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Enterprise Europe Network- 

Στην υπηρεσία της επιχεί-

ρησής σας 

Υποστηρίζοντας δυναμικές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

να καινοτομήσουν και να α-

ναπτυχθούν 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 αγορές-Ε-
ξωστρέφεια 

 Πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση 

 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. 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 
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Σεμινάρια 

Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης για την επιμόρφωση εργοδοτών 

και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις 

Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 

Εγκύκλιο με Aρ. πρωτ.: οικ.68377/3248 εξέδωσε το υπουργείο εργασίας σχετικά με την επιμόρφωση 
εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ 
κατηγορίας. Με την εγκύκλιο και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπομένων 
στην 39278/1823/25.7.2018 Υπουργική Απόφαση. Η εγκύκλιος αναφέρεται αναλυτικά στην επιμόρφωση 
εργοδοτών, τη διαδικασία έγκρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων και την τήρηση διαδικασιών. 

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 επι-
μορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλ-
ληλα 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 δω-
ρεάν 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 προδια-
γραφές 
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, διακι-
νούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαρο-
πλαστική 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. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
tel:68377/3248


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 προκειμέ-
νου 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 
 

Αναμενόμενα 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 ε-
νίσχυσης της επιχειρηματικότητας: 

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην 
εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και 
στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. 
Προϋπολογισμός της Δράσης: 400 εκατ. ευρώ  για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και από εθνικούς πόρους. 
Δικαιούχοι της Δράσης: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση: Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ, Επιδότηση από 
50% έως 65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. 
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:  Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική 
Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία, Υλικά - Κατασκευές. 
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να 
διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 
Επιδοτούμενες Δαπάνες: Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, Πιστοποίηση 
Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, Συσκευασία – Ετικέτα – Branding 
έως 25% του επενδυτικού σχεδίου, Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες, 
Μεταφορικά Μέσα, Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό ) 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 
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Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων:  Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 
της Απόφασης Ένταξης. 
Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής: 6 Φεβρουαρίου 2019 
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση 

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση 
υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: στο λιανικό εμπόριο, στην 
παροχή υπηρεσιών εστίασης, την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας 
προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. 
Προϋπολογισμός της Δράσης: 60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και από εθνικούς πόρους. 
Δικαιούχοι της Δράσης: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση: Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ 
Επιδότηση 50% 
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, να έχουν κλείσει 
τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν έναν τουλάχιστον 
επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή 
δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ' όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων, να έχουν 
το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ' ελάχιστον: 1 ετήσια 
μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 5 ΕΜΕ 
για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας. 
Επιδοτούμενες Δαπάνες: Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού 
σχεδίου 
Παρεμβάσεις για: εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, διευκόλυνση 
προσβασιμότητας ΑμΕΑ,  
Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως  100% του επενδυτικού σχεδίου: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
για: εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, 
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ.  
Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-
εστίασης έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.  
Ψηφιακή Προβολή, Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο 
προσωπικό), Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου. 
 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 
Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 
της Απόφασης Ένταξης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου 
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 
 
Περίοδος Υποβολής 
Έναρξη Υποβολών: 6 Φεβρουαρίου 2019 
Λήξη Υποβολών : 19 Απριλίου 2019 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs


Ενεργά Προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων 

Δημιουργία μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή/και συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συ-
μπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών 
εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους. - Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), συ-
μπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών 
εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους. - Επεκτάσεις Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομέ-
νης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων 
για τη λειτουργία τους, εφόσον προβλέπονται στο οικείο επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ ως υποδομές τελικής διά-
θεσης υπολειμμάτων στο πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. - Εργασίες αρχαιολογίας, ως υ-
ποέργο με δικαιούχο εταίρο την οικεία Εφορεία αρχαιοτήτων. - Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ. - Αγορά εδαφικών 
εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα, εφόσον οι διαδικασίες απόκτησης της γης βαίνουν 
προς ολοκλήρωση (έκδοση απόφασης ορισμού τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης ή προσύμφωνα αγοράς. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 16/11/2018 - 30/12/2019 

Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ  

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονι-
σμό 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 

Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα 

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές. Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε πε-
ριοχές 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 ενι-
σχύει 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 
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Αναπτυξιακός Νόμος 
Ανακοινώθηκε η 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του 
Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 η οποία έχει διαβιβαστεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης και από την Πέμπτη 27/12/2018 δύνανται οι επενδυτικοί φορείς να υποβάλλουν μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ( ΠΣΚΕ ) τα αιτήματα υπαγωγής των επενδυτικών τους 
σχεδίων, στο εν λόγω καθεστώς. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών 
σχεδίων είναι η 29η Μαρτίου 2019. 
Στα πλαίσια των προκηρύξεων, προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. 
Ακολουθεί η παρουσίαση των κύριων σημείων της 3ης προκήρυξης του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική 
Επιχειρηματικότητα» Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16:Στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος υπάγονται όλα 
τα επενδυτικά σχέδια που είναι επιλέξιμα με τον Νόμο 4399/16, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 4 
α του Άρθρου 7 του νόμου 4399/16 (Τομέας παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας) 
• Αιτήσεις Υπαγωγής: Η αίτηση υπαγωγής και ο οικείος ηλεκτρονικός φάκελος τεκμηρίωσης υποβάλλονται 
υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Με την ηλεκτρονική 
αίτηση υποβάλλονται συνημμένα στο ΠΣΚΕ: 
α. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 4399/2016 στοιχεία κατ’ ελάχιστον (επωνυμία 
και μέγεθος επιχείρησης, περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων ημερομηνιών 
έναρξης και λήξης, τόπος εκτέλεσης του έργου, κατάλογος δαπανών του έργου συνοδευόμενων από τις 
σχετικές προσφορές, είδη και ποσό ενίσχυσης, χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου) προκειμένου να 
θεμελιωθεί το δικαίωμα έναρξης των εργασιών του έργου και 
β. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Προκήρυξης. 
Σε ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί μέσω της οικείας ιστοσελίδας του Αναπτυξιακού Νόμου, και πάντως 
πριν την προθεσμία λήξης των υποβολών του καθεστώτος, θα μπορεί να υποβληθεί και ο οικείος 
ηλεκτρονικός φάκελος τεκμηρίωσης. 
• Ιδία Συμμετοχή: Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω 
ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 
του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. Η 
συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων 
δαπανών αυτού και μπορεί να καλύπτεται με τους ακόλουθους τρόπους: 
Α. Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με ίδια κεφάλαια: 
α. με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου 
β. με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών 
γ. με την ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών, 
δ. με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (που αφορούν αποκλειστικά γήπεδα, κτίρια, και 
μηχανολογικό εξοπλισμό,) με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης. 
Β. Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με εξωτερική χρηματοδότηση: 
α. με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο 
με δημόσια ή μη εγγραφή, 
β. με επιστολή του Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα για την πρόθεση λήψης δανείου κατά τα ανωτέρω. 
• Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων και επιλέξιμες δαπάνες:Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της 
επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το 
μέγεθος του φορέα, ήτοι: 
α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, 
β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, 
γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, 
δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, 
ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α’ 216), καθώς και τους 
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) 
του Ν. 4384/2016 (Α’ 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 
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Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων 
νοούνται οι κάτωθι: 
α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, 
β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, 
γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης 
του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω 
μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις 
α’ ή/και β’. 
• Χαρακτήρας Επενδυτικών Σχεδίων: Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής 
επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α. Δημιουργία νέας μονάδας 
β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. 
γ .Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε 
αυτήν 
δ. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. 
ε. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει 
κλείσει 
• Δικαιούχοι: Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 
α. Ατομική επιχείρηση 
β. Εμπορική εταιρεία, 
γ. Συνεταιρισμός, 
δ. Κοιν.Σ.Επ, ΑΣ, ΟΠ, ΑΕΣ 
ε. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες 
στ. Κοινοπραξίες με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, 
ζ. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους 
• Είδη Ενισχύσεων:Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων παρέχονται τα 
ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 
α. φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των 
πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το 
σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής 
οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της 
φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του 
επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται 
με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, 
β. επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη 
τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. Η 
ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται μόνον στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν.4399/2016 και σε ποσοστό έως το 70% του μέγιστου προβλεπόμενου από τον Χ.Π.Ε. 
γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των 
καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου 
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που 
εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, 
δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το 
Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται 
με το επενδυτικό σχέδιο 
Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδότησης μίσθωσης και της επιδότησης 
του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων 
εντάσεων ενίσχυσης του παρόντος. Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 
70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης του παρόντος στις περιπτώσεις που οι φορείς του 
επενδυτικού σχεδίου πληρούν τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις των Ειδικών Κατηγοριών Ενισχύσεων. 
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Η ενίσχυση της επιδότησης του κόστους απασχόλησης παρέχεται μεμονωμένα και όχι σε συνδυασμό με τα 
άλλα είδη ενισχύσεων 
Για να δικαιούνται οι υπαγόμενες επιχειρήσεις να λάβουν τις ενισχύσεις της επιχορήγησης ή / και της 
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρέπει να έχουν εμφανίσει κέρδη προ φόρων σε μία κατ’ ελάχιστον 
διαχειριστική χρήση από τις τελευταίες επτά (7), πριν από τη διαχειριστική χρήση της αίτησης υπαγωγής. 
• Αξιολόγηση: Η διαδικασία των σταδίων ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας ολοκληρώνεται εντός είκοσι 
(20) ημερών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής. Η διαδικασία 
αξιολόγησης του παρόντος καθεστώτος είναι συγκριτική και ολοκληρώνεται με την κατάρτιση προσωρινού 
πίνακα κατάταξης εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας. 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Άνοιξε η πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου και για την Θάσο 
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή του Μεταφορικού 
Ισοδύναμου είναι γεγονός για όλα τα νησιά της χώρας, εκτός από την Κρήτη, την Εύβοια και την Λευκάδα, κι 

ότι ήδη άνοιξε η πλατφόρμα του μέτρου για εγγραφές των κατοίκων όλης της νησιωτικής Ελλάδας. Σύμφωνα 
με την ανακοίνωση, «το 2019 είναι η χρονιά της καθολικής εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδύναμου 
σε όλη τη Νησιωτική Ελλάδα. Το μέτρο αυτό, που πιλοτικά λειτούργησε από 1/7/2018 σε 49 νησιά, 
επιδότησε 61.500 κατοίκους νησιών για να πραγματοποιήσουν περισσότερα από 60.000 ακτοπλοϊκά 
ταξίδια, αλλά και 3.100 νησιωτικές επιχειρήσεις για να μεταφέρουν προϊόντα και πρώτες ύλες, από και 
προς τα νησιά, επεκτείνεται και αγκαλιάζει όλα τα νησιά της χώρας. 
Αξιοποιώντας την εμπειρία της πιλοτικής εφαρμογής και έχοντας πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με 
τις τοπικές κοινωνίες και τις επιχειρηματικές κοινότητες των νησιών για την καλύτερη εφαρμογή του 
μέτρου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανοίγει την πλατφόρμα του Μεταφορικού 
Ισοδύναμου, καλώντας τους νησιώτες, το με σύμβαση ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, αλλά και 
τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις δομές Υγείας και Παιδείας των νησιών μας, να 
εγγραφούν από σήμερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.metaforikoisodynamo.gr, ώστε να 
αποκτήσουν εγκαίρως τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη και να γίνουν δικαιούχοι του νησιωτικού 
αντισταθμίσματος για ταξίδια που θα πραγματοποιήσουν από 1/1/2019 και για όλο το έτος. 
Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις των νησιών της χώρας μπορούν από 7/1/2019, στον ίδιο ιστότοπο, να 
πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, ενώ η επιδότηση του κόστους μεταφοράς θα υπολογίζεται σε 
παραστατικά μεταφορών από 1/1/2019. 
Η έναρξη της νέας χρονιάς αποτελεί ένα ορόσημο για τις νησιωτικές πολιτικές αφού, για πρώτη φορά- 
ακόμη και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εφαρμόζεται, παράλληλα, ένα μέτρο- θεσμός που απαντά ταυτόχρονα 
στις ανάγκες των νησιωτών και στις ανάγκες για ενίσχυση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, 
δημιουργώντας αναπτυξιακές ευκαιρίες και ευκαιρίες ζωής. Για πρώτη φορά, θα εφαρμοστεί ειδική 
στήριξη για όσους μένουν και δραστηριοποιούνται στις Σποράδες, στον Αργοσαρωνικό και φυσικά στο 
Ιόνιο, αφού το μέτρο εντάσσει, εκτός από τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο, και όλα 
εκείνα τα νησιά που για χρόνια εξαιρούνταν από τις όποιες πολιτικές ανακοινώνονταν.» 

Πλατφόρμα επιχειρηματικής δικτύωσης από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, στο πλαίσιο της δημιουργίας ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τις επιχει-
ρήσεις – μέλη των Επιμελητηρίων, ανέπτυξε την «Πλατφόρμα Επιχειρηματικής Δικτύωσης» 
(http://businessplatform.uhc.gr) η οποία αναμένεται να συμβάλλει στην επικοινωνία μεταξύ των επιχειρή-
σεων – μελών των Επιμελητηρίων. 
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Η πλατφόρμα αυτή θα παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας – επαφής όλων των επιχειρήσεων – μελών των 
Επιμελητηρίων της χώρας, με τις παρακάτω ενδεικτικές δράσεις: προσφορές – ζητήσεις αγαθών και υπηρε-
σιών,  αναζητήσεις συνεργασιών, οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών,  οργάνωση εκδηλώσεων επιχειρη-
ματικού ενδιαφέροντος, έκφραση απόψεων επί θεμάτων επιχειρηματικότητας. 

Η χρήση του συστήματος είναι διαθέσιμη σε όλες τις επιχειρήσεις, κατά τα πρότυπα όλων των ανταποδοτι-
κών υπηρεσιών της ΚΕΕ, οι οποίες είναι ταμειακά ενήμερες, στο οικείο Επιμελητήριο. Συγκεκριμένα, οι επι-
χειρήσεις-μέλη των Επιμελητηρίων, αλλά και τα στελέχη των Επιμελητηρίων, μπορούν – αφού δημιουργή-
σουν έναν προσωπικό λογαριασμό- να αναρτούν ενημερώσεις-ανακοινώσεις για διάφορα θέματα, όπως : 
Την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, την οργάνωση εκδηλώσεων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, 
τις αναζητήσεις συνεργασιών, τις προσφορές-ζητήσεις αγαθών και υπηρεσιών, τη διατύπωση απόψεων επί 
θεμάτων επιχειρηματικότητας, το ανέβασμα πολυμεσικού περιεχομένου (όπως video κλπ) από συνεντεύξεις, 
εκδηλώσεις κα. Έτσι ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας που θέλει να ενημερώσει-επικοινωνήσει με άλλα 
μέλη των Επιμελητηρίων, θα εισάγει στην πλατφόρμα το αίτημά του και τα κριτήρια των αποδεκτών (επιχει-
ρήσεων) όπως: Την γεωγραφική περιοχή, το αντικείμενο δραστηριότητας (ΚΑΔ), το χρονικό διάστημα για το 
οποίο ενδιαφέρεται και την νομική μορφή των επιχειρήσεων.  

Η πλατφόρμα θα αναζητεί και θα ταυτοποιεί (μέσω ΓΕΜΗ) τις επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια 
αυτά και θα αποστέλλει σ’ αυτές σχετικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι η ενημέρωση θα 
είναι στοχευμένη, μόνο στις επιχειρήσεις που πιθανόν θα τις ενδιέφερε αυτή η ενημέρωση-επικοινωνία. 

Περισσότερες πληροφορίες και εγχειρίδιο χρήσεις με οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην σελίδα της εφαρμογής 
https://businessplatform.uhc.gr 

Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης (E-Consulting) από την ΚΕΕΕ 

Μέσω της Πλατφόρμας Συμβουλευτικής Καθοδήγησης (E-Consulting) της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδας (ΚΕΕΕ), παρέχεται ένα πλήρες πακέτο ανταποδοτικών υπηρεσιών που αφορά στη διάθεση ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος συμβουλευτικής , το οποίο με σύγχρονα μέσα και μεθόδους προσφέρει σε 
επιχειρήσεις – μέλη διαδραστικές υπηρεσίεςσυμβουλευτικής καθοδήγησης.  Το σύστημα e-consulting είναι 
διαθέσιμο στο https://e-consulting.uhc.gr, στο οποίο είναι αναρτημένο και το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης. 
Έχει δε σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι προσβασιμο τόσο από Η/Υ όσο και από άλλες συσκευές (smartphonew, 
tablets, κλπ) και δεν απαιτεί την εγκατάσταση κάποιου επιπλέον λογισμικού ή πρόσθετου (addon) παρά μόνο 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες του συστήματος και τα εργαλεία «Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business-
Plan)» και «MarketingPlan» είναι διαθέσιμα σε όλες τις επιχειρήσεις κατά τα πρότυπα όλων των 
ανταποδοτικών υπηρεσιών της ΚΕΕ , οι οποίες είναι ταμειακά ενήμερες στο οικείο Επιμελητήριο  

Δίμηνη παράταση στον νόμο Κατσέλη 

Αργά παραμονή Πρωτοχρονιάς, δημοσιεύτηκε η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για παράταση 
προστασίας της κύριας κατοικίας από τους πλειστηριασμούς έως την 28η Φεβρουαρίου του 2019. 
Η ΠΝΠ προβλέπει τα εξής: 
Άρθρο πρώτο 
Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α' 130) 
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, ως ισχύει, οι λέξεις «Μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019». 
2. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, ως ισχύει, οι λέξεις «Μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019». 
Υπενθυμίζεται ότι σε συμφωνία για την παράταση, κατά δύο μήνες έως τα τέλη του Φεβρουαρίου, είχαν 
καταλήξει πριν λίγες ημέρες κυβέρνηση και τραπεζίτες. 
Στο χρονικό διάστημα αυτό αναμένεται να διαμορφωθεί από κοινού το νέο αναγκαίο πλαίσιο προστασίας 
της πρώτης κατοικίας και του πτωχευτικού δικαίου των ιδιωτών. 
Οι αλλαγές στον νόμο θα πρέπει να έχουν ψηφιστεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου οπότε και λήγει η δίμηνη 
παράταση που δόθηκε στον νόμο προκειμένου να διευκολυνθούν οι οφειλέτες και να προλάβουν να κάνουν 
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την αίτηση προστασίας με το υφιστάμενο καθεστώς. Το σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει 
τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
καταθέτουν την αίτηση για τη ρύθμιση του δανείου τους. Τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια θα 
παίζουν και πάλι ρόλο προκειμένου να προκύπτει το είδος της ρύθμισης που θα προτείνεται στον κάθε 
δανειολήπτη. Όσο χειρότερα θα είναι τα οικονομικά δεδομένα, τόσο καλύτερη θα είναι η προτεινόμενη 
ρύθμιση. 
Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα σχήμα εξωδικαστικής ρύθμισης των κόκκινων στεγαστικών δανείων το οποίο 
θα απευθύνεται σε όλους και όχι μόνο σε όσου πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια. Οι λύσεις που 
θα προτείνονται στους δανειολήπτες θα είναι τυποποιημένες ενώ ο κατάλογος θα περιλαμβάνει και το 
«κούρεμα» για όπου κρίνεται ότι χρειάζεται. Εξετάζεται ακόμη και να αξιοποιηθούν τα χρήματα που 
υπάρχουν προς διάθεση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την επιδότηση των πολιτών που χρίζουν 
βοήθειας προκειμένου να διατηρήσουν στην κατοχή τους την κύρια κατοικία τους. 
Η λύση αποσκοπεί στο να περιοριστεί αισθητά ο αριθμός των περιπτώσεων που θα καταφεύγουν τελικώς 
στα δικαστήρια. Οι δανειολήπτες, δεν θα στερούνται του δικαιώματος να καταφύγουν στα δικαστήρια, 
ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να περάσουν από τη διαδικασία του αυτοματοποιημένου εξωδικαστικού 
μηχανισμού σε μια προσπάθεια εξεύρεσης άμεσης λύσης χωρίς καθυστερήσεις. 

Παράταση έξι μηνών στον μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά 

Τη διατήρηση για ένα ακόμη εξάμηνο, του μειωμένου ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου (Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω 
και Λέρο) που δέχονται μεγάλες προσφυγικές ροές προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. 
Η υπουργική απόφαση που υπογράφηκε από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και την 
υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, προβλέπει την παράταση ισχύος του μειωμένου 
καθεστώτος ΦΠΑ στα πέντε νησιά του ανατολικού Αιγαίου που δέχονται τις προσφυγικές ροές (Λέρος, 
Λέσβος, Κως, Σάμος και Χίος) έως τις 30 Ιουνίου του 2019. 
Η απόφαση έρχεται σε εκτέλεση σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 
Η απόφαση αναστέλλει την αύξηση του φόρου στο 24% από 1ης Ιανουαρίου του 2019. 

Άνοιξε η εφαρμογή για το επίδομα θέρμανσης 

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή στο ΤΑΧΙS για την υποβολή των αιτήσεων καταβολής του επιδόματος για το 
πετρέλαιο θέρμανσης στους δικαιούχους για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019. 
Οι δικαιούχοι μπαίνοντας στην ειδική εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «www.aade.gr» με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών στο TAXIS, μπορούν να υποβάλλουν τις 
αιτήσεις τους, αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία που τους ζητούνται. 
Υπενθυμίζεται ότι για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 15.01.2019, η πληρωμή θα γίνει έως 15.02.2019. 
Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 16.1.2019 έως 31.5.2019, η πληρωμή θα γίνει έως 28.6.2019. 
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, παρέχεται το δικαίωμα στον αιτούντα να υποβάλει αίτηση 
επανεξέτασης μέχρι 15.7.2019 και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι δικαιούχος, τότε το 
επίδομα καταβληθεί έως 11.10.2019. 

Υπουργική Απόφαση για την καταβολή εισφορών όσων αμείβονται με απόδειξη δαπάνης 

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος 
προβλέπονται, αθροιστικά, εισφορές 20,2%. Η υπουργική απόφαση – η οποία θα τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα 
με τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ – σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, βάζει τέλος στην 
πολυνομία, στις αμφισβητήσεις και στη «γκρίζα ζώνη» του παρελθόντος σχετικά με την ασφάλιση των 
προσώπων που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών προβλέποντας διαδικασία απογραφής 
και ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ. 
Με βάση την απόφαση: 
– Οι αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών – πωλήσεων απογράφονται στον ΕΦΚΑ πριν από 
την έκδοση του παραστατικού. 
– Η ασφαλιστική εισφορά καθορίζεται σε 13,33% για κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη 
επί της καθαρής αξίας του παραστατικού μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων 
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επιβαρύνσεων. Οι εισφορές βαρύνουν τον αμειβόμενο με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών και 
αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εκδότη μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα 
της έκδοσης του παραστατικού. 
– Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας, υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της 
καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό 
άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση εργασίας με καθορισμένο αριθμό 
ημέρας ή ημερών απασχόλησης μέχρι 1 πλήρη μήνα ή 25 ημέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης 
λαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που ορίζονται στη σύμβαση ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας 
απασχόλησης. 
 

ΑΑΔΕ: Από 1/1/2019 καταργείται το πρόθεμα ΠΟΛ 
Στην αλλαγή, από την 1η Ιανουαρίου του 2019, του τρόπου ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης των αποφάσεων, 
ερμηνευτικών εγκυκλίων και εγγράφων οδηγιών, που εκδίδονται από τις φορολογικές διευθύνσεις της 
κεντρικής υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προχωρά η ΑΑΔΕ, με απόφαση του Διοικητή,  
Γιώργου Πιτσιλή. Ειδικότερα, καταργείται το πρόθεμα ΠΟΛ (από το «ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ»), που 
τίθεται ως σήμερα αδιακρίτως πριν από τον αριθμό πρωτοκόλλου των αποφάσεων και εγκυκλίων και 
δημιουργεί, ως εκ τούτου, σύγχυση τόσο στους φορολογούμενους, όσο και στους υπαλλήλους της Αρχής ως 
προς το είδος και το σκοπό του εγγράφου.  
Αντί αυτού, από 1.1.2019, καθιερώνονται τυποποιημένοι διακριτοί, κατά περίπτωση, αλφαριθμητικοί 
χαρακτήρες, αναλόγως του είδους του εγγράφου.  
Ειδικότερα, θα τίθεται διακριτό πρόθεμα, ανά είδος εγγράφου,  
«Α» για τις αποφάσεις  
«Ε» για τις εγκυκλίους και  
«Ο» για τις οδηγίες προς τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.  
Μετά τα αλφαβητικά προθέματα, θα ακολουθεί: Στην περίπτωση των αποφάσεων και των εγκυκλίων, 
τετραψήφιος αριθμός πρωτοκόλλου, αρχόμενος από διαφορετική χιλιάδα, αναλόγως του εάν πρόκειται για 
απόφαση ή εγκύκλιο. Στην περίπτωση των οδηγιών, επταψήφιος αριθμός πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον 
τρόπο, θα καθίσταται ευχερής ο εντοπισμός οποιασδήποτε απόφασης, εγκυκλίου και οδηγιών, τόσο από τις 
υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., όσο και από τους φορολογουμένους. 

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 

Μαθητές από το Λύκειο Τυχερού κατέκτησαν την πρώτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό για 

την ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Youth του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού για την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο SafeInternet4EU απέσπασαν οι μαθητές του Λυκείου Τυχερού του Έβρου, με την εφαρμογή "Stay 
Safe Online"που δημιούργησαν. Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τους Μαρία Σιώπη, Νεράντζη 
Τσεβίκς, Θεοδώρα Βασιλειάδου, Νίκο Μυλωνά, Νατάσα Μακρή υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού 
τους, Στέλλας Τρυφωνίδου, αρχικά προκρίθηκε στους 9 φιναλίστ και ύστερα από ψηφοφορία του κοινού 
κατέκτησε την 1η θέση για την ηλεκτρονική εφαρμογή "Stay Safe Online" που σχεδίασε και ανέπτυξε. 
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Η εφαρμογή "Stay Safe Online" που είναι διαθέσιμη στα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά, και τα γαλλικά, 
έχει τη μορφή ενός τύπου κουΐζ 20 ερωτήσεων που περιστρέφονται γύρω από την καθημερινή 
δραστηριότητα ενός νέου ατόμου στο διαδίκτυο. Ο χρήστης πρέπει να απαντήσει σύμφωνα με τη δική του 
συνήθη ηλεκτρονική συμπεριφορά. Η εφαρμογή πραγματεύεται τα ψεύτικα νέα, τον ηλεκτρονικό 
αποκλεισμό, την ιδιωτική ζωή στο διαδίκτυο, το online gaming κ.λπ. 
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 600 σχολεία από ολόκληρη την Ευρώπη, των οποίων οι δημιουργίες 
αξιολογήθηκαν από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του οργανισμού INSAFE. 
Η διάκριση  του ελληνικού σχολείου συνιστά μεγάλη επιτυχία καθότι ο διαγωνισμός συγκέντρωσε πληθώρα 
συμμετοχών από σχολεία που είχαν στη διάθεση τους πολύ προηγμένα μέσα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τη βιοοικονομία, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης 

Ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και κυκλικής βιοοικονομίας για την Ευρώπη, στην 
υπηρεσία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος παρουσίασε στα τέλη Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να βελτιώσει και να ενισχύσει τη χρήση των ανανεώσιμων πόρων για την 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων και τοπικών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη ανάπτυξη. 
Όπως ανακοινώθηκε σχετικά από τον Πρόεδρο Ζ.Κ. Γιούνκερ και τον πρώτο Αντιπρόεδρο Φ. Τίμερμανς η νέα 
στρατηγική για τη βιοοικονομία εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της Επιτροπής να προωθήσει την 
απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην ΕΕ και αποτελεί επικαιροποίηση της στρατηγικής για τη 
βιοοικονομία που είχε ανακοινωθεί το 2012. 

Πλήρης απελευθέρωση των online αγορών στην ΕΕ -Χωρίς περιορισμούς 

Ελεύθερη είναι πλέον η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου στην Ε.Ε. και χωρίς κανένα 
γεωγραφικό περιορισμό, καθώς έχει τεθεί σε ισχύ από τις 3 Δεκεμβρίου ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για άρση όλων των εμποδίων και τον οποίο είχε υιοθετήσει τον περασμένο Φεβρουάριο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην πράξη αυτό σημαίνει για τους καταναλωτές πως μπορούν 
να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε αγορά επιθυμούν από οποιοδήποτε διαδικτυακό κατάστημα της Ε.Ε. 
χωρίς περιορισμούς και απαγορεύσεις μόνο και μόνο επειδή ζουν σε μια άλλη χώρα. Για την ώρα, από τον 
νέο κανονισμό εξαιρούνται οι υπηρεσίες streaming, δηλαδή η online πώληση και προβολή ταινιών και 
μουσικής και γενικότερα περιεχομένου που προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Για το συγκεκριμένο θέμα, η Ε.Ε. υπόσχεται πως θα επανέλθει σε δύο χρόνια. 

 
Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
 
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αποτελεί μέρος της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης και αφορά το 
συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας, η Ελλάδα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η Ε.Ε. καθόρισε ως βασικούς 
στόχους της δημοσιοοικονομικής πολιτικής της, την αύξηση της ανάπτυξης (2,0%), τη μείωση της ανεργίας 
(16,9%) και την ελάττωση του δημόσιου χρέους (από 182,5% σε 167,4%). 
 

Οι προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας 

Η Ρουμανία αναλαμβάνει την 1η Ιανουαρίου και για έξι μήνες την 
Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. Στις βασικές προτεραιότητές της 
περιλαμβάνονται η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης, 
των κοινωνικών δικαιωμάτων, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, η Ρουμανική Προεδρία θα επιδιώξει τη 
δημιουργία μιας ασφαλέστερης Ευρώπης, την καλύτερη διαχείριση των 
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εξωτερικών συνόρων, καθώς και την προαγωγή μίας Ευρώπης κοινών αξιών βασισμένη στις αρχές της 
αλληλεγγύης, της συνοχής και των ίσων ευκαιριών. 

Νέα υπηρεσία μεταφράσεων εγγράφων από το Ελληνο-πολωνικό Επιμελητήριο 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι πλέον μπορείτε να απευθύνεστε στο Ελληνο-πολωνικό 
Επιμελητήριο για μεταφράσεις εγγράφων, καταλόγων, site, κλπ στην πολωνική γλώσσα καθώς  και στα 
ελληνικά με την εγγύηση του Ελληνοπολωνικού Επιμελητηρίου. 
 

Νέα μέτρα για “Καθαρή Ενέργεια” στην Ε.Ε. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν δέσμη νομοθετικών μέτρων που αποβλέπουν σε μια 
πιο συνετή χρήση της ενέργειας, με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη 
μετάβαση σε μια ασφαλή και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Με την 
πρωτοβουλία αυτή, θεσπίζονται μηχανισμοί ελέγχου και καθορίζονται ως βασικοί στόχοι της Ενεργειακής 
Ένωσης, με ορίζοντα το 2030, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και η ενίσχυση της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος διακυβέρνησης. 

Πρόσκληση συμμετοχής Ελλήνων οινοπαραγωγών σε Διεθνή Διαγωνισμό Οίνων 

“Citadelles du Vin” (Μπορντώ, 16-18.03.2019) 

Ο επόμενος διεθνής διαγωνισμός οίνων “Citadelles du Vin” πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Μπορντώ 
από 16 έως 18 Μαρτίου 2019. Στον διαγωνισμό αναμένεται συμμετοχή άνω των 1.200 οίνων, οι οποίοι θα 
δοκιμασθούν από 60 οινογνώστες. Ο διαγωνισμός είναι επίσημα αναγνωρισμένος από το Διεθνή Οργανισμό 
Οίνου (OIV http://www.oiv.int), ενώ από το 2014 αποτελεί μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διεθνών 
Διαγωνισμών Οίνων και Οινοπνευματωδών VINOFED (https://www.vinofed.com/en/).  
Η ετήσια απονομή των ειδικών βραβείων θα λάβει χώρα στις 12 Μαΐου 2019 κατά τη διάρκεια εκδήλωσης 
προ των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Οίνου Vinexpo στο Μπορντώ (http://www.vinexpoborde-
aux.com/?lang=en).  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 15 Ιανουαρίου 2019, ηλεκτρονικά στον 
ιστότοπο: https://www.citadellesduvin.com/. 

Τα τελευταία συμπεράσματα του Ευρωβαρόμετρου για το 2018 

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, για πρώτη φορά, η 
πλειονότητα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η φωνή τους μετρά στην ΕΕ. Ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών 
που έχουν θετική εικόνα για την ΕΕ αυξάνεται πριν από τις ευρωεκλογές. Η υποστήριξη για την Οικονομική 
και Νομισματική Ένωση παραμένει σε υψηλά επίπεδα και αγγίζει ποσοστά ρεκόρ στην ευρωζώνη. 
Επιπλέον οι Έλληνες εμφανίζονται ως οι πλέον απαισιόδοξοι με μόνο το 18% να πιστεύει ότι τα πράγματα θα 
πάνε καλύτερα και το διπλάσιο ποσοστό 36% ότι θα πάνε χειρότερα. Τέλος η οικονομική κατάσταση στην 
Ελλάδα για το 61% είναι κακή και μόνο για το 39% προοιωνίζεται καλή ». 
Τα βασικά συμπεράσματα του τελευταίου τακτικού Ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα και 
δημοσιεύτηκε στις 21/12/18 είναι τα παρακάτω: 

1) Οι θετικοί δείκτες πολιτικής σε άνοδο 
2) Υπέρ της ιθαγένειας της ΕΕ και της ελεύθερης κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 
3) Επιβεβαιώνεται η ισχυρή υποστήριξη προς το ευρώ 
4) Η μετανάστευση και η τρομοκρατία εξακολουθούν να είναι τα κύρια θέματα που απασχολούν τους 

Ευρωπαίους 
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Ημέρα διαδικτυακών αγορών στην Κίνα 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2018 σημειώθηκε νέο ρεκόρ διαδικτυακών πωλήσεων στην Κίνα την 11η 
Νοεμβρίου (Singles Day). Μόνο το πρώτο λεπτό πωλήθηκαν εμπορεύματα αξίας 10 δις γιουάν στη 
διαδικτυακή πλατφόρμα αγορών TMall (μερίδιο αγοράς 68%). Συνολικά έγιναν πωλήσεις ύψους 31 δις δολ. 
ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 17% σε σχέση με το 2017. Οι αγορές αυτές αφορούσαν καλλυντικά 
προϊόντα κατά 13,7%, προϊόντα περιποίησης βρεφών 12,1%, τρόφιμα και ποτά 6,6%, ηλεκτρονικά 15% και 
κινητά τηλέφωνα 0,02%. Οι χώρες, από τι οποίες εισάγουν οι Κινέζοι είναι οι Ιαπωνία, ΗΠΑ, Ν. Κορέα, 
Αυστραλία και Γερμανία. Η Σαγκάη είναι πρώτη και φέτος σε αγοραστική δύναμη, έπονται το Πεκίνο και το 
Χανγκτζόου. (Γραφείο ΟΕΥ Σαγκάης) 

Aλλαγές στη φορολογική νομοθεσία στη Ρουμανία 

Υιοθετήθηκε τελικά από τη ρουμανική κυβέρνηση η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με την οποία 
επέρχονται αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία που αφορά στις τράπεζες και τις εταιρίες ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών που είναι εγκατεστημένες στη Ρουμανία. Η εν λόγω ρύθμιση προβλέπει φόρο επί της αξίας 
των συνολικών περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών από 1.1.2019, αν το βασικό επιτόκιο ROBOR είναι 
πάνω από 2%. Επιβάλλεται, επιπλέον, ανώτατο όριο στο επιτόκιο καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, 
το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τo βασικό επιτόκιο αυξημένο κατά τρεις μονάδες. Η νομοθετική 
ρύθμιση προβλέπει και επιβολή πλαφόν από 1.1.2019 στις τιμές του φυσικού αερίου (86 Lei/MW) για οικιακή 
χρήση (στην αρχική εκδοχή υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη και για τις βιομηχανίες). Προβλέπονται, επίσης, 
νέοι φόροι σε επιχειρήσεις των κλάδων της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, οι οποίοι ανέρχονται στο 2% 
και 3% αντίστοιχα επί του κύκλου εργασιών τους. 
Η Ένωση Τραπεζών της Ρουμανίας και το Συμβούλιο Τραπεζοϋπαλλήλων Ρουμανίας απέστειλαν ανοιχτή 
επιστολή προς την κυβέρνηση, με την οποία, όπως αναφέρεται στον ειδησεογραφικό ιστότοπο capital.ro, 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις τράπεζες, που εκτιμάται ότι με τη νέα φορολογία θα απολέσουν 
τουλάχιστον το ήμισυ των κερδών τους. Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι ανακοινώσεις του 
Αμερικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου της Ρουμανίας και της Coalitia (Συμμαχία για την Ανάπτυξη της 
Ρουμανίας, μη κυβερνητικού οργανισμού, με τη συμμετοχή 25 ρουμανικών και διεθνών επιχειρηματικών 
φορέων που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία). Την αντίθεσή τους εξέφρασαν, τέλος, και οι εταιρίες 
τηλεπικοινωνιών στη Ρουμανία, οι οποίες τόνισαν ότι με τα νέα μέτρα θα καταστεί σχεδόν αδύνατο να 
αναπτυχθούν οι νέες τεχνολογίες ασύρματων στοιχείων 5ης γενιάς (5G), ενώ η Ρουμανία ενδέχεται να χάσει 
το συγκριτικό της πλεονέκτημα ως χώρας φιλικής σε επενδύσεις στον τομέα πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών. (Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου) 

Η αγορά ακινήτων στη Σερβία 

Κατά το 2018 οι τιμές των ακινήτων στη Σερβία παρουσιάζουν μείωση, εκτός από το Βελιγράδι όπου η έντονη 
ανοικοδόμηση συνεχίζεται με συνεχή αυξητική τάση τιμών. Η ανοικοδόμηση αυτή υποστηρίζεται από 
σημαντικά έργα στο Νέο Βελιγράδι, κυρίως μέσω της ολοκλήρωσης και παράδοσης πολλών νέων γραφείων 
και κατοικιών. Η οικοδομική ανάπτυξη εντάθηκε τόσο από τις μετεγκαταστάσεις πολλών εταιρειών όσο και 
από επενδυτές. Σύμφωνα με την αρμόδια ένωση μεσιτών, η οποία παρακολουθεί τις τιμές των ενυπόθηκων 
διαμερισμάτων, η μέση τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου οικιστικού χώρου στη Σερβία ήταν στα 878 ευρώ στα 
τέλη Ιουνίου τ.ε.. Παρατηρείται όμως ότι η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικημένου χώρου στο 
Βελιγράδι ήταν 1.171 ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, δηλαδή αύξηση περίπου 50 ευρώ ή αύξηση 6% ανά 
τετραγωνικό μέτρο. Την ίδια στιγμή, η μέση τιμή στη Σερβία μειώθηκε κατά 4%. Επίσης, οι τιμές ποικίλλουν 
στο Βελιγράδι - από μόνο 389 ευρώ στο Μπαραεβο έως και 1.705 ευρώ (κατά μέσο όρο) για οικιστικούς 
χώρους στο Savski Venac ή 1.631 ευρώ ανάτετραγωνικό μέτρο διαμερίσματος στο Stari Grad.  
Οι επενδυτές σε ακίνητα που ενδιαφέρονται να εισέλθουν στην αγορά για να αγοράσουν στο Βελιγράδι, 
επικεντρώνονται σε δημοφιλείς συνοικίες όπως το Senjak και το Dedinje, αλλά και σε διάφορα μέρη του 
Vracar, Banovo Brdo, Vozdovac, Zvezdara, Beaanijska Kosa Zemun. Αυτές είναι περιοχές οι οποίες ενδέχεται 
να αποφέρουν στους επενδυτές ακινήτων υψηλότερες αποδόσεις σε μακροπρόθεσμη βάση από τις ήδη 
καθιερωμένες περιοχές του Βελιγραδίου όπως οι προαναφερόμενες - Senjak και Dedinje. Επενδυτικές 
ευκαιρίες στις σερβικές πόλεις Novi Sad και Nis. (Γραφεία ΟΕΥ Βελιγραδίου) 
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Θέση σε ισχύ νέων κανόνων ασφαλείας τροφίμων 

Στις 15 Ιανουαρίου 2019 πρόκειται να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες για την ασφάλεια τροφίμων 
(http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/eng/1512149177555/1512149203296). Την εποπτεία τήρησης έχει ο 
Καναδικός Οργανισμός Επιθεώρησης Τροφίμων (Canadian Food Inspection Agency – CFIA), στον δικτυακό 
τόπο του οποίου έχουν αναρτηθεί αναλυτικές πληροφορίες (www.inspection.gc.ca).  
Σκοπός της νέας νομοθεσίας είναι η ενίσχυση της ασφάλειας τροφίμων και η ταχύτερη απομάκρυνση από 
την αγορά των μη ασφαλών προϊόντων. Ταυτόχρονα, περιορίζεται η γραφειοκρατία, μειώνεται η επιβάρυνση 
του διοικητικού μηχανισμού και απλοποιείται η διαδικασία για τις επιχειρήσεις, καθώς θα εφαρμόζεται ένα 
μόνο πλέγμα κανόνων, αντικαθιστώντας τα δεκατέσσερα συνολικά νομοθετήματα που ισχύουν σήμερα. 
Σχετικές πληροφορίες για την αδειοδότηση υπό το νέο καθεστώς είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
apply for a Safe Food forCanadians (SFC) licence in My CFIA (http://www.inspection.gc.ca/about-the-
cfia/mycfia/eng/1482204298243/1482204318353). (Γραφείο ΟΕΥ Οττάβα) 

Έξι επιχειρήσεις ελληνικών ή μεικτών συμφερόντων σε κατάλογο πενήντα πιο κερδοφό-

ρων επιχειρήσεων στην πΓΔΜ 
Έξι επιχειρήσεις ελληνικών ή μεικτών συμφερόντων περιλαμβάνονται στον κατάλογο των πενήντα πιο 
κερδοφόρων επιχειρήσεων στην πΓΔΜ (εξαιρουμένων των τραπεζών), το 2017, που δημοσίευσε η εφημερίδα 
΄Kapital΄, βασιζόμενο σε στοιχεία του κεντρικού μητρώου εταιρειών της χώρας: 

 Τσιμεντοβιομηχανία USJE του ομίλου ΤΙΤΑΝ (9η θέση στη γενική κατάταξη με καθαρά κέρδη 17,8 εκ. 
ευρώ) 

 Pivara Skopje (αναψυκτικά- ποτά) 

 AKTOR (κατασκευαστική) 

 MERMEREN Kombinat (εξόρυξη μαρμάρων της Παυλίδης Μάρμαρα -Γρανίτες) 

 Veropoulos (αλυσίδα υπεραγορών) 

 OKTA (πετρελαιοειδή). 
(Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων) 

Επιχειρηματικές Αποστολές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει για την πραγματοποίηση των παρακάτω επιχειρηματικών απο-
στολών τις οποίες διοργανώνει το Ελληνο-τουρκικό Επιμελητήριο 

1) Ξενοδοχειακού εξοπλισμού 30th International Hospitality Industry Equipment Exhibition, Τροφίμων 
και ποτών26th International Trade Exhibition for Food and Beverage, στην Αττάλεια, 16-19 Ιανουαρίου 
2019 

2) Διεθνής έκθεση Νημάτων, κατασκευαστών υφασμάτων, καλτσών, εσωρούχων και κλωστοϋφαντουρ-
γικών προϊόντωνInternational Istanbul Yarn Fair, Κωνσταντινούπολη, 28 Φεβρουαρίου- 2 Μαρτίου 
2019 

3) Διεθνής έκθεση σωληνουργίας και μεταλλικών προϊόντων Tube, Wire and Coil & Sheet Metal Fair, 
στην Κωνσταντινούπολη, 28 Φεβρουαρίου- 2 Μαρτίου 2019 

4) Διεθνής έκθεση παραθύρων 20th International Windows Fair-Eurasia Windows 2019, στην 
Κωνσταντινούπολη, 6-9 Μαρτίου 2019 

5) Διεθνής έκθεση ομορφιάς, περιποίησης μαλλιών και σώματος 30th Beauty and Care Fair 2019, στην 
Κωνσταντινούπολη, 7-10 Μαρτίου 2019 

Το Ελληνο-τουρκικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία της έκθεσης 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. 

 Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή Ελληνικών Νεοφυών Επιχειρή-

σεων σε εκδηλώσεις στο Ντύσσελντορφ. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενη ελληνική νεοφυή επιχείρηση για τις εκδηλώσεις 
που θα λάβουν χώρα στο Ντύσσελντορφ το Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2019 και αποτελούν σημαντικές 
ευκαιρίες για προβολή, αναζήτηση επενδυτών για καινοτόμα προγράμματα καθώς και την πραγματοποίηση 
συναντήσεων προς σύναψη συνεργασιών. 
Η πρώτη εκδήλωση είναι η Digital Demo Day και πραγματοποιείται την 7η Φεβρουαρίου 2019. Από τους 
Γερμανούς διοργανωτές δίδεται η δυνατότητα σε ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να έχουν δικό τους, 
διακριτό χώρο εφόσον συμμετάσχουν περισσότερες από πέντε εταιρείες. Για λεπτομέρειες σχετικά με την 
εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν στο https://digihub.de/en/veranstal-
tungen/ddd2019 . 
Η δεύτερη εκδήλωση είναι η Start Up Woche, Enterprise Europe Network, 5-12.04.2019, στην οποία θα 
φιλοξενηθεί μεγάλος αριθμός εταιρειών και αποτελεί σημαντική ευκαιρία για πραγματοποίηση επαφών και 
διμερών συναντήσεων. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τις δράσεις της εκδήλωσης στο 
https://www.startupwoche-dus.de/en/ . 
Στην περίπτωση θετικού ενδιαφέροντος και για το συντονισμό των ελληνικών συμμετοχών, οι επιχειρήσεις 
μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο 
Ντύσσελντορφ. 

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 ε-
πιχειρηματικές 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. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ.11) και στο email info@chamberofkavala.gr 

Ζητήσεις  
1) Κορυφαία βουλγαρική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας των ηλεκτρικών 

υλικών, των καλωδίων και των εξαρτημάτων τους από κεραυνούς αναζητά διανομείς στην Ανατο-

λική Ευρώπη (Κωδ. BOBG20181128003). 

2) Τουρκική εταιρεία ειδικευμένη στην πώληση τρακτέρ αναζητά συνεργάτες βάσει συμφωνίας εμπο-

ρικής αντιπροσωπείας ή συμφωνίας παροχής υπηρεσιών διανομής (Κωδ. BOTR20181123001). 

Προσφορές 
1) Τουρκική εταιρεία που ειδικεύεται στην διακόσμηση γυάλινων μπουκαλιών προσφέρει την υπηρε-

σία της σύμφωνα με τη συμφωνία κατασκευής (Κωδ. BOTR20181221002) 

2) Τουρκική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή κόκκων PVC και κοκκίων απαλλαγμένων από 

αλογόνο (HFFR) που παρασκευάζονται με προηγμένη τεχνολογία για εφαρμογές έγχυσης και εξώ-

θησης αναζητά μια συμφωνία υπεργολαβίας ή / και κατασκευής (Κωδ. BOTR20181130002) 
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Εκθέσεις 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ   

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

 36η Διεθνής Έκθεση Βρεφικών – Παιδικών Ρούχων, Επίπλων, Παιχνιδιών "MAMA SHOW" στην 
Τουρκία | 9 έως 12 Ιανουαρίου 2019. 

 Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Αγροτικών Παραδοσιακών Προϊόντων, International Green Week 
Berlin 2019| 18-27 Ιανουαρίου 2019 

 ZOOTECHNIA στη Θεσσαλονίκη| 31 Ιανουαρίου -3 Φεβρουαρίου 2019 

 EMITT 2019 στην Κωνσταντινούπολη| 31 Ιανουαρίου-3 Φεβρουαρίου 2019 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 
 

 Ο 4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός "GREEK CHEF 2019" στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας |  1 - 4 
Φεβρουαρίου 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. 

 Aquatherm 4η Διεθνής έκθεση Θέρμανσης και Κλιματισμού συστημάτων εξαερισμού, ύδρευσης, 
ειδών υγιεινής περιβαλλοντικής τεχνολογίας, πισίνας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, M.E.C. 
Παιανίας|8-11 Φεβρουαρίου 2019 

 Έκθεση "Regional Agenda" στο ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ | 7-10 Φεβρουαρίου 2019. 

 "HORECA 2019" στο Metropolitan Expo | 8-11 Φεβρουαρίου 2019. 

 INFACOMA στην Αθήνα, 8-11 Φεβρουαρίου 2019 

 Έκθεση "Regional Agenda" στο ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ | 7-10 Φεβρουαρίου 2019. 

 28η Διεθνής Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων "AGRA 2019" στην Βουλγαρία | 20-24 Φεβρουαρίου 
2019. 

 International Fair of Tourism (ITTFA) στο Βελιγράδι|21-24 Φεβρουαρίου 2019 

 TTR Romanian Tourism Fair στο Βουκουρέστι|21-24 Φεβρουαρίου 2019 

 ARTOZA 2019: Η μεγαλύτερη και καλύτερη των τελευταίων χρόνων στο Metropolitan Expo | 22-25 
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 

 Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών "CONSTRUCT EXPO 2019" στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας | 14-
17 Μαρτίου 2019. 

 Εξαγωγική Έκθεση – Φεστιβάλ «Ελλάδα Παντού» στην Ολλανδία | 15-17 Μαρτίου 2019. 

 KEM Franchise, MEC Παιανίας| 15-18 Μαρτίου 2019 

 Food Expo Greece, Διεθνής έκθεση Τροφίμων και Ποτών, Metropolitan Expo, Αθήνα|16-18 Μαρ-
τίου 2019 

 OENOTELIA, Διεθνής Έκθεση Οίνου και Αποσταγμάτων, Metropolitan Expo, Αθήνα|16-18 Μαρτίου 
2019 

 Έκθεση ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ "International Private Label Show" στη Μόσχα | 20 και 21 Μαρτίου 
2019. 

 15th International Recycling, Environmental Technologies and Waste Management Trade Fair, στην 
Κωνσταντινούπολη|21-24 Μαρτίου 2019 
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 Έκθεση Προβολής & Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων και Τουρισμού, Εκθεσιακό Κέντρο FLORA 
Burgas, Βουλγαρία|26-29 Μαρτίου 2019 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 

 Exposhipping Istanbul, 15th International Maritime Exhibition & Conference, στην Κωνσταντινού-
πολη|2-5 Απριλίου 2019 

 Solarex Istanbul, Solar & PV Technologies Exhibition, στην Κωνσταντινούπολη|4-6 Απριλίου 2019 

 3rd Gourmet Exhibition 2019,Αποθήκη Γ’ Λιμάνι Θεσσαλονίκης|6-8 Απριλίου 2019 

 Natural & organic products Europe, στο Λονδίνο| 7-8 Απριλίου 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 Αλί-
μου|11-14 Απριλίου 2019  

ΜΑΙΟΣ 2019 
 

 Ελληνικό Σαββατοκύριακο στο Βελιγράδι 

 Bio Festival,Τεχνόπολης Γκάζι|11-13 Μάϊου 2019 

 Έκθεση "Fruit Logistica" για την προώθηση φρούτων και λαχανικών στην Κίνα | 29-31 Μαΐου 2019. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 

 Anuga 2019 Food and Beverage Fair, Κολονία|05-09 Οκτωβρίου 2019 

 Foodtech, Food Processing & Packaging Exhibition, Metropolitan Expo Αθήνα|12-14 Οκτωβρίου 
2019 

Χρήσιμες Συνδέσεις 
 
1. Enterprise Europe Network – Hellas  
2. Enterprise Europe Network  
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ  
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα  
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία  
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα  
7. Έλληνας Επίτροπος  
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ  
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)  
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal)  
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής  
12. EU Bookshop  
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)  
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)  
15. European Research & Development Newsroom  
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχεί-
ριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)  
17. European Standardisation SME Helpdesk  
18. European Commission Agrinet Portal  
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα  
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης  
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European 
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Communication of Enterprises - EU.COM.EN)  
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη 
βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ  
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal)  
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform)  
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for 
SMEs)  
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website)  
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)  
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
(Joint Research Centre)  
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)  
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)  
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)  
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform)  
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information 
Platform)  
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση 
των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform)  
36. EU Business in Japan  
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - 
TTIP)  
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά 
τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων  
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος 
της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις  

Επισκεφθείτε την σε-

λίδα του Επιμελητηρίου 

Καβάλας  www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη 

Πληροφόρηση

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.eucomen.eu/progetto.aspx
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_el.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cluster/index_en.htm
http://www.clustercollaboration.eu/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://ec.europa.eu/small-business/tags/educating-for-entrepreneurship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.html
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3platform.cfm
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.eea.europa.eu/green-tips/planning-to-renovate-your-house-or-apartment
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency
http://www.eusmecentre.org.cn/content/eu-china-standardisation-information-platform
http://www.echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/cl-inventory/cl-platform
http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do?selectedLanguage=el
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.kcci.gr/

