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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
Επιτυχημένη παρουσία της Επιχειρηματικής Αποστολής
του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
στα πλαίσια της
ης
«8 Συνάντησης Διεθνούς Ανταλλαγής Πολιτιστικού Τουρισμού 8th Edition of the International Cultural Tourism Exchange - B2B »
στην Ματέρα της Ιταλίας
στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2019.
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της πολιτικής του για την προβολή και
προώθηση των επιχειρήσεων μελών του στις αγορές του εξωτερικού, διοργάνωσε
επιχειρηματική αποστολή και συμμετείχε στην «8η Συνάντηση Διεθνούς Ανταλλαγής
Πολιτιστικού Τουρισμού -8th Edition of the International Cultural Tourism Exchange B2B»
που
υλοποίησε
το
Διεθνές
Ευρωπαϊκό
Δίκτυο
Επιμελητηρίων
MirabiliaUNESCOsites, στην Ματέρα της Ιταλίας στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2019.
Προσκεκλημένοι σε αυτή τη διαδικασία και συμμετείχαν ήταν ο Δήμος Αγρινίου με
εκπροσώπησή του από τον Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Σπυρίδωνα
Φλώρο, ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Εστίασης, Αναψυχής και Ψυχαγωγίας
Αγρινίου Κωνσταντίνος Ναστούλης και αντιπροσωπεία επιχειρήσεων μελών του
Επιμελητηρίου που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο.
Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της ολοκληρωμένης τουριστικής προσφοράς
τοποθεσιών UNESCO και η αύξηση της προβολής και της διαθεσιμότητας τουριστικών
αξιοθέατων που είναι είτε τοποθεσίες-μνημεία-αξιοθέατα παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO, είτε τοποθεσίες-μνημεία-αξιοθέατα που έχουν υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας για
να συμπεριληφθούν στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, είτε αξιοθέατα για

τα όποια έχουν υποβληθεί φάκελοι υποψηφιότητας στα πλαίσια της σύμβασης της UNESCO
για την άυλη πολιτιστική κληρονομία.
Πάνω από 60 αγοραστές (Byers) από 20 χώρες του κόσμου όπως, Βέλγιο, Καναδά, Κίνα,
Γαλλία, Τσεχία, Γερμανία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Λετονία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Ουκρανία, ΗΠΑ. κ.λ.π. με 147 επιχειρήσεις στον τομέα των τροφίμων και του κρασιού, όσο
και 137 επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων 25 γαλλικών και 3 ελληνικών) στον τομέα του
τουρισμού πραγματοποίησαν 3.500 b2b συναντήσεις στον τομέα του Τουρισμού, ιδιαίτερα του
εναλλακτικού και στον Αγροδιατροφικο τομέα σε συνέργεια με το Γαστρονομικό Τουρισμό.
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου των Επιμελητήριων
"MIRABILIA - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ UNESCO SITES" συμμετείχε στο διήμερο συνέδριο και
διοργάνωσε επιχειρηματική αποστολή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του
τουρισμού πραγματοποιώντας 48 επιχειρηματικές συναντήσεις στα πλαίσια της B2B
ενέργειας "Διεθνούς Ανταλλαγής Πολιτιστικού Τουρισμού" στοχεύοντας στην ουσιαστική
προβολή του νομού Αιτωλοακαρνανίας και στη διεύρυνση των δυνατοτήτων τουριστικής
ανάπτυξης του τόπου μας.
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, όσον αφορά τη στρατηγική δυνατότητα εκμετάλλευσης
του brandUnesco εκ μέρους των επιχειρήσεων της Αιτωλοακαρνανίας για την δημιουργία
Τουριστικών πακέτων, υπενθυμίζει ότι η Αιτωλοακαρνανία έχει καταθέσει στο Εθνικό
Ευρετήριο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς πέντε φάκελους που αξιολογήθηκαν και
προκρίθηκαν στο δεύτερο στάδιο, εκείνο της δημόσιας διαβούλευσης και της επεξεργασίας εκ
μέρους των ενδιαφερομένων φορέων του Δελτίου Στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Οι 5 προτάσεις που κατατέθηκαν είναι:
 Το πανηγύρι της Άγια Αγάθης στο Αιτωλικό
 Ψάρεμα με Σταφνοκάρι στο Αιτωλικό
 Παραδοσιακή Αλιεία Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού
 Χαλκούνια Αγρινίου
 Αυγοτάραχο.
Να θυμίσουμε ότι την αρχή έκανε το Πανηγύρι του Αγίου Συμεών (Άη Συμιού) στο
Μεσολόγγι, ένα ιστορικό και θρησκευτικό έθιμο, που εγγράφηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018, και έχει δρομολογηθεί η κατάθεσή του για έγκριση και
εγγραφή στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
Ανθρωπότητας (UNESCO,2003) για το έτος 2020.
Επίσης φάκελοι κατατεθειμένοι από το Υπουργείου Πολιτισμού που βρίσκονται προς
έγκριση, ως μνημεία πολιτιστικής κληρονομίας της UNESCO που αφορούν μνημεία της
Αιτωλοακαρνανίας ή που θα μπορούσαν να γίνουν σημείο αναφοράς σε στρατηγικές
Μάρκετινγκ για τουριστικά πακέτα στην Αιτωλοακαρνανία, είναι ο δρόμος των αρχαίων
θεάτρων με αναφορά στις Οινιάδες και με δυνατότητα να συμπεριληφθούν τα αρχαία θέατρα
της Στράτου, της Πλευρώνας , της Μακύνειας, της Καλυδώνας και ο δρόμος των ενετικών
κάστρων, στον όποιο μπορεί να συμπεριληφθούν τα Ενετικά κάστρα της Ναυπάκτου και της
Βόνιτσας.
Ιδιαίτερη στιγμή κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου αποτέλεσε η βράβευση του Πρόεδρου
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτη Τσιχριτζή από τον Πρόεδρο της Ιταλικής
Assonautica Alfredo Malcarne, ως εκτίμηση της μεγάλης προσφοράς του Επιμελητηρίου
Αιτωλοακαρνανίας, ως εκπροσώπου της ελληνικής Assonautica, στην προώθηση δράσεων
εξωστρέφειας, γαστρονομικού τουρισμού και αγροδιατροφής.
Το σχέδιο Mirabilia προσφέρει μια τεράστια ευκαιρία στην Αιτωλοακαρνανία να βγει από την
αφάνεια, να συνδεθεί και να δικτυωθεί με εδάφη εγνωσμένης Τουριστικής Παγκόσμιας
αναγνωσιμότητας, δίνοντας ώθηση σε ποικίλους κλάδους της Τοπικής οικονομίας, όπως στις
πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, στην καλλιτεχνική χειροτεχνία και φυσικά στον
τουρισμό, στα τρόφιμα και στον οίνο, στοχεύοντας στην ταυτότητα και τελικά στην υπεραξία

των τοπικών προϊόντων αλλά και δημιουργώντας ουσιαστικές δυνατότητες τουριστικής
ανάπτυξης του τόπου μας.
Το όραμα υπάρχει, η θέληση και ο στρατηγικός στόχος είναι ευδιάκριτος πλέον και το
Επιμελητήριο είναι παρόν, απευθύνοντας πρόσκληση σε όλους τους φορείς θεωρώντας ότι
ήρθε η ώρα να κάνουμε την διαφορά και να βγάλουμε το τόπο μας από την αφάνεια που
κάποιοι ηθελημένα μας έβαλαν αλλά και από την νοοτροπία της εσωστρέφειας που οι ίδιοι
καλλιεργήσαμε.
Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2019
Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην εξόφληση των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ.
ετών 2015-2019.
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι υποχρεωτική από το
2011 η εγγραφή των επιχειρήσεών τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. (Ν.
3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297/6.12.2005) και από το 2015 η ετήσια καταβολή του ενιαίου
ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 Κ.Υ.Α.
79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις
προσωπικές εταιρίες είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού
υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 5 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014).
Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα
αποστείλει τα εν λόγω τέλη στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για βεβαίωση και είσπραξη με
βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α.
79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014).
Προς αποφυγή αυτού, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή
τους.
Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής:
α) Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους
μέσω web-banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ
σε Τράπεζα
με Πιστωτική Κάρτα
β) Τα ανωτέρω τέλη δεν πληρώνονται στο Επιμελητήριο
o
o
o

γ) Δικαιούχος είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)
Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε
ηλεκτρονικά μέσω του www.services.businessportal.gr ή μπορείτε να απευθυνθείτε
στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1).
Επιτυχημένη παρουσία της Αιτωλοακαρνάνικης Επιχείρησης Messolongi
Fields ΕΠΕ με την συνέργεια του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
στα πλαίσια επιχειρηματικής αποστολής-Tastes Of Greece που διοργανώθηκε από
την Ελληνική Πρεσβεία στην Ν. Κορέα.
Επιτυχημένη παρουσία της Αιτωλοακαρνάνικης Επιχείρησης Messolongi Field
ΕΠΕ, με την συνέργεια του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια της
επιχειρηματικής αποστολής Tastes Of Greece που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από
την Ελληνική Πρεσβεία στην Ν. Κορέα. Η Επιχειρηματική αποστολή ήταν αφιερωμένη στον
κλάδο των ελληνικών τροφίμων και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ενίσχυσης των
εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων και της προώθησης των ελληνικών προϊόντων στην
Κορεατική αγορά.

Οι συναντήσεις έγιναν την Δευτέρα 18/11/2019 στο Korean Chamber of
CommerceandIndustry ( το επιμελητήριο της Ν. Κορέας) στην Σεούλ και συμμετείχαν
συνολικά επτά ελληνικές επιχειρήσεις από τον κλάδο των τροφίμων. Οι εταιρείες με
ελαιόλαδο και ελιές σαν κύρια δραστηριότητα ήταν τρείς μεταξύ των οποίων και η εταιρεία
μέλος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Messolongi Fields ΕΠΕ, η οποία παρουσίασε
όλη την γκάμα των προϊόντων της όπως Βιολογικό ελαιόλαδο, αρτύματα ελαιολάδου αλάτι
Μεσολογγίου , ελιές κτλ.
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 73 επιχειρηματικές συναντήσεις με Κορεατικές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή και διανομή τροφίμων και το ενδιαφέρον για ελληνικά
προϊόντα ήταν έντονο.
Η Messolongi Fields ΕΠΕ είχε ένα πλήρες πρόγραμμα υλοποιώντας 13 επιχειρηματικά
ραντεβού. Από την ποιότητα των επιχειρηματικών επαφών και από το έντονο ενδιαφέρων
των Κορεάτικων εταιρειών υπάρχει έντονη αισιοδοξία ότι στο σύντομο μέλλον θα υπάρξει
ωρίμανση επιχειρηματικών συνεργασιών και πρόσβασης της Αιτωλοακαρνάνικης
Επιχείρησης Messolongi Field στην αγορά της Κορέας για πρώτη φορά.

Σημαντική ενημέρωση για τους Διακριτικούς Τίτλους των ενοικιαζόμενων
επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων
Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ106Ά/27-062019), δόθηκε παράταση για την καταχώρηση των Διακριτικών Τίτλων έως την
31/12/2019.
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι, κατόπιν
σχετικής παρέμβασης του Επιμελητηρίου προκειμένου να δοθεί παράταση της προθεσμίας
καταχώρησης Διακριτικού Τίτλου επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και
Διαμερισμάτων, δόθηκε παράταση για την καταχώρηση των Διακριτικών Τίτλων έως
την 31-12-2019, σύμφωνα με την παρ. 4 του έβδομου άρθρου της από 27/06/2019 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού Δικαιώματος στις
εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων» (ΦΕΚ106Ά/27-06-2019
συνημμένο),
Επομένως η παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 4582/2018(ΦΕΚ208Ά) τροποποιείται ως
ακολούθως: «Κάθε επιχείρηση Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και
Διαμερισμάτων υποχρεούται να δηλώσει το διακριτικό τίτλο της στις Υπηρεσίες Μιας
Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, κατά περίπτωση, έως τις 31/12/2019».
Ολοκλήρωση της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πλαίσιο του έργου
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή
& Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας»
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της υποβολής των
ηλεκτρονικών

αιτήσεων

στο

πλαίσιο

του

έργου

«Κατάρτιση

και

Πιστοποίηση

Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων –
Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας».
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας δέχθηκε 2.382 ηλεκτρονικές αιτήσεις. Εφιστούμε την
προσοχή των αιτούντων στην έγκαιρη αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών,
μέχρι 29/11/2019, σύμφωνα με την πρόσκληση και την ανακοίνωση στις 11/11/2019 για την
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και καταληκτικής

ημερομηνίας προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στις επόμενες ημέρες θα
ανακοινωθεί η προσωρινή βαθμολογική κατάταξη των αιτούντων.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

55.489 προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης μέσα από τα 14 ανοικτά προγράμματα
του ΟΑΕΔ
Δεκατέσσερα προγράμματα του ΟΑΕΔ παραμένουν ανοικτά για την υποβολή αιτήσεων
ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολουμένους καθώς και
ανέργους οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.
Συνολικά, 55.489 θέσεις των προγραμμάτων παραμένουν αδιάθετες και οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επωφεληθούν άμεσα με την ένταξή τους στις εν λόγω δράσεις.
Μεταξύ των κυριότερων προγραμμάτων, που παραμένουν ανοιχτά και συνεχίζουν να
προσφέρουν σημαντικές ενισχύσεις για την αύξηση της απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα,
περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας
έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης
και παραγωγικής δραστηριότητας με 5.187 κενές θέσεις
2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας
18 έως 29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα με 2.129 κενές θέσεις
3. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους
απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 45 ετών, με 4.024 κενές
θέσεις
4. Πρόγραμμα προώθησης στην αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων ηλικίας 18 έως 66 ετών με 1.445 κενές
θέσεις.
Ο Διοικητής ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε ότι «μέσα από τα ανοικτά
προγράμματα του ΟΑΕΔ, τα οποία δυστυχώς δεν γνωστοποιήθηκαν και δεν
δημοσιοποιήθηκαν επαρκώς στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, προσφέρονται σημαντικές
ευκαιρίες ενίσχυσης της απασχόλησης τόσο στους εργοδότες όσο και στους ανέργους.
Επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε τις ανοικτές δράσεις απασχόλησης προς κάθε
κατεύθυνση ούτως ώστε όσοι ενδιαφέρονται, να ενημερωθούν και να επωφεληθούν
από αυτές. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση των υφιστάμενων
προγραμμάτων, ώστε όσα κριθούν ως λιγότερα αποτελεσματικά να κλείσουν, σε ένα βάθος

χρόνου που θα ανακοινώσουμε έγκαιρα φυσικά, και να υπάρξουν νέες, ακόμη πιο
ουσιαστικές ως προς το αποτέλεσμά τους δράσεις, με έμφαση στη σύζευξη προσφοράς και
ζήτησης ιδιαίτερα στον Ιδιωτικό Τομέα και στη νέα επιχειρηματικότητα. Ο νέος ΟΑΕΔ
επιθυμούμε να είναι πιο ευέλικτος, να μπορεί καθημερινά να αφουγκράζεται τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας και να δίνει τις λύσεις, έγκαιρα και αποτελεσματικά,
τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω
αποκλιμάκωση της ανεργίας και στην ένταξη των αναζητούντων εργασία συμπολιτών μας
στην απασχόληση».

Erasmus +: Η ΕΕ θα επενδύσει πάνω από 3 δισ. Ευρώ σε νέους Ευρωπαίους για να
σπουδάσουν ή να εκπαιδεύσουν στο εξωτερικό το 2020

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του
2020 για το πρόγραμμα Erasmus +. Το 2020 είναι το τελευταίο έτος του τρέχοντος
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κινητικότητα και τη συνεργασία στον τομέα
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Ο αναμενόμενος
προϋπολογισμός που υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 12% σε
σύγκριση με το 2019, θα προσφέρει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες στους νέους Ευρωπαίους
να σπουδάσουν, να εκπαιδεύσουν ή να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το 2020, η Επιτροπή θα
δρομολογήσει ένα δεύτερο πιλοτικό πρόγραμμα για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Επιπλέον,
η ΕΕ στοχεύει στη δημιουργία 35.000 ευκαιριών για Αφρικανούς φοιτητές και προσωπικό να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ως μέρος της Συμμαχίας Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες
επενδύσεις και θέσεις εργασίας.
Ο κ. Tibor Navracsics, Επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία
και τον αθλητισμό, δήλωσε: "Είμαι πολύ ευχαριστημένος που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται
να επενδύσει περισσότερα από 3 δισ. Ευρώ στο Erasmus + το 2020. Θα μας επιτρέψει να
ανοίξουμε περισσότερες ευκαιρίες για νέους Ευρωπαίους να σπουδάσουν ή να
εκπαιδεύσουν στο εξωτερικό, επιτρέποντάς τους να μάθουν και να αναπτύξουν μια
ευρωπαϊκή ταυτότητα και θα μας βοηθήσουν να προωθήσουμε την πρωτοβουλία των
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, δείχνοντας τις συνεχείς επενδύσεις μας στον Ευρωπαϊκό
Εκπαιδευτικό Χώρο. συμμαχίες, ανοίγοντας το δρόμο για τα πανεπιστήμια του μέλλοντος,
προς όφελος των φοιτητών, του προσωπικού και της κοινωνίας σε όλη την Ευρώπη ".
Η Marianne Thyssen, Επίτροπος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις
δεξιότητες και την κινητικότητα των εργαζομένων, πρόσθεσε: "Οι νέες ευκαιρίες
χρηματοδότησης του Erasmus στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
θα ενισχύσουν την κοινότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
γεφυρώνοντας τους τομείς, τις περιφέρειες και τις χώρες. Η ενίσχυση του ErasmusPro θα

καταστήσει αυστηρότερους αυτούς τους δεσμούς, δίνοντας παράλληλα σε περισσότερους
μαθητές την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση περισσότερες ευκαιρίες ».
Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση
υποβάλουν αιτήσεις ομάδες νέων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας,
αλλά δεν έχουν συσταθεί επίσημα ως οργανώσεις νεολαίας. Μαζί με την πρόσκληση
υποβολής προτάσεων, η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα επίσης τον οδηγό του
προγράμματος Erasmus + σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Παρέχει στους αιτούντες
λεπτομερή στοιχεία σχετικά με όλες τις ευκαιρίες που τους παρέχονται στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη σχολική εκπαίδευση και την
εκπαίδευση ενηλίκων, τη νεολαία και τον αθλητισμό στο πλαίσιο του Erasmus + το 2020.
Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια
Τα πρώτα 17 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια επιλέχθηκαν τον Ιούνιο του 2019. Βρίσκονται στη
διαδικασία εκκίνησης των δραστηριοτήτων τους. Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής
προτάσεων που ξεκίνησε σήμερα βασίζεται σε αυτή την πρώτη δοκιμαστική φάση. Η
πρωτοβουλία θα αποτελέσει το επίκεντρο ενός γεγονότος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 7
Νοεμβρίου 2019, όπου όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που έχουν επιλεγεί μέχρι στιγμής θα
συναντηθούν για πρώτη φορά για να ανταλλάξουν πληροφορίες και να συζητήσουν την
πορεία προς τους σπουδαστές, τους πρυτάνεις και τα υπουργεία που είναι υπεύθυνα για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Άλλα πανεπιστήμια θα εκπροσωπούνται επίσης για συζητήσεις
σχετικά με το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.
Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων
Αυτό θα είναι το τρίτο έτος των συμπράξεων σχολικού ανταλλάγματος - μια δράση Erasmus
+ που προσφέρει ευκαιρίες για τα ευρωπαϊκά σχολεία να ανταλλάσσουν μαθητές και
καθηγητές. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 15.000 σχολεία.
Το 2020, άλλα 9.000 σχολεία θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος.
Στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, οι επενδύσεις επικεντρώνονται στο
ErasmusPro - ευκαιρίες για μαθητές και μαθητευόμενους να ξοδεύουν μεταξύ τριών μηνών
και ενός έτους στο εξωτερικό, αναπτύσσοντας τις επαγγελματικές και γλωσσικές τους
ικανότητες. Από την έναρξή του το 2018, το ErasmusPro κατάφερε να αυξήσει το ενδιαφέρον
για μακροχρόνιες τοποθετήσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και έχει
υποστηρίξει περισσότερους από 12.000 μαθητές ετησίως. Η υποστήριξη θα συμβάλει επίσης
στη δημιουργία "πιλοτικών" διεθνικών κέντρων αριστείας για την επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση, που θα ενσωματωθούν στις στρατηγικές τοπικής και περιφερειακής
ανάπτυξης. Τα Κέντρα θα συνεργαστούν στενά με άλλους τομείς εκπαίδευσης και
κατάρτισης, την επιστημονική κοινότητα και τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη
προγραμμάτων σπουδών υψηλής ποιότητας που θα επικεντρώνονται στις τομεακές
δεξιότητες.
Όσον αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων, η οικονομική στήριξη θα συμβάλει στη δημιουργία ή
την ενίσχυση περιφερειακών ή εθνικών δικτύων παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να
μπορούν να προσφέρουν αυξημένο αριθμό ποιοτικών έργων για το επόμενο πρόγραμμα
Erasmus.
Πρόσθετες ευκαιρίες στη Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης
Όπως και το 2019, η φετινή πρόσκληση θα προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες για τη στήριξη
των ανταλλαγών φοιτητών και υπαλλήλων της Αφρικής που θα συμμετάσχουν στο

πρόγραμμα Erasmus +. Ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 26.247 ανταλλαγές, στόχος είναι η
στήριξη 35.000 ατόμων έως το 2020, όπως ανακοίνωσε η Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για
βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Τα πανεπιστήμια μπορούν επίσης να υποβάλουν
αίτηση για την ανάπτυξη ικανοτήτων στα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία
συμβάλλουν άμεσα στις συστάσεις που διατυπώθηκαν κατά την πρόσφατη διάσκεψη
υψηλού επιπέδου Αφρικής-Ευρώπης για τη συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Ιστορικό
Το Erasmus + είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την κινητικότητα και τη διακρατική συνεργασία
στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την
περίοδο 2014-2020. Το τρέχον πρόγραμμα καθώς και ο διάδοχός του, που θα τεθεί σε ισχύ
το 2021, θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Εκπαίδευσης έως το 2025. Το Erasmus + στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των
συμμετεχόντων από το σύνολο του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη σε
άτομα με κοινωνικά, οικονομικά, φυσικά ή γεωγραφικά μειονεκτήματα.
Τον Μάιο του 2018, η Επιτροπή πρότεινε να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός Erasmus στα
30 δισ. Ευρώ για το 2021-2027, επιτρέποντας σε 12 εκατομμύρια άτομα να έχουν εμπειρία
στο εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες
Erasmus+ Call for proposals
Erasmus+ Programme Guide
Erasmus+
Επιπλέων 15 Εκατ. Ευρώ για την ενίσχυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων.
Ενισχύεται ο προϋπολογισμός της δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-20 «Ενίσχυση της
Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με επιπλέον 15
εκατ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν περισσότερα, θετικά αξιολογημένα,
επιχειρηματικά σχέδια που κατατέθηκαν πριν τη λήξη της περιόδου υποβολής της
συγκεκριμένης δράσης. Με τη νέα τροποποίηση της πρόσκλησης, η αρχική δημόσια δαπάνη
της δράσης, από τα Περιφερειακά Προγράμματα, αυξάνεται στα 156 εκατ. ευρώ έναντι των
141 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν αρχικά.

ΚΟΜΙΣΙΟΝ:
Απόφαση
–
Ανάσα
για
τις
Ελληνικές
εξαγωγές.
Στη λίστα των χωρών «διαπραγματεύσιμου ρίσκου» (marketable risk) επαναφέρει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ελλάδα, σε μία εξαιρετικά σημαντική απόφαση για τη
χρηματοδότηση των ελληνικών εξαγωγών. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου
2020 και σημαίνει ότι οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων θα μπορούν
να θεωρούν τους βραχυπρόθεσμους πιστωτικούς κινδύνους ως διαπραγματεύσιμους. Η
Ελλάδα είχε βγει εκτός της σχετικής λίστας το 2013, κάτι που δημιούργησε προβλήματα στην
ασφάλιση των πιστώσεων για εξαγωγές ελληνικών εταιρειών. Η απόφαση της Κομισιόν
έρχεται ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν ανάμεσα
στην Αθήνα και τους πιστωτές.

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου απονομής Ελληνικού σήματος σε προϊόντα
ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ.
Στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει το
Ελληνικό Σήμα, με κύριες επιλογές την ταχύτερη διαδικασία απονομής και το ψηφιακό
αποτύπωμα, προχωράει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το υπουργείο
υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή του ότι θέτοντας ως κύρια πολιτική προτεραιότητά του την
εξωστρέφεια των ελληνικών παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων μέσα από την
ανάδειξη του εθνικού branding, ως σημείο αναφοράς για την ποιότητα των προϊόντων και
υπηρεσιών, θεσμοθέτησε με το άρθρο 149, του Ν.4635/2019 την απλούστευση της
διαδικασίας απονομής του Ελληνικού Σήματος σε Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ),
Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα
(ΕΠΙΠ).

ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή άνω των 5,7 Εκατ. Ευρώ από αδήλωτες πώλησης μέσω
διαδικτύου.
Εκτεταμένη φοροδιαφυγή έφεραν στο φως οι στοχευμένοι έλεγχοι για τον εντοπισμό
αδήλωτων πωλήσεων μέσω διαδικτύου, που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων. Οι ελεγκτές της Α.Α.Δ.Ε., όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση συγκέντρωσαν
και συνδύασαν στοιχεία από το διαδίκτυο, (ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης), τις βάσεις
δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. και τρίτες πηγές. Σε πρώτη φάση, επιλέχθησαν 18 περιπτώσεις με
ενδείξεις υψηλής φοροδιαφυγής. Από τις οκτώ πρώτες υποθέσεις, που ολοκληρώθηκαν,
προκύπτει εντοπισμός σημαντικού ύψους φοροδιαφυγής από αδήλωτες πωλήσεις μέσω
διαδικτύου, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τα 5,7 εκατ. ευρώ.
1,181 Δις. Ευρώ για φοροελαφρυνσεις, ενίσχυση εισοδημάτων και ανάπτυξη.
Αναπτυξιακές και κοινωνικές παρεμβάσεις ύψους 1,181 δισ. ευρώ με στόχο την ενίσχυση της
ανάπτυξης, τη μείωση της υπερφορολόγησης και την στήριξη των διαθέσιμων εισοδημάτων
των πολιτών περιλαμβάνει ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2020. Οι συνολικές δαπάνες
του Προϋπολογισμού για το έτος 2020 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν σε 57,163 δισ.
ευρώ, αυξημένες κατά 772 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2019. Τα
καθαρά έσοδα (μετά τη μείωση των επιστροφών φόρων) προβλέπεται να διαμορφωθούν στα
54,710 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 448 εκατ. ευρώ ή 0,8%, έναντι των εκτιμήσεων του 2019.
Υπηρεσία μιας στάσης για τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειες.
Σε υπηρεσία μίας στάσης για την εξυπηρέτηση των επενδυτών σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας μετατρέπεται ο ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών και Εγγυήσεων
Προέλευσης), εταιρεία που διαχειρίζεται τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ. Όπως επισημαίνει στο
Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του
Διαχειριστή, Γιάννης Γιαρέντης, στόχος είναι η διεκπεραίωση για λογαριασμό των επενδυτών
του συνόλου των διαδικασιών που απαιτούνται για την αδειοδότηση και λειτουργία μιας
μονάδας ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά κ.λπ.) μετά τη λήψη της άδειας παραγωγής από τη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Αρχίζει η ενιαία ταυτοποίηση των πολιτών στα μητρώα του Δημοσίου.
Τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμα πλέον στη
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με
απόφαση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη.
Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται άμεσα και πιο εύκολα η ταυτοποίηση του πολίτη με τα
τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία του στα πολλαπλά μητρώα του Δημοσίου, κάτι που θα
οδηγεί στη μείωση της γραφειοκρατίας.

Τραπεζική χρηματοδότηση και υψηλές εργοδοτικές εισφορές τα προβλήματα των
ΜμΕ.
Η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, η μείωση
της εγχώριας ζήτησης και οι εξαγωγές αποτελούν τις κύριες προκλήσεις για το 2020 για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ, σύμφωνα με την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας των
Ευρωεπιμελητηρίων, η οποία βασίζεται σε σχόλια και παρατηρήσεις από 53.000
επιχειρήσεις στην ΕΕ. Σχολιάζοντας τα ευρήματα αυτά, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος των
Ευρωεπιμελητηρίων, πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, δήλωσε:
«Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα
στην ΕΕ, πρέπει να γίνουν τάχιστα βήματα προόδου για μια πιο ολοκληρωμένη ενιαία αγορά
που θα δυνάμωνε την ευρωπαϊκή οικονομία και θα διασφάλιζε μελλοντική ανάπτυξη».
ΥΠΑΑΤ-ΕΤΕΠ: Συμφωνία για χρηματοδοτικό πακέτο 170 Εκατ. Ευρώ στον αγροτικό
τομέα.
Πακέτο χρηματοδότησης με κατεύθυνση τον αγροτικό τομέα, το οποίο θα ξεκινά από τα 170
εκατ. ευρώ με προοπτική να ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ, οριστικοποιήθηκε σε συνάντηση
που είχαν η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον αντιπρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Άντριου ΜακΝτάουελ. «Συμφωνήσαμε σε
μία βοήθεια σημαντική για τον αγροτικό τομέα της χώρας και τους νέους αγρότες, που
προσεγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ. Χρήματα, τα οποία, για πρώτη φορά μετά από 55 χρόνια που
λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Ελλάδα, θα προωθηθούν κατευθείαν
στους Έλληνες αγρότες για να μπορέσουν να εκσυγχρονίσουν την παραγωγή τους»,
ανέφερε ο υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκρέκας.
ΕΣΑ:
Εορταστικό
ωράριο
Χριστουγέννων.
Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των
Χριστουγέννων 2019, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών έχει ως εξής: Πέμπτη
12/12, Παρασκευή 13/12, Τρίτη 17/12, Τετάρτη 18/12, Πέμπτη 19/12, Παρασκευή 20/12,
Δευτέρα 23/12, Παρασκευή 27/12 και Δευτέρα 30/12 τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά 09.0021.00. Το Σάββατο 14/12 θα είναι ανοιχτά 09.00-16.00.Την Κυριακή 15/12 τα καταστήματα
θα λειτουργήσουν 11.00-16.00. Τη Δευτέρα 16/12, το Σάββατο 21/12, την Τρίτη 24/12, το
Σάββατο 28/12 και την Τρίτη 31/12 το ωράριο των καταστημάτων θα είναι 09.00-18.00. Τις
Κυριακές 22/12 και 29/12 θα λειτουργήσουν 11-00-18.00. Τέλος την Τετάρτη 25/12, την
Πέμπτη 26/12 και την Τετάρτη 1/1/2020 είναι αργία. Την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020,
παραδοσιακά και εθιμικά, τα καταστήματα λιανικού εμπορίου να παραμείνουν κλειστά.
Παράταση
για
την
τακτοποίηση
αυθαίρετων
μέχρι
τέλος
Ιουνίου.
Βαριά πρόστιμα έρχονται για όσους δεν προχωρήσουν στην τακτοποίηση αυθαιρέτου μέχρι
τα τέλη Ιουνίου 2020. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προωθεί τη σύνδεση της
διαδικασίας με την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. Η παράταση αυτή θα είναι η
τελευταία παράταση για την κατηγορία 5, για τα βαριά αυθαίρετα. Από τον Ιούνιο και μετά
δεν θα υπάρξει άλλη τέτοια δυνατότητα για αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία. Από το τέλος
του Ιουνίου και μετά θα υπάρξει μια σφαιρική και μονιμότερη λύση για το ζήτημα των
αυθαιρέτων.
GOLDEN
VISA:
Οι
προϋποθέσεις
για
τους
πολίτες
τρίτης
χώρας.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις διαδικασίες καθώς και τα λοιπά θέματα που σχετίζονται με
τη χορήγηση χρυσής βίζας σε όσους αποφασίσουν να επιλέξουν άλλες μορφές επενδύσεων,
πλην της αγοράς ακινήτου, καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε
χθες. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη ΚΥΑ εξειδικεύει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι θα «τοποθετηθούν» στην ελληνική αγορά με
την απόκτηση τίτλων ή καταθέσεων. Η ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ αρ. φύλλου 4155) αποτελούσε
προϋπόθεση για την έναρξη εφαρμογής του τροποποιημένου με τον νόμο 4605/2019 άρθρο
16 του ν. 4251/2014 με το οποίο εισήχθη η πρόβλεψη ότι η χορήγηση χρυσής βίζας μπορεί

να γίνει, πέραν της αγοράς ακινήτου ελάχιστης αξίας 250.000 ευρώ που ίσχυε έως τώρα και
με την απόκτηση τίτλων όπως ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αγορά μετοχών ή
καταθέσεων.
Η Ελλάδα δαπάνησε το 2017 υπερδιπλάσια για την προστασία από την κλιματική
αλλαγή.
Τη βαθειά μεταβολή στα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας στη δεκαετία της κρίσης
αποτυπώνει η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ (Government at a Glance 2019). Μέσα από τα
στοιχεία της δεν προκύπτει μόνο η τεράστια δημοσιονομική προσαρμογή που έκανε η χώρα,
λόγω της κρίσης, αλλά και η σημαντική αλλαγή στη διάρθρωση των δημοσίων δαπανών. Οι
κατά κεφαλήν δαπάνες της γενικής κυβέρνησης μειώθηκαν δραματικά την περίοδο 20072017, με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,6%, ενώ την ίδια περίοδο αυξάνονταν στις χώρες του ΟΟΣΑ
με ετήσιο ρυθμό 1%. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα μαζί με την Ολλανδία και την
Ισπανία είναι οι τρεις χώρες του ΟΟΣΑ που είχαν το 2017 υπερδιπλάσιες δαπάνες για την
προστασία από την κλιματική αλλαγή σε σχέση με τον μέσο όρο που ήταν 0,5% του ΑΕΠ.
Μέχρι τα τέλη Απριλίου η προστασία Α’ Κατοικίας μέσω της πλατφόρμας.
Στην παράταση έως και τον Απρίλιο του 2020 του ευνοϊκού καθεστώτος για την προστασία
της πρώτης κατοικίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στην Ειδική
Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση με τους θεσμούς. Η τετράμηνη
προθεσμία προβλέπεται στην έκθεση τέταρτης αξιολόγησης της Ε.Ε. και, όπως
επισημαίνεται, αν και η παράταση κρίνεται αναγκαία για να διευκολύνει τη διαδικασία, η
κυβέρνηση θα πρέπει να αποφύγει περαιτέρω καθυστέρηση, καθώς κάτι τέτοιο θα
επιδρούσε αρνητικά στην αποκατάσταση της κουλτούρας πληρωμών στη χώρα.

Επίσκεψη Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
και Επιχειρηματική Αποστολή στο Κουβέιτ
(13-14 ή 15-16 ή 19-20 Ιανουαρίου 2020)
Σας ενημερώνουμε ότι με την ευκαιρία της επίσκεψης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, στο Κουβέιτ, ένα από τα διήμερα 13-14, 15-16, 19-20
Ιανουαρίου 2020, το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας - Κουβέιτ, διοργανώνει
επιχειρηματική αποστολή που θα συνοδεύει τον κ. Υπουργό.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης και αποστολής θα διοργανωθεί επιχειρηματικό φόρουμ, και θα
εξασφαλισθούν Β2Β συναντήσεις, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο του Κουβέιτ.
Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση
στους εξής τομείς:










Ενέργεια
Έργα υποδομής - δομικά υλικά
Προστασία περιβάλλοντος - δίκτυα υδάτων - διαχείριση αποβλήτων
Λιμενικά έργα και διαχείριση λιμένων
Φαρμακευτικά - παραφαρμακευτικά προϊόντα - ιατρικές υπηρεσίες
Τρόφιμα - μη αλκοολούχα ποτά
Αγροτική παραγωγή και οργάνωση εγκαταστάσεων
Βιομηχανικά προϊόντα
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής εδώ.

Το ακριβές διήμερο αναμένεται να προσδιορισθεί από την Κουβεϊτιανή κυβέρνηση το
ταχύτερο δυνατόν, οπότε θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση και πρόσκληση συμμετοχής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το
Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας - Κουβέιτ, τηλ. 698-6009934Πρόσκληση συμμετοχής
σε Διεθνή Διαγωνισμό Οίνων “Vinalies Internationales” της Ένωσης Οινολόγων
Γαλλίας (Παρίσι, 28.02-03.03.2020)

Χώρα αναφοράς:ΓΑΛΛΙΑ
Σχετικός σύνδεσμος: https://vinalies-internationales.com/en/
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων
Η Ένωση Οινολόγων Γαλλίας (Œnologues de France) διοργανώνει τον διεθνή διαγωνισμό
οίνων “VINALIES INTERNATIONALES” στο Παρίσι, κατά το διάστημα 28 Φεβρουαρίου – 3
Μαρτίου 2020. Ο διαγωνισμός έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου
και Οίνου OIV (http://www.oiv.int ), της Διεθνούς Ένωσης Οινολόγων UIOE (https://uioe.eu/ ),

καθώς και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διεθνών
Οινοπνευματωδών VINOFED (https://www.vinofed.com/en/ ).

Διαγωνισμών

Οίνων

και

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Οινολόγων Γαλλίας, ο διαγωνισμός έχει καθιερωθεί τα
τελευταία 25 έτη, με τη συμμετοχή περί των 3.500 γαλλικών και αλλοδαπών οίνων ετησίως,
οι οποίοι κρίνονται από 150 οινογνώστες από συνολικά 40 χώρες. Τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 17 Ιανουαρίου 2020, είτε
ηλεκτρονικώς στον ιστότοπο https://vinalies-internationales.com/en/ είτε ταχυδρομικώς στη
δ/νση:
Œnologues de France
21-23, rue de Croulebarbe, 75013 Paris – France
, email: executiveofficer@greecekuwaitbc.org.

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
«AthensInternationalTourismExpo 2019»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμμετάσχει στη Διεθνή έκθεση τουρισμού «Athens
international Expo 2019» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 6 έως τις 8
Δεκεμβρίου 2019.
Κύριοι στόχοι της συμμετοχής μας είναι η καλύτερη δυνατή ανάδειξη και προβολή του
τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παράλληλα με την έναρξη και
ενίσχυση της επικοινωνίας μας με σημαντικούς φορείς του τουρισμού στο εξωτερικό και την
Ελλάδα.
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε ενημερώσετε τα μέλη σας για την ημερομηνία
διεξαγωγής των συγκεκριμένων εκθέσεων, ώστε όποιος/οια το επιθυμεί, να φιλοξενηθεί
στους χώρους του περιπτέρου μας.

Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής
Στρατηγικής
(τηλέφωνα
2613-620168-620169,
e-mail:
l.vasileiadis@pde.gov.gr,
g.papaspyrou@pde.gov.gr ).
Επιπρόσθετα, επιθυμούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα παραχώρησης από τα μέλη μας
τοπικών προϊόντων (π.χ. τεντούρα, λουκούμια, κρασιά, κλπ.) τα οποία θα ήταν δυνατόν να
διαθέσουμε με τη μορφή κεράσματος στο περίπτερό μας κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
Ευελπιστώντας στη θετική ανταπόκριση της πρόσκλησής μας, παραμένουμε στη διάθεσή
σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

Πρόσκληση συμμετοχής στη Διεθνή έκθεση τροφίμων ποτών Food hotel Asia,
Σιγκαπούρη 31.03.2020 - 3.04.2020

Προφίλ έκθεσης
Η Διεθνής Έκθεση “FOOD & HOTEL ASIA” (31/3-3/4/2020) οργανώνεται από το 1978 και
πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στον Εκθεσιακό χώρο Singapore Expo στην Σιγκαπούρη.
Πρόκειται για μια σημαντική εμπορική έκθεση, συνώνυμη με τη βιομηχανία τροφίμων και
φιλοξενίας στην Ασία. Μέσα από 40 χρόνια ανάπτυξης, η FHA μεγάλωσε αλματωδώς και έχει
κερδίσει τη φήμη της ως την πιο ολοκληρωμένη διεθνή εμπορική έκθεση τροφίμων και
φιλοξενίας στην περιοχή προσελκύοντας την συμμετοχή κορυφαίων αγοραστών από τις
γειτονικές χώρες όπως η Μαλαισία, η Ινδονησία, το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη, η Ταϊβάν,
Για να ικανοποιήσει τις ποικίλες ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων και φιλοξενίας, η FHA
προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, εκδηλώσεων καθώς και
εξειδικευμένες ζώνες όπως:






Διαγωνισμός Γαστρονομίας
Foodtech Zone-χώρος εξοπλισμού βιομηχανίας τροφίμων
Halal Zone- αποκλειστικά για προϊόντα Halal
Natural & Organics Zone
Prowine Asia-παράλληλη διοργάνωση έκθεσης αποκλειστικά για οίνους και
oινοπνευματώδη.

Η Σιγκαπούρη είναι μακράν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ασίας. Πάνω από 10.000 επιχειρήσεις της ΕΕ είναι εγκατεστημένες στην

Σιγκαπούρη και τη χρησιμοποιούν ως κόμβο για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της περιοχής
του Ειρηνικού. Η Σιγκαπούρη είναι επίσης ο νούμερο ένα προορισμός για τις Ευρωπαϊκές
Επενδύσεις στην Ασία, καθώς οι επενδύσεις μεταξύ των εταίρων αυξάνονται με ταχείς
ρυθμούς τα τελευταία χρόνια.
Μεταξύ άλλων η εμπορική και η επενδυτική συμφωνία της ΕΕ και της Σιγκαπούρης, η οποία
εγκρίθηκε στις 13.02.2019 από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα άρει όλους
τους εναπομείναντες δασμούς για τα προϊόντα της ΕΕ και θα δεσμεύσει την Σιγκαπούρη να
διατηρήσει αμετάβλητη την αδασμολόγητη πρόσβαση που ισχύει σήμερα για όλα τα άλλα
προϊόντα της ΕΕ.
Υπεύθυνη οργάνωσης
Αναγνωστοπούλου Κατερίνα T:210 3355767, k.anagnostopoulou@eg.gov.gr
Κόστος συμμετοχής
(*) 415 €/ τ.μ 945€/τ.μ. για συμμετοχή με Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Όλα τα ποσά
θα επιβαρυνθούν με 24% ΦΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μέχρι τις 22.11.2019`
Στατιστικά στοιχεία 2018




Συνολικός εκθεσιακό χώρος : περίπου 84.000 τ.μ.
Σύνολο εκθετών: 2.000 από 70 χώρες και 54 εθνικές συμμετοχές
Σύνολο επισκεπτών 48.000 από 100 χώρες

(*) Κόστος συμμετοχής
To κόστος ανέρχεται σε:
1. 415 €/τ.μ. Τα γωνιακά περίπτερα θα επιβαρυνθούν με 10% επιπλέον ανά τ.μ.
(σημειώνεται ότι το επιπλέον 10% θα πληρωθεί στην εξόφληση μετά τη χωροθέτηση των
περιπτέρων. Η πληρωμή του επιπλέον ποσού με την προκαταβολή, σε καμιά περίπτωση δεν
εξασφαλίζει γωνιακό περίπτερο).
2. Για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην έκθεση με το Πρόγραμμα ‘Επιχειρούμε
Έξω’ ή άλλο συγχρημετοδοτούμενο Πρόγραμμα το κόστος ανέρχεται στα 945€/τ.μ..
Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%.
Το κόστος περιλαμβάνει:










Ενοίκιο χώρου
Κατασκευή περιπτέρου με πλήρη εξοπλισμό stand, ειδικότερα για stand 9 τ.μ. ο
εξοπλισμός περιλαμβάνει : 1 τραπέζι με 4 καρέκλες, βιτρίνα, ράφια, επιγραφή με την
επωνυμία και το λογότυπο της επιχείρησης στη μετώπη του stand κ.λ.π., για
μεγαλύτερα περίπτερα ο εξοπλισμός διαμορφώνεται ανάλογα
Αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των εκθεμάτων (δεν περιλαμβάνεται η
επιστροφή τους στην Ελλάδα)
τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή και κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύματος, καθαρισμός stand). ΠΡΟΣΟΧΗ! Για κάθε περίπτερο, στο
κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο περιλαμβάνεται μία κανονική παροχή ρεύματος. Στις
επιχειρήσεις με ευπαθή προϊόντα και μόνο για αυτές, παρέχεται επιπλέον μία 24ώρη
παροχή ρεύματος. Επιπλέον ζήτηση θα χρεώνεται ξεχωριστά.
Επιτόπια παρουσία υπαλλήλου της ENTERPRISE GREECE SA, για την υποστήριξη
του συνόλου των εκθετών
Παροχή στοιχείων για την αγορά
Καταχώριση του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης

Σημείωση που αφορά στη μεταφορά των εκθεμάτων:

Θα υπάρξει μέγιστο όριο στο βάρος των μεταφερόμενων εκθεμάτων σε σχέση με τα
τετραγωνικά μέτρα
Σε περίπτωση μεγαλύτερου όγκου ή βάρους των εκθεμάτων από το προβλεπόμενο (ανά τμ),
το επιπλέον κόστος θα βαρύνει την εταιρεία σας και θα εξοφλείται απευθείας στην εταιρεία
που θα αναλάβει τη μεταφορά των εκθεμάτων.`
Όροι συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν την αίτηση συμμετοχής τους με τα αιτούμενα
τετραγωνικά μέτρα. Στη συνέχεια για να ολοκληρωθεί η δέσμευση του χώρου, θα πρέπει να
καταβληθεί προκαταβολή ίση με το 35% του κόστους συμμετοχής (μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ), για την οποία θα σταλεί ηλεκτρονική ενημέρωση. Ειδικότερα, θα σταλεί
ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής, που θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την πληρωμή της
προκαταβολής όσο και για την εξόφληση.
Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των
τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη, πριν την έναρξη της έκθεσης. Η
μη έγκαιρη εξόφληση αποκλείει τη φόρτωση των εκθεμάτων των εκθετών.
Στον επισυναπτόμενο κανονισμό συμμετοχής δίνεται όλη η πληροφόρηση σχετικά με τους
όρους συμμετοχής, την ακύρωση συμμετοχής και τους όρους για την παραλαβή εκθεμάτων.

GREEK YACHTING GUIDE
Ο επαγγελματικός και τουριστικός οδηγός Greek Yachting Guide αφορά του επαγγελματίες
του Yachting και τους επισκέπτες που ναυλώνουν ένα σκάφος με σκοπό την επίσκεψη
διαφόρων παράκτιων και νησιωτικών περιοχών σε όλη την Ελλάδα.
Αυτό το δυνατό εργαλείο για το Yachting στην Ελλάδα περιλαμβάνει όλες τις εταιρίες που
ασχολούνται με το Yachting και
πληροφορίες για όλες τις περιοχές
που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί
ναυλώνοντας ένα σκάφος.
Σκοπό μας είναι να δώσουμε σε
όλους τους επαγγελματίες και
ταξιδιώτες τη καλύτερη και τη πιο
δυνατή υπηρεσία για το Yachting.
Διατίθεται 24 ώρες την ημέρα και
365 ημέρες το χρόνο.
Ο έντυπος οδηγός θα διανεμηθεί σε
μεγάλες εκθέσεις της Ελλάδας και
του εξωτερικού.
Το Greek Yachting Guide θα
βρίσκεται σε όλα τα Yacht της
Ελλάδας.

Ο Οδηγός
Ο οδηγός θα περιλαμβάνει :

Επιχειρήσεις που ασχολούνται με το Yachting όπως προμηθευτές υλικών
κατασκευής και επισκευών σκαφών , κατασκευαστές σκαφών και εργασίες σκαφών.



Εταιρίες Ναύλωσης και Πώλησης Σκαφών . Σκοπός είναι να βρείτε την κατάλληλη
εταιρία για να κάνετε τις διακοπές σας στην Ελλάδα ή να αγοράσετε ένα σκάφος.



Ταξιδιώτες : Ο οδηγός περιλαμβάνει όλες τις περιοχές της Ελλάδας που μπορεί
κάποιος να επισκεφθεί με ένα σκάφος. Περιλαμβάνει γενική περιγραφή της κάθε περιοχής ,
της μαρίνες που μπορεί να δέσει το σκάφος με αναλυτικά στοιχεία και χάρτη , τι μπορεί να
επισκεφθεί , που μπορεί να φάει και να διασκεδάσει , τοπικές εκδηλώσεις , καθώς και
πολύτιμες πληροφορίες για άμεση ανάγκη όπως νοσοκομεία , αστυνομία , λιμενικό ,
πυροσβεστική , φαρμακεία κτλ.

Εκτυπωμένος Κατάλογος
Το Greek Yachting Guide είναι ένας οργανωμένος οδηγός για τα Yachting στην Ελλάδα.
Είναι πρακτικός με λειτουργικά διατεταγμένα τμήματα για εύκολη αναζήτηση, παρέχοντας
λεπτομερείς και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με επαγγελματίες, επιχειρήσεις, μαρίνες και
περιοχές της Ελλάδας .
Διανέμεται δωρεάν σε όλες τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις ναυλώσεων σκαφών , σε
όλες τις μαρίνες της Ελλάδας και θα βρίσκεται σε όλα τα τουριστικά σκάφη .
Διανέμεται επίσης δωρεάν στους μεγαλύτερους οργανισμούς διαχείρισης και ναυτιλιακές
εταιρείες.
Στόχος μας είναι να φτάνουμε σε όλο και περισσότεροι καπετάνιοι, ιδιοκτήτες, μεσίτες,
ναυπηγεία, σχεδιαστές, ναυτιλιακές εταιρείες διαχείρισης, φορείς, υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων και ηγέτες της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην Ελλάδα.
Οι σελίδες του οδηγού θα είναι στα Αγγλικά.

Greek Yachting Guide Advertising Info
Θέλετε να στοχεύσετε τη Βιομηχανία του Yachting;
Η επιχείρησή σας παρέχει μια υπηρεσία στους ιδιοκτήτες σκαφών, τους καπετάνιους, το
πλήρωμα ή τους επισκέπτες;
Έχουμε την εμπειρία να σας προσφέρουμε την πιο αποτελεσματική διαφήμιση που θα σας
βοηθήσει να φτάσετε στην αγορά-στόχο σας.


Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για το Guide μην διστάσετε να επικοινωνήστε στο
2110129575 ή στο email στο info@greekyachtingguide.com



Εάν ενδιαφέρεστε για διαφήμιση στο Guide επικοινωνήστε άμεσα με το αρμόδιο
τμήμα στο 2110129575 ή στείλτε στο info@greekyachtingguide.com
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Αθήνα, Πλατεία Αγίου Θωμά, Γουδί
7 έως και 15 Δεκεμβρίου 2019
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ
 Ξενοφώντος 5, Πειραιάς 1854
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Discover the best recipe for business success!
2020” – to be held at Kipsala International Exhibition Centre in Riga,
Latvia from 9–12 September next year.
“Riga Food” is an internationally recognized food fair that boasts a large number of
foreign participating companies and national collective stands. More than 700
companies from 37 countries around the world participate in the fair. An average of
38,900 stakeholders and food professionals from 50 countries worldwide visit the
event every year. Professional visitors
Join “Riga Food” to present and market your new products, to make new contacts, to
develop cooperation and to increase turnover! Your opportunities
As the number of available exhibit spaces is decreasing day by day, we call
on potential participants to start planning marketing activities now and
apply for participation in “Riga Food 2020”!
Leaflet of exhibition
Video presentation
Read more: rigafood.lv
Wish to visit "Riga Food 2020"? Register as a professional visitor already now:
http://www.bt1.lv/rigafood/eng/profs.php
I will be happy to answer any questions you may have!
Rolands Nežborts
Project Manager of “RIGA FOOD”
Phone: +371 67067550
Mobile: +371 29127662
E-mail: rolands.nezborts@bt1.lv
“Riga Food” thematic zones: http://www.bt1.lv/rigafood/eng/expo.php

View Online
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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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Διευθύνσεις
:

grombol@epimetol.gr

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

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

