος διαγωνισμός έχει μηδενικό κόστος συμμετοχής. Διοργανώνεται από τους 

φορείς ACOS (Αγρότες του Νότου), Οίκος Ελαιολάδου (Ένωσης Ελαιοπαραγωγών 

Πορτογαλίας) με την υποστήριξη του Πορτογαλικού Υπουργείου Γεωργίας και διεξάγεται 

ενώπιον διεθνούς κριτικής επιτροπής που αποτελείται από πιστοποιημένους από το Διεθνές 

Συμβούλιο Ελαιολάδου γευσιγνώστες ελαιολάδου, προερχόμενους από την Πορτογαλία, την 

Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Χιλή, την Τυνησία κ.ά. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το 

Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβόνας (ecocom-lisbon@mfa.gr)  

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβόνας, 26.10.2015 

Νέο δρομολόγιο της αεροπορικής εταιρείας Aegean στη Λισαβόνα. 

Η αεροπορική εταιρεία Aegean ανακοίνωσε την έναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης 

Αθήνας – Λισσαβόνας. Η πτήση θα λειτουργήσει σε τρίμηνη βάση, από Ιούλιο έως και 

Σεπτέμβριο 2016, με δύο πτήσεις εβδομαδιαίως.  

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Λισαβόνας, 30.10.2015 

 

 

http://www.seoulfoodnhotel.co.kr/
mailto:ecocom-lisbon@mfa.gr


ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ στα τρόφιμα στη ρουμανική αγορά. 

Η θέση σε εφαρμογή του χαμηλού ποσοστού ΦΠΑ 9% έναντι 24% στην Ρουμανία στον 

τομέα φρέσκων φρούτων, λαχανικών και τροφίμων από την 1/6/2015, φαίνεται ότι θα 

οδηγήσει τελικά, όπως είχαμε προβλέψει, στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το β’ 

εξάμηνο του 2015. Η Ρουμανία είναι η δεύτερη σε κατάταξη παγκοσμίως αγορά υποδοχής 

των ελληνικών εξαγωγών φρούτων και λαχανικών με συνολικό ύψος 165.000 τόνων. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου,5.11.2015 

 

 

ΤΥΝΗΣΙΑ 

Ενδιαφέρον τυνησιακών εταιρειών για εισαγωγές ελληνικών προϊόντων. 

Τυνησιακές εταιρείες απευθύνουν αιτήματα εισαγωγής ελληνικών προϊόντων στο Γραφείο 

Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων της Πρεσβείας μας στην Τύνιδα. Η ζήτηση αφορά: 

προϊόντα μόνωσης και στεγάνωσης, βερνίκια, βαφές, ξυλεία, κουφώματα και εξαρτήματα, 

μάρμαρα, βάση φωτοβολταϊκών, αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί, είδη κιγκαλερίας, είδη υγιεινής 

& κρουνοποιίας, είδη πυρόσβεσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο ως προς τα αιτήματα, όσο και ως προς σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες εξαγωγών στην Τυνησία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας (email: grtradetun@mfa.gr ). 

 Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας, 20.10.2015, 2.11.2015 

 

 

 

 
 

Διαγωνισμοί Ελαιολάδου: 
8ο Αριστείων Ελαιολάδου 2016 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΑΣ 

Η δυναμική και τα περιθώρια για αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης, η οποία 
παραμένει ακόμη χαμηλή σε σύγκριση με την αντίστοιχη κατανάλωση στην Ελλάδα 
ή σε άλλες μεσογειακές χώρες καθιστούν επιτακτική την ανάληψη πρωτοβουλιών 

για την αποτελεσματικότερη προώθηση του ελληνικού ελαιολάδου αλλά και 
συνολικά των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στη Βρετανία. Πέραν 
των παραδοσιακών μεθόδων προβολής, σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η 
χρησιμοποίηση νέων πρωτοποριακών-καινοτόμων συσκευασιών στα παραδοσιακά 

προϊόντα και η εισαγωγή νέων προϊόντων, τα οποία θα διευρύνουν τα μερίδια 
αγοράς. [Πηγή: Γιώργος Μανέτας, Ημερησία, Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Λονδίνου] 

Διεθνείς διαγωνισμοί ελαιολάδου: 
“8ο Αριστείον 2016”. 

ILEC Conference Centre - Ibis London Earls Court 
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EURASIA BOAT SHOW 

9th INTERNATIONAL EURASIA BOAT SHOW 

 9η Διεθνής Έκθεση Θαλάσσιων Σκαφών, Εξοπλισμού και Αξεσουάρ 

  

http://cnravrasyaboatshow.com/ 

  

 

Από 13 έως 21 Φεβρουαρίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 

 

WIN EURASIA - Metal Working 

International Machine Components and Metal Working Fair 

WIN EURASIA - Welding 

International Joining, Welding and Cutting Technologies Fair 

WIN EURASIA - Surface Treatment 

International Surface Treatment Technologies Fair 

 

http://www.win-metalworking.com/en 

 

Από 11 έως 14 Φεβρουαρίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.  

 

 

 

JEWELRY SHOW 2016 

  

42η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΡΟΛΟΓΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 
  

http://march.istanbuljewelryshow.com/ 

 

Από 10 έως 13 Μαρτίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. 
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http://march.istanbuljewelryshow.com/en/Page/12/home.aspx


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.  

 

MODEKO 2016 

27th IZMIR FURNITURE FAIR 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ MODEKO: 

ΕΚΘΕΤΕΣ: 198 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ: 24.528 ΑΠΟ 31 ΧΩΡΕΣ 

http://www.modekofair.com/en/ 

Από 24 έως 28 Φεβρουαρίου 2016 στην Σμύρνη της Τουρκίας.  
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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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