Παρακαλούμε οι επιχειρηματίες που θα ήθελαν να
λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό από το Επιμελητήριο
να μας στείλουν το email τους στο info@chamberofkavala.gr
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Enterprise Europe NetworkΣτην υπηρεσία της επιχείρησής σας
Υποστηρίζοντας δυναμικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις
να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν διεθνώς
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise Europe Network, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις με εξωστρεφή και καινοτόμο προσανατολισμό, με στόχο την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητάς τους. Το
δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις
ελληνικές επιχειρήσεις σε περισσότερες από 60 χώρες και συνεργάζεται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την υποστήριξή τους. Οι υπηρεσίες που
παρέχονται στις επιχειρήσεις είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες.
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Πρόσβαση σε νέες αγορές-Εξωστρέφεια
Πρόσβαση σε χρηματοδότηση
Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές Πολιτικές
Μεταφορά
τεχνολογίας & Διαχείριση καινοτομίας

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. Δέσποινα Παρασύρη και στο
info@chamberofkavala.gr
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Δραστηριότητες Διοίκησης
Σύσκεψη με αποστολή από το Μαυροβούνιο σχετικά με τα κοιτάσματα πετρελαίου της
περιοχής μας
Στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των τοπικών φορέων με την συμμετοχή αντιπροσωπείας του
Μαυροβουνίου, τους οποίους φιλοξένησε στην
πόλη μας η Energean Oil & Gas, η οποία αξιοποιεί
τα κοιτάσματα πετρελαίου της περιοχής μας. Στην
αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος του
Κοινοβουλίου της χώρας, οι Δήμαρχοι Bar & Ulinc
και ο επικεφαλής της κρατικής αρχής για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Στην σύσκεψη έγινε ενημέρωση σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις
της αξιοποίησης των κοιτασμάτων του Πρίνου
στην τοπική οικονομία της περιοχής μας αλλά και
για την απουσία αρνητικών επιπτώσεων στον
τουρισμό, στο ιχθυαπόθεμα της περιοχής κ.ο.κ. καθώς και σε όλες τις παραμέτρους της αξιοποίησης. Στην
σύσκεψη συμμετείχαν η δήμαρχος Καβάλας κα. Δήμητρα Τσανάκα, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας
κ. Μάρκος Δέμπας, ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Καβάλας κ. Ιωάννης Παναγιωτίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας κ. Βασίλης Λεμονίδης, ο πρόεδρος των ξενοδόχων Καβάλας κ. Αντώνης Μιτζάλης και ο Πρόεδρος των γρι- γρι Καβάλας κ.
Γιάννης Μανιός.

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών και Πολιτικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ).
Στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε η 52η συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών και Πολιτικών
Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης
της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου
(ΟΣΕΠ). Στις εργασίες, στις οποίες έλαβαν μέρος βουλευτές από τα κοινοβούλια των χωρών
της Μαύρης Θάλασσας, συζητήθηκε ο ρόλος
των συνδικάτων στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας στην περιοχή της ΟΣΕΠ.
Από ελληνικής πλευράς, μετείχαν στη συνεδρίαση ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας κ. Κωνσταντίνος Μορφίδης, ο οποίος ήταν και εισηγητής
επί της έκθεσης, και τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας κ.κ. Σίμος Κεδίκογλου, Δημήτριος Ρίζος και Κωνσταντίνος Σέλτσας. Καλεσμένοι επίσης στην συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ.
Μάρκος Δέμπας, η δήμαρχος Καβάλας κ. Δήμητρα Τσανάκα και ο Αντιπεριφερειάρχης ΑΜΘ κ. Θεόδωρος
Μαρκόπουλος.
Κατά την έναρξη των εργασιών, απεύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Μάρκος Μπόλαρης ο
οποίος αναφέρθηκε στην επιθυμία της Ελλάδας για την καθιέρωσή της ως βασικού πυλώνα ειρήνης, ανάπτυξης και συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Βαλκανικής και του Ευξείνου Πόντου.

4η Αποκεντρωμένη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) και
της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής & Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) με συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Δράμας.
Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου το Επιμελητήριο Δράμας συνδιοργάνωσε με την Διεύθυνση Περιφερειακής & Αστικής πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) την
4η αποκεντρωμένη συνεδρίαση για τις διασυνοριακές περιοχές. Τίτλος της εκδήλωσης ήταν «Η ενίσχυση της ανάπτυξης και της συνοχής σε Ευρωπαϊκές Διασυνοριακές Περιοχές» (Boosting
Growth and Cohesion in EU Border Regions). Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να παρουσιαστούν εργαλεία και πρακτικές επιτυχούς συνεργασίας των περιοχών σε διασυνοριακές ζώνες αλλά και να υπογραμμιστεί η σημασία των περιοχών αυτών για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών σε γειτνίαση.
Την συνεδρίαση άνοιξε με χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης ο οποίος αναφέρθηκε στο ζήτημα της προσβασιμότητας στην περιοχή μας, σχετικά με την κατασκευή του διευρωπαϊκού άξονα Ε61 όπως αυτός έχει σχεδιαστεί σε επίπεδο ΕΕ. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου επίσης αναφέρθηκε σε ζητήματα της παραοικονομίας και του παραεμπορίου στις πύλες εισόδου στην Περιφέρεια
ΑΜ-Θ καθώς και την αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας για την πάταξη του φαινομένου.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν μεταξύ άλλων με εκπροσώπους τους η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Δημήτριος Αυλωνίτης, ο κ.
Μιλέν Ομπρετένοφ, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμμάτων INTERREG του Υπουργείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων Βουλγαρίας, η επικεφαλής της DG REGIO κα Nathalie Verschelde, η κα Αγγελική Μπουζιάνη Επικεφαλής της Διαχειριστικής Αρχής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας
στην Ελλάδα και οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Πειραία, Πέλλας, Ροδόπης, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Μαγνησίας, Χαλκιδικής, Ηλιείας.

Σεμινάρια
Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές
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 αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα.
Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων
τεχνικού ασφαλείας 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 που είναι οικονομικά τακτοποιημένα,
ενώ έχει κόστος 50€ για τα μη μέλη.
Με την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση λαμβάνει προσωρινό πρωτόκολλο από το Επιμελητήριο Καβάλας
προκειμένου 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@chamberofkavala.gr

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων-Νέες προδιαγραφές
Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise
Europe Network 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 τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια 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 προστασία 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 αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα
των τριμελών επιτροπών 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

Ενεργά Προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise
Europe Network, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τα παρακάτω προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας:

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 – 15/11/2018, και ώρα 16:00
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ψηφιακό Άλμα
Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού άνω των 55.000 ευρώ που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή / και την
ψηφιακή τους αναβάθμιση.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 11/6/2018 – 15/11/2018, και ώρα 16:00
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Πράξεις που αφορούν Τεχνική Βοήθεια προς τους Δικαιούχους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περίοδος υποβολής: 10/10/2018 - 29/3/2019
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στο πλαίσιο των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ προς τους Δικαιούχους στο πλαίσιο ΣΒΑΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περίοδος υποβολής: 10/10/2018 - 29/3/2019
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αναμένεται
Υλοποίηση τοπικών και ειδικών χωρικών σχεδίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περίοδος υποβολής: 3/12/2018 - 18/1/2019
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Σύνταξη / επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Master Plans) και υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Υλοποίηση σύνταξης / επικαιροποίησης Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Master Plans) και υλοποίηση Σχεδίων
Ασφάλειας Νερού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περίοδος υποβολής: 8/10/2018 - 30/11/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων της Περιφέρειας Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περίοδος υποβολής: 15/10/2018 - 29/3/2019
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα νέα προγράμματα σπουδών
και στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και αναθεώρηση και παραγωγή (όπου κρίνεται αναγκαία) των
προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 2/10/2018 - 15/11/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δημιουργία θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΝΕΕΤ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Δημιουργία θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περίοδος υποβολής: 15/10/2018 - 30/11/2018
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

Επιχειρούμε Έξω
Προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, 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

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

Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια
Ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία θα
περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή
θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 2/10/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ

Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής (Γ΄ Κύκλος), για 2.082 θέσεις πλήρους απασχόλησης
Δημοσιεύτηκε η με αριθμό 10/2018 Δημόσια Πρόσκληση η οποία αφορά στη δημιουργία 2.082 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και
Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Γ΄κύκλος), για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

Το «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές
προσωρινής υποδοχής» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και σε περίπτωση μετάπτωσης, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ).
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας
18 ετών και άνω, ξεκινά την Τετάρτη 31/10/2018 και ώρα 14:00 και λήγει τη Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα
12η μεσημβρινή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο –αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(www.oaed.gr).

Επιχειρηματική πληροφόρηση
Δυνατότητα απασχόλησης σε επιχειρήσεις για νέους επιχειρηματίες χωρίς κόστος μέσω
του προγράμματος Erasmus for Young Entrepreneurs
Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι είναι σε ισχύ το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
ανταλλαγής για νέους επιχειρηματίες (Erasmus for Young Entrepreneurs).
Το πρόγραμμα «Erasmus for Young Entrepreneurs», βοηθά φιλόδοξους Ευρωπαίους επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν και/ ή να διευθύνουν με επιτυχία μία μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη. Νέοι επιχειρηματίες συναντώνται και ανταλλάσσουν γνώσεις και επιχειρηματικές ιδέες
με έναν έμπειρο επιχειρηματία, κοντά στον οποίο μένουν και συνεργάζονται για μία περίοδο 1-6 μηνών. Η
διαμονή χρηματοδοτείται κατά ένας μέρος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν :
α) εν δυνάμει επιχειρηματίες ή νέοι επιχειρηματίες , ανεξαρτήτου οικονομικής δραστηριότητας, με εμπειρία
έως τρία χρόνια.
β) επιχειρήσεις (ιδιοκτήτες – διευθυντές μια μικρής ή μεσαίας επιχείρησης), ως επιχειρηματίας υποδοχής,
ανεξαρτήτου οικονομικής δραστηριότητας, με εμπειρία περισσότερη από τρία χρόνια.
Ως νέος επιχειρηματίας, θα επωφεληθεί με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα από την on-the-job εκπαίδευση σε μια μικρή ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση σε οποιαδήποτε από τις συμμετέχουσες χώρες.
Αυτό θα διευκολύνει το επιτυχημένο ξεκίνημα την επιχείρησης του ή την ενίσχυση της νέας επιχείρησής του.
Μπορεί επίσης να επωφεληθεί από την είσοδο σε νέες αγορές, διεθνείς συνεργασίες καθώς και από την
πιθανή δυνατότητα συνεργασίας με νέους επιχειρηματίες του προγράμματος.
Σαν οικοδεσπότης επιχειρηματίας, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, μπορεί να επωφεληθεί από νέες ιδέες
από έναν νέο επιχειρηματία στην δικιά του επιχείρηση. Μπορεί να έχει ειδικές δεξιότητες ή γνώσεις σε έναν
τομέα στον οποίο να μην έχει εξειδίκευση, το οποίο θα συμπληρώνει το δικό του. Οι

περισσότεροι επιχειρηματίες οικοδεσπότες απήλαυσαν την εμπειρία όπου αποφάσισαν να φιλοξενήσουν εν
συνεχεία και άλλους επιχειρηματίες.
Είναι πραγματικά μια win-win συνεργασία σύμφωνα με την οποία και οι δύο πλευρές μπορούν να ανακαλύψουν νέες Ευρωπαϊκές αγορές ή επιχειρηματικούς εταίρους, διαφορετικούς τρόπους για την επιχειρηματική
δραστηριότητα. Μακροπρόθεσμα, θα επωφεληθούν από διευρυμένες δυνατότητες δικτύωσης, και, πιθανόν,
εάν αποφασίσουν στην συνέχιση της συνεργασίας τους, ενδεχομένως μακροπρόθεσμα επιχειρηματικούς εταίρους (π.χ. κοινές επιχειρήσεις, υπεργολαβία δραστηριοτήτων, προμηθευτής /εργολαβικές σχέσεις).
Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο χρόνια (έως Ιανουάριο 2020) και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του.
Περισσότερες πληροφορίες για τον οδηγό του προγράμματος μπορείτε να βρείτε εδώ

Διοργάνωση 7ου συνέδριου αγροτεχνολογίας του ελληνοαμερικάνικου επιμελητήριου
Το Ελληνο – Αμερικανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Επιτροπή Αγροτεχνολογίας του, διοργανώνει
το 7ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο : «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Συμβολαιακή Γεωργία : Πρακτικές που δημιουργούν αξία» το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις
του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
Το φετινό Συνέδριο εστιάζει στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της σύγχρονης αγροδιατροφικής επιχείρησης
που αποτελεί ζωντανό κύτταρο της ανάπτυξης της υπαίθρου. Η εταιρική φήμη και εικόνα μιας επιχείρησης
είναι καθοριστικής σημασίας εργαλεία ώστε να την καταστήσουν ανταγωνιστικότερη, ελκυστικότερη και ανθεκτικότερη σε περιόδους κρίσης. Ως εκ τούτου, αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που υιοθετούν υπεύθυνες πρακτικές, όσο και ή έκταση των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Παράλληλα το Συνέδριο εστιάζει στον κρίσιμο τομέα της αλυσίδας γεωργικών εισροών που αφορούν την
πρωτογενή παραγωγή. Η ανάγκη για εγγυημένη πρόσβαση σε προϊόντα διασφαλισμένης ποιότητας και ποσότητας σε καθορισμένες τιμές, έχει επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο τη συμβολαιακή γεωργία. Με την
παρουσίαση χαρακτηριστικών εφαρμογών θα αναδειχθούν τα οφέλη, οι προοπτικές και οι προκλήσεις των
συμβολαίων παραγωγής.
Όπως και στα προηγούμενα συνέδρια, έτσι και φέτος, αναμένεται να συμμετάσχει σημαντικός αριθμός διακεκριμένων επιχειρηματιών, υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων, εκπροσώπων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, του κλάδου των δικτύων διανομής, αγροτικών συνεταιρισμών και τοπικών φορέων, επιστημόνων και στελεχών της αρμόδιας πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας της χώρας.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 286 453, κος Τσαβδάρογλου Νικόλαος .

Ανακοινώθηκε το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους
Την κατάρτιση ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς
και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία
αναρτήθηκε στη «Διαύγεια». (ΦΕΚ Β΄ 4504/12.10.2018 _ Αριθμ. οικ. 52618/1218). Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το
πρόγραμμα έχει διττό στόχο: α) την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην
αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική
κρίση, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και β) την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε
άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας, το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην
ελληνική οικονομία, γενικότερα.

Αντικείμενο του ειδικού προγράμματος είναι η απασχόληση 5.500 άνεργων πτυχιούχων (ωφελούμενοι) σε
υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και
οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα (φορείς υποδοχής). Ως φορείς υποδοχής ορίζονται τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Τουρισμού και Υγείας και οι εποπτευόμενοι από τα ανωτέρω δημόσιοι φορείς. Οι φορείς
υποδοχής υποβάλλουν στον ΟΑΕΔ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα, και στη συνέχεια, η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ εκδίδει τη σχετική απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα.

Υπ. Οικονομίας: Ξεκινά το πρόγραμμα «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού
Υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Δραγασάκη η 1η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.
Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες και θα αναρτηθεί στον
οικείο ιστότοπο του αναπτυξιακού νόμου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου.
Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018.

Υποχρεωτικά POS σε δεκάδες ακόμα κλάδους
Χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν σύντομα να εγκαταστήσουν μηχανήματα POS με
στόχο σταδιακά να ενταχθεί το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Τη σχετική απόφαση αναμένεται να
εκδώσει στα τέλη του μήνα το υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις συζητήσεις ανάμεσα στα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών έχουν εξεταστεί διάφορα σενάρια για το ποιοι κλάδοι θα ενταχθούν και αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι το μέτρο πρέπει να επεκταθεί υποχρεωτικά στα θέατρα, στους κινηματογράφους, στα ταξί και
στα περίπτερα μεταξύ άλλων.
Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι το προσεχές διάστημα θα ληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με στόχο την αύξηση των δημοσίων εσόδων αλλά και την αύξηση των συναλλαγών μέσω «πλαστικού» χρήματος, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ελέγχονται καλύτερα οι επιχειρήσεις.

Έρχεται ρύθμιση οφειλών για όσους είχαν κλείσει βιβλία και μπλοκάκια
Έρχεται ρύθμιση οφειλών προς ταμεία και εφορία για όσους είχαν κλείσει βιβλία και μπλοκάκια,
όπως ανέφερε σε συνέντευξή του ο ειδικός γραμματέας ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης.
Για όσους δεν έχουν πλέον εμπορική ιδιότητα ή έχουν κλείσει τα βιβλία τους και έχουν από παλιά οφειλές
στα ταμεία και την εφορία, δεν υπήρχε στοχευμένη ρύθμιση χρεών πλην των παγίων 12 δόσεων, «αυτή την
στιγμή τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας ετοιμάζουν ρύθμιση για τις ομάδες που δεν
καλύπτονταν είτε από το Νόμο Κατσέλη – Σταθάκη είτε από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό» είπε ο κ. Κουρμούσης. Μία τέτοια ρύθμιση, όπως εκτίμησε, «θα παρουσιαστεί ως το τέλος του έτους».
Από τους ελεύθερους επαγγελματίες «αρκετοί που είχαν κλείσει τα μπλοκάκια γιατί δεν άντεξαν τα χρέη,
αλλά ήθελαν να δραστηριοποιηθούν, τον τελευταίο χρόνο έχουν προβεί σε ενέργειες και τα ξανανοίγουν,
γιατί ο εξωδικαστικός μηχανισμός τους παρείχε την δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη και με «κούρεμα» και
σε 120 δόσεις», όπως είπε. «Στον εξωδικαστικό από όλες τις κατηγορίες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία πάνω
από 50.000, έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 4.000 και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία πάνω
από 650».

ΠΟΛ.1184/2018 Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής
αποθήκευσης
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4512/Β/15.10.2018 η ΠΟΛ. 1184/27.09.2018/ΑΔΑ: 6ΗΗΣ46ΜΠ3Ζ-15Ο απόφαση του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κ. Γ. Πιτσιλή με θέμα Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή
σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής
αποθήκευσης (δείτε το ΦΕΚ εδώ )
Ειδικότερα, καθιερώνεται διαδικασία για τη συγκέντρωση εγχώριων εμπορευμάτων σε μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, χωρίς να υπάρχει ανάγκη ταμειακής εκροής για την καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων,
με στόχο την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας και την ανταπόκριση στις ανάγκες της ναυτιλίας για
άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πλοίων τους.
Επίσης, διευκολύνεται η συγκέντρωση εμπορευμάτων προερχόμενων από τρίτες χώρες μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του εξωτερικού σε εγκεκριμένες αποθήκες στη χώρα μας, ώστε στη συνέχεια να τα διοχετεύουν στις αγορές της Ευρώπης και της Ανατολής, ενώ παράλληλα τονώνονται τα έσοδα της χώρας, αφού
οι δασμολογικές επιβαρύνσεις θα καταβάλλονται κατά την είσοδό τους στη χώρα μας. Επιπλέον, τα πρόσωπα, που διαχειρίζονται τους χώρους αποθήκευσης πρέπει κυρίως να πληρούν αυστηρά ευρωπαϊκά κριτήρια φερεγγυότητας, να συμμορφώνονται διαχρονικά με τις ισχύουσες διατάξεις της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας, να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα, στοιχεία που τους καθιστούν εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, διασφαλίζοντας έτσι κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του δημοσίου και την
αποφυγή καταστρατηγήσεων. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόβλεψη για ηλεκτρονικοποίηση της όλης διαδικασίας που θα διευκολύνει τον έλεγχο αλλά και θα μειώσει το διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων,
με απώτερο στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου απλουστευμένες υπηρεσίες προς τον εμπορικό κόσμο.

Ρύθμιση χρεών στο δημόσιο έως 24 δόσεις- πώς θα μπουν όσοι έχασαν την πρώτη ευκαιρία
Μια δεύτερη ευκαιρία να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στο Δημόσιο, όλοι όσοι βγήκαν εκτός ρύθμισης γιατί
έχασαν την πληρωμή δύο εμπρόθεσμων δόσεων δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και των αρμοδιοτήτων της, η ΑΑΔΕ απάντησε σε ερώτηση σχετικά
με τη δυνατότητα νέας ρύθμισης προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία σε όσους έχουν απωλέσει την
αρχική. Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ διευκρινίζει:
Mε τις τρέχουσες ρυθμίσεις, στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των
βεβαιωμένων στη φορολογική Διοίκηση οφειλών τους σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής έως 12 ή 24
ισόποσων μηνιαίων δόσεων ανάλογα με το είδος φόρου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στις διατάξεις για την πάγια ρύθμιση.
Ισχύουν, επίσης, οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στους
οφειλέτες του Δημοσίου, να υπαγάγουν σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής το σύνολο των βεβαιωμένων
στις Φορολογικές Αρχές οφειλών τους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Οι ανωτέρω οφειλές δύναται να ρυθμιστούν σε μηνιαίες δόσεις, έως δώδεκα (12), κατ' εξαίρεση παρέχεται
η δυνατότητα καταβολής σε μηνιαίες δόσεις έως τις εικοσιτέσσερις (24) για οφειλές που καταβάλλονται εφάπαξ.

e-τιμολόγια υποχρεωτικά από 1 Ιανουαρίου 2020
Την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-τιμολόγια) έως τον Δεκέμβριο του 2018
και την πλήρη εφαρμογή του από την 1-1-2020 σχεδιάζει η ΑΑΔΕ, όπως προκύπτει από την αναθεώρηση του
φετινού επιχειρησιακού της σχεδίου, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η εφαρμογή του μέτρου της «ηλεκτρονικής τιμολόγησης» σημαίνει πολύ απλά ότι τα τιμολόγια, τα οποία
αποτυπώνουν τα στοιχεία των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, θα εκδίδονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και τα δεδομένα τους θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας από τους εκδότες
στους λήπτες, ενώ ταυτόχρονα θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και στα συστήματα ΤΑΧΙS και TAXISnet της ΑΑΔΕ. Οι λήπτες από την πλευρά τους θα επιβεβαιώνουν αυτόματα τα δεδομένα των τιμολογίων που θα τους
αποστέλλονται και ταυτόχρονα θα διαβιβάζουν κι αυτοί τα δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.
Με τον τρόπο αυτό οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (χονδρικές πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών κ.λπ.) θα
παρακολουθούνται, θα διασταυρώνονται και θα επαληθεύονται αυτόματα τη στιγμή της πραγματοποίησής
τους σε πραγματικό χρόνο.
Ειδικότερα, με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα καταργηθεί η σημερινή διαδικασία εκτύπωσης και διακίνησης των τιμολογίων σε χάρτινη μορφή για όλες τις συναλλαγές μεταξύ φυσικών και νομικών
προσώπων που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, δηλαδή μεταξύ επιχειρήσεων-ελευθέρων επαγγελματιών καθώς και άλλων νομικών προσώπων και οντοτήτων. Η διαδικασία αυτή θα αντικατασταθεί από την
υποχρεωτική ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση των τιμολογίων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
Ταυτόχρονα, τα στοιχεία των τιμολογίων που θα εκδίδονται και θα διακινούνται ηλεκτρονικά μεταξύ επιχειρήσεων ή και ελευθέρων επαγγελματιών θα διαβιβάζονται και στις πληροφοριακές υποδομές της ΑΑΔΕ για
άμεσο έλεγχο και διασταύρωση. Με τη διαδικασία αυτή οι φορολογικές αρχές θα γνωρίζουν εξ αποστάσεως
και σε πραγματικό χρόνο το ύψος των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων ή και ελευθέρων επαγγελματιών.

Χρηματοδότηση με 100 εκατ. Ευρώ καινοτόμων επενδύσεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Την ενεργοποίηση -προκήρυξη του προγράμματος- καθεστώτος «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις» συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ για το 2018 άνοιξε η υπογραφή της
ΚYA του υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη και του αναπλ. υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Φωτάκη.
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα θα
πρέπει να έχουν εξασφαλίσει υποχρεωτικά βεβαίωση καινοτομίας από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Δηλαδή, πριν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), θα πρέπει να έχουν λάβει βεβαίωση από τη ΓΓΕΤ ότι το
επενδυτικό τους σχέδιο είναι καινοτόμο. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι (το επενδυτικό σχέδιο)
αφορά την ανάπτυξη τεχνολογίας ή και τη διά της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, παραγωγή
καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών. Για την αξιολόγηση του
καινοτομικού χαρακτήρα των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης
από τη ΓΓΕΤ θα συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα εξετάζει τα επενδυτικά σχέδια κατά απόλυτη χρονική
προτεραιότητα υποβολής τους και η σχετική βεβαίωση ή απόρριψη θα εκδίδεται εντός 45 ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του φακέλου στη ΓΓΕΤ με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Υποχρεωτική δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού από τις 13 Δεκεμβρίου 2018
Στην υποχρέωση δήλωσης των επαγγελματικών λογαριασμών που είναι συνδεδεμένοι με τερματικά POS στην
εφορία έως τις 13 Δεκεμβρίου 2018, αναφέρεται ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
Σημειώνεται πως κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 13 Σεπτεμβρίου προβλέπει την υποχρεωτική δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού από
όσους ήδη έχουν επαγγελματική δραστηριότητα και υποχρέωση αποδοχής πληρωμών

με ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και την επιβολή προστίμου 1.000 ευρώ σε όσους δε συμμορφωθούν εντός τριών
μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης
Οι δικαιούχοι πληρωμής με ηλεκτρονικά μέσα υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τους επαγγελματικούς λογαριασμούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που
διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης
δραστηριότητας που υπάγεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας με υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω POS. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών μηνών
από τη δημοσίευση της παρούσας.
Στον επαγγελματικό λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του
επαγγελματικού λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

ΕΦΚΑ: Οι συνταξιούχοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για τα αναδρομικά
Η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) έθεσε από τη Δευτέρα 22/10 σε λειτουργία on
line εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως που αφορά στις μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και
υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη (αναδρομικά).
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του φορέα, η εν λόγω αίτηση θα απευθύνεται προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή τους τομείς επικουρικής ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια/επικουρική σύνταξη και
αποσκοπεί πρωτίστως στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και στην αποφυγή σώρευσης αιτήσεων στις
αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων. Η on-line εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο
του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους.

Τέλος η βίζα για τους Έλληνες που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ
Οριστικά χωρίς βίζα θα ταξιδεύουν οι Έλληνες πολίτες στις ΗΠΑ, καθώς παύει η περιοδική αξιολόγηση της
διαδικασίας, που ίσχυε μέχρι τώρα. Σύμφωνα με επιστολή, των αρμόδιων αμερικανικών αρχών προς την
υπουργό Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη, η χώρα μας δεν χρειάζεται βίζα, καθώς παραμένει στο
Πρόγραμμα Απαλλαγής θεώρησης Εισόδου στις ΗΠΑ (Visa Waiver Program).
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, το σημαντικότερο είναι πως ενώ μέχρι τώρα και ειδικά μετά την έκδοση των
νέων διαβατηρίων, που θεωρούνται πολύ υψηλής ασφάλειας, οι Έλληνες πολίτες δεν χρειάζονταν μεν βίζα,
αλλά κάθε χρόνο γινόταν αξιολόγηση από τις ΗΠΑ της όλης διαδικασίας, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση, δεν θα γίνεται ούτε η ετήσια αξιολόγηση που γινόταν.
Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ δέχονται στην Ελλάδα να τηρούνται αυστηρά όσα απαιτούνται από το αμερικανικό
κράτος και θεωρούν ότι θα συνεχίσουν να γίνονται χωρίς παρεκκλίσεις.

Εξαπάτηση Ελλήνων επιχειρηματιών
Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του για τις παρακάτω περιπτώσεις εξαπάτησης Ελλήνων επιχειρηματιών από επιχειρήσεις του εξωτερικού
α) Σας γνωρίζουμε ότι ο Ελληνόφωνος Τούρκος υπήκοος κ. Ozcan SERIF (πλέον χρησιμοποιεί το όνομα
Mehmet Yusuf ASLANPAY) εξακολουθεί, σύμφωνα με καταγγελίες εξαπατηθέντων επιχειρηματιών, να εμφανίζεται ως δήθεν εκπρόσωπος εταιρειών και καταφέρνει να πείθει τους ενδιαφερόμενους εισαγωγείς λευκών

ειδών να προκαταβάλουν χρήματα για την αποστολή των εμπορευμάτων, τα οποία ουδέποτε παραλαμβάνουν.
Κατόπιν τούτου παρακαλούμε να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις εμπορικές συναλλαγές σας με Τούρκους
επιχειρηματίες και ειδικότερα με τον προαναφερόμενο και να απευθυνθείτε στα Γραφεία ΟΕΥ Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας, σε περιπτώσεις που δεν έχετε τα πλήρη στοιχεία εταιρικής επικοινωνίας των δυνητικών συνεργατών σας ή δεν έχετε σαφή εικόνα της νομικής υπόστασης και βασικών στοιχείων της προς συνεργασία εταιρείας
β) Σας γνωρίζουμε ότι, παρά την έκταση που έχει λάβει το εν λόγω ζήτημα στην Ελλάδα, οι καταγγελίες ελληνικών εταιρειών-θυμάτων παραπλάνησης της εταιρείας DAD-Deutscher Adressdienst GmbH προς το γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών πολλαπλασιάζονται. Συνολικώς, εκτός της τελευταίας 2ετίας έχουν υπάρξει
30 σχετικές καταγγελίες, εκ των οποίων 20 περίπου τον τελευταίο χρόνο.
Η συγκεκριμένη εταιρεία, διαφημίζοντας την προσφορά υποτιθέμενης υπηρεσίας που αφορά σε παραχώρηση (συμπλήρωση ή διόρθωση) των εκάστοτε εταιρικών στοιχείων σε έναν παραπλανητικό «Ευρωπαϊκό
Επιχειρηματικό Αριθμό» (European Business Number), η οποία προσφέρεται χωρίς χρέωση, μετέρχεται αθεμίτων πρακτικών, όπως την παραπλανητική παραπομπή σε υποτιθέμενο «Ευρωπαϊκό» επιχειρηματικό κατάλογο ή την αναγραφή των όρων της «διαφημιστικής καταχώρησης» με μικρότερους χαρακτήρες εντός μιας
μεγαλύτερης παραγράφου. Η συμπλήρωση των στοιχείων και η αποστολή του υπογεγραμμένου εντύπου εκ
μέρους των ελληνικών επιχειρήσεων, εκλαμβάνεται από την εταιρεία αυτομάτως ως δεσμευτικό «συμβόλαιο
«διάρκειας τριών ετών με την χρέωση των «διαφημιστικών υπηρεσιών» να ανέρχεται σε 771 ευρώ ετησίως,
την εξόφληση των οποίων απαιτεί με αλλεπάλληλες αποστολές τιμολογίων, αρνούμενη ταυτοχρόνως την
μονομερή ακύρωση του «συμβολαίου» από πλευράς αντισυμβαλλόμενων.
Εν συνεχεία, η γερμανική εταιρεία απειλεί τις ελληνικές «αντισυμβαλλόμενες» επιχειρήσεις με άσκηση ενδίκων μέσων, προβαίνοντας στην αποστολή συνεχών υπομνηστικών αποπληρωμής, συχνά μάλιστα με προσαύξηση των οφειλόμενων ποσών λόγω υπερημερίας. Εσχάτως δε έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις ενεργοποίησης ελληνικών εισπρακτικών εταιρειών, εκ μέρους της DAD GmbH, προς είσπραξη των οφειλόμενων ποσών,
με ταυτόχρονη πρόταση προς τις ελληνικές εταιρείες διακανονισμού (ήτοι μείωσης) της συνολικής οφειλής
και οριστική λύση του «συμβολαίου».
To Enterprise Europe Network Ελλάδος, μέλος του οποίου είναι και το Επιμελητήριο Καβάλας, μετά από επικοινωνία με το αντίστοιχο Γραφείο του Enterprise Europe Network στο Αμβούργο, προτρέπει τις επισπεύδουσες εταιρείες να μην υπογράφουν τα σχετικά παραπλανητικά έντυπα και, σε περίπτωση που έχουν ήδη
προχωρήσει σε υπογραφή, να αγνοούν τα σχετικά τιμολόγια.

Υποχρέωση Υποβολής Αποδεικτικού Φορολογικής Δήλωσης στο Γ.Ε.Μ.Η. από τις Μη Κεφαλαιουχικές 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
10 χρόνια Ευρωπαϊκό Δίκτυο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe
Network

Το 2018, το Enterprise Europe Network συμπληρώνει 10 χρόνια από την ίδρυσή του. Όπως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος οι εταίροι του δικτύου από όλο τον κόσμο, στους οποίους ανήκει και το Επιμελητήριο Καβάλας,
συναντήθηκαν στο ετήσιο συνέδριο του Δικτύου που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη 23-25 Οκτωβρίου.

Ποιους έχει βοηθήσει το Δίκτυο;
Ενσωματωμένες σε τοπικές επιχειρηματικές δομές και συνδεδεμένες σε ολόκληρο τον κόσμο, οι 600 συνεργαζόμενες οργανώσεις του Δικτύου βρίσκονται σε τέλεια θέση για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις σε δεκάδες τομείς σε πάνω από 60 χώρες.
Οι σύμβουλοι δικτύων υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις σε τομείς από τη γεωργία μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη
με πρακτικές συμβουλές και αξιόπιστες διασυνδέσεις. Ο μοναδικός τους συνδυασμός τοπικής γνώσης και
παγκόσμιας εμβέλειας σημαίνει ότι χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους όλο και πιο γρήγορα.
Πώς το δίκτυο βοήθησε τις επιχειρήσεις;
Σχεδόν μισό εκατομμύριο επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί από εξατομικευμένες επιχειρηματικές συμβουλές
που τους βοήθησαν να ενισχύσουν την δυναμική τους διεθνώς.
Περισσότεροι από 230.000 εταιρείες έχουν πραγματοποιήσει 700.000 διεθνείς επιχειρηματικές συνδέσεις
μέσω πρωτοβουλιών που διευθύνονται από το δίκτυο, όπως επιχειρηματικές συναντήσεις και επιχειρηματικές αποστολές.
Περίπου 10.000 επιχειρήσεις έχουν ήδη επωφεληθεί από προσαρμοσμένες υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας που εισήχθησαν το 2014. Ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις υψηλού δυναμικού επωφελούνται ήδη από
τις στοχευμένες υπηρεσίες κλιμάκωσης οι οποίες εισήχθησαν το 2017 στο Δίκτυο.

Γιατί να έρθετε στο Δίκτυο;
Αυτές είναι μόνο μερικές από τις εταιρείες που έχουν επωφεληθεί από την υποστήριξη του Δικτύου. Οι εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής στρέφονται στο Δίκτυο ως ένας αξιόπιστο συνεργάτη με
αποδεδειγμένο ιστορικό, βοηθώντας τις εταιρείες να επιτύχουν τις διεθνείς τους φιλοδοξίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορείτε να λάβετε από το Enterprise Europe Network μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του Δικτύου στο Επιμελητήριο Καβάλας στα τηλέφωνο 250 222212 κα.
Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) ή κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ. 11) και στο email info@chamberofkavala.gr

Διεθνή Βραβεία Μελιού Λονδίνου - London International Honey Awards (LIHA 2019)
Στα Διεθνή Βραβεία μελιού Λονδίνου που θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Απριλίου 2019, θα μπορούν
να συμμετάσχουν οι παραγωγοί μελιού από όλες τις χώρες συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.londonhoneyawards.com.
Στόχος των διαγωνισμών είναι να στηρίξουν τους παραγωγούς μελιού, τους μελισσοκόμους ώστε να βελτιώσουν την εικόνα του εμπορικού τους σήματος προωθώντας προϊόντα μελιού υψηλής ποιότητας σε κάθε
μορφή εμπορίου, αλλά και της κατανάλωσης. Στον διαγωνισμό θα δοθούν βραβεία ποιότητας μελιού και
καλύτερης συσκευασίας.

Υποβάλετε την υποψηφιότητά σας στα Greek Exports Awards 2018!
Στον «αέρα» βρίσκεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή υποψηφιότητας στα φετινά βραβεία του
θεσμού Greek Exports Awards 2018, που συν-διοργανώνουν για 7η χρονιά η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με
την Ethos Awards επιβραβεύοντας τους ανθρώπους, τις ιδέες και τις συνεργασίες μεταξύ των κορυφαίων
εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας.
Τα φετινά Greek Exports Awards 2018 προσκαλούν τις «πρωταγωνίστριες» επιχειρήσεις που διαθέτουν ισχυρό όραμα και επιχειρηματικές πρακτικές πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, να καταθέσουν υποψηφιότητα μέχρι την 9η Νοεμβρίου στο exports.ethosawards.eu, επιλέγοντας μεταξύ των 19 συνολικά κατηγοριών βραβείων, στις 4 διαφορετικές θεματικές ενότητες, που αντιστοιχεί στο έργο και τις δραστηριότητες
τους.
Μπορείτε να υποβάλετε την υποψηφιότητά σας εδώ

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 ενδιαφέρον τους με τα γραφεία του Επιμελητηρίου στο τηλέφωνο 2510 222212 κ. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ.
4) ή κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ.11) και στο email info@chamberofkavala.gr

Ζητήσεις
1) Η τούρκικη εταιρεία ADAS CHAIR που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής επίπλου, κυρίων
καρεκλών και τραπεζιών και εξάγει σε ξένες χώρες όπως ΗΠΑ, Αγγλία, Καναδά, Γερμανία, Δανία και
Ισραήλ αναζητά συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: site:
www.adas.com, email: info@adas.com.tr και στο +90 2323768422

Προσφορές
1) Ιταλική εταιρεία, με χρόνια παρουσία στον χώρο, εξειδικευμένη σε αντικείμενα για φυτώρια και ανθοκόμους αναζητά νέους διανομείς (Κωδ. BOIT20180903004)

Επιχειρηματικές Αποστολές
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει για την πραγματοποίηση των παρακάτω επιχειρηματικών αποστολών σε συνεργασία με το Ελληνο-τουρκικό Επιμελητήριο
α. Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη στην έκθεση «60th Aysaf international exhibition
for footwear materials, components, leather and technologies», 27-30 Νοεμβρίου 2018
β. Επιχειρηματική αποστολή στην Αττάλεια στην έκθεση «18th Growthech international greenhouse, agricultural technology and livestock equipment fair”, 27-30 Νοεμβρίου 2018
γ. Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη στην έκθεση «Sirha Istanbul», 28 Νοεμβρίου-1
Δεκεμβρίου 2018
δ. Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη στην έκθεση «6th Medical Equipment fair and Integrated Health Services», 5-8 Δεκεμβρίου 2018
ε. Επιχειρηματική αποστολή στην Προύσα στην έκθεση «10th International sheet metal processing technologies», 28 Νοεμβρίου- 1 Δεκεμβρίου 2018
Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν:
1) Το κόστος του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων με πρωινό.
2) Το κόστος μεταφοράς από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο και αντιστρόφως καθημερινά.
3) Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση

Επιχειρηματικές συναντήσεις
ViniTech-Sifel 2018 International Business Meetings (B2B)
Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα της Οινοποιίας, της Δενδροκομίας και των Οπωροκηπευτικών στο Μπορντό της Γαλλίας, στο πλαίσιο της ομώνυμης διεθνούς έκθεσης.
Στο πλαίσιο της έκθεσης ViniTech-Sifel, διοργανώνεται η εκδήλωση ViniΤech-Sifel 2018 International Business
Meetings, σκοπός της οποίας είναι να πραγματοποιηθούν επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B) μεταξύ επιχειρήσεων των κλάδων της οινοποιίας, της δενδροκομίας και των οπωροκηπευτικών από τις συμμετέχουσες
χώρες. Η εκδήλωση, που αποτελεί πρωτοβουλία του δικτύου Enterprise Europe Network, θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την έκθεση ViniTech-Sifel, δηλαδή μεταξύ 20-22 Νοεμβρίου 2018 στο Μπορντό της Γαλλίας.
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ολοκληρωμένης Επιχειρηματικής Υποστήριξης
“Enterprise Europe Network-Hellas”, προσκαλεί εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στον ευρωπαϊκό χώρο, να
συμμετέχουν στη Διεθνή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων “ViniTech-Sifel 2018 International
Business Meetings”.

B2B – Προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις
Το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Περιφέρειας Nouvelle-Aquitaine της Γαλλίας, στην οποία ανήκει το Μπορντό, σε συνεργασία με το Δίκτυο “Enterprise Europe Network”, διοργανώνουν μια εκδήλωση
Επιχειρηματικών Συναντήσεων (ViniTech-Sifel 2018 International Business Meetings), ώστε επιχειρήσεις
στους κλάδους:
 Εξοπλισμός οινοποιιών και κελαριών (Winery and cellar equipment)
 Τεχνικές καλλιέργειας (Farming techniques)
 Υπηρεσίες (Services)
 Εμφιάλωση και συσκευασία (Bottling and packaging)
να πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις (B2B) με επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στην
εκδήλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο
Καβάλας στο 2510 222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ.4) ή κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ. 11) και στο
email info@chamberofkavala.gr

Internet of things: opportunities for the tourism industry EEN Matchmaking Event κατά τη
διάρκεια του 13th edition of the Innovation and Tourism International Seminar στην Μαγιόρκα
Σε αυτή τη 13η χρόνια διοργάνωσης του Innovation and Tourism International Seminar πρόκειται να αναλύσουμε μία από τις τεχνολογίες που αναμένεται να καθορίσουν ένα σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
τις εταιρείες κατά τα επόμενα χρόνια. Το διαδίκτυο των πραγμάτων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της
εμπειρίας των ταξιδιωτών και των δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης με τους πελάτες για εκείνες τις εταιρείες
που ενσωματώνουν τις γνώσεις του IoT στη στρατηγική τους. Επιτρέπει επίσης την απλοποίηση των λειτουργιών, τη βελτίωση των προβλέψεων και τη βελτιστοποίηση των πόρων. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο
ημερών του Σεμιναρίου θα αναλύσουμε πώς η εισαγωγή αισθητήρων που συνδέονται με το Διαδίκτυο σε
κτίρια, οχήματα και συσκευές θα δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες στην τουριστική βιομηχανία
Στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2018, εκπρόσωποι δημόσιων διοικήσεων, επιχειρηματιών, ερευνητών, καθηγητών,
φοιτητών και επαγγελματιών διαφορετικών τομέων, μεταξύ άλλων, θα συναντηθούν για να συζητήσουν και
να αναλύσουν το θέμα που αφορά το Διαδίκτυο των πραγμάτων και τις ευκαιρίες του για τον τουριστικό
κλάδο. Στόχος του σεμιναρίου είναι να προωθήσει τη μεταφορά γνώσεων και να προωθήσει την καινοτομία
σε ολόκληρη την τουριστική βιομηχανία προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των Βαλεαρίδων
Νήσων.
Στα πλαίσια της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β όπου προγραμματίζονται 20λεπτες διμερείς συναντήσεις ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους κάθε
συμμετέχοντος για να βρεθούν διεθνείς επιχειρηματικοί και τεχνολογικοί εταίροι.
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ολοκληρωμένης Επιχειρηματικής Υποστήριξης
“Enterprise Europe Network-Hellas”, προσκαλεί εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στον ευρωπαϊκό χώρο, να
συμμετέχουν στη Διεθνή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων “Internet of things: opportunities for the
tourism industry ”.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο
Καβάλας στο 2510 222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ.4) ή κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ. 11) και στο
email info@chamberofkavala.gr

Εκθέσεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
























ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
EGE Construction Materials and Technologies Fair στην Σμύρνη|01-04 Νοεμβρίου 2018
Ceramica Market & Expo στο Κάιρο|1-4 Νοεμβρίου 2018
1η Διεθνής Έκθεση Εισαγωγών Κίνας- "1st CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO" | 5 - 10 Νοεμβρίου 2018.
Διεθνής Εμπορική Έκθεση για την Τεχνολογία Φωτισμού και Αυτοματισμούς Κτιρίων "interlight
MOSCOW" στη Μόσχα | 6-9 Νοεμβρίου 2018.
FURNITURE ISTANBUL στην Κωνσταντινούπολη|6-11 Νοεμβρίου 2018
Η 6η έκθεση «MEAT and GRILL DAYS 2018» στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo | 10 - 12 Νοεμβρίου 2018.
Formnext, Διεθνής έκθεση για την επόμενη γενιά στις τεχνολογίας Παραγωγής| 13-16 Νοεμβρίου
2018 Φρανκφούρτη
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 | 1820 Νοεμβρίου 2018.
Food & Drinks Fair στο Βελιγράδι | 21-24 Νοεμβρίου 2018
Έκθεση "eCommerce Expo 2018" στο Ζάππειο Μέγαρο | 24 και 25 Νοεμβρίου 2018.
Greenhouse, Agricultural equipment and technologies fair στην Αττάλεια|28/11-01/12 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.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
"6η ΕΞΠΟΤΡΟΦ και ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ" στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας | 1-4 Φεβρουαρίου
2019.
Διεθνής Έκθεση για την προώθηση φρούτων και λαχανικών για επαγγελματίες "Fruit Logistica
2019" στο Βερολίνο | 6-8 Φεβρουαρίου 2019.
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
«Detrop» 28η Διεθνής έκθεση Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Συσκευασίας και
«Oenos», 7η Διεθνής έκθεση Οίνου, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης|2-4
Μαρτίου 2019
2η Ελληνο-Ολλανδική Έκθεση «Ελλάδα Παντού»| 15-17 Μαρτίου 2019 Expo Houten Ολλανδία




ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
Έκθεση για Τεχνολογίες Διαχείρισης Χύδην Υλικών, Κόνεων, Κόκκων και Χύμα Στερεών Υλικών
"POWTECH" στη Νυρεμβέργη | 9 - 11 Απριλίου 2019.
2ο Yachting Festival, Παγκόσμια συνάντηση Yachting και θαλάσσιου τουρισμού στη Μαρίνα Αλίμου|11-14 Απριλίου 2019

Επισκεφθείτε την σελίδα
του Επιμελητηρίου Καβάλας www.kcci.gr
Έγκαιρη και Έγκυρη Πληροφόρηση

