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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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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Κοπή πίτας του Επιμελητηρίου 

Σε κλίμα ενότητας και αισιοδοξίας πραγματοποιή-

θηκε, την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019, στην αί-

θουσα Odyssea του Πολυχώρου Batis Multiplex η 

καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 

Επιμελητηρίου Καβάλας την οποία ευλόγησε ο Σε-

βασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως 

και Θάσου κ.κ. Στέφανος.  

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κα-

βάλας ανέφερε τα παρακάτω «Αφήνουμε πίσω μας 

μια περίεργη χρονιά, που είναι δύσκολο να πούμε 

ότι ήταν μια καλή χρονιά, αφού αν και θεωρητικά 

βγήκαμε από τα μνημόνια, όλοι μας γνωρίζουμε ότι οι δυσκολίες συνεχίζονται, τα προβλήματα σε πολλές 

περιπτώσεις διογκώνονται και δυστυχώς η στασιμότητα υπερισχύει της ανάπτυξης. 

Όλοι αγωνιστήκαμε να διατηρήσουμε τις επιχειρήσεις μας, μέσα σε ένα περιβάλλον σκληρό, με έλλειψη ρευ-

στότητας, με ανύπαρκτη σχεδόν χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα, με μειωμένη 
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κατανάλωση, με ένα άδικο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα και καταλήγουμε στο τέλος να λέμε ότι 

σαν ήρωες μαχόμαστε με τα προβλήματα της καθημερινότητας για την επιβίωση μας.….. 

Για το Επιμελητήριο το 2018, ήταν μια δυναμική 

χρονιά με ουσιαστικές παρεμβάσεις και με 

πλούσιες δράσεις. Το ισοζύγιο εγγραφών δια-

γραφών είναι θετικό αφού περισσότερες επιχει-

ρήσεις εγγραφήκαν στα μητρώα σε σχέση με 

αυτές που διαγράφησαν, 495 με 231 (264 πε-

ρισσότερες εγγραφές), αλλά η ανάλυση μας δεί-

χνει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, εντάσσο-

νται στους κλάδου των υπηρεσιών και εμπο-

ρίου, (κυρίως στον χώρο της εστίασης) και ελά-

χιστες στην μεταποίηση, (όπου μάλιστα είναι ο μοναδικός κλάδος που έχουμε αρνητικό πρόσημο 40 εγγρα-

φές και 45 διαγραφές -5) όπου και εκεί θα ήταν το ζητούμενο της ανάπτυξης και της αύξηση  της προστιθέ-

μενης αξίας για την περιοχή μας. 

Για την χρονιά που έφυγε αλλά και την νέα χρονιά 

για το  Επιμελητήριο Καβάλας μπορούμε να πούμε 

ότι σταθήκαμε και στεκόμαστε δίπλα στον επιχειρη-

ματία και μαζί με τον επιχειρηματία του τόπου μας, 

προσπαθούμε σε κάθε πρόβλημα να δηλώνουμε 

παρόν, να αντιδρούμε, να διεκδικούμε, να δίνουμε 

λύση που θα είναι για το συμφέρων όλων μας. 

 Έχουμε βάλει ψηλά τον πήχη και προσπαθούμε με 

την νέα χρονιά να προσφέρουμε πολύ περισσότερα 

εφόδια στην τοπική οικονομία στην τοπική επιχειρη-

ματικότητα και τις επιχειρήσεις μας, έτσι ώστε να 

μπορέσουμε να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι στην προσπάθεια να βγούμε μέσα από αυτό το τούνελ, που 

ας ελπίσουμε μέσα στο 2019 να μας δείξει ένα ζωντανό φως.…. 

Να ευχηθούμε βέβαια όλοι μας, να μην αφή-

σουμε, το κλίμα της πολιτικής όξυνσης και αντι-

παράθεσης, να υπονομεύσει την προσπάθεια για 

ανάκαμψη της χώρας μας. Αυτό που ζητά ο επι-

χειρηματικός κόσμος, από όλες τις πολιτικές δυ-

νάμεις του τόπου, είναι να σταθούν στο ύψος 

των περιστάσεων και να επεξεργαστούν δη-

μιουργικές προτάσεις και πολιτικές, για την ορι-

στική υπέρβαση της κρίσης.  

Τώρα είναι η ώρα να αφήσουμε στην άκρη το δι-

χασμό και να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Πρέπει να 

είναι και μια χρονιά μεταρρυθμίσεων στην οποία θα πρέπει να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για τη ριζική 

αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber


Τώρα πρέπει να εστιάσουμε στην προσέλ-

κυση ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων 

από το εξωτερικό, να έρθουν νέες δυναμι-

κές παραγωγικές επενδύσεις, να στηρίξουμε 

την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα 

των ελληνικών επιχειρήσεων, να βελτιωθεί 

το επενδυτικό κλίμα στην χώρα μας, και να 

γίνει φιλικό προς όλους που επιθυμούν να 

επενδύσουν στην περιοχή μας και στην πα-

τρίδα μας, να παρθούν και υλοποιηθούν οι 

σωστές αποφάσεις για μείωση της φορολό-

γησης, βελτίωσης του ασφαλιστικού συστήματος, να ολοκληρωθούν οι υποδομές στην περιοχή μας, να α-

νταποκριθεί επιτέλους το τραπεζικό σύστημα στις ανάγκες της αγοράς, να ανοίξουν με πιο γρήγορους ρυθ-

μούς τα προγράμματα ΕΣΠΑ, και να ξεφύγουμε από αγκυλώσεις του παρελθόντος, και επιτέλους να γίνουμε 

μια σύγχρονη χώρα με ένα εκσυγχρονισμένο και μοντέρνο σύστημα δημόσιας διοίκησης να σταματήσει αυτή 

η γραφειοκρατία και κατασπατάληση χρήματος που δεν οδηγεί πουθενά. 

Το 2019 είναι η χρονιά που πρέπει να κάνουμε αποφασιστικά βήματα μπροστά για την οικονομία, και χρειά-

ζονται υπερβάσεις από όλους μας προκειμένου να πάμε την πατρίδα μας μπροστά.” 

Μεταξύ άλλων, το παρών  στην κοπή πίτας του Επιμελητηρίου Καβάλας έδωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 

Καβάλας κ.κ. Δημήτρης Εμμανουηλίδης, Κώστας Μορφίδης και Γιώργος Παπαφιλίππου, ο βουλευτής ΝΔ Κα-

βάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Χρήστος Μέτιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού 

ΑΜ-Θ Κώστας Αντωνιάδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης ΑΜ-Θ Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος, η δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, ο δήμαρχος Παγγαίου 

Φίλιππος Αναστασιάδης, ο δήμαρχος Θάσου Κώστας Χατζηεμμανουήλ, εκπρόσωπος του Δήμου Νέστου κ. 

Ιωάννης Χατζηγερακούδηςοι Αντιδήμαρχοι Καβάλας Ευαγγελία Δρακονάκη, Μαρία Φραντζεσκάκη και Ηλίας 

Καλανταρίδης, οι επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας κ.κ. Κωστής Σιμιτσής 

(Ανοιχτή Πόλη), Μάκης Παπαδόπουλος (Ο Τόπος της Ζωής μας) και Άρης Βέρρος (Συμπαράταξη Πολιτών), ο 

δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος 

της Δημοτικής Αρχής Δημοσθένης Τουλκίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου και πρόεδρος του Περι-

φερειακού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων ΑΜ-Θ Χριστόδουλος Τοψίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης, ο πρώην υπουργός Γιώργος Καλαντζής, ο τ. Νομάρχης Καβάλας Θόδωρος Καλ-

λιοντζής, ο τ. πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Άγγελος Τσατσούλης και εκπρόσωποι άλλων φορέων. 
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«Διαμαρτυρία επί των αποτελεσμάτων πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο “Ενίσχυση της Ίδρυ-

σης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”» 

Οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης κύριοι Στέφανος Γεωργιάδης (Επιμελητήριο Δρά-

μας), Χριστόδουλος Τοψίδης (Επιμελητήριο Έβρου), Στέλιος 

Μωραΐτης (Επιμελητήριο Ξάνθης), Μάρκος Δέμπας (Επιμε-

λητήριο Καβάλας), Νικόλαος Αγγελίδης (Εμπορικό & Βιομη-

χανικό Επιμ. Ροδόπης) και Αντώνης Γραβάνης (Επαγγελμα-

τικό & Βιοτεχνικό Επιμ. Ροδόπης), διαμαρτυρώμενοι για τα 

αποτελέσματα του προγράμματος ΕΣΠΑ με τίτλο Ενίσχυση 

της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομε-

σαίων Επιχειρήσεων” και τον άδικο αποκλεισμό από αυτό μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων της Περιφέρειας 

ΑΜΘ απέστειλαν το παρακάτω υπόμνημα στους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης -

Γραφείο Υπουργού κ. Γιάννη Δραγασάκη, -Γραφείο Αναπ. Υπουργού Βιομηχανίας κ. Στέργιο Πιτσιόρλα, -Υφυ-

πουργό κ. Στάθη Γιαννακίδη, Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ κ. Παναγιώτη Κορκολή, ΕΓ Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 

του ΕΤΠΑ και ΤΑ κα. Ευγενία Φωτονιάτα, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και Βουλευτές Περιφέρειας ΑΜΘ) 

«Αξιότιμοι κύριοι/ες 
Με την παρούσα επιστολή και μετά από έντονες διαμαρτυρίες των μελών μας, που υπέβαλλαν προτάσεις 
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκεια των Επιμελητηρίων της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναφορικά  με τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα του 
προγράμματος του ΕΣΠΑ με τίτλο “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων” για το οποίο ανακοινώθηκαν αποτελέσματα έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων την 
21/12/2018 & την 28/12/2018. 
Δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο χειριστήκατε την αξιολόγηση και την κατανομή των πόρων, αδικεί κατάφορα 
τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας μας, με αποτέλεσμα να μην εντάσσονται προτάσεις με υψηλή βαθμολογία 
πληρώντας τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε να ενταχθούν. 
 Προς έκπληξη μας διαπιστώσαμε ότι από τις 7.297 επενδυτικές προτάσεις (και έπειτα από την αύξηση του 
προϋπολογισμού της δράσης σε 411,50 εκατ. Ευρώ) εγκρίθηκαν μόνον οι 2.527 εξ αυτών για το σύνολο της 
χώρας, από τα οποία μόνο 144 αφορούσαν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.  
Το ακατανόητο και παράλογο είναι ότι εντάσσονται μόνο  33 !!!! σχέδια, από πόρους του ΕΠΑΝΕΚ και τα 
υπόλοιπα 111 από πόρους της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ( η οποία χρηματοδότησε το πρόγραμμα με περίπου 
18.000.000 €). 
Αυτό είναι το χειρότερο ποσοστό εντάξεων για την Περιφέρεια μας και πραγματικά μας προξενεί έντονη 
δυσαρέσκεια και προβληματισμό για το πώς πραγματοποιήθηκε αυτό, 
Αναζητώντας στοιχεία για να τεκμηριώσουμε το παράλογο που δημιουργήθηκε καταλήξαμε στα κάτωθι. 
1. Το πρώτο μελανό στοιχείο (που για πρώτη φορά το συναντούμε), είναι ότι οι εντάξεις έγιναν δίχως καν 
να ανακοινωθούν επίσημα οι βαθμολογίες έγκρισης για κάθε περιφέρεια καθώς ούτε και η βαθμολογία 
που έλαβε κάθε επενδυτική πρόταση ως επιλαχούσα ή ως απορριπτέα. Τονίζουμε ότι το γεγονός αυτό 
συμβαίνει για πρώτη φορά σε ανάλογα προγράμματα και από μόνο του αφήνει σκιές αναφορικά με την 
ακολουθούμενη διαδικασία. Ακόμα περισσότερο στις ανωτέρω αποφάσεις δεν περιλαμβάνονται όλα τα έργα 
είτε αυτά έχουν αξιολογηθεί και δεν έχουν χρηματοδοτηθεί είτε έχουν απορριφθεί.  
2. Επιπροσθέτως δε κατά παρέκκλιση του Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
(GDPR) που έχει  τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 στις ανωτέρω αποφάσεις εμφανίζονται τόσο τα ονόματα 
των δικαιούχων όσο και τα ΑΦΜ αυτών γεγονός που επισύρει την ακυρότητα των αποτελεσμάτων όπως αυτά 
έχουν εκδοθεί. 
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3. Το σημαντικό όμως γεγονός που ζημιώνει στο σύνολό της την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης είναι η απόφαση με την οποία λειτούργησαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας & 
Ανάπτυξης και οδήγησαν στην αλλοίωση των αποτελεσμάτων. 
 Συγκεκριμένα στην 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών 
Σχεδίων για την εν λόγο Δράση στην σελίδα 12 αναγράφεται: 
«…Οι    εντάξεις    των    επενδυτικών    σχεδίων    των    δικαιούχων    στη    δράση 
πραγματοποιούνται  με  βάση  τη  σειρά  βαθμολογικής  κατάταξης  μέχρι  εξαντλήσεως 
των  διαθέσιμων  πόρων  (συμπεριλαμβανόμενης  της  προσαύξησης  κατά  ποσοστό 
20%),   ανά   Ομάδα   Περιφερειών/Περιφέρεια.   Σε   περίπτωση   ισοβαθμίας   θα εντάσσονται όλα τα 
επενδυτικά σχέδια που ισοβαθμούν….» 
 Οι υπηρεσίες του Υπουργείου,  άγνωστο πώς, έπραξαν αντίθετα εκδίδοντας πρώτα  την 8943/2981/Α3/21-
12-2018 απόφαση  για την χρηματοδότηση 723 έργων από πόρους του ΕΠΑΝΕΚ ύψους 119.456.457,51€ 
 Αμέσως μετά εκδόθηκαν οι αποφάσεις των Περιφερειών και συγκεκριμένα για την ΠΑΜΘ η 4977/21-12-
2018 για την χρηματοδότηση 111 έργων ύψους 17.921.670,18€ 
Τελικά εκδόθηκε η τροποποίηση της πρώτης απόφασης για την ένταξη άλλων 1063 έργων από πόρους του 
ΕΠΑΝΕΚ ύψους 171.310.295,16€ 
 Το γεγονός αυτό δημιούργησε την στρέβλωση της χρηματοδότησης περισσότερων έργων από τις 
περιφέρειες και συγκεκριμένα αυτή της Ηπείρου που δεν εκχώρησαν πόρους προς την δράση. Αναλυτικά η 
εικόνα αυτή αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 Πηγή 
Χρηματοδότησης 

ΠΑΜΘ Κεντρική 
Μακεδονία 

Θεσσαλία Ήπειρος Δυτική 
Ελλάδα 

ΕΠΑΝΕΚ Α Φάση 27 105 37 71 33 

ΠΕΠ 111 152 73 0 75 

ΕΠΑΝΕΚ Β Φάση 6 115 24 221 22 

 Αντιλαμβάνεστε ότι με τον τρόπο αυτό έργα της Περιφέρεια μας, αλλά και άλλων,  με υψηλές βαθμολογίες 
βγήκαν από την βαθμολογική κατάταξη με αποτέλεσμα στην δεύτερη απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας 
& Ανάπτυξης να χρηματοδοτηθούν αυτόματα 125 προτάσεις της Ηπείρου απορροφώντας  20.280.000€ 
Δημόσιας Δαπάνης περίπου. 
Ο παράλογος και μη σύννομος, με βάση την προκήρυξη, αυτός τρόπος που οι υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονομίας & Ανάπτυξης λειτούργησαν ζημίωσαν την Περιφέρεια μας, κατά εκτίμηση, με 9.000.000,00€ 
και την μη ένταξη άλλων 60 με 70 έργων.  
Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μέθοδος που ακολουθήθηκε αποτελεί σκανδαλώδη εύνοια 
συγκεκριμένης περιφέρειας σε βάρος άλλων κι ελπίζουμε ότι αυτή δεν είχε πολιτικό υπόβαθρο αλλά 
αποτελεί μόνο μια τεχνική αστοχία των υπηρεσιών του Υπουργείου. 
Αντιλαμβάνεστε την υψηλή δυσαρέσκεια μας καθώς  μια Περιφέρεια σαν την δική μας στις εσχατιές της 
Ευρώπης, που πλήττεται από την υψηλή ανεργία και την αποβιομηχάνιση να χάνει και την αναπτυξιακή 
ατμομηχανή της τουριστικής ανάπτυξης. 
 Για όλους αυτούς τους λόγους σας καλούμε να: 
Αποσύρεται και επανεξετάσετε με τον σωστό και νόμιμο τρόπο την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων. 
Να αναζητήσετε πρόσθετους πόρους για την ενίσχυση αυτών των επενδυτικών σχεδίων 
Να ενισχύσετε με επιπρόσθετους πόρους την Περιφέρεια της ΑΜΘ, προκειμένου να εξαλειφθεί η αδικία που 
έχετε δημιουργήσει» 
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Συνάντηση με τον πρύτανη του Πανεπιστήμιου της Πάφου 

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 
προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκου 
Δέμπα, του πρύτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολις 
της Πάφου κ. Παντελής Σκύλιας  και του κ. Ανδρέα 
Γερμανό, υπεύθυνο Γραφείου Βορείου Ελλάδος. 
Παρόντες στην συνάντηση ήταν και οι κ. 
Παναγιώτης Αγγελίδης, Β’ αντιπρόεδρος του 
Επιμελητηρίου και κ. Λευτέρης Κουκουτίνης, 
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Επιχειρήσεων.  
Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα προσφερό-
μενα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, εξ αποστάσεων 
μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα που 
λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο σε διάφορες ειδικότητες. Σε αυτά τα πλαίσια δώθηκε η δυνατότητα να διε-
ρευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας σε προγράμματα ανάμεσα στις δύο χώρες με συμμετοχή των τοπικών 
φορέων.  
 

Συνάντηση με τον Εμπορικό Σύλλογο Παραλίας Ορφανού «ΕΣΠΟ» 

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 
προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. 
Μάρκου Δέμπα, του προέδρου του Εμπορικού 
Συλλόγου Παραλίας Ορφανού «ΕΣΠΟ» κ. Από-
στολο Υπερηφάνου και τα μέλη της διοίκησης 
του συλλόγου κ. Παντελή Θεριάκη και κα. Κυ-
ριακή Τζιμώκα Βογιατζάρα. Στα πλαίσια της 
συνάντησης αναφέρθηκαν τα μέλη που εκπρο-
σωπεί ο Σύλλογος, 150 επιχειρήσεις της περιο-
χής, ενώ επισημάνθηκαν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες και τα οποία 
θα κατατεθούν εγγράφως στη διοίκηση του Ε-
πιμελητηρίου. Τα προβλήματα αυτά αφορούν 
κυρίως την προβολή της περιοχής, τη δημιουργία υποδομών και γενικότερα την περαιτέρω τουριστική ανά-
πτυξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 

Συνάντηση με εκπροσώπους της Ένω-

σης Ασφαλιστών Καβάλας 

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητή-
ριο Καβάλας μεταξύ του προέδρου του Επιμελη-
τηρίου Καβάλας κ. Μάρκου Δέμπα, του κ. Ιω-
άννη Κούτρα, μέλους της Διοικητικής Επιτροπής 
του Επιμελητηρίου, υπεύθυνου ΓΕΜΗ και Υπη-
ρεσίας Μιας Στάσης, του προέδρου της Ένωσης 
Ασφαλιστών Καβάλας κ. Ιωάννη Χάιδου και του 
κ. Δημήτρη Πιπεργιά ασφαλιστή. Στη συνάντηση 
συζητήθηκε η εναρμόνιση της ελληνικής ασφα-
λιστικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας 
2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου της 20.01.2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, όπως ψηφίστηκε με το Ν. 
4583/2018 (ΦΕΚ 212/τ. Α’/18-12-018) και οι νέες προϋποθέσεις και περιορισμοί που προκύπτουν. Επιπλέον 
έγινε αναφορά στην δυνατότητα που δίνεται, με βάσει τις νέες προϋποθέσεις, για την ανανέωση του επαγ-
γέλματος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου απέστειλε ξεκάθαρο μήνυμα 
στήριξης των επαγγελματιών λέγοντας ότι το Επιμελητήριο θα συμβάλει ενεργά στην αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων που τυχόν θα αντιμετωπίσουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές σχετικά με την εφαρμογή IDD με 
σκοπό την διευκόλυνση της δουλειάς τους.    

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 εργο-
δοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κα-
τηγορίας. 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 ερ-
γοδοτών, 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.  
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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. 
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: 
 

Δημόσια διαβούλευση για νομοσχέδιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων 

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 23 Ιανουαρίου έθεσε το υπουργείο Οικονομικών το νομοσχέδιο για τη 
χορήγηση μικροπιστώσεων έως 25.000 ευρώ. 
Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής), 
όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του, ενόψει της θέσπισης νόμου, για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων, 
στην ελληνική νομοθεσία, καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) να 
συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις, επί του υποβληθέντος 
σχεδίου Νόμου. 
"Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο 
Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις 
του σχεδίου νόμου, πριν αυτό προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων. Η διαβούλευση θα 
ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 23/01/2019 και ώρα 12:00." 
Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε το κείμενο της διαβούλευσης πατήστε εδώ 
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Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μι-
κρών 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 συγχρη-
ματοδοτείται 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 Αλυ-
σίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-
κοινωνίας (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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-
ΤΕΣ (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 Προϊ-
όντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 
25% του επενδυτικού σχεδίου, Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες, Μεταφο-
ρικά Μέσα, Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό ) 
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. 
Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής: 6 Φεβρουαρίου 2019 
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολο-
γισμού 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 ηλε-
κτρονικής 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 προ-
κειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. 
Προϋπολογισμός της Δράσης: 60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρη-
ματοδοτείται 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 τουλά-
χιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο 
ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστη-
ριότητα, 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) 
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για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαί-
δευσης-κοινωνικής μέριμνας. 
Επιδοτούμενες Δαπάνες: Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχε-
δίου 
Παρεμβάσεις για: εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, διευκόλυνση προσβα-
σιμότητας ΑμΕΑ,  
Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως  100% του επενδυτικού σχεδίου: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
για: εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, προ-
μήθεια 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 επιχορηγούμε-
νου 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 

Ενεργά Προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

Ε-Counseling - Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον το-
μέα του τουρισμού 

Παροχή διαδραστικών υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής στον τομέα του τουρισμού μέσω ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας σε 1.000 συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα άνω 
των 18 ετών (άνεργοι, εργαζόμενοι, φοιτητές, επιχειρηματίες, επαγγελματίες όλων των κλάδων κ.λπ) που 
διαμένουν στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή απασχολούνται ήδη στον τουριστικό τομέα. 
Η συμβουλευτική θα αφορά: 

 Στον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη σταδιοδρομία τους 
 Στην καθοδήγηση των συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικές διαδρομές ή/και επαγγελματικές επιλο-

γές που ταιριάζουν στο προφίλ τους και ικανοποιούν τις εξατομικευμένες ανάγκες τους 
 Στην ενημέρωση, καθοδήγηση σε γενικότερα θέματα που σχετίζονται με την προσωπική τους ε-

παγγελματική ανάπτυξη, όπως τρόποι λήψης απόφασης, σχεδιασμός ανάπτυξης δεξιοτήτων, ορ-
γάνωση επαγγελματικού προφίλ κλπ. 
 

Περίοδος υποβολής 
Από 10/10/2018 (έως την κάλυψη όλων των θέσεων ) 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του έργου http://www.e-counseling.gr  στην 
υπάρχει και διαθέσιμος οδηγός υποβολής. 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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 
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και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους. - Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμ-
μάτων (ΧΥΤΥ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού 
και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους. - Επεκτάσεις Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συ-
μπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών 
εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους, εφόσον προβλέπονται στο οικείο επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ ως υπο-
δομές τελικής διάθεσης υπολειμμάτων στο πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. - Εργασίες αρ-
χαιολογίας, ως υποέργο 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 προσύμ-
φωνα 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 

Αναπτυξιακός Νόμος 
Ανακοινώθηκε η 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξια-
κού Νόμου 4399/2016 η οποία έχει διαβιβαστεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και από 
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την Πέμπτη 27/12/2018 δύνανται οι επενδυτικοί φορείς να υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστή-
ματος 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 Ενι-
σχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. 
Ακολουθεί η παρουσίαση των κύριων σημείων της 3ης προκήρυξης του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Ε-
πιχειρηματικότητα» 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 αί-
τηση 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 έ-
ναρξης και λήξης, τόπος εκτέλεσης του έργου, κατάλογος δαπανών του έργου συνοδευόμενων από τις σχετι-
κές προσφορές, είδη και ποσό ενίσχυσης, χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου) προκειμένου να θε-
μελιωθεί 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 ηλεκτρονι-
κός 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 δα-
πανών 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 μη-
χανολογικό 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 επένδυ-
σης 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. 
Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων 
νοούνται οι κάτωθι: 
α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, 
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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 επέν-
δυσης 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 φο-
ρολογικής 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 χρηματο-
δοτική 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 άρ-
θρου 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 μηχανο-
λογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπε-
ριέχεται 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 Δη-
μόσιο 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 εντά-
σεων 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 επεν-
δυτικού σχεδίου πληρούν τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις των Ειδικών Κατηγοριών Ενισχύσεων. 
Η ενίσχυση της επιδότησης του κόστους απασχόλησης παρέχεται μεμονωμένα και όχι σε συνδυασμό με τα 
άλλα είδη ενισχύσεων 
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Για να δικαιούνται οι υπαγόμενες επιχειρήσεις να λάβουν τις ενισχύσεις της επιχορήγησης ή / και της επιδό-
τησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρέπει να έχουν εμφανίσει κέρδη προ φόρων σε μία κατ’ ελάχιστον δια-
χειριστική 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 αξιο-
λόγησης του παρόντος καθεστώτος είναι συγκριτική και ολοκληρώνεται με την κατάρτιση προσωρινού πί-
νακα κατάταξης εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας. 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Για 4η χρονιά στις κορυφαίες θέσεις απορρόφησης του ΕΣΠΑ η Ελλάδα 
Έχει καλυφθεί ο στόχος για την απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ για το 2018, σύμφωνα με το Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στις υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 31/12/2018, το ποσό της ενωσιακής συνδρομής για το έτος 2018 που δήλωσε η 
Ελλάδα ανέρχεται σε 1.485.979.495,15 ευρώ. Η συνολική απορρόφηση ανεβαίνει έτσι στο 25% χωρίς την 
προκαταβολή και στο 32%, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής, διατηρώντας τη χώρα στις κορυφαίες 
θέσεις μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε. 
Εξάλλου, η Ελλάδα διατηρεί την πρώτη θέση της αξιοποίησης των πόρων του «πακέτου Γιούνκερ» 
εκταμιεύοντας 2,702 δις ευρώ των σχετικών πόρων σε συνολικές επενδύσεις 11,091 δις ευρώ.

Διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο 
της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»  
Ανακοινώθηκε η διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη 
ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ). Ο συνολικός προϋπολογισμός 
των προτάσεων που θα προ-επιλεγούν ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ. Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα 
πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού «Συστήματος Υποβολής»:  https://edbm.grnet.gr/Submissi-
onPlatform/ το οποίο θα είναι ανοικτό για την υποδοχή των ερευνητικών προτάσεων από την Τετάρτη 16 
Ιανουαρίου και ώρα 12:00 έως και την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 23:59. Η σχετική 
ανακοίνωση από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), αποσκοπεί να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας για τις 
ερευνητικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία.  
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ  

Ξεκινούν τον Μάρτη οι φορολογικές δηλώσεις 

Στα τέλη Μαρτίου σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να ξεκινήσει η υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων. Για τους συζύγους, οι οποίοι σκέφτονται να υποβάλουν ξεχωριστή φορολογική 
δήλωση, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν με δήλωσή τους έως τις 28 Φεβρουαρίου.  
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της ΑΑΔΕ, υπό τον διοικητή Γιώργο Πιτσιλή, η υποβολή των δηλώσεων του 
2019, δηλαδή για τα φετινά εισοδήματα, θα μπορούσε να ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου, αντί για τον Μάιο 
ή και Ιούνιο που ξεκινά συνήθως. Στην περίπτωση που οι φορολογικές δηλώσεις τελικά υποβληθούν φέτος 
στα τέλη Μαρτίου, οι φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφή φόρου θα μπορέσουν να την εισπράξουν 
νωρίτερα, ενώ θα αποφευχθούν τα προβλήματα υπερφόρτωσης του Taxis Net. 

 
5η πρόσκληση του INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 
Στην προδημοσίευση της 5ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του «Σχεδίου Επιχορήγησης για 
τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές», που 
θα ανοίξει στις 15 Φεβρουαρίου 2019, προχώρησε η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας 
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, «για πρώτη φορά στα 
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προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, μια πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις της διασυνοριακής 
περιοχής του Άξονα Προτεραιότητας 1 και στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην επιλέξιμη περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας και συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο 
του προγράμματος για επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές και την τόνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας σε νέες αγορές».  
Σημειώνεται πως, η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ που 
αναλύεται σε 8.500.000 από κονδύλια του ΕΤΠΑ και 1.500.000 από την Εθνική Συνεισφορά Ελλάδας-
Βουλγαρίας. Η ελάχιστη συνολική επιλέξιμη επένδυση (ανά πρόταση) ανέρχεται στις 300.000 και η μέγιστη 
στις 600.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη επιχορήγηση ανά μεμονωμένη επιχείρηση είναι 200.000 ευρώ για τριετή 
περίοδο.  
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.greece-bulgaria.eu/article/83_5th-Call-for-propo-
sals-under-Priority-Axis-1. 

«Έκρηξη» της επιχειρηματικότητας το 2018 σύμφωνα με το Γ.Ε.ΜΗ.  
Έκρηξη ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων σε πανελλαδική κλίμακα και σημαντικός περιορισμός των 
«λουκέτων» δείχνουν τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), τη χρονιά που μας πέρασε. Αυτό 
δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος 
Μίχαλος, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των επίσημων στοιχείων του ΓΕΜΗ. Σύμφωνα με αυτά, οι συστάσεις 
νέων επιχειρήσεων το 2018 έφτασαν σε πανελλαδική κλίμακα τις 32.379, ενώ αντίθετα, οι διαγραφές 
επιχειρήσεων ήταν μόλις 18.632. Για το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής οι νέες εγγραφές επιχειρήσεων για το 
2018 ανήλθαν σε 542 (το 2017 ήταν 438) , ενώ οι διαγραφές ανέρχονταν σε 246 επιχειρήσεις (το 2017 ήταν 
303). Υπήρξε θετικό ισοζύγιο κατά 296 επιχειρήσεις. 

POS σε περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους 

Επεκτείνεται η λίστα των επαγγελμάτων και κλάδων που θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν συσκευή 
ηλεκτρονικών χρεώσεων POS. Προς το παρόν, όμως, θα συνεχίσουν να παραμένουν εκτός POS τα ταξί και τα 
περίπτερα. Η σύνταξη της νέας υπουργικής απόφασης για την επέκταση της υποχρεωτικής εγκατάστασης 
συσκευών ηλεκτρονικών χρεώσεων POS σε νέους κλάδους βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς αναμένεται 
να υπογραφεί εντός των επόμενων ημερών. Στην πράξη η υποχρεωτική χρήση συσκευών ηλεκτρονικών 
χρεώσεων θα επεκταθεί στους εναπομείναντες κλάδους που παρουσιάζουν κάποιον αξιόλογο τζίρο παροχής 
υπηρεσιών σε λιανική βάση και περιλαμβάνουν: (α) τους παιδικούς σταθμούς και γενικότερα τις 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προσχολικής αγωγής, (β)  τις εταιρείες και επαγγελματίες επισκευής 
ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης, (γ)  τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, (δ)  τις υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης σκαφών αναψυχής.  ‘Oσοι έχουν ήδη υποχρέωση εγκατάστασης POS θα πρέπει έως τις 15 
Ιανουαρίου να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες δήλωσης επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού στην 
ΑΑΔΕ. Μετά την έκδοση της απόφασης, θα δίνεται προθεσμία συμμόρφωσης τριών μηνών. 

Έρχεται το Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο 

Όλη η κινητή, αλλά και η ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων θα καταγράφεται στο Ηλεκτρονικό 
Περιουσιολόγιο.  Εάν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι γίνεται απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων 
μεγάλης αξίας από κάποιους, οι παραβάτες θα κινδυνεύσουν όχι μόνο με πρόστιμα, αλλά και με κατάσχεση 
των περιουσιακών τους στοιχείων. Η ΑΑΔΕ αναμένεται να προχωρήσει στη δημιουργία μιας τεράστιας βάσης 
δεδομένων με τα περιουσιακά στοιχεία 8,5 εκατ. φορολογουμένων και όλων των επιχειρήσεων, που θα 
περιλαμβάνει, κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, αποθήκες, αυτοκίνητα και λοιπά οχήματα, σκάφη 
θαλάσσης και αεροσκάφη, μεγάλα χρηματικά ποσά που φυλάσσονται στα σπίτια, καταθέσεις σε τράπεζες, 
ράβδους χρυσού, μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, συμμετοχές σε πάσης μορφής επιχειρήσεις, εταιρικά 
μερίδια, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ. Σύντομα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με 
την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.greece-bulgaria.eu/article/83_5th-Call-for-proposals-under-Priority-Axis-1
http://www.greece-bulgaria.eu/article/83_5th-Call-for-proposals-under-Priority-Axis-1


Έως τις 28 Φεβρουαρίου οι βεβαιώσεις αποδοχών στο Taxisnet 

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση Α 1009/2019 της ΑΑΔΕ για τις βεβαιώσεις αποδοχών με θέμα "Τύπος και 
περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική 
δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή 
αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018".  
Η ημερομηνία υποβολής ορίζεται ως εξής : 
1. Για το φορολογικό έτος 2018 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2019. 
Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές 
οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ν.π. και νομικών οντοτήτων. 
2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και 
επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του TAXISnet με αυτόματη 
απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης. 
3. Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να υποβληθεί μετά το τέλος του αντίστοιχου έτους 
υποβολής του και η μη υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 54 του ΚΦΔ (ν.4174/2013). 

Τι αλλάζει στην κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων. 

Στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για τα εμπορικά σήματα προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, το οποίο με την ενσωμάτωση της οδηγίας 2015/2436 εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο. Το σχετικό σχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Στέργιο Πιτσιόρλα έως τις 25 Ιανουαρίου. 
Πρωταρχικός και κύριος στόχος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι η εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας περί σημάτων με την Οδηγία 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (EEL 336 της 
23.12.2015), ο εκσυγχρονισμός του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σημάτων της Δ/νσης 
Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αλλά και η ενίσχυση της 
ασφάλειας δικαίου, ώστε να μειωθούν οι διαφορές ανάμεσα στο εθνικό και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση και η προστασία σημάτων προς όφελος της ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.  
Μία από τις βασικές αλλαγές στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι η δυνατότητα για κατοχύρωση νέων, «μη 
παραδοσιακών» μορφών σημάτων, όπως σήματα μοτίβου ή τρισδιάστατα, ολογραφικά και ηχητικά σήματα 
ή σήματα κίνησης, εφόσον έχουν διακριτική ικανότητα και τα οποία είναι δυνατό να κατατίθενται και 
γίνονται αποδεκτά σε ηλεκτρονικά αρχεία, στο ηλεκτρονικό πλέον μητρώο της Δ/νσης Σημάτων.  
Επίσης, σημαντική καινοτομία του σχεδίου νόμου, αποτελεί και η θεσμοθέτηση των σημάτων πιστοποίησης, 
που λειτουργούν ως σήματα ποιότητας και διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από 
τον δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά το υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των 
υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά. 
Τα συγκεκριμένα σήματα δεν θα μπορούν να πιστοποιούν την προέλευση από συγκεκριμένη γεωγραφική 
περιοχή, διότι έτσι θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστρατήγηση των διατάξεων για τις προστατευόμενες 
γεωγραφικές ενδείξεις και τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης που υπάρχουν σήμερα σε ενωσιακό 
επίπεδο. 
Σημαντικές ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αποτελούν και οι διατάξεις για την προστασία του σήματος οι 
οποίες προϋποθέτουν την ουσιαστική χρήση του, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των συγκρούσεων στην 
αγορά. Επιπλέον, υιοθετούνται διατάξεις για την προστασία των «ενδιάμεσων δικαιωμάτων» (intervening 
rights).  
Στόχος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι η μετάβαση στην πλήρη και 
αποκλειστική ηλεκτρονική κατάθεση εμπορικού σήματος, αλλά και η θέσπιση κανόνων με γνώμονα το 
συμφέρον του καταναλωτικού κοινού, ώστε η χρήση του σήματος να μη δημιουργεί κίνδυνο παραπλάνησής 
του. 
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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://servi-
ces.businessportal.gr.  
 

Ανανέωση ειδικού μητρώου εξαγωγέων 

Προθεσμία μέχρι 31-03-2019  
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  και  συγκεκριμένα ο Ν. 4072/2012 
(ΦΕΚ 86/11-04-2012 - Κεφάλαιο ΣΤ’, Άρθρα 35 §3) κατήργησε την υποχρέωση εγγραφής των επιχειρήσεων 
στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων. 
 Η Υπηρεσία μας συνεχίζει την ανανέωση  του ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων (ΔΕ 124 / 12.12.2016). Κύριος 
στόχος της δημιουργίας της, είναι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με απλουστευμένη διαδικασία, και κυρίως 
χωρίς κόστος να έχουν οφέλη όπως την καταχώρηση τους στον Οδηγό Ελλήνων Εξαγωγέων και την 
διευκόλυνση εύρεσης συνεργασιών με επιχειρήσεις του εξωτερικού. 
Κατόπιν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, καλείστε να επιλέξετε αν επιθυμείτε να ανανεώσετε την 
εξαγωγική σας επωνυμία βάση της προηγούμενης νομοθεσίας ή να καταχωρηθείτε στην Προαιρετική Βάση 
με την επικαιροποίηση των στοιχείων σας.  
Για όσες εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να ανανεώσουν βάση της προηγούμενης νομοθεσίας: 
Για την ανανέωση της εγγραφής της εξαγωγικής επωνυμίας, πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης και 
να υποβληθεί μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων Εξαγωγέων: 

 Γραμμάτιο εισπράξεως ή παράβολο Δημοσίου Ταμείου αξίας 9 ευρώ.  

 Έγγραφο εκπροσώπησης κατά νομική μορφή: 
α. Καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε., με την τελευταία τροποποίηση από την οποία να προκύπτουν οι 

ομόρρυθμοι εταίροι. 
β. Καταστατικό ή ΦΕΚ για Ε.Π.Ε. από το οποίο να προκύπτει η διαχείριση. 
γ. ΦΕΚ ή ανακοίνωση ή πρακτικό με πρωτοκ. κατάθεσης για Α.Ε. με το τελευταίο ισχύον Δ.Σ. από 

το οποίο να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι. 
δ. Καταστατικό για Ι.Κ.Ε. από το οποίο να προκύπτει η διαχείριση. 

 Υπεύθυνη  δήλωση    σχετικά   με τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την 
τελευταία  τριετία  2016 - 2018,  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της  επιχείρησης και 
στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ως εκπρόσωπος της 
επιχείρησης……………………………….δηλώνω, ότι αυτή εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις 
εγγραφής στο ΕΜΕ, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθ. 9 του Ν. 936/79 και στην 
αριθ. 205759/Ε3/25759/23-6-2004 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με 
την μη μεταβολή της πτωχευτικής και ποινικής κατάστασης της επιχείρησης και των εκπροσώπων 
αυτής.» 

Προθεσμία μέχρι τις 31/03/2019 
Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο επικοινωνίας  2510-222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ.4) , κ. 
Δημήτρης Φιλιππίδης (εσωτ.1) 
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Ανανεώσεις αδειών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών  

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Networkσας ενημερώνει ότι οι ανανεώσεις αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν 
στις 31-12-2018, γίνονται από 1-1-2019 ως 31-3-2019 σύμφωνα με το Ν..4583/18-12-2018. 
  
Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών ατομικών επιχειρήσεων: 
1.Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της 
2.Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως 
3.Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης 
4.Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 
5.Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 
6.Συμβόλαιο αστικής ευθύνης 
7.Προηγούμενη βεβαίωση και πλαστικοποιημένη ταυτότητα ασφαλιστή. 
8.Υπεύθυνη δήλωση (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται με γνήσιο 
υπογραφής) 
9.Συνδρομή 20 ευρώ. 
10.Ποινικό μητρώο που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο μετά την κατάθεση των 
παραπάνω δικαιολογητικών 
  
Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών εταιριών: 
Για το νομικό εκπρόσωπο της εταιρίας: 
1.Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της 
2.Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως 
3.Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης 
4.Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 
5.Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 
6.Συμβόλαιο αστικής ευθύνης 
7.Προηγούμενη βεβαίωση και πλαστικοποιημένη ταυτότητα ασφαλιστή. 
8.Υπεύθυνες δηλώσεις (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται με γνήσιο 
υπογραφής) 
9.Συνδρομή 50 ευρώ(για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες),70 ευρώ(για ΙΚΕ και ΕΠΕ), 100 ευρώ (για ΑΕ ). 
10.Ποινικό μητρώο που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο μετά την κατάθεση των 
παραπάνω δικαιολογητικών 
   
Το πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως και το πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 
προσκομίζονται και για το νομικό πρόσωπο (την εταιρία). 
 
Ακόμη οι μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων πρέπει να υποβάλλουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε 
τρίτου έτους, με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής του, την κατανομή 
των δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τα τρία προηγούμενα έτη. 
σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4583/2018 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Καβάλας, τηλ.2510222212 
κα.Σούζη Μαυρομμάτη ( εσωτερ.4),κ.Δημήτρης Φιλιππίδης ( εσωτερ.1).  
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Διεθνή 
 

Η ΕΕ διαθέτει 191 εκατ. για προώθηση αγροτικών προϊόντων 

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για  
προγράμματα που σχετίζονται με την προώθηση 
ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων σε ολόκληρο 
τον κόσμο και εντός της ΕΕ ξεκινά η Κομισιόν, 
διαθέτοντας 191.600.000 ευρώ για το έτος 2019. 
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται 181,6 για τη 
συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων και άλλα 
10 εκατομμύρια € σε περίπτωση διαταραχής της 
αγοράς. Σημειώνεται πως το αντίστοιχο συνολικό 
ποσό πέρυσι ανήλθε στα 179 εκατ. ευρώ. 
Τα προγράμματα μπορούν να καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα θεμάτων από γενικές εκστρατείες 
για την υγιεινή διατροφή μέχρι εξειδικευμένες 
αγορές. Τονίζεται πως οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 16 Απριλίου 2019 μέσω της αποκλειστικής 
πύλης. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα ανακοινώσει τους δικαιούχους το φθινόπωρο. Αίτηση 
μπορεί να υποβάλει ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι οργανώσεις 
παραγωγών και οι οργανισμοί γεωργικών ειδών διατροφής που είναι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες 
προώθηση 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Πρόγραμμα της ΕΕ «EU Green Gateway to Japan»-Προγραμματισμός επιδοτούμενων επι-
χειρηματικών αποστολών στην Ιαπωνία  

Το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο αποτελεί σημείο αναφοράς και σύνδεσμο για την επιτυχή συμμετοχή των ελληνικών 

επιχειρήσεων στο ευρωπαϊκό επιδοτούμενο πρόγραμμα «EU Green Gateway to Japan» (www.eu-

gateway.eu/business-missions), το οποίο παρέχει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις με έδρα σε χώρα μέλος 

της ΕΕ, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε επιδοτούμενη επιχειρηματική αποστολή στην Ιαπωνία. 

Επιχειρηματικές Αποστολές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει για την πραγματοποίηση των παρακάτω επιχειρηματικών απο-
στολών 

 Samsun Furniture 2019, Έκθεση επίπλων, 11-14 Μαρτίου 2019, Σαμψούντα 

 Διεθνής έκθεση Αγροτικών Προϊόντων «Agriculture and sera, Garden and ornament plant 
fair,6-10 Μαρτίου 2019 στο Κοτζάελι 

 14 Δεινής Εμπορική έκθεση Μηχανημάτων Επεξεργασίας Τροφίμων και Ειδών Συσκευα-
σίας,7-10 Μαρτίου 2019, στη Κωνσταντινούπολη 

 Διεθνής έκθεση Επίπλου «Izmir furniture», 6-10 Μαρτίου 2019, στην Σμύρνη 

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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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) Βουλγαρική εταιρεία ζητάει παραγωγούς λωτού και ροδιού από την Ελλάδα ή τη Μακεδονία, την 

πρώην δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Κωδ. BRBG20180802002). 
2) Ιταλική μικρομεσαία βιομηχανία κατασκευής αναζητά πλεκτήριο  στην Ελλάδα για την προμήθεια 

υφάσματος fleece για υπογραφή συμφωνίας κατασκευής (Κωδ. BRIT20180525001). 

 
Προσφορές 

1) Βούλγαρος διοργανωτής του διεθνούς τουρνουά petanque αναζητά εμπορικούς αντιπροσώπους 
στην Τουρκία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα, ικανό να οργανώσει ομάδες παικτών (Κωδ. 
BOBG20181214001). 

2) Τουρκική εταιρεία που εκμεταλλεύεται το δικό της λατομείο και παράγει μάρμαρο, φυσικούς λίθους 
και γρανίτη ψάχνει συνεργάτες κυρίως στην Κίνα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα ως 
εταίρους για τη διεξαγωγή συμφωνιών διανομής (Κωδ. BOTR20181219002). 
 

Εκθέσεις 

Συμμετοχή Περιφέρειας ΑΜΘ σε τουριστικές εκθέσεις 
Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

Salon des Vacances Βρυξέλες 7-10 Φεβρουάριος 
ΙΜΤΜ Ισραήλ Ισραήλ 12-13 Φεβρουαρίου 
Holiday Spa Σόφια 14-16 Φεβρουάριος 
IFT Βελιγράδι 21-24 Φεβρουάριος 
Romanian Tourism Fair Βουκουρέστι 21-24 Φεβρουάριος 
ITB Βερολίνο 6-10 Μάρτιος 
ΜΙΤΤ Μόσχα 12-14 Μάρτιος 
Greek Travel Show Αθήνα 12-14 Απριλίου 
Ταξίδι Λευκωσία 3-5 Μάιος 
KOFTA Seοul  Σεούλ 6-9 Ιουνίου 
IFTM TOP RESA Παρίσι 1-4 Οκτώβριος 
TTG Incontri Ρίμινι 9-11 Οκτώβριος 
International Travel 
Show 

Βαρσοβία 21-23 Νοέμβριος 

WTM Λονδίνο 4-6 Νοέμβριος 
Philoxenia Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 

 Συμμετοχή Περιφέρειας ΑΜΘ σε θεματικές εκθέσεις 

Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

ΒΟΟΤ Ντίσελντορφ 19-27 Ιανουάριος 

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


Προώθηση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της ΠΑΜΘ σε γενικές εκθέσεις και σε 

εκθέσεις προβολής προϊόντων 

 Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

Fruit Logistica Βερολίνο 6-8 Φεβρουάριος 
Prowein Ντίσελντορφ 17-19 Μάρτιος 
Detrop Θεσσαλονίκη 2-4 Μάρτιος 
Food Expo Αθήνα 16-18 Μάρτιος 
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 7-15 Σεπτέμβριος 
Anuga Κολωνία 5-9 Οκτώβριος 
Market Expo Αθήνα Οκτώβριος 
Food Panorama Κύπρος Δεκέμβριος 

Προώθηση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της ΠΑΜΘ σε ενδοπεριφερειακές εκθέ-

σεις 

Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

Πανελλήνια Γενική Έκθεση Ξάνθης Ξάνθη Μάρτιος 
Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση ΑΜΘ Κομοτηνή Μάιος 
Alexpo Αλεξανδρούπολη Ιούνιος 
Πανέβρια Αγροτική  Έκθεση Φερών Φέρες Σεπτέμβριος 
Kavala Expo Καβάλα Οκτώβριος 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών και Διεθνών εκθέσεων 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 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. 

 ΙΜΤΜ Israel, Έκθεση Τουρισμού| 12-13 Φεβρουαρίου 2019  

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/0afb3ecc-9fb5-4245-9355-41875e01d66f/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/


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

 Βεργίνα, Εκθέσεις είδη δώρου και τουριστικά είδη, 23-25 Φεβρουαρίου 2019| Εκθεσιακός χώρος 
Helexpo Θεσσαλονίκης, Περίπτερα 4&5 

 
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 

 ITB Berlin, Έκθεση Τουρισμού, Βερολίνο|6-10 Μαρτίου 2019 

 ΜΙΤΤ Μόσχα, Έκθεση Τουρισμού, Μόσχα| 12-14 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 

 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  

 Greek Travel Show, Έκθεση Τουρισμού, Αθήνα|12-14 Απριλίου 2019 
 

ΜΑΙΟΣ 2019 
 

 TAXIDI Κύπρος, Έκθεση τουρισμού|3-5 Μάϊου 2019 

 Ελληνικό Σαββατοκύριακο στο Βελιγράδι 

 Bio Festival,Τεχνόπολης Γκάζι|11-13 Μάϊου 2019 

 MITT Moscow 2019, | 12-14 Μαΐου 2019 

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

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

 Έκθεση τουρισμού KOFTA Σεούλ| 6-9 Ιουνίου 2019 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης| 7-15 Σεπτεμβρίου 2019 

 WTM Λονδίνο, Έκθεση τουρισμού| 4-6 Νοεμβρίου 2019 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 

 IFTM Paris, Έκθεση τουρισμού Παρίσι|1-4 Οκτωβρίου 2019  

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

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

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 Philoxenia Έκθεση Τουρισμού| 8-10 Νοεμβρίου 2019 

 TT Warsaw, Έκθεση τουρισμού, Βαρσοβία|21-23 Νοεμβρίου 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 
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 
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(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
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http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency
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