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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Επίσκεψη στο Επιμελητήριο αντιπροσωπίας από την πόλη 

Durham, Βόρεια Καρολίνα, Αμερική 
Το Επιμελητή-
ριο Καβάλας 
σας ενημερώνει 
ότι στα πλαίσια 
της αδελφοποί-
ησης της πόλης 
της Καβάλας με 
την πόλη του 
Durham της Βό-
ρειας Καρολί-
νας της Αμερι-
κής πραγματο-
ποιήθηκε συνά-
ντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκου Δέμπα, των μελών της 
Διοίκησης του Επιμελητηρίου κ. Παναγιώτη Αγγελίδη, Λευτέρη Κουκουτίνη, Ιωάννη 
Κούτρα και αντιπροσωπίας επιχειρηματιών της πόλης με επικεφαλής τον κ. John 
Griffin. Παρόντες στην συνάντηση ήταν και οι κύριοι Ιωάννης Βύζικας πρόεδρος, Μι-
χάλης Σαχσαμάνογλου αντιπρόεδρος και Δήμος Τουλκίδης μέλος του Ινστιτούτου 
Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού (ΙΚΚΙΚ) καθώς και εκπρόσωποι του Δή-
μου Καβάλας.  
Η πόλη του Durham είναι από τις μεγαλύτερες καπνοπαραγωγικές πόλης της Αμε-
ρικής και με την ευκαιρία της συνεργασίας του Επιμελητηρίου με το Ινστιτούτο Κοι-
νωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την 
κοινή ιστορία των δύο πόλεων όσον αφορά την παραγωγή και καλλιέργεια των κα-
πνών. Μετά από τη σύντομη παρουσίαση της περιοχής μας από τον κ. Δέμπα συζη-
τήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο πόλεων και οργά-
νωση επιχειρηματικής αποστολής στην περιοχή.  

Συνάντηση σχετικά με τη δημιουργία ανοιχτών κέντρων εμπο-

ρίου, Open Mall 

Στα πλαίσια της δράσης του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη δημιουργία «Ανοιχτών Κέ-

ντρων Εμπορίου-Open Mall», πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Επιμελητήριο Κα-

βάλας με τη συμμετοχή του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας και καταστηματαρχών 

του κέντρου της πόλης. Εισηγητής στην εκδήλωση ήταν ο κύριος Θεόδωρος Καρυ-

πίδης ο οποίος έκανε παρουσίαση του προγράμματος στους παρευρισκόμενους. 

Enterprise Europe 

Network- Στην υπηρεσία 

της επιχείρησής σας 

Υποστηρίζοντας δυναμικές μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις να 

καινοτομήσουν και να αναπτυ-

χθούν διεθνώς 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήρι-

ξης Μικρομεσαίων Επιχειρή-

σεων, Enterprise Europe Net-

work, παρέχει ολοκληρωμένες υ-

πηρεσίες επιχειρηματικής υπο-

στήριξης σε επιχειρήσεις με εξω-

στρεφή και καινοτόμο προσανα-

τολισμό, με στόχο την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητάς τους. Το 

δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις σε περισ-

σότερες από 60 χώρες και συνερ-

γάζεται με εθνικούς και ευρωπα-

ϊκούς οργανισμούς για την υπο-

στήριξή τους. Οι υπηρεσίες που 

παρέχονται στις επιχειρήσεις εί-

ναι ενδεικτικά οι ακόλουθες.  

 Πρόσβαση σε νέες αγο-
ρές-Εξωστρέφεια 

 Πρόσβαση σε χρηματο-
δότηση 

 Ενημέρωση για Ευρω-
παϊκές Πολιτικές 

 Μεταφορά τεχνολο-
γίας & Διαχείριση και-
νοτομίας 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες 

παρέχονται δωρεάν. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με 

το Επιμελητήριο Καβάλας στο 

2510 222212 (εσωτ.4) κα. Σούζη 

Μαυρομμάτη ή (εσωτ.11) κα. Δέ-

σποινα Παρασύρη και στο 

info@chamberofkavala.gr 

 

Παρακαλούμε οι επιχειρηματίες που θα ήθελαν να 

λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό από το Επιμελητήριο 

να μας στείλουν το email τους στο info@chamber-

ofkavala.gr 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr


Τα Open Mall είναι μια νέα ιδέα που γεννήθηκε ως μια 

προσπάθεια να απαντήσουν οι μικρές επιχειρήσεις στις 

μεγάλες. Ξεκίνησε το 2011, ενώ το 2015 η δράση δημοσι-

εύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόκειται 

στην ουσία για τη δημιουργία ενός δικτύου καταστημά-

των τα οποία κάνουν κοινές δράσεις, ενώ θα υπάρχει υ-

ποδομή για τους καταναλωτές οι οποίοι θα μπορούν να 

ενημερώνονται για τις πρόσφορές και τα είδη που είναι 

διαθέσιμα. Στα open mall θα συμμετέχουν πάνω από 

1000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλά-

δους. Ανάμεσα στις δράσεις που θα αναπτύσσονται στα 

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου είναι οι προσφορές και προω-

θητικές ενέργειες, η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την αισθητική και 

τη λειτουργία του δικτύου πεζοδρόμων, ο φωτισμός, η καθαριότητα, η διαχείριση του πρασίνου, ο καλλωπισμός, η 

διασφάλιση πρόσβασης για ΑμεΑ και η δημιουργία παράλληλων εκδηλώσεων σε συνεργασία με τους δήμους ή άλλους 

φορείς.  

Στην Πρόσκληση μπορούν να συμμετέχουν α-
ποκλειστικά Σχήματα αποτελούμενα από τους 
παρακάτω συνεργαζόμενους - φορείς: Δήμος 
(Δικαιούχος) & οικείος Εμπορικός Σύλλογος 
(Συνδικαιούχος). Σε περίπτωση έλλειψης ή μη 
αποδοχής του Εμπορικού Συλλόγου μπορεί να 
συμμετέχει ως Συνδικαιούχος το οικείο Επιμε-
λητήριο.  
Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση και τό-
νωση της οικονομικής δραστηριότητας που α-
ναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές.  
Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνε-
κτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων που:  
α) θα αναβαθμίσει τη λειτουργικότητα και αι-
σθητική της περιοχής παρέμβασης και  
β) θα οργανώσει την οικονομική δραστηριό-
τητα που αναπτύσσεται εντός της περιοχής 
αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων ε-
φαρμογών.  
Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλό-
μενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 
1.900.000€. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός 
Δημόσιας Δαπάνης του Δήμου (Δικαιούχος) ανέρχεται κατά μέγιστο στα 1.500.000€. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός 
Δημόσιας Δαπάνης του Εμπορικού Συλλόγου/ Επιμελητηρίου (Συνδικαιούχος) ανέρχεται κατά μέγιστο στα 400.000€ 
(Ανοιγμένο κόστος ανά Επιχείρηση (κατά μέγιστο 2.000€) x Αριθμός Ωφελούμενων Επιχειρήσεων).  

Οι κατηγορίες ενεργειών και οι επιλέξιμες δαπάνες για τον Δήμο περιλαμβάνουν σημαντικές και πολυποίκιλες παρεμ-

βάσεις που αναμένεται να επιφέρουν πολλαπλά θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στην γενικότερη λειτουργική και 

αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου καθώς και στην τόνωση της εμπορικής κίνησης και την ενίσχυση και προ-

ώθηση της τοπικής αγοράς. 
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Σεμινάρια 

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που 
ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε εξωτερικούς 
συνεργάτες (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επιμορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να α-
ναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. 
Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού α-
σφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ κατηγορίας (Προγράμματα έτους 2018). 
Ειδικότερα, τα σεμινάρια  κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
Κ.Ν.Υ.Α.Ε: 
Β’ Κατηγορίας: για όσους πληρούν τις  απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών και δωρεάν για τα 
μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας, με πληρωμένες τις συνδρομές  του τρέχοντος έτους και του ΓΕΜΗ, και  100€ για τα 
μη μέλη.  
Γ’ Κατηγορίας: για εργοδότες που οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, διάρκειας 10 ωρών  
και είναι δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας με πληρωμένες τις συνδρομές του τρέχοντος έτους, ενώ έχει 
κόστος 50€ για τα μη μέλη.  
Με την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση λαμβάνει προσωρινό πρωτόκολλο από το Επιμελητήριο Καβάλας προκειμέ-
νου να είναι καλυμμένο σε πιθανό έλεγχο έως ότου υλοποιηθεί το πρόγραμμα. 
Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα απονέμονται από το Επιμελητήριο Καβάλας. 
Για περισσότερες πληροφορίες  παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Καβάλας Enterprise Europe Network, 
τηλ. 2510 222212 κα Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και κα. Μαρία Αρβανιτάκη (εσωτ. 20), και στο info@chamberofka-
vala.gr 

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων 
Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Net-
work  σας ενημερώνει ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών  έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους, 
που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-
08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.  
Αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρό-
φιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργα-
στήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Είναι πρόγραμμα  κατάρτισης απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ελάχιστη διάρκεια: 
10 ώρες.   
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP. 
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προ-
στασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. 
Κόστος συμμετοχής για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά για το τρέχον έτος είναι  
Επιχειρήσεις 
Καβάλα σαράντα ευρώ (40 €)  
Θάσο τριάντα ευρώ (30 €)  
Εργαζόμενοι  
Καβάλα εξήντα ευρώ (60€) 
Θάσο πενήντα ευρώ (50€) 
Τα υπόλοιπα έξοδα οργάνωσης του σεμιναρίου  καλύπτονται από το Επιμελητήριο Καβάλας. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να α-
ξιολογηθούν. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα των τριμελών επι-
τροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.  
Περισσότερες πληροφορίες, τηλ. επικοινωνίας 2510 222212,  κα. Σούζη Μαυρομμάτη  (εσωτ. 4), κα. Μαρία Αρβανιτάκη 
(εσωτ. 20) και στο info@chamberofkavala.gr 

http://www.kcci.gr/
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Ενεργά Προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Net-
work, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τα παρακάτω προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρη-
ματικότητας: 

Ψηφιακό Βήμα 
Ψηφιακό βήμα 
Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 11/6/2018 - 2/10/2018, και ώρα 16:00 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Ψηφιακό Άλμα 
Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια προϋ-
πολογισμού άνω των 55.000 ευρώ που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή / και την ψηφιακή τους ανα-
βάθμιση. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 11/6/2018 - 2/10/2018, και ώρα 16:00 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός 
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και 
την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης.   
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 27/6/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

Συνεργασία για την παραγωγικότητα της γεωργίας και την προστασία του περιβάλλοντος 
(Μέτρο 16) 
Ανάπτυξη της συνεργασίας, με στόχο την μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, την 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών προς όφελος της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης των 
αναγκών της αγοράς του αγροτικού τομέα, του παραγωγού και του καταναλωτή και τη μείωση του κόστους παραγωγής 
στον αγροτικό τομέα και στον τομέα των τροφίμων.   
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 6/6/2018 - 3/9/2018 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ 
 

Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης επιχειρήσεων των κλάδων παρα-
γωγής ηλεκτρονικών & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης 
Υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων  για να υλοποιήσουν έργα ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, 
που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και αφορούν σε επενδύσεις στην Καινο-
τομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους Παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, οι 
οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης. 
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περίοδος υποβολής: 3/7/2018 - 4/9/2018 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ 
 

Επιχειρούμε Έξω 

Προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστη-
ριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 18/1/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ 
 

Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων 

πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμ-

βάντων 

Παροχή δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας στις γε-
ωργικές εκμεταλλεύσεις για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την προστασία 
των καλλιεργειών από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 23/4/2018 - 18/9/2018 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ 
 

Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα 

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές. Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με 
φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 2/4/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

ΤΕΕ: Ξεκινά η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών & διαγραμμάτων  

Υποχρεωτική είναι από τις 16 Ιουλίου 2018 η ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων (Τοπογραφικών Διαγραμμάτων 

και των Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών) για τις εμπράγματες συναλλαγές στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα 

Υποθηκοφυλακεία της χώρας, σύμφωνα με τον Ν. 4409/16, όπως προβλέπεται από τη σχετική ΥΑ του ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 

2216/B’/14-6-2018). 

Airbnb: Ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή στοιχείων των μισθώσεων  

Τις επόμενες ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα (Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής) για την υποβολή των στοιχείων 

που αφορούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Όσοι ενοικιάζουν τα ακίνητά τους μέσω Airbnb δεν θα πρέπει 

να ξεχάσουν ότι η προθεσμία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 26 Ιουλίου και πρέπει να δη-

λωθούν και τα εισοδήματα AirBnB που αποκτήθηκαν πέρυσι. Για τις «πειρατικές» εκμισθώσεις στην AirBnb προβλέπεται 

πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ θα γίνονται έλεγχοι από εφοριακούς με «καμουφλάζ». Μέσω της 
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ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ θα γίνει η καταγραφή των ακινήτων και των εισοδημάτων. Τα στοιχεία που θα 

καταχωρούνται στη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» ανά βραχυχρόνια μίσθωση είναι μεταξύ άλλων:(α) ο αριθμός 

εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», (β) το συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή το συνολικό ποσό 

βάσει της πολιτικής ακύρωσης, (γ) η επωνυμία έκαστης ψηφιακής πλατφόρμας, (δ) τα στοιχεία του μισθωτή, η έναρξη 

λήξη της μίσθωσης και (ε) ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος. 

Τέλος Αυγούστου η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ  
O υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, θα βε-
βαιωθεί στα μέσα Αυγούστου, θα κοινοποιηθεί το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στους 6,4 εκατομμύρια ιδιο-
κτήτες ακινήτων και θα πληρωθεί η πρώτη δόση στα τέλη του ίδιου μήνα.  

Διαδικασία κατάθεσης/ ανανέωσης εμπορικού σήματος 

Την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονί-
κης πραγματοποιήθηκε ενημερωτική σύσκεψη για τα θέματα που πηγάζουν από τις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά 
σήματα και τις επωνυμίες στη Συμφωνία των Πρεσπών. Τη συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμ-
ματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας κ. Γιάννης Μπράχος, ο Γενικός Γραμματέας Εμπο-
ρίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Αυλωνίτης και ο Γενικός 
Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χαρά-
λαμπος Κασίμης. Ως απόρροια αυτής της συνάντησης παραθέτουμε το ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα 
Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Δημ. Αυλωνίτη (για 
τη Διαδικασία κατάθεσης/ ανανέωσης εμπορικού σήματος. 
 
1. Τι είναι εμπορικό Σήμα (trademark, logo, brand name) 
Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας 
επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. 
Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικο-
νίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊ-
όντος ή της συσκευασίας του1. 
Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού.  
2. Κατάθεση εθνικού σήματος  
α) Δήλωση υπογεγραμμένη από το δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Έντυπα δηλώσεων διατίθενται στο δια-
δικτυακό τόπο της ΓΓΕΠΚ και συμπληρώνονται ηλεκτρονικά. 
Στην Υπηρεσία Σημάτων προσκομίζονται τέσσερις (4) δηλώσεις σε έντυπη μορφή, καθώς και σε ηλεκτρονική με ψηφιακό 
δίσκο (CD) ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB stick). 
Η απεικόνιση μπορεί να είναι είτε «με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση» ή «ασπρόμαυρη». 
β) Πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση σε περίπτωση κατάθεσης από δικηγόρο ή τρίτο πρόσωπο. 
γ) Αν ο δικαιούχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. υποβάλλεται και καταστατικό της εταιρείας, αν είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. υποβάλλεται ΦΕΚ 
ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος τη δήλωση ή την εξουσιοδότηση ή το τυχόν πληρεξούσιο.  
δ) Δήλωση συναίνεσης σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό́ (ΕΕ) 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα», όπου ο καταθέτης συναινεί στην επ’ αόριστόν δια-
τήρηση των δεδομένων, εκτός εάν ο καταθέτης ζητήσει τη διαγραφή́ τους μετρά́ την πάροδο 2 χρονών από́ τη λήξη 
ισχύος του σήματος ή την ολοκλήρωση της σχετικής μεταξύ́ των μερών διαδικασίας.  
3. Ηλεκτρονική κατάθεση εθνικού σήματος 
Η ηλεκτρονική κατάθεση Σήματος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.gge.gov.gr. Με τη χρήση των κωδικών του TAXIS. 
Ο ακριβής χρόνος κατάθεσης (ημερομηνία και ώρα) παρέχεται από́ την υπηρεσία χρονοσήμανσης της Εθνικής Πύλης 
Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» σύμφωνα με την εθνική ώρα του Εθνικού Ινστιτούτο Μετρολογίας. 

1 Η νέα Οδηγία 2015/2436, προβλέπει νεες μη παραδοσιακές μορφές σημάτων δηλ. σήματα ηχητικά, οπτικοακουστικά, 

ολογραφικά, κίνησης, θέσης.  http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2011/04/EL-Common-Communication_Anaparas-

tash_neon_eidon_simaton_v2.pdf  

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2011/04/EL-Common-Communication_Anaparastash_neon_eidon_simaton_v2.pdf
http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2011/04/EL-Common-Communication_Anaparastash_neon_eidon_simaton_v2.pdf


Η εφαρμογή λειτουργεί σε 5 βήματα (στοιχεία σήματος, προϊόντα υπηρεσίες, παρόμοια σήματα, στοιχεία προσώπων, 
επιβεβαίωση πληρωμή) και μετά το πέρας της διαδικασίας ο καταθέτης λαμβάνει ηλεκτρονικά ακριβές αντίγραφο της 
δήλωσης.   
4. Τέλη κατάθεσης 
Η πληρωμή των τελών γίνεται μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (απλή και ηλεκτρονική κατάθεση).  
Σύμφωνα με το άρθρο 179 του ν. 4072/12 τα τέλη υπέρ του Δημοσίου καθορίζονται ως εξής:  
5. Ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών - Κλάσεις  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, για τα οποία κατατίθενται τα σήματα, ταξινομούνται σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση 
προϊόντων και υπηρεσιών της Συμφωνίας της Νίκαιας, η οποία κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2505/1997 (Α΄ 118). 
Σύμφωνα με την ως άνω ταξινόμηση ο καταθέτης  πρέπει να επιλέξει στη δήλωση του σε ποια κλάση από τις 45 στο 
σύνολο -από την 1- 34 για προϊόντα και από την 35-45 για τις υπηρεσίες- διακρίνουν την εμπορική του δραστηριότητα.  
6. Προέλεγχος εθνικών σημάτων 
Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή των κλάσεων από τον καταθέτη, θα πρέπει να γίνει έλεγχος για την ύπαρξη σημάτων με 
παρόμοια ονομασία και κλάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί, στη βάση των σημάτων του ευρωπαϊκού γραφείου, στην 
οποία ο καταθέτης έχει πρόσβαση μέσω του εργαλείου αναζήτησης TMview .  
7. Ανανέωση εθνικού σήματος  
Σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 4072/12, η προστασία του σήματος διαρκεί για μία δεκαετία, η οποία μπορεί να πα-
ρατείνεται με την κατάθεση της αίτησης ανανέωσης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από την λήξη της δεκα-
ετίας.     
8. Συλλογικό σήμα (εθνικό) 
Τα συλλογικά σήματα διακρίνουν την προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών των μελών τους ή τη γεωγραφική 
τους προέλευση ή το είδος ή την ποιότητα ή και τις ιδιότητές τους. Για το λόγο αυτό, η δήλωση κατάθεσης συλλογικού 
σήματος πρέπει να συνοδεύεται από Κανονισμό χρήσης, ο οποίος περιέχει τον τίτλο, την έδρα, το σκοπό, το ονοματε-
πώνυμο των νόμιμων εκπροσώπων, ονομαστικό κατάλογο των μελών που δικαιούνται τη χρήση, καθώς και τους όρους 
και κανονισμούς που αφορούν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών για τη χρήση του σήματος από αυτά.  
Συλλογικά σήματα μπορούν να καταθέτουν: 
-Συνεταιρισμοί,  
-Ενώσεις κατασκευαστών ή παραγωγών,  
-Παρεχόντων υπηρεσίες ή εμπόρων, οι οποίες κατά το δίκαιο που τις διέπει έχουν ικανότητα δικαίου,  
-Νομικά πρόσωπα που διέπονται από κανόνες δημοσίου δικαίου,  
Το συλλογικό σήμα που αποτελείται από γεωγραφική ένδειξη, πρέπει να προβλέπει στο καταστατικό του νομικού 
προσώπου ότι κάθε πρόσωπο, του οποίου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από την 

α. Κατάθεση σήματος 110 € 

β. Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δέκατη 20 € 

γ. Κατάθεση σήματος από μετατροπή κοινοτικού ή διεθνούς ή από διαίρεση 110 € 

δ. Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δέκατη 20 € 

ε. Παράταση προστασίας σήματος 90 € 

στ. Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δέκατη 20 € 

ζ. Αλλαγή επωνυμίας ή νομικής μορφής ή κατοικίας ή έδρας 50 € 

η. Περιορισμός προϊόντων ή υπηρεσιών 20 € 

θ. Μεταβίβαση σήματος 90 € 

ι. Παραχώρηση άδειας χρήσης 90 € 

ια. Εγγραφή περιορισμών του δικαιώματος κατ’ άρθρο 129, εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατ΄ 
άρθρο 133 παράγραφος 1 και εγγραφής δικογράφων κατ΄ άρθρο 147 παράγραφος 1 εδάφιο 
β 40 € 

ιβ. Διαβίβαση αίτησης κοινοτικού σήματος 15 € 

ιγ. Έλεγχος και διαβίβαση Διεθνούς Αίτησης 15 € 

ιδ. Αντικατάσταση εθνικού σήματος από διεθνές 110 € 

ιε. Κατάθεση ενδίκων μέσων παρεμβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της διοικητικής επιτροπής 
σημάτων 70 € 

ιστ. Παράβολο συζήτησης ένδικων μέσων, παρεμβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της διοικη-
τικής επιτροπής σημάτων 40 € 

ιζ. Επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση 110 € 

ιη. Έκδοση αντιγράφου σήματος 1 € 
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ίδια γεωγραφική περιοχή και πληροί τις προϋποθέσεις χρήσης του συλλογικού σήματος, μπορεί να γίνει μέλος του 
νομικού προσώπου και να κάνει χρήση του συλλογικού σήματος.  
Όμως αυτό δεν συνεπάγεται ότι ο δικαιούχος συλλογικού σήματος έχει το δικαίωμα να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση 
τέτοιων σημείων ή ενδείξεων, ιδίως δε σε τρίτους που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν γεωγραφική ονομασία, με την 
προϋπόθεση ότι οι τρίτοι αυτοί τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. 
9. Σήμα της Ε.Ε.2 
Για την προστασία σε περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, ο καταθέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση στο EUIPO για κοινοτικό 
σήμα, επιλέγοντας την κοινοτική διαδικασία. Το κόστος της ηλεκτρονικής αίτησης στο EUIPO ανέρχεται σε 850 ευρώ και 
η υποβολή της αίτησης γίνεται σε μία μόνο γλώσσα. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση, ο καταθέτης μπορεί να ανανε-
ώσει επ' αόριστον το σήμα του κάθε 10 χρόνια. 
Τα οφέλη της καταχώρισης σήματος της Ε.Ε.  

 Προστασία της αξίας της επωνυμίας  

 Απόκτηση περιουσιακού στοιχείου 

 Κατοχύρωση έναντι ανταγωνιστικών σημάτων 

 Πρόληψη της παραποίησης/απομίμησης και της απάτης 
Αντίθετα, σε περίπτωση που δεν κατοχυρωθεί ένα σήμα της Ε.Ε. σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει προηγηθεί η κατο-
χύρωση από ανταγωνιστή του, με δεδομένο ότι ισχύουν οι αρχές της χρονικής προτεραιότητας και της αποκλειστικό-
τητας, ο ανταγωνιστής θα είναι σε θέση να απαγορεύσει στο έδαφος της Ε.Ε. των αγαθών του πρώτου.    
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καν. 209/2009 για το κοινοτικό Σήμα: Ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε 
τρίτο, να χρησιμοποιεί́ στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του: α)  κάθε σημείο που ταυτίζεται με το κοινοτικό́ 
σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωρισθεί́·  
β)  κάθε σημείο για το οποίο, λόγω του ταυτοσήμου ή της ομοιότητας του με το κοινοτικό́ σήμα και του ταυτοσήμου ή 
της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών οι οποίες καλύπτονται από́ το κοινοτικό́ σήμα και το σημείο, υπάρχει κίν-
δυνος σύγχυσης από́ μέρους του κοινού́· ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης μεταξύ́ σημείου 
και σήματος·  
γ)  σημείο που ταυτίζεται ή ομοιάζει με το κοινοτικό́ σήμα, για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν ομοιάζουν με εκείνες για 
τις οποίες έχει καταχωρισθεί́ το κοινοτικό́ σήμα, εάν αυτό́ χαίρει φήμης στην Κοινότητα και η χρησιμοποίηση χωρίς 
εύλογη αίτιά του σημείου θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από́ το διακριτικό́ χαρακτήρα ή τη φήμη του κοινοτικού́ σή-
ματος ή θα έβλαπτε τον εν λόγω διακριτικό́ χαρακτήρα ή τη φήμη. 
Μπορεί́, ιδίως, να απαγορεύεται,  
α)  η επίθεση του σημείου επί των προϊόντων ή της συσκευασίας τους·  
β)  η προσφορά́ των προϊόντων, η εμπορία ή η κατοχή́ τους προς τους σκοπούς αυτούς ή η προσφορά́ ή παροχή́ υπηρε-
σιών υπό́ το σημείο αυτό́·  
γ)  η εισαγωγή́ ή εξαγωγή́ των προϊόντων υπό́ το σημείο αυτό́· 
δ)  η χρησιμοποίηση του σημείου σε επαγγελματικό́ έντυπο υλικό́ και στη διαφήμιση.  
Το δικαίωμα που παρέχει το κοινοτικό́ σήμα αντιτάσσεται κατά́ τρίτων από́ την ημερομηνία της δημοσίευσης της κατα-
χώρισης του σήματος.  
10. Συλλογικό Σήμα της Ε.Ε. 
Συλλογικά́ κοινοτικά́ σήματα δύνανται να αποτελέσουν τα κοινοτικά́ σήματα που προσδιορίζονται ως συλλογικά́ κατά ́
την κατάθεση και είναι ικανά́ να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των μελών της δικαιούχου οργάνωσης του 
σήματος από́ εκείνα άλλων επιχειρήσεων.  
Όπως και στο Συλλογικό Εθνικό Σήμα, δύνανται να καταθέτουν συλλογικά́ κοινοτικά́ σήματα οι οργανώσεις 
κατασκευαστών, παράγωγων, παρεχόντων υπηρεσίες ή εμπόρων, οι οποίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία 
υπάγονται, έχουν την ικανότητα να είναι, ιδίων ονόματα υποκείμενα πάσης φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, 
να συμβάλλονται ή να ενεργούν άλλες δικαιοπραξίες και να παρίστανται ενώπιον δικαστήριού, καθώς επίσης και τα 
νομικά́ πρόσωπα δημοσίου δίκαιου.  
Επίσης, και στο συλλογικό σήμα της Ε.Ε. -κατά́ παρέκκλιση -μπορούν να αποτελέσουν σημεία ή ενδείξεις που δύνανται 
να χρησιμεύσουν στο εμπόριο για δήλωση της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών.  
Το συλλογικό́ σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να απαγορεύει στους τρίτους τη χρήση στις συναλλαγές τέτοιων 
σημείων ή ενδείξεων, εφόσον αυτή́ η χρήση γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά́ συναλλακτικά́ ήθη που ισχύουν στη 
βιομηχανία ή το εμπόριο· ειδικότερα, αυτό́ το σήμα δεν μπορεί́ να αντιταχθεί́ σε τρίτο που έχει δικαίωμα να 
χρησιμοποιεί́ γεωγραφική́ ονομασία.  

2 Για τα τέλη κοινοτικού σήματος  https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/fees-payable-direct-to-euipo 
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Ο καταθέτης συλλογικού́ κοινοτικού́ σήματος της Ε.Ε., πρέπει να υποβάλει κανονισμό́ χρήσης του σήματος, ο οποίος 
αναφέρει τα πρόσωπα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα σήμα, τους ορούς συμμέτοχης στην οργάνωση, καθώς και 
τις προϋποθέσεις χρήσης του σήματος, εφόσον υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κυρώσεων. Ο 
κανονισμός χρήσης σήματος που αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 2 πρέπει να επιτρέπει σε κάθε πρόσωπο τα 
προϊόντα ή οι υπηρεσίες του οποίου προέρχονται από́ την εν λόγω γεωγραφική́ ζώνη, να καθίσταται μέλος της 
οργάνωσης που είναι δικαιούχος του σήματος.  
Η αίτηση συλλογικού́ κοινοτικού́ σήματος απορρίπτεται επίσης όταν υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού́, όσον 
αφορά́ το χαρακτήρα ή τη σημασία του σήματος, ιδίως όταν το σήμα εμφανίζεται ως κάτι άλλο, και ουχί ως συλλογικό ́
σήμα 
11. Σήμα πιστοποίησης της Ε.Ε. 
Σήμα πιστοποίησης της ΕΕ είναι το σήμα της ΕΕ που είναι ικανό́ να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποι-
ούνται από́ τον δικαιούχο του σήματος όσον αφορά́ το υλικό́, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των 
υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή αλλά χαρακτηριστικά́. 
Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να περιλαμβάνει γεωγραφική́ προέλευση, από́ προϊόντα και υπηρεσίες που δεν 
έχουν την ανωτέρω πιστοποίηση.  
Κάθε φυσικό́ ή νομικό́ πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών, αρχών και φορέων δημοσίου δίκαιου, μπορεί́ 
να υποβάλει αίτηση για σήματα πιστοποίησης της ΕΕ υπό́ την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν ασκεί́ επιχειρη-
ματική́ δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παροχή́ του είδους των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται.  
Ο καταθέτης σήματος πιστοποίησης της ΕΕ υποβάλλει κανονισμό́ χρήσης του σήματος πιστοποίησης εντός προθεσμίας 
δυο μηνών από́ την ημερομηνία κατάθεσης.  
Ο κανονισμός χρήσης πρέπει να αναφέρει τα πρόσωπα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το σήμα, τα χαρακτηριστικά ́
που πρέπει να πιστοποιεί́ το σήμα, τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός πιστοποίησης εξετάζει τα χαρακτηριστικά́ αυτά́ 
και εποπτεύει τη χρήση του σήματος. Ο εν λόγω κανονισμός αναφέρει επίσης τους ορούς χρήσης του σήματος, συμπε-
ριλαμβανομένων των σχετικών κυρώσεων.  
Ο δικαιούχος σήματος πιστοποίησης της ΕΕ υποβάλλει στο γραφείο κάθε τροποποιημένο κανονισμό́ χρήσης.  
12. Νέα Οδηγία – Εθνικό σήμα πιστοποίησης και Συλλογικό εθνικό σήμα πιστοποίησης και εγγύησης 
Η νέα οδηγία δίνει διακριτική ευχέρεια στα κρατη μέλη να υιοθετήσουν σήματα πιστοποίησης και εγγύησης, περιλαμ-
βάνοντας σε αυτά ή μη γεωγραφική περιοχή. 
13. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου   
Τους απόλυτους λόγους απαραδέκτου τους εξετάζει ο εξεταστής και αν υφίσταται λόγος απαραδέκτου, αποστέλλει ε-
πιστολής στον καταθέτη μέσω e-mail. 
Ποιοι είναι οι απόλυτοι λόγοι:  
- μη δεκτικό γραφικής παράστασης 
- στερείται διακριτικού χαρακτήρα 
-δηλώνει είδος, ποιότητα, ιδιότητες ποσότητα, γεωγραφική προέλευση, χρόνο παραγωγής, άλλα χαρακτηριστικά προϊ-
όντος ή υπηρεσίας 
- κοινόχρηστη λέξη ή σημείο 
- σχήμα που επιβάλλεται από τη φύση του προϊόντος ή είναι απαραίτητο για ένα τεχνικό αποτέλεσμα ή δίνει ουσιαστική 
αξία στο προϊόν 
- αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη 
- παραπλανητικό για το κοινό ως προς τη φύση, την ποιότητα  ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρε-
σίας 
- εμπεριέχει ή συνίσταται σε ΠΟΠ ή ΠΓΕ 
- εμπεριέχει ή συνίσταται σε όνομα κράτους - σημαίες – εμβλήματα – σύμβολα – 
   θυρεοί – επισήματα κρατών (άρ. 6 της  της Σύμβασης των Παρισίων) 
 
-σημεία μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδιαίτερου δημοσίου συμφέροντος  
   (π.χ. θρησκευτικά σύμβολα – παραστάσεις – λέξεις) 
- κακόπιστη κατάθεση ή αντίθετη στην καλή πίστη 

Απαραίτητο το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού στις επιχειρήσεις του κλάδου- Κ.Υ.Α. για τους 

όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του Ε.Σ.Α 

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 30-7-2018) με την οποία ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης 
του Ε.Σ.Α., οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης, στον τομέα 
του Αγροτουρισμού υποχρεούνται να αποκτήσουν Ε.Σ.Α μέχρι 31.12.2019. 
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Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων της ΚΥΑ ή παράβασης της κείμενης τουριστικής νομοθεσίας επι-
βάλλεται από τον Προϊστάμενο της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού χρηματικό πρόστιμο από 500 ευρώ 
έως 5.000 ευρώ. 
Το Ε.Σ.Α. χορηγείται εφάπαξ υπό τους ακόλουθους όρους: 
α) καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης βρίσκονται σε ισχύ οι άδειες των επιμέρους εγκαταστάσεων 
β) τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το Ειδικό Σήμα 
αναστέλλεται αυτοδίκαια. 
Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ 
 

Ξεκίνησε τη λειτουργία της η ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης (Ε-ΥΜΣ), το νέο ψηφιακό 

εργαλείο εξ αποστάσεων σύστασης εταιριών  

Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σύστασης Επιχειρήσεων (e-ΥΜΣ) για την εξ' αποστάσεως σύσταση εταιρειών έχει ενεργοποι-

ηθεί και εντός του πρώτου 24ώρου λειτουργίας της πλατφόρμας, έχουν συσταθεί τρεις μονοπρόσωπες Ιδιωτικές Κεφα-

λαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το σύνολο της διαδικασίας διαρκεί, κατά μέσο όρο, μία ώρα. Σε 

πρώτη φάση, η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για τη σύσταση Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. και σταδιακά, μέχρι το τέλος του 

2019, θα ενταχθούν και οι υπόλοιπες νομικές μορφές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της 

e-ΥΜΣ (http://eyms.businessportal.gr) 

Δυνατότητα απόκτησης Ψηφιακής Υπογραφής από υποψήφιους επιχειρηματίες (χωρίς ε-

ταιρικό ΑΦΜ ή αριθμό ΓΕΜΗ) 

Σας γνωρίζουμε ότι η ΚΕΕ προέβην σε σχετική αναβάθμιση του λογισμικού «Υποβολή αίτησης για απόκτηση Ψηφιακής 
Υπογραφής», όπου  οι επιχειρηματίες με υπό ίδρυση επιχείρηση δύνανται να αποκτήσουν Ψηφιακή Υπογραφή από το 
οικείο Επιμελητήριο. 
Με δεδομένο το γεγονός ότι ο υποψήφιος επιχειρηματίας δεν έχει ακόμη ΑΦΜ, δύναται να χρησιμοποιήσει 
(προσωρινά) τον ΑΦΜ του Επιμελητηρίου (στο οποίο θα εγγραφεί) και ακολουθεί τη σχετική διαδικασία, όπως αυτή 
περιγράφεται στην ιστοσελίδα http://digitalsignatures.uhc.gr. 
 Σε περίπτωση που δεν θα ιδρυθεί η επιχείρηση, ο υποψήφιος επιχειρηματίας θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση 
ανάκλησης της Ψηφιακής Υπογραφής. 
 

ΑΑΔΕ: Έλεγχοι σε αλλοδαπούς που επιχειρούν να κάνουν έναρξη επιχείρησης  
Ελέγχους σε αλλοδαπούς που επιχειρούν να κάνουν έναρξη επιχείρησης, με στόχο την εξακρίβωση της εγκυρότητας των 
εγγράφων νόμιμης παραμονής τους στη χώρα μας διεξάγει η Εφορία, σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, η 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε εντολή στις ΔΟΥ να ελέγχουν εξονυχιστικά τα έγγραφα των αλλοδαπών 
(υπήκοοι τρίτης χώρας) που καταθέτουν αιτήσεις ή δηλώσεις για έναρξη επιχείρησης, εγγραφή ή μεταβολή στο Μητρώο 
ΑΦΜ κλπ. Και αυτό μετά τις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν και αφορούσαν την προσκόμιση πλαστών ή παραποιημένων 

στοιχείων απόδειξης της νόμιμης παραμονής στη χώρα αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών. 

Επίδομα ανεργίας και στους αυτοαπασχολουμένους – Ποιοι το δικαιούνται 
Την υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, το ύψος αλλά και τη διάρκεια 
χορήγησης του βοηθήματος ανεργίας σε ανεξαρτήτως και αυτοτελώς απασχολουμένους (δικηγόρους, μηχανικούς, 
γιατρούς) υπέγραψαν η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης Εφη Αχτσιόγλου και οι 
υφυπουργοί Τάσος Πετρόπουλος και Νάσος Ηλιόπουλος. 
Η δυνατότητα λήψης του βοηθήματος ανεργίας προσφέρεται πρώτη φορά σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως 
απασχολουμένους παρότι η σχετική εισφορά καταβάλλεται από το 2011. 
Ειδικότερα, δικαιούχοι του βοηθήματος είναι ασφαλισμένοι που υπάγονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι βάσει γενικών, 
ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31-12-2016 είχαν υποχρέωση υπαγωγής στο τέως ΕΤΑΑ και 
καταβάλλουν εισφορά για Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων - 
Κλάδος ασφαλισμένων τέως ΕΤΑΑ. 
Το επίδομα ανεργίας ανέρχεται στο ποσό των 360 ευρώ μηνιαίως και θα χορηγείται για χρονικό διάστημα 3 έως 9 
μηνών, ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου. Αυτό επίσης θα καταβάλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
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του ΟΑΕΔ, έπειτα από έλεγχο των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που ορίζει η υπουργική απόφαση. 

Υποχρέωση Υποβολής Αποδεικτικού Φορολογικής Δήλωσης στο Γ.Ε.Μ.Η. από τις Μη Κε-

φαλαιουχικές Εταιρείες 
Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από Α.Ε., Ε.Π.Ε., 
Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΠΕ,. ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ., έχουν υποχρέωση 
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 
79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623). Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής 
δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από την ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr.  

Διεθνή 

 Ε.Ε. - ΙΑΠΩΝΙΑ: Υπογραφή συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου  

Στις 17/7 υπεγράφη η Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας (EPA) Ε.Ε. – Ιαπωνίας, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ 
στις αρχές 2019.  
Το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο εκτιμά ότι η επιτευχθείσα συμφωνία θα λειτουργήσει πολύ θετικά για τα ελληνικά προϊόντα, 
δεδομένου η ιαπωνική πλευρά έχει συμφωνήσει σε σημαντικές παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά την εισαγωγή τροφίμων 
και ποτών από την ΕΕ. Αναμένεται η εν λόγω Συμφωνία να επιδράσει ιδιαίτερα θετικά στις ελληνικές εξαγωγές στις  
 
ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:  
- Κονσέρβες φρούτων  
- Οίνος  
- Τυρί  
- Προϊόντα σοκολάτας  
- Ζυμαρικά  
 
Η γενικότερη μείωση δασμών αναμένεται να επηρεάσει θετικά και τόσο τις υπόλοιπες κατηγορίες τροφίμων για τις 
οποίες με το σημερινό καθεστώς επιβάλλονται δασμοί εισαγωγής όσο και άλλες κατηγορίες προϊόντων όπως τα υπο-
δήματα (δασμός 27%, 10ετής περίοδος μηδενισμού δασμών), τσιγάρα (16%, 10ετής περίοδος), κοσμήματα (5,2%), δί-
χτυα (5,3%), κ.λ.π.  
Σημειώνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ανταγωνιστικά προϊόντα δενπροέρχονται από άλλες χώρες της Ε.Ε. αλλά 
από την Ιαπωνία ή από άλλες γεωγραφικές περιοχές. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στο κρασί, η Χιλή με δασμό 2% και 
η Αυστραλία με δασμό 7,8% είχαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ευρωπαϊκών προϊόντων, το οποίο τώρα όχι 
μόνον εξαλείφεται αλλά μάλιστα ο δασμός για αυτές τις χώρες διατηρείται ενώ για τα προϊόντα Ε.Ε. μηδενίζεται. 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων στις περι-
φερειακές στρατηγικές καινοτομίας. 
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει δράσεις με στόχο τη βελτίωση των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας 
στις περιοχές χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης και χαμηλού εισοδήματος στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, 
την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Κροατία. Αυτή η ανανεωμένη πρωτοβουλία 
βοηθά τις περιφέρειες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις για την καινοτομία (π.χ. έλλειψη αλληλεπίδρασης μεταξύ το-
πικών επιχειρηματικών τομέων και ακαδημαϊκών κύκλων). Ειδικότερα, θα επικεντρωθεί στην προώθηση μεγαλύτερης 
συμμετοχής επιχειρηματικών εταίρων και επιχειρηματιών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή περιφερειακών στρατηγι-
κών καινοτομίας. 

Ζητήσεις και Προσφορές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network, στα πλαίσια προώθησης επιχειρηματικών συνεργασιών, έλαβε τις παρακάτω επιχειρηματικές προσφορές και 
ζητήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες ή για να εκδηλώσουν το εν-
διαφέρον τους με τα γραφεία του Επιμελητηρίου στο τηλέφωνο 2510 222212 κ. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) ή κα. 
Παρασύρη Δέσποινα (εσωτ.11) και στο email info@chamberofkavala.gr  
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Ζητήσεις  

1. Πολωνός εισαγωγέας προϊόντων διατροφής αναζητά παραγωγούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών για συμ-

φωνία παροχής υπηρεσιών διανομής (Κωδ. BRPL20180716001). 

2. Φινλανδική εταιρεία που ειδικεύεται στην κλωστοϋφαντουργία και τα προϊόντα σχεδιασμού αναζητά νέους 

προμηθευτές εξατομικευμένων προϊόντων όπως π.χ.  καπέλα από τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορ-

τογαλία, την Ισπανία και την Τσεχία (Κωδ. BRFI20171110001). 

Προσφορές 
1. Βόσνιος παραγωγός προϊόντων αλευριού ολικής άλεσης (φαγόπυρο, σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, ρύζι, βρώμη, κα-

λαμπόκι) αναζητά διανομείς από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ιταλία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο 
(Κωδ. BOBA20180608001). 

2. Ρουμάνος παραγωγός βιολογικών λιπασμάτων με μεγάλη εφαρμογή στη γεωργία προσφέρει τα προϊόντα της 
βάσει συμφωνίας παροχής υπηρεσιών διανομής (Κωδ. BORO20170630001). 

Επιχειρηματικές Αποστολές 
 

Πρόσκληση συμμετοχής σε επιχειρηματική αποστολή κλάδου δομικών υλικών  
Ο Οργανισμός Enterprise Greece, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων και της 
αύξησης των Ελληνικών εξαγωγών, προγραμματίζει τη διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων στη Σερβία και τη 
Ρωσία, προκειμένου ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου Δομικών Υλικών, να έλθουν σε επαφή με αγοραστές 
των προαναφερόμενων χωρών. Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στο 
Βελιγράδι, την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου στη Μόσχα και θα ολοκληρωθούν στις 19 Οκτωβρίου στην Αγία Πετρούπολη. Η 
συμμετοχή στην επιχειρηματική αποστολή μπορεί να γίνει σε μία από τις δύο χώρες ή και στις δύο και δίνει τη δυνατό-
τητα: 
- της πραγματοποίησης προκαθορισμένων συναντήσεων με τις κατάλληλες επιχειρήσεις 
- της διερεύνησης των δυνατοτήτων συνεργασίας 
- της ενημέρωσης για τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες της αγοράς. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
14/10 Αναχώρηση για Βελιγράδι 
15/10 Β2Β Βελιγράδι 
16/10 Αναχώρηση για Μόσχα 
17/10 Β2Β Μόσχα 
18/10 Αναχώρηση για Αγία Πετρούπολη 
19/10 Β2Β Αγία Πετρούπολη 
20/10 Αναχώρηση για Αθήνα 
Οι χώροι διεξαγωγής των συναντήσεων θα είναι οι κάτωθι: 
Βελιγράδι – Ξενοδοχείο Metropοl (www.metropolpalace.com) 
Μόσχα – Ξενοδοχείο National (www.national.ru) 
Αγία Πετρούπολη – Επιμελητήριο Αγίας Πετρούπολης 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Χημικά, Μονωτικά, Χρώματα, Μάρμαρα, Πλακίδια, Ξύλινα δάπεδα, Κουφώματα, Είδη 
Υγιεινής, Ηλεκτρολογικό υλικό, Έπιπλα Μπάνιου – Κουζίνας, Solar Energy, Green Energy, 
Interior &Exterior design κ.λπ. 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Το κόστος συμμετοχής στη διοργάνωση των επιχειρηματικών συναντήσεων ανά εταιρεία ανέρχεται σε 300 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α για συμμετοχή και στις δύο χώρες (Βελιγράδι, Μόσχα, Αγία Πετρούπολη) ή 200 ευρώ πλέον Φ.Π.Α για συμμετοχή 
σε μία εκ των δύο χωρών. 
Σημειώνεται ότι το κόστος μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνει τους συμμετέχοντες, όπως επίσης και η διαδικασία 
έκδοσης visa. 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι εταιρείες που θα υποβάλλουν αίτηση, θα είναι είτε παραγωγοί είτε εμπορικοί αντιπρόσωποι προϊόντων – σημάτων, 
τα οποία θα αναφέρουν ευκρινώς στην αίτηση συμμετοχής που θα υποβάλλουν και θα επισυνάψουν στην αίτησή τους 
το Profile της εταιρείας παραγωγής και τα προϊόντα που θα παρουσιαστούν. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για την συμμετοχή τους στην επιχειρηματική αποστολή οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να αποστείλουν συμπλη-
ρωμένη έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2018, την αίτηση συμμετοχής, επισυνάπτοντας το εταιρικό τους προφίλ στα Αγγλικά. 
Οι αιτήσεις και τα εταιρικά profiles, θα σταλούν στα γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων των Ελληνικών 
Πρεσβειών για αξιολόγηση από τους κατά τόπους αγοραστές και εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση 
συναντήσεων με τις εταιρείες που θα επιλέξουν. 
Έως τις 20 Σεπτεμβρίου, θα υπάρξει ενημέρωση ότι έχουν εξασφαλιστεί τουλάχιστον 5 συναντήσεις ανά εταιρεία ανά 
χώρα συμμετοχής. 
Έως τις 25 Σεπτεμβρίου, οριστική επιβεβαίωση συμμετοχής και καταβολή του ποσού των 300€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 372€ ή 
του ποσού των 200€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 248€. 
Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό: 
ALPHA BANK - IBAN: GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400 
Αρ. Λογ/σμού: 120.00.2002.020 400 
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ/ ENTERPRISE 
GREECE 
ΑΦΜ: 094439436, ΦΑΕ Αθηνών 
Σημειώνεται ότι στο παραστατικό της Τραπέζης, θα πρέπει να αναφέρεται η αιτιολογία της κατάθεσης και η επωνυμία 
της εταιρείας. 
Παρακαλούμε επίσης για την ταυτοποίηση της κατάθεσής σας, όπως διαβιβάσετε αντίγραφο του σχετικού παραστατι-
κού της Τράπεζας στον Enterprise Greece στο fax: 210 3355743 ή e-mail στο pay@enterprisegreece.gov.gr. 
Η εξόφληση του ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση της συμμετοχής στις επιχειρηματικές συναντήσεις, ενώ η μη 
έγκαιρη εξόφληση αποκλείει τη συμμετοχή σε αυτές. 

Εκθέσεις 

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην 83η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 08-16 Σεπτεμ-

βρίου 2018 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe 

Network, σας ενημερώνει  ότι θα συμμετέχει φέτος στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί 08-16 Σεπτεμβρίου 2018 . 

Μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες παρουσίες επιχειρήσεων – μελών μας στην 81η και 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 

σας καλούμε να συμμετέχετε στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από 08 έως 16 

Σεπτεμβρίου 2018. 

Δεδομένου ότι τα οφέλη προβολής για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα είναι πολλαπλά, το Επιμελητήριο μας 

αποδέχθηκε και φέτος την πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ) για συμμετοχή του σε stand 

στο περίπτερο 2 ή 3, όπου θα φιλοξενηθούν στο σύνολό τους τα Επιμελητήρια της χώρας. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης 

η ΚΕΕ σχεδιάζει, όπως και πέρυσι από κοινού με τη ΔΕΘ ΑΕ, τη διοργάνωση Ημέρας Αφιερωμένης στα Επιμελητήρια, με 

εκδηλώσεις και γεγονότα σχετικά με το ρόλο και το έργο τους καθώς επίσης και Ημέρας Γευσιγνωσίας Τροφίμων και 

Ποτών. 

Σημειώνεται ότι η 83η ΔΕΘ στην οποία θα συμμετέχουν ως τιμώμενη χώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα 

πλαισιωθεί από ένα πλούσιο επιχειρηματικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, τα δε 

οφέλη προβολής για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα είναι πολλαπλά. 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο – αίτηση 

συμμετοχής  στο Επιμελητήριο Καβάλας, το αργότερο έως την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018. 

Το Επιμελητήριο θα καλύψει όλες τις δαπάνες που αφορούν το περίπτερο  και την έκθεση των προϊόντων-δειγμάτων 

δηλ.: ενοικίαση χώρου, κατασκευή και βασική διαμόρφωση περιπτέρου και μεταφορά δειγμάτων. 
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας  στο τηλ. 2510 222212 με την 

κα Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ.4) και κα Δέσποινα  Παρασύρη (εσωτ.11), e-mail.:info@chamberofkavala.gr, ιστοσελίδα  

www.kcci.gr                           

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 

•4η Γιορτή Αριστοτελικών & Αθωνικών Γεύσεων στην παραλία Ιερισσού | 2-5 Αυγούστου 2018 
•Γενική Έκθεση Νέας Προποντίδας 2018 στη προβλήτα Νέων Μουδανιών | 8-12 Αυγούστου 2018 
•53η Πανελλήνια έκθεση Χειροτεχνίας & Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής στη Ρόδο| 10-23 Αυγούστου 2018 
•Διεθνής Έκθεση Φυσικών και Βιολογικών Προϊόντων "NATURAL AND ORGANIC PRODUCTS ASIA" στο Hong Kong | 
29 – 31 Αυγούστου 2018. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 
•«Διεθνείς εμπορικές θεματικές εκθέσεις στην Κένυα» Σεπτέμβριος 2018. 
•Διεθνής Έκθεση Κατασκευαστών, Προμηθευτών και Καταναλωτών ειδών Χάρτου "Tissue World Istanbul 2018" στην 
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας | 4 - 6 Σεπτεμβρίου 2018. 
•Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης|8-16 Σεπτεμβρίου 2018 
•"CNR FOOD ISTANBUL", "EDT EXPO ISTANBUL" και "CNR AMBALAJ" στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας | 5 - 8  
•Διεθνής Έκθεση Αθλητικού Εξοπλισμού "SPORTS WEEK 2018" στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας | 13 - 16 Σεπτεμ-
βρίου 2018. 
•11η Διεθνής Έκθεση Ηλεκτρισμού, Φωτισμού και Εγκατάστασης "ISTANBUL LIGHT 2018" στην Τουρκία | 19 - 22 Σε-
πτεμβρίου 2018. 
•AGROfest Στερεάς Ελλάδας στη Λιβαδειά|19-23 Σεπτεμβρίου 2018 
•Athens Home Expo 2018 στην Αθήνα| 19-23 Σεπτεμβρίου 2018 
  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 
•Από τον ΣΕΒ και το ΕΒΕΑ | Επιχειρηματική Αποστολή στην Βηρυτό | 2-4 Οκτωβρίου 2018. 
•Market Expo από την ROTA στην Αθήνα  | 5 - 7 Οκτωβρίου 2018. 
•Energy Expo & Forum 2018, Second Edition στα Τίρανα| 5-6 Οκτωβρίου, 2018 
•Παγκύπρια Αγροτική - Γεωργική και έκθεση Κήπου "AgroExpo" | 5 - 7 Οκτωβρίου 2018. 
• 26η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ «KAVALAEXPO 2018» | 5-9 Οκτωβρίου 2018. 
•"FoodPanorama Expo και Οινογεύσεις 2018" στην Κύπρο | 8-9 Οκτωβρίου 2018. 
•16η Διεθνής Έκθεση Συσκευασιών Μηχανημάτων, Εκτυπώσεων & Logistics “Syskevasia”  και Έκθεση Πλαστικών, Μη-
χανημάτων, Καλουπιών και Ανακύκλωσης “Plastica 18” στην Αθήνα Metropolitan Expo|12-15 Οκτωβρίου 2018  
•16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γαστρονομίας και Οίνου και Έκθεση Τουρισμού, Πολιτισμού, Γαστρονομίας και Οίνου στην 
Αθήνα | 19-21 Οκτωβρίου 2018. 
•Textile, Leather and Fashion Industry Fair 2018, First Edition στα Τίρανα |19-20 Οκτωβρίου, 2018 
•33η Διεθνής έκθεση Κοσμήματος, Ωρολογίων, Πολύτιμών Λίθων, Μηχανημάτων & Εξοπλισμού “Kosmima 2018” στη 
Θεσσαλονίκη|20-22 Οκτωβρίου 2018  
•”Sial” Έκθεση Τροφίμων στο Παρίσι |21-25 Οκτωβρίου 2018 
•Διεθνής Έκθεση Τουρισμού "GRAND TOURIST EXPO 2018" στις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ στα Ιωάννινα | 25 - 28 Οκτω-
βρίου 2018. 
•Grand Tourist Expo 2018 στα Ιωάννινα| 25-28 Οκτωβρίου 2018 
•Construction Trade fair, Architecture and Urban Planning 2018, First Edition στα Τίρανα| 26-28 Οκτωβρίου, 2018 
 
  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 
•1η Διεθνής Έκθεση Εισαγωγών Κίνας- "1st CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO" στην Σαγκάη|5 - 10 Νοεμβρίου 
2018. 
•Διεθνής Εμπορική Έκθεση για την Τεχνολογία Φωτισμού και Αυτοματισμούς Κτιρίων "interlight MOSCOW" στη Μό-
σχα | 6-9 Νοεμβρίου 2018. 
•Regional Conference “Water Supply and Natural Resources” SHUKALB & SHUKOS, Sixth Edition στα Τίρανα| 7-9 Νο-
εμβρίου, 2018 
•34η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia» και Διεθνής Έκθεση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού «Hotelia» στη Θεσσα-
λονίκη |9-11 Νοεμβρίου 2018 
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•Η 6η έκθεση «MEAT and GRILL DAYS 2018» στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo | 10 - 12 Νοεμβρίου 2018. 
•Διεθνής Έκθεση Φυσικών και Βιολογικών Προϊόντων στη Σουηδία | 14 - 15 Νοεμβρίου 2018. 
•Έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού και ανακαίνισης Expohotel στο Π. Φάληρο | 17-19 Νοεμβρίου 2018. 
•EXPO Εστίαση στο Π. Φάληρο | 17-19 Νοεμβρίου 2018. 
•16η Διεθνής Έκθεση Middle East Organic and Natural Products Expo Dubai στη Μέση Ανατολή | 18-20 Νοεμβρίου 
2018. 
•Έκθεση "eCommerce Expo 2018" στο Ζάππειο Μέγαρο | 24 και 25 Νοεμβρίου 2018. 
•4η Grecka Panorama | 3η GREEK FOOD SHOW – Βαρσοβία Πολωνία | 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2018. 

 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

•Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών "FOODPANORAMA" στην Κύπρο | 8-9 Δεκεμβρίου 2018. 
•International Art Fair 2018 στα Τίρανα|15-16 Δεκεμβρίου, 2018 
 
  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 
•"6η ΕΞΠΟΤΡΟΦ και ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ" στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας | 1-4 Φεβρουαρίου 2019. 

Επισκεφθείτε την σελίδα του 

Επιμελητηρίου Καβάλας  

www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη Πληρο-

φόρηση
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