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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 

Ενημερωτικές ημερίδες στον κλάδο των τροφίμων – ποτών σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη. 

Εκ μέρους του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ – Enterprise Greece, σας προσκαλούμε στις ενημερωτικές 

εκδηλώσεις που διοργανώνονται στη Θεσσαλονίκη (15-12-2015, Makedonia Palace) και 

στην Αθήνα (16-12-2015, Caravel Hotel), για τις αγορές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 

Σαουδικής Αραβίας, Κίνας, Νότιας Κορέας και Ρωσίας καθώς και για το πρόγραμμα Διεθνών 

Εκθέσεων της εταιρίας για το έτος 2016. 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούμε να απαντήσετε  στο 

email,(k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr ) συμπληρώνοντας ταυτόχρονα τον 

κάτωθι πίνακα: 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ:   

ΕΠΩΝΥΜΟ:   ΟΝΟΜΑ:   

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΤΑΙΡΙΑ: 
  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
  

E-MAIL:   ATOMA:   

Θεσσαλονίκη 

15.12.2015 
  

ΑΘΗΝΑ 

16.12.2015 
  

  

 

 

 

 

mailto:k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr


 

Νέα διαδικτυακή πύλη για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Νέα διαδικτυακή πύλη (www.espa.gr) για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 δημιούργησαν οι αρμόδιες 

αρχές, προσαρμόζοντας την στις ανάγκες της νέας προγραμματικής περιόδου. Στη νέα 

διαδικτυακή πύλη συνεχίζεται η εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της λειτουργίας του 

ηλεκτρονικού Helpdesk ΕΣΠΑ για την υποβολή γραπτών ερωτημάτων καθώς και η 

δυνατότητα εγγραφής για αποστολή ηλεκτρονικών ενημερώσεων (e-mail alerts) με 

εξατομικευμένο περιεχόμενο, ενώ η εμφάνιση της πύλης προσαρμόζεται σε συσκευές tablet 

και smart phones (responsive design), ενώ υπάρχει επίσης σύνδεση με όλα τα επιχειρησιακά 

προγράμματα, μηχανή αναζήτησης των προγραμμάτων/προσκλήσεων προς όλους τους 

δικαιούχους, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με τα θεσμικά έγγραφα του ΕΣΠΑ, διαδικασίες 

διαχείρισης και σύνδεση με τον διαδικτυακό χώρο αναλυτικής παρουσίασης των έργων του 

ΕΣΠΑ www.anaptyxi.gov.gr. Σημειώνεται ότι η διαδικτυακή πύλη της περιόδου 2007-2013 

παραμένει ενεργή με άμεση πρόσβαση μέσω συνδέσμου από την αρχική σελίδα του 

www.espa.gr. 

 

Προδημοσιευση του προγραμματος «Ενισχυση της ρευστοτητας & της 

απασχολησης». 

Δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 51237/717/13.11.2015 , 

ΦΕΚ Β' 2459/16-11-2015) με τις λεπτομέρειες υλοποίησης των δύο νέων προγραμμάτων 

από τον Ο.Α.Ε.Δ. "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ" και "ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ". Στις 23 Νοεμβρίου «ανοίγει» η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων 

υπαγωγής στη δράση  «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης», με την οποία 

πέφτει η αυλαία των προγραμμάτων ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-13. Οι ενδιαφερόμενοι θα 

μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)  την 

αίτηση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα από: (α)   τη Δευτέρα 23/11 για επιχειρήσεις και 

ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 

Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων 

Νήσων, (β)  την Τρίτη 1/12 για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα στις 

Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς 

Ελλάδας. Προδημοσίευση της Πρόσκλησης έχει ήδη αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπ. 

Οικονομίας και του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) . Το πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 65 εκατ. 

ευρώ, στοχεύει στην στήριξη 12.700 εργαζόμενων και ελεύθερων επαγγελματιών. 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται: (α) σε Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην 

ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/01/2014 έως και 31/08/2015 και (β) 

σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των 

θέσεων εργασίας τους μετά την 1/1/2015 και έως 31/08/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή 

περισσότερους ανέργους. Η δράση προβλέπει την αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών 

νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, 

έμμεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού) και την επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως των 

καθαρών νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς 

εντός του 2015, με δέσμευση των τελευταίων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για 

ισόποσο χρονικό διάστημα. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία 

που υπάγεται στο πρόγραμμα, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα 10.000,00 €, σύμφωνα με τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των καθαρών επιλέξιμων δαπανών που έχουν 

πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μέχρι και την ημερομηνία 

διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου.Κριτήριο επιλογής για την ένταξη των επιχειρήσεων είναι 

ο χρόνος υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα . 

 

 

http://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=68df310d1c&e=e9fb46cdf6
http://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=94422e7618&e=e9fb46cdf6
http://acci.us6.list-manage1.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=8890848d37&e=e9fb46cdf6
http://www.espa.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.oaed.gr/


Διαδικασία απόκτησης κλειδάριθμου (Εγγραφή/Πιστοποίηση στο πληροφοριακό 

σύστημα του οργανισμού) στο πλαίσιο της προσεχούς έκδοσης νέων προγραμμάτων 

«Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης». 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και για τα δύο ανωτέρω 

προγράμματα είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι πιστοποιημένος / εγγεγραμμένος 

χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς 

πρόσβασης σε αυτό (κλειδάριθμος επιχείρησης)*. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστημα (portal) του 

Οργανισμού, θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα 

της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για 

την έκδοση κλειδαρίθμου, προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για 

την υπαγωγή στα ανωτέρω προγράμματα: (1) Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση 

έναρξης επιτηδεύματος,(2) Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από 

όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της 

επιχείρησης. Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο. Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά την έκδοση του 

κλειδαρίθμου θα πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

(δ/νση, τηλ., email, κ.λπ.) κάθε υποκαταστήματός της. 

*Προσοχή: Επισημαίνεται ότι για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων υπαγωγής (για 

εργοδότες και νέους ελεύθερους επαγγελματίες) στα ανωτέρω προγράμματα, απαιτείται 

κλειδάριθμος που αντιστοιχεί σε επιχείρηση και όχι κλειδάριθμος που αντιστοιχεί σε φυσικό 

πρόσωπο. 

Αλ. Χαριτσης: Στο 98% η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Στο 98% βρίσκεται η απορρόφηση των κονδυλίων του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2007-2013 όπως 

δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης σε συνέντευξη Τύπου που 

παραχώρησε, παρουσία της γενικής διευθύντριας Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ Σαρλίνας 

Βίτσεβα. Σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση, η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τα capital 

controls αλλά και οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ για την αύξηση της κοινοτικής συμμετοχής 

στο πρόγραμμα, έχουν ως αποτέλεσμα οι πληρωμές σήμερα να γίνονται με κανονικούς 

ρυθμούς και χωρίς καθυστερήσεις. Ωστόσο ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι ελλοχεύουν κίνδυνοι 

να χαθούν κονδύλια σε πρόγραμμα πως η διαχείριση των απορριμμάτων και το πρόγραμμα 

πληροφορικής και επικοινωνίας, αν και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία και 

αυτών των προγραμμάτων μέχρι τέλος του έτους καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία 

κατάθεσης στην ΕΕ του εθνικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων στο οποίο προβλέπονται 

οι πιο πρόσφατες τεχνολογίες όπως η ανακύκλωση, η διαλογή στην πηγή, έργα μεγάλης 

κλίμακας κλπ. Είναι εφικτός ο στόχος, κατέληξε ο υπουργός, να μη χαθούν πόροι. 

 

Τον Ιούνιο του 2016 η απλοποίηση της αδειοδοτησης των επιχειρήσεων. 

Τον Ιούνιο του 2016 θα ολοκληρωθεί η απλοποίηση της αδειοδότησης της συνολικής 

οικονομικής δραστηριότητας της χώρας με προτεραιότητα σε τέσσερις τομείς (μεταποίηση 

τροφίμων, τουρισμός, εξορυκτικές δραστηριότητες, καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος), ανακοίνωσε η υφυπουργός Βιομηχανίας κα Τζάκρη μιλώντας στην δεύτερη 

συνεδρίαση της αρμόδιας Ομάδας Διαχείρισης Έργου. «Το όλο πλαίσιο της απλοποίησης θα 

υλοποιηθεί στην τελική του φάση μέσα από το νέο πληροφοριακό σύστημα αδειοδότησης, 

ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους που θα προάγει την ταχύτητα και τη διαφάνεια στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη, των επιχειρήσεων αλλά και των ελεγκτικών και επιτελικών δομών 

του κράτους» παρατήρησε. 

 

 

 

 

 



Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ: Προς σταδιακή άρση των CAPITAL CONTROLS το A’ 6Mηνο του 2016. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, ανοίγει ο δρόμος για μετάβαση 

από την ακριβή χρηματοδότηση, μέσω ELA, σε άντληση φθηνότερης χρηματοδότησης από 

την ΕΚΤ και, σταδιακά, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016, για άρση των περιορισμών 

στην κίνηση κεφαλαίων, ανέφερε η πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και 

πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Λούκα Κατσέλη, σε χαιρετισμό της στο πανελλαδικό 

συνέδριο της ΟΤΟΕ. Προϋπόθεση για όλα αυτά, βέβαια, είναι η περαιτέρω μείωση της 

πολιτικής αβεβαιότητας και η εμπέδωση προσδοκιών επιστροφής σε συνθήκες ομαλότητας 

και κανονικότητας, πρόσθεσε η κα Κατσέλη. 

  

Σταθερός ο δείκτης οικονομικού κλίματος σε Ελλάδα και Ευρωζώνη το Νοέμβριο.  

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) έμεινε σταθερός τον Νοέμβριο στην Ελλάδα, όπως και 

στην Ευρωζώνη συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στην Ελλάδα, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 86,5 μονάδες (όσο και τον Οκτώβριο) και στην 

Ευρωζώνη στις 106,1 μονάδες (όπως και τον Οκτώβριο μετά την αναθεώρηση της αρχικής 

εκτίμησης για τον μήνα που ήταν 105,9).  Στην ΕΕ, ο ESI μειώθηκε οριακά στις 107,6 από 

107,7 μονάδες τον Οκτώβριο. Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σταθερό 

αποτέλεσμα του ESI στην Ευρωζώνη προέκυψε από την αύξηση της εμπιστοσύνης των 

καταναλωτών καθώς και της εμπιστοσύνης στους τομείς των υπηρεσιών και των 

κατασκευών, η οποία αντισταθμίστηκε από τη μείωση της εμπιστοσύνης στον μεταποιητικό 

τομέα και, σε μικρότερο βαθμό, στον τομέα του λιανικού εμπορίου. 

 

Άνοιξε η εφαρμογή για τα τέλη κυκλοφορίας.  

Στη διάθεση των οδηγών τέθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή για την εκτύπωση των τελών 

κυκλοφορίας του 2016. Η ανάρτηση των στοιχείων γίνεται σταδιακά. Οι κάτοχοι οχημάτων θα 

πρέπει να εξοφλήσουν τα τέλη έως και την 31 Δεκεμβρίου 2015. Διαφορετικά θα 

επιβαρύνονται με ποσό διπλάσιο των τελών. Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας μπορεί να 

γίνει ηλεκτρονικά, μέσω internet ή στα υποκαταστήματα των τραπεζών. Μέσω της ειδικής 

εφαρμογής οι ιδιοκτήτες μπορούν να δουν την κατάσταση των οχημάτων που έχουν στην 

κατοχή τους, αλλά και να εκτυπώσουν το έντυπο των τελών κυκλοφορίας του επόμενου 

έτους. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ από 

την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ανάρτηση των εντύπων θα είναι σταδιακή. 

Σημειώνεται ότι η εκτύπωση των τελών κυκλοφορίας μπορεί να γίνει με ή χωρίς κωδικούς 

taxisnet. 

 

Αναβολή της εφαρμογής των ηλεκτρονικών συναλλαγών. στις επιχειρήσεις. 

Αργεί ακόμα, όπως ,φαίνεται η καθιέρωση υποχρεωτικής εγκατάστασης συσκευών 

πληρωμής με κάρτες καθώς η ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο 

Οικονομικών πρέπει να παραδώσει το σχετικό πόρισμα μέχρι τέλος του 2016. Σύμφωνα με 

απόφαση του υπηρεσιακού ΓΓΔΕ, Ι. Μπάκα παρατείνεται έως τις 31/12 2016 η ομάδα θα 

διερευνήσει τα εξής:(α) υποχρεωτική χρήση μεταφορών πιστώσεων για τις εισπράξεις στα 

Τελωνεία (ICISnet). Με άλλα λόγια όλοι οι εκτελωνισμοί και οι πληρωμές δασμών και φόρων 

στα τελωνεία θα πραγματοποιούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος, (β) την αποδοχή 

καρτών πληρωμών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών για 

εισπράξεις του Υπουργείου Οικονομικών. Ουσιαστικά το ΥΠΟΙΚ θα δέχεται πληρωμές 

φόρων με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, (γ) την 

υποχρεωτική αποδοχή καρτών πληρωμών από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, 

μέσω της χρήσης τερματικών αποδοχής καρτών (POS). Ουσιαστικά θα διερευνηθεί η 

δυνατότητα υποχρεωτικής εγκατάστασης συσκευών χρέωσης καρτών (POS) από όλους τους 

επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες και τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, (δ) την 

καθολική απαγόρευση χρήσης μετρητών στις εφορίες, (ε) την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού 

παραβόλου, ιδίως μέσω της ένταξης σε αυτό και των Υπουργείων που μέχρι στιγμής δεν 

έχουν προβεί στις σχετικές ενέργειες ένταξης παραβόλων τους στο e-παράβολο. 

 



ΟΑΕΕ: Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις η ένταξη στη ρύθμιση των 12 ΔΟΣΕΩΝ. 

Χωρίς στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση και εμπράγματες εξασφαλίσεις-εγγυήσεις 

ίσης αξίας με τη συνολική οφειλή, μπορούν να εντάσσονται έως και τις 14 Αυγούστου 2017 

στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες χρωστούν εισφορές 

πάνω από 50.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ. Βάσει εγκυκλίου που εξέδωσε ο διοικητής 

του ΟΑΕΕ, Δ.Τσακίρης, με τη νέα διάταξη του ν. 4336/15 παρ.7, αναστέλλεται η υποχρέωση 

προσκόμισης των παραπάνω εγγράφων και δικαιολογητικών για χρονικό διάστημα δύο ετών 

από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου. Η αναστολή αφορά ρυθμίσεις που 

εκκρεμούν, ενώ όποιες εμπράγματες εξασφαλίσεις που έχουν ήδη παρασχεθεί 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Επανεκκίνηση έξι σημαντικών έργων υποδομών. 

Στην ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 με την έκδοση έξι προσκλήσεων στον τομέα των 

υποδομών προχωρεί η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Τεχνικής 

Στήριξης (ΤΑ) του υπουργείου Οικονομίας. Η συνολική ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη 

δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 845.900.000 ευρώ. 

 

Τ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Υποχρεωτική η χρήση POS σε όποιον ανοίγει επιχείρηση. 

Νομοθετικές ρυθμίσεις για την εγκατάσταση συστημάτων POS εξήγγειλε στη Βουλή ο 

αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών. Συγκεκριμένα η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενo να 

δοθεί δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων POS ακόμη και στους επιχειρηματίες που 

ανήκουν στον «Τειρεσία», από τις αρχές του έτους να είναι υποχρεωτική η χρήση 

συστημάτων POS σε όποιον ανοίγει επιχείρηση, να υπάρχει ακατάσχετο για τις τράπεζες και 

το δημόσιο από τους λογαριασμούς αυτών των χρημάτων, να μπορεί κάθε επιχείρηση να 

ανοίγει λογαριασμό με χρήματα από POS και με ποσά από αυτόν τον λογαριασμό να κάνει 

ηλεκτρονικές συναλλαγές (π.χ. πληρωμή προμηθευτών). 

 

 

ΙΟΒΕ: Βελτίωση οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο. 

Νέα ανοδική διόρθωση σημείωσε τον Οκτώβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην 

Ελλάδα, κινούμενος στις 86,5 (από 83,1) μονάδες, σε πολύ χαμηλότερη όμως επίδοση από 

την αντίστοιχη περυσινή (102,3 μον.), αλλά και από τα επίπεδα του α΄ εξαμήνου, πριν 

δηλαδή την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων. Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας 

του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, που δόθηκε στη δημοσιότητα, σε 

όλους σχεδόν τους τομείς καταγράφεται σχετική βελτίωση προσδοκιών, με εξαίρεση τις 

υπηρεσίες όπου σημειώνεται μικρή επιδείνωση, ενώ και η καταναλωτική εμπιστοσύνη 

βελτιώνεται.  

 

ΟΟΣΑ: Η Ελληνική οικονομία θα αρχίσει να ανακάμπτει το Β΄ 6Μηνο του 2016. 

Διετία ύφεσης για την ελληνική οικονομία προβλέπει ο ΟΟΣΑ, κάνοντας λόγο για 

συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 1,4% φέτος, 1,2% το 2016 και επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης (+2,1%) το 2017. Όπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία έκθεση του διεθνούς 

οργανισμού, οι πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης θα εμφανιστούν «το β’ εξάμηνο του 2016, 

καθώς θα αυξάνεται η εμπιστοσύνη και θα φανούν οι θετικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Η πρόβλεψη για επιστροφή σε τροχιά 

«βιώσιμης ανάπτυξης που θα προάγει την κοινωνική συνοχή» συνοδεύεται ωστόσο 

από...αστερίσκους, καθώς «περνά» μέσα από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την 

ταχεία και πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που προβλέπει το τρίτο Μνημόνιο και την 

περαιτέρω ελάφρυνση του δημοσίου χρέους που με τα σημερινά δεδομένα εκτιμάται ότι θα 

«χτυπήσει κορυφή» στο 200% του ΑΕΠ το 2016 (από 190% φέτος και 181,3% το 2014). 

 



Χάθηκαν 677.000 Θέσεις εργασίες σε τρεις κλάδους. 

Περίπου 1 εκατ. ανέργους δημιούργησε η οικονομική κρίση και οι περιοριστικές πολιτικές 

που ασκήθηκαν την περίοδο 2008 - 2014, ενώ το 67% των θέσεων εργασίας (οι 677.000) 

«χάθηκε» στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου και των κατασκευών. Αυτό 

προκύπτει από τον «απολογισμό» που κάνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ για την 

περίοδο 2008 - 2014 στην τελευταία έκθεση (μηνός Νοεμβρίου). Σύμφωνα με τα στοιχεία του 

ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, από 364.000 που ήταν το τρίτο τρίμηνο του 2008 οι άνεργοι, αυξήθηκαν σε 

1.342.000 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014, ενώ ο βαθμός απασχόλησης έπεσε στο 50% 

αντανακλώντας, σε συνδυασμό με την αύξηση των επισφαλών θέσεων εργασίας (μερική και 

εκ περιτροπής απασχόληση) τη δραματική επιδείνωση της μισθωτής εργασίας. 

  

  

ΔΕΗ: 200.000 Οφείλουν το 45% των ληξιπρόθεσμων χρεών. 

Από το σύνολο των 2,1 εκατ. καταναλωτών με οφειλές προς τη ΔΕΗ, οι200.000 οφείλουν το 

45% του συνολικού χρέους προς τη ΔΕΗ, δηλαδή ποσό της τάξης του 1 δισ. ευρώ. Σε αυτήν 

την κατηγορία καταναλωτών, δηλαδή εκείνους που κατά τεκμήριο έχουν οικονομική ευχέρεια 

(ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, επιχειρήσεις, πολυτελείς κατοικίες, κλπ.) δίνεται 

προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τις διακοπές ρεύματος και όχι στα φτωχά νοικοκυριά. Τα 

στοιχεία αυτά προκύπτουν από νέες διευκρινίσεις που έδωσε η ΔΕΗ σε σχέση με το ζήτημα 

των ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαψεύδοντας παράλληλα πληροφορίες περί αυξήσεων στα 

τιμολόγια.  

 

 

Σε ανεξάρτητο φορέα περνά η περιουσία του ΤΧΣ.  

Η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητα 

γίνεται σε ανεξάρτητο φορέα, διακριτό από το νομικό πρόσωπο του ελληνικού δημοσίου. Η 

διάκριση αυτή είναι αναγκαία καθώς το Ταμείο έχει οριστεί εγγυητής έναντι του ΕΤΧΣ βάσει 

της δεύτερης δανειακής σύμβασης. Αυτό σημαίνει πως η περιουσία του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (μετοχές τραπεζών και ομολογίες μετατρέψιμες σε 

μετοχές) αποκτούν χαρακτήρα ευρωκρατικό. Σύμφωνα με τους κανόνες της διεθνούς 

διαφάνειας δεν πρέπει να διορίζονται σε θέσεις διοίκησης τα λεγόμενα «Πολιτικά εκτεθειμένα 

πρόσωπα», ενώ τέλος προάγεται η διαφάνεια και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων με 

υποχρεωτική δήλωση των οικονομικών διασυνδέσεων του μέλους με το πιστωτικό ίδρυμα. 

 

 

Μπλόκαραν τα Ασφαλιστικά Ταμεία με 330.000 αιτήσεις για συνταξιοδότηση. 

Εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι περιμένουν τη σύνταξή τους. Τα στοιχεία που έρχονται στο 

φως της δημοσιότητας από την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του 

Κοινωνικού Κράτους, είναι κάτι παραπάνω από αποκαλυπτικά.  

 

Υπάρχουν 330.000 εκκρεμείς αιτήσεις για συντάξεις, κύριες και επικουρικές και 61.000 

αιτήσεις για εφάπαξ. Τα Ταμεία ωστόσο αδυνατούν να τις διεκπεραιώσουν και ουσιαστικά, αν 

και άτυπα, έχει κηρυχθεί στάση πληρωμών.  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΝΥΠΕΚΚ εκκρεμούν: α) 173.000 αιτήσεις για κύρια σύνταξη 

συνολικού κόστους 2 δις ευρώ περίπου, εκ των οποίων 80.000 αιτήσεις στο ΙΚΑ, 33.000 

στον ΟΑΕΕ, 30.000 στον ΟΓΑ, 15.000 στο Δημόσιο και 15.000 αιτήσεις στα υπόλοιπα 

Ταμεία Κύριας Σύνταξης. β) 130.000 αιτήσεις για έκδοση επικουρικής σύνταξης, εκ των 

οποίων 126.000 στο ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ και 5.000 αιτήσεις στα λοιπά Ταμεία Επικούρησης, με 

συνολικό κόστος 600 εκατ. ευρώ. γ) 25.000 αιτήσεις χορήγησης μερίσματος συνολικού 

κόστους 100.000 εκατ. ευρώ και δ) 61.000 αιτήσεις χορήγησης επιδόματος εφάπαξ 

συνολικού κόστους 1,8 δισ. ευρώ. 

 

 



 

Τέλος στο τραπεζικό απόρρητο της Ελβετίας για τους πολίτες της ΕΕ. 

Το ΕΚ υπερψήφισε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου τη θέση του επί της συμφωνίας με την Ελβετία 

για την άρση του τραπεζικού απορρήτου των πολιτών της ΕΕ, κάτι που θα καταστήσει 

δυσκολότερη την απόκρυψη χρηματικών ποσών από τις φορολογικές αρχές. Η ΕΕ και η 

Ελβετία θα ξεκινήσουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους τραπεζικούς 

λογαριασμούς των κατοίκων τους, αρχής γενομένης από το 2018. 

 

Λίστα 10.588 Ελληνικών λογαριασμών στην Ελβετία έδωσαν οι Γερμανοί στην 

Ελλάδα. 

Σημαντικότατα στοιχεία για τα θέματα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα διαβίβασε η 

φορολογική διοίκηση της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας στο ελληνικό Υπουργείο 

Οικονομικών. Όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Οικονομικών, πρόκειται για δεδομένα 

10.588 τραπεζικών λογαριασμών Ελλήνων πολιτών σε ελβετική τράπεζα, που αφορούν τα 

έτη 2006 και 2008. Τα στοιχεία αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς, το συνολικό υπόλοιπο 

τον οποίων ανέρχεται σε 3,9 δισ. ελβετικά φράγκα (3,6 δισ. ευρώ) το 2006 και 2,9 δισ. 

ελβετικά φράγκα (2,67 δισ. ευρώ) το 2008. Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν από τις 

φορολογικές υπηρεσίες και εισαγγελικές αρχές, στον αγώνα του ελληνικού δημοσίου για την 

αποφασιστική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τονίζει το ΥΠΟΙΚ. 

 

 

YALLOU.COM: H άγνωστη αλλά και ...Γνωστή Ελλάδα μα τα ON LINE Μάτια 

Τουριστικής  Πλατφόρμας. 

Μία νέα ελληνική διαδικτυακή και διαδραστική πλατφόρμα δημιουργήθηκε στον χώρο του 

τουρισμού, το Yallou.com, για να αποτελέσει σημείο αναφοράς για επισκέπτες και ντόπιους, 

προβάλλοντας τους προορισμούς και τον πολιτισμό της γνωστής και άγνωστης Ελλάδας. Οι 

ιδρυτές της τουριστικής πλατφόρμας, που φιλοξενούνται στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών 

Επιχειρήσεων - Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ, εστιάζουν στην δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου και 

αναζητούν ντόπιους που θέλουν να είναι οι "πρεσβευτές" τις περιοχής τους και να 

βοηθήσουν στην προώθηση και προβολή της ιστορίας, των προϊόντων, των αξιοθέατων και 

των τοπικών επιχειρήσεων. Αυτή την περίοδο οι δύο ιδρυτές της διαδραστικής τουριστικής 

πλατφόρμας, Αδαμάντιος Πετρίτσης και Κωνσταντίνος Χατούπης, έχουν επαφές με 

επενδυτές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου το Yallou να περάσει στην 

δεύτερη φάση ανάπτυξης του. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα Πανελλαδικό δίκτυο από 10 

τοπικούς αντιπροσώπους/πρεσβευτές που θα ενισχύσουν την συλλογή πληροφορίας από 

κάθε δήμο/προορισμό και θα εμπλουτίσουν την πλατφόρμα με νέους προορισμούς. 

 

ΟΟΣΑ: Τους περισσότερους ανέργους πτυχιούχους παράγει η Ελλάδα. 

Οι Έλληνες εξακολουθούν να επενδύουν στην εκπαίδευση αν και οι σπουδές δεν αποτελούν 

πλέον ένα ασφαλές εισιτήριο για την αγορά εργασίας. Η Ελλάδα, μάλιστα, παράγει τους 

περισσότερους άνεργους πτυχιούχους ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ, όπως προκύπτει από 

την ετήσια έκθεση «Μια ματιά στην εκπαίδευση» του διεθνούς οργανισμού που δόθηκε αυτήν 

την εβδομάδα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα 

ποσοστά σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ποσοστά αυτά μάλιστα παρουσιάζουν 

αύξηση σε σχέση με το 2000 όταν πανεπιστημιακούς τίτλους διέθετε το 18% του εργατικού 

δυναμικού (25-64 ετών), ενώ το 2014 πτυχίο είχε το 28%. 

 

 

 



ΑΡΜΕΝΙΑ 

Ενδιαφέρον συνεργασίας με ελληνικές εταιρείες 

Η Οργάνωση Ελλήνων της Αρμενίας «Πατρίδα», διαμέσου επιστολής του προέδρου της κ. 

Πολατίδη, προς το Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν εξέφρασε ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές 

επιχειρήσεις για παραγωγή κονιάκ στην Αρμενία. 

Οι εξαγωγές αλκοολούχων ποτών στην Αρμενία δεν επιβαρύνονται με δασμούς. 

Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ 

Ερεβάν (ecocom-yerevan@mfa.gr ) ή με το κ. Πολατίδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

epolatov@rambler.ru  

Πηγή: Ενημερωτικό δελτίο Γραφείου ΟΕΥ Ερεβάν, 2.10.2015. 

 

ΒΕΛΓΙΟ 

Το ελληνικό κρασί στη βελγική αγορά – Δυνατότητες αύξησης εξαγωγών μας 

Το Βέλγιο είναι μία εξαιρετικά δυναμική αγορά για το κρασί, με ετήσιες εισαγωγές που 

κυμαίνονται σε αξία περί το 1 δις ευρώ και σε ποσότητα περί τα 4,3 εκατ. εκατόλιτρα. Είναι η 

13η χώρα παγκοσμίως σε κατανάλωση και η 7η παγκοσμίως σε εισαγωγές κρασιών. 

Αποτελεί αγορά στόχο για τους Έλληνες παραγωγούς κρασιού. Η κατανάλωση κρασιού είναι 

ιδιαίτερα υψηλή, ενώ από το Βέλγιο δεν διαθέτει δική του παραγωγή, καλύπτοντας τη ζήτηση 

με εισαγωγές.  

Τα ελληνικά κρασιά καλύπτουν μόλις το 0,26% των εισαγομένων οίνων για το 2014 και 

πωλούνται κυρίως μέσα από το ελληνικό κανάλι διανομής (Έλληνες εισαγωγείς και 

χονδρέμποροι, ελληνικά εστιατόρια). Το γαλλικό κρασί είναι κυρίαρχο στη βελγική αγορά, 

παρά ταύτα υπάρχουν μειώσεις στις γαλλικές εισαγωγές προς όφελος άλλων ευρωπαϊκών 

προελεύσεων ή κρασιά από τον «Νέο Κόσμο». Αρκετοί Βέλγοι γνωρίζουν τα ελληνικά κρασιά 

από τις διακοπές τους στην Ελλάδα και τα αναζητούν και στη χώρα τους. 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών13.10.2015 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Εδραίωση ελληνικών προϊόντων τροφίμων – Δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης των 

εξαγωγών μας. 

Η Βουλγαρία αποτελεί μία μεσαία αγορά, με μερίδιο μόνο 1% στην κατανάλωση νωπών 

φρούτων και λαχανικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. 

Η Ελλάδα κυριαρχεί σταθερά στις εξαγωγές φρούτων προς τη Βουλγαρία. Οι εξαγωγές 

προϊόντων ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος (πορτοκάλια, μανταρίνια, ακτινίδια) 

κυμαίνονται σε ποσοστά από 72 έως 82% του συνόλου των βουλγαρικών εισαγωγών στα 

ίδια προϊόντα. Διακυμάνσεις διαπιστώνονται στις εξαγωγές ελληνικού ελαιολάδου, με τη 

χώρα μας να προηγείται της Ισπανίας και να έπεται της Ιταλίας, ενώ στις εξαγωγές 

επιτραπέζιων ελιών η κυριαρχία της Ελλάδος είναι εμφανής με την Τουρκία να ακολουθεί. 

Στα ιχθυρά / αλιεύματα η Ελλάδα είναι αποκλειστικός προμηθευτής της Βουλγαρίας σε 

λαυράκι και τσιπούρα (με ποσοστά 96% και 99,7% αντίστοιχα) στα οποία έχουμε συγκριτικό 

πλεονέκτημα και προβάδισμα. Επίσης δεν απουσιάζουν οι εξαγωγές φέτας και παγωτού. 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας, 19.10.2015 
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Στρατηγικές επιλογές αλυσίδων σούπερ μάρκετ στη Βουλγαρία – Ευκαιρίες για 

ελληνικές εταιρείες 

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Picadilly στη Βουλγαρία θα εστιάσει τη στρατηγική της προς 

καταναλωτές μέσου και υψηλού εισοδήματος, προωθώντας αντίστοιχα προϊόντα 

(delicatessen, νωπά φρούτα και λαχανικά, ιχθυρά και φρέσκο κρέας κοκ). 

Σημειώνεται ότι, βάσει στοιχείων για το 2014 όπως παρατίθενται από την εφημερίδα 

CAPITAL, οι τρεις πιο κερδοφόρες λιανεμπορικές αλυσίδες στη Βουλγαρία είναι όλες 

γερμανικών συμφερόντων (Kaufland, Metro και Lidl). Ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες 

ποιοτικών προϊόντων θα μπορούσαν να επεκτείνουν εκεί τις δράσεις και παρουσία τους. 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας, 19.10.2015 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Αναζήτηση συνεργασίας με ελληνικές ελαιο - παραγωγικές μονάδες 

Η γερμανική εταιρεία StanTayCo (Stanley Taylor & Sons) ενδιαφέρεται για ανεύρεση 

προμηθευτών ελληνικού ελαιολάδου, συμπεριλαμβανομένου και πιστοποιημένου οργανικού, 

κατά προτίμηση μικρών παραγωγών. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: 

StanTay Co (Stanley Taylor & Sons) 

Am Tiergarten 26 

60316 Frankfurt 

Germany 

Τηλ. +49 69 4960314 

Email: stantayco@gmail.com . 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου, 16.10.2015 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

Μεγαλύτερη πρόσβαση ελληνικών οίνων και οινοπνευματωδών στην καναδική αγορά 

Το μονοπώλιο οίνου LCBO του Οντάριο προγραμματίζει εντός του 2015 τη λειτουργία e-

shop, μέσω του οποίου θα δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να παραγγέλνουν 

οποιαδήποτε προϊόντα επιλογής τους μέσω ιντερνέτ και να παραλαμβάνουν στο κατάστημα 

LCBO της αρεσκείας τους ή να γίνεται παράδοση κατ’ οίκον, με επιπλέον χρέωση. 

Η νέα αυτή δυνατότητα θα δώσει πολύ καλύτερη πρόσβαση στα ποιοτικά ελληνιά κρασιά, 

ιδιαίτερα τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών που τοποθετούνται στην κατηγορία Χρονιάς 

(Vintages) που ανήκουν τα ακριβότερα κρασιά και τα μικρότερα οινοποιεία. 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Οττάβα, 13.10.2015 

 

Φόβοι για μειωμένη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τροφίμων στον Καναδά, λόγω 

συναλλαγματικών ισοτιμιών 

Αναμένεται αύξηση της τιμής λιανικής πώλησης ελληνικών τροφίμων στον Καναδά της τάξης 

του 18%, το αμέσως προσεχές διάστημα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της μεγαλύτερης 

εισαγωγικής εταιρείας ελληνικών προϊόντων στον Καναδά «Κρίνος», αλλά και καταστημάτων 

λιανικής πώλησης που διαθέτουν τα αντίστοιχα προϊόντα στην Οττάβα.  

Η άνοδος οφείλεται αφενός στην χαμηλή ισοτιμία του δολλαρίου Καναδά έναντι του ευρώ και 

του αμερικανικού δολλαρίου, αφετέρου σε μεγάλη αύξηση του κόστους των θαλασσίων 

μεταφορών. Οι παράγοντες αυτοί, σύμφωνα με εκτιμήσεις των εισαγωγέων, θα επιφέρουν 

μείωση της κατανάλωσης και στροφή στα εγχώρια προϊόντα. 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Οττάβα, 15.10.2015 

 

 

mailto:stantayco@gmail.com


KINA 

Νέος Κανονισμός Ασφαλείας Τροφίμων στην Κίνα. 

Από τον προηγούμενο Απρίλιο υιοθετήθηκε νέος νόμος για την Ασφάλεια Τροφίμων στην 

Κίνα και τέθηκε σε ισχύ την 1/10/2015. Το νέο κείμενο τροποποίησε το 90% των άρθρων του 

παλαιού κώδικα και αναδιάρθρωσε το κρίσιμο κεφάλαιο που αναφέρεται στην παραγωγή και 

διανομή τροφίμων. Παρακαλούνται οι Έλληνες εξαγωγείς να επικοινωνήσουν με το Γραφείο 

ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Πεκίνο για περισσότερες πληροφορίες (ecocom-

beijing@mfa.gr) .  

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, 2.9.2015 

 

Επενδυτικό ενδιαφέρον κινεζικής εταιρείας 

Η εταιρεία επενδύσεων Tianjin Hoidi Group εκδήλωσε ενδιαφέρον επενδύσεων στην 

ελληνική αγορά στους κλάδους ελαιοπαραγωγής και ιχθυοκαλλιέργειας. Συγκεκριμένα, 

ενδιαφέρονται για εξαγορά ή συμμετοχή σε ελληνικές επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα βιωσιμότητας. Σκοπός η παραγωγή προϊόντων προς εξαγωγή ενδεχομένως και 

με ιδιωτικές ετικέτες (private labeling). Ιδιαίτερη προτίμηση δείχνουν σε επιχειρήσεις που 

έχουν καθετοποιημένη παραγωγή.  

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, 19.10.2015 

 

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή – Ευκαιρίες επιχειρηματικής 

δράσης. 

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Αμπού Ντάμπι προχωρούν σε μεγάλες επενδύσεις στον 

κατασκευαστικό τομέα, με έργα υποδομών. Το επενδυτικό πρόγραμμα της Σαουδικής 

Αραβίας για την προσεχή 10ετία υπερβαίνει τα 400 δις δολάρια, ενώ το Κατάρ ετοιμάζεται για 

τη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου το 2022. 

Στο πλαίσιο αυτό κατασκευαστικές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται 

στην ευρύτερη περιοχή.  

Η Άκτωρ του ομίλου Ελλάκτωρ μετέχει με ποσοστό 32% στην κοινοπραξία ALYSJ JV, η 

οποία έχει αναλάβει τη σύμβαση, αξίας 3,2 δις ευρώ, για μελέτη και κατασκευή γραμμής 

μετρό στην Ντόχα του Κατάρ. Στην ίδια πόλη η εταιρεία Άκτωρ έχει αναλάβει κατασκευή 

τριών έργων:  

α) αθλητικό κέντρο πολλαπλών χρήσεων Al Sadd Sports Club, αξίας 108 εκατ. ευρώ, 

β) ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο νησί – θέρετρο Anantara, αξίας 13 εκατ. ευρώ, 

γ) εργασίες έργων υποδομής στρατοπέδου των Εσωτερικών Δυνάμεων Ασφαλείας , ύψους 

497 εκατ. ευρώ. 

Η εταιρεία J&P ΑΒΑΞ δραστηριοποιείται χρόνια στις αραβικές χώρες. Ο όμιλος σκοπεύει να 

διεκδικήσει νέα έργα στην περιοχή, αναδιαρθρώνοντας το υποκατάστημα της θυγατρικής 

εταιρείας του Αθηνά στο Αμπού Ντάμπι.  

Επίσης, η ΤΕΡΝΑ του ομίλου ΓΕΚ υλοποιεί έργα υποδομής και κτιριακά στη Μέση Ανατολή. 

Η ΤΕΡΝΑ έχει αναλάβει έργο ύψους 300 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών του 

Κατάρ, μετέχοντας σε διεθνή κοινοπραξία. Η σύμβαση περιλαμβάνει την ανακατασκευή 

τομέων αστικής οδοποιίας συνολικού μήκους 40 χλμ, καθώς και την κατασκευή νέου δικτύου 

ομβρίων και ακαθάρτων, νέων υποσταθμών και «έξυπνων» δικτύων διαχείρισης 

κυκλοφορίας και επικοινωνιών. Η ελληνική εταιρεία συμβούλων τεχνικών έργων SALFO & 

Associates, έχει αναλάβει τρία νέα έργα στο Κατάρ. Ειδικότερα, ανέλαβε έργο για τη 

διαχείριση της μελέτης και κατασκευής για την ανάπτυξη του Place Vendome στην Ντόχα, 

ύψους 1,2 δις ευρώ, καθώς και έργα οδοποιίας και εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων στο πλαίσιο της νέας γραμμής του μετρό στην πόλη. 

Ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στις εκεί αγορές 

μπορούν να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Γραφεία ΟΕΥ για περισσότερες πληροφορίες 

και ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. 

mailto:ecocom-beijing@mfa.gr
mailto:ecocom-beijing@mfa.gr


 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Ευκαιρίες στον ενεργειακό τομέα για ελληνικές επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με έρευνα του Γραφείου ΟΕΥ Βουκουρεστίου σχετικά με τον ενεργειακό τομέα στη 

Ρουμανία επισημαίνεται ότι υπάρχουν ευκαιρίες για ελληνικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: 

- παραγωγή ηλεκτρικών κεντρικών σταθμών και προϊόντων – υπηρεσιών για 

ηλεκτρικούς σταθμούς 

- κατασκευή νέων ηλεκτρικών μονάδων ενέργειας 

- κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών, μονάδων ηλιακής και αιολικής ενέργειας 

- κατασκευή μονάδων, εγκατάστασης εξοπλισμού, επισκευών  

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου, 6.10.2015 

Δυνατότητες αύξησης των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων 

Αύξηση παρουσίασαν οι εισαγωγές τροφίμων κατά 3% το 2014 έναντι του 2013. Κατά 

συνέπεια, υπάρχουν περιθώρια αύξησης των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων στη ρουμανική 

αγορά, ιδιαιτέρως στον τομέα των φρούτων και λαχανικών (εσπεριδοειδή, ακτινίδια, 

φράουλες, ροδάκινα, βερίκοκα, σταφύλια), τροφίμων (ελιές, ελαιόλαδο, ζυμαρικά, κονσέρβες 

φρούτων & λαχανικών, προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας κ.λπ.) Θετικός παράγοντας είναι η 

μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα από 24% σε 9%, μετά την 1/6/2015. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου,14.10.2015 

 

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 

Δυνατότητες αύξησης ελληνικών εξαγωγών προϊόντων τροφίμων 

Με αφορμή τη συμμετοχή 20 ελληνικών επιχειρήσεων στην διεθνή έκθεση FoodexSaudi 

2015 (Τζέντα, 17-20/11/2015) το Γραφείο ΟΕΥ Τζέντας μας πληροφορεί ότι: 

α) Οι πωλήσεις τροφίμων καλύπτουν το ήμισυ σχεδόν του συνόλου των λιανικών πωλήσεων 

στην επικράτεια της χώρας, ενώ η αξία τους προβλέπεται να φτάσει μέχρι το 2017 τα 70 δις 

δολάρια ΗΠΑ, με μέση ποσοστιαία αύξηση στο διάστημα 2012-2017 το 2,6%. 

β) Η Σαουδαραβική αγορά τροφίμων θεωρείται η περισσότερο δυναμική και απαιτητική 

αγορά στην περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου, παρουσιάζοντας τις μεγαλύτερες 

δυνατότητες και ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Ελληνικές παραγωγικές και εξαγωγικές εταιρείες καλούνται να εξετάσουν το ενδεχόμενο 

δραστηριοποίησης τους στην ανωτέρω αγορά. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τζέντα, 14.10.2015 

 

ΤΥΝΗΣΙΑ 

Ενδιαφέρον συνεργασίας με ελληνικά τουριστικά γραφεία 

Στο πλαίσιο της έκθεσης τουρισμού ΜΙΤ 2015 (www.mit-med.com.tn) που 

πραγματοποιήθηκε στην Τυνησία στις 28-31.5.2015 το Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας δέχθηκε 16 

αιτήματα για συνεργασία / διεύρυνση της συνεργασίας τους με ελληνικά πρακτορεία για 

αποστολή Τυνησίων τουριστών στην Ελλάδα. Τυχόν ενδιαφερόμενες ελληνικές τουριστικές 

επιχειρήσεις, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας (grtradetun@mfa.gr ). 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας, 5.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mit-med.com.tn/
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- οι διεθνείς διαγωνισμοί ελαιολάδου - 

"8ο Αριστείον ελαιολάδου"" τώρα στο Λονδίνο 

Οι διεθνείς διαγωνισμοί ελαιολάδου “8ο Αριστείον ελαιολάδου” πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο τον Απρίλιο 2016. Οι διοργανωτές αναμένουν να 

συγκεντρώσουν τα καλύτερα παρθένα ελαιόλαδα. Θα δοθούν χωριστά βραβεία για ελαιόλαδα 

που παράγονται με συμβατικές, αλλά και βιολογικές μεθόδους. 

A._ Διαγωνισμός ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ελαιολάδου 2016. 
Κατεβάστε από εδώ την α-ί-τ-η-σ-η συμμετοχής: 

http://www.aristionawards.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/aitisi-diagwnismou-

poiothtas.pdf 

B._ Διαγωνισμός ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ελαιολάδου 2016. 
Κατεβάστε από εδώ την α-ί-τ-η-σ-η συμμετοχής: 

http://www.aristionawards.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/aithsh-diagwnismou-

syskevasias.pdf 

 
 

 

 

| Η Μουσική γιορτάζει στο Ζάππειο | 

http://www.aristionawards.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/aitisi-diagwnismou-poiothtas.pdf
http://www.aristionawards.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/aitisi-diagwnismou-poiothtas.pdf
http://www.aristionawards.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/aithsh-diagwnismou-syskevasias.pdf
http://www.aristionawards.co.uk/wp-content/uploads/2015/04/aithsh-diagwnismou-syskevasias.pdf


 

www.AristionAwards.co.uk 

Στόχος των διοργανωτών είναι: 

- Η ευαισθητοποίηση ελαιοπαραγωγών με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων 

τους. 

- Η προώθηση της εξαιρετικής ποιότητος αγνού παρθένου ελαιόλαδου 

- Η βελτίωση των γνώσεων όσων ασχολούνται με το προϊόν αυτό. 

- Η ενημέρωση σε σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης όσων εργάζονται σε μονάδες 

εστίασης. 

- Η προώθηση της κατανάλωσης ελαιολάδου στις τοπικές αγορές. 

Περισσότερες πληροφορίες στο 2017568888 

info@eleotexnia.gr 
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 Με τη δυναμική συμμετοχή κορυφαίων τουριστικών εταιριών από όλους τους 

κλάδους του Ελληνικού τουρισμού, θα πραγματοποιηθεί η 2
η
 Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 

GREEK TOURISM EXPO 2015.. 

Για τρείς μέρες, 4-6 Δεκεμβρίου, η έκθεση θα είναι το διεθνές σημείο συνάντησης για τον 

Ελληνικό Τουρισμό. 

Συμμετέχουν 170 εκθέτες, από κορυφαίες Ελληνικές επιχειρήσεις και 100 Hosted Buyers του 

διεθνούς τουρισμού από 30 χώρες. 

Με την έμπρακτη στήριξη των κορυφαίων Ελληνικών Φορέων Τουρισμού (ΣΕΤΕ, ΞΕΕ, 

ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ, κ.α.) που θα πραγματοποιήσουν 

παράλληλες εκδηλώσεις, η Έκθεση τη δεύτερη συνεχή χρονιά διοργάνωσής της, 

αποδεικνύει τη δυναμική της εξέλιξη σε πραγματικό θεσμό για την Ελληνική τουριστική 

αγορά. 

Κάντε σήμερα την εγγραφή σας σαν επισκέπτης και θα πάρετε άμεσα το Bar Code σας για 

να συμμετέχετε στις πολλές και μοναδικές κληρώσεις της Έκθεσης. 

Χορηγοί κληρώσεων: IT CONCEPT, Mc ARTHUR, OLYMPIC CRUISES, VARIETY 

CRUISES 

Προκαθορίστε τώρα Online  τις συναντήσεις σας με τους εκθέτες που επιθυμείτε 

Δωρεάν μεταφορά επισκεπτών από το Σταθμό Metro Δουκίσσης Πλακεντίας. 

 

 

http://www.enewsletters.travel/link.php?M=3334926&N=8124&L=75020&F=H
http://www.enewsletters.travel/link.php?M=3334926&N=8124&L=75021&F=H
http://www.enewsletters.travel/link.php?M=3334926&N=8124&L=75019&F=H


 
 

 

 

UNICERA 

 

28th International Ceramic, Bathroom, Kitchen Fair  
 28η Διεθνής Έκθεση Κεραμικών, Μπάνιου, Κουζίνας - Διακόσμηση, 

Εσωτερική Σχεδίαση, Κατασκευή & Συντήρηση 
 



DRINKTEG 2016 

 

Trade Fair For Drink Technologies  
Μηχανήματα Παραγωγής, Όργανα, Συσκευασία, Εμφιάλωση & 
Αποθήκευση Αναψυκτικών, Εμφιαλωμένου Νερού, Κρασιών, 

Αεριούχων και μη Ποτών κλπ. 

  

http://drinktegistanbul.com/ 

 
Από 4 έως 6 Φεβρουαρίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.   

 

  

  
http://www.unicera.com.tr/ 

  
 

Από 23 έως 27 Φεβρουαρίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.  
 

 

 

 

AGRO EURASIA FAIR 2016 

 

9th International Agriculture and Agricultural Mechanization Fair 

9η Διεθνής Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων και 
Μηχανημάτων 

 

http://drinktegistanbul.com/
http://www.unicera.com.tr/


  
 

http://www.agroeurasia.com/ 
 

Από 21 έως 24 Ιανουαρίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.  

ISMOB 2016 

 

ISTANBUL FURNITURE FAIR 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΟΥ 
 

 
 

http://www.ismob.com.tr/ 

 
Από 12 έως 17 Ιανουαρίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 

 

 

 
 

DOMOTEX 2016 

Διεθνής έκθεση επίστρωσης δαπέδων 

16 – 19 Ιανουαρίου 2016 στο Αννόβερο 

 

 

 

| Ιουνιος 2016 - Μετρό Σύνταγμα | 

http://www.agroeurasia.com/
http://www.ismob.com.tr/


 

 

New Year Expo 2015 

 

|30-31 Δεκεμβρίου 2015 | Μετρό Σύνταγμα| 
 
 

13th International Istanbul Underwear, Hosiery Fair 

13η Διεθνής Έκθεση Εσωρούχων (αντρικά, γυναικεία, παιδικά), Κάλτσες & 
Καλσόν 

 

  

http://www.ifexpo.com/ 

 
Από 4 έως 6 Φεβρουαρίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας 

 
 

Θέμα: 

IDEAL HOME  
 

The 11
th

 Ideal Homex, The International Housewares & Gift Fair 

 ΥΑΛΙΚΑ-ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ - ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ 

ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ-ΜΠΑΝΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 

ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΛΠ. 

  

http://www.ifexpo.com/


 

ANFAS FOOD PRODUCT & BEVERAGE 

  
 23rd International Trade Exhibition for Food and Beverage 

23η  Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 
 

 

  
www.anfasfoodproduct.com 

  
 

Από 10 έως 13 Φεβρουαρίου 2016 στην Αττάλεια της Τουρκίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anfasfoodproduct.com/


 

 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 

Ιστοσελίδα του Πανευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network» 

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

 

Ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας  

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

  

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) 

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

  

Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ  

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

  

Επιτροπή των Περιφερειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Δοκιμαστική ομάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

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

 

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

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας 

www.infosoc.gr 

 

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

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 

www.ependyseis.gr 

 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

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  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:grombol@epimetol.gr
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&globalid=23900&articleid=7135
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?categoryid=5116&context=103&globalid=23900&articleid=7135

