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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 

Επίσκεψη του υπουργού Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου στο Επιμελητήριο Καβά-

λας 

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 στο 
Επιμελητήριο Καβάλας μεταξύ του Υπουρ-
γού Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου, 
του Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Μάρ-
κου Δέμπα και εκπροσώπων φορέων της 
Καβάλας.  
Παρουσία των τριών βουλευτών Καβάλας 
του ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός Οικονομικών ά-
κουσε τα προβλήματα του κόσμου της επι-
χειρηματικότητας όπως εκφράστηκαν από 
τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Μάρκο 
Δέμπα, του ΤΕΕ-ΑΜ κ. Κυριαζίδη Δημήτριο, 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου κ. Μαρία 
Δαλκίτση, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ξε-
νοδόχων κ. Φώτη Πούλο, της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών κ. Γιάννη Παναγιωτίδη, του Γεωτεχνικού 
Επιμελητηρίου κ. Ζαφείρη Μυστακίδη και του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας κ. Βασίλη Λεμονίδη. Στον υ-
πουργό δόθηκαν δύο σχετικά υπομνήματα από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και από τον πρόεδρο του 
Γεωτεχνικού Επιμελητήριο ΑΜΘ. 
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκος Δέμπας ανέφερε στον υπουργό τα προβλήματα των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χτυπήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια από την οικονομική κρίση με αποτέλεσμα 
πολλές από αυτές να κλείσουν ενώ ζήτησε από τον κ. Τσακαλώτο να μεριμνήσει για την αύξηση της απασχό-
λησης που θα φέρει την ευημερία. «Όσοι έχουμε αντέξει, έχουμε κουραστεί, απογοητευτήκαμε και θυμώ-
σαμε πολύ. Εξ αιτίας της υπερφολογόγησης κάναμε τεράστιες θυσίες. Η λέξη ανάπτυξη είναι αυτή που πρέπει 

να έχουμε πια στα χείλη μας. Πρέπει να υ-
πάρξει ένα επενδυτικό κλίμα για τη μετά-
μνημονιακή πολιτική», είπε χαρακτηρι-
στικά.  
Ο κ. Δέμπας ζήτησε πάταξη της γραφειο-
κρατίας, του λαθρεμπορίου και του παρε-
μπορίου, εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοί-
κησης, σωστή λειτουργία του τραπεζικού 
συστήματος, ενίσχυση της επιχειρηματικό-
τητας και μείωση της βαριάς φορολογίας. 
Σε ό,τι αφορά τα θέματα της Καβάλας, ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου αναφέρθηκε 
στην Επιδότηση Κόστους Μισθοδοσίας του 
12%, την επιδότηση του ενεργειακού κό-
στους, το κόστος μεταφοράς, τη μείωση φό-

ρου στα καύσιμα, την επιδότηση εργασίας και τις θέσεις απασχόλησης που πρέπει να αυξηθούν. Για τις υπο-
δομές, ο κ. Δέμπας είπε πως πρέπει να «δούμε» τι θα γίνει με τη σιδηροδρομική σύνδεση του Λιμανιού «Φί-
λιππος Β’», τη δημιουργία κτιριακών υποδομών στο λιμάνι, τους κάθετους άξονες, τα βασικά έργα υποδο-
μών, το φυσικό αέριο για τις επιχειρήσεις. Ζήτησε να υπάρξει πιο φιλικό κράτος απέναντι στις επενδύσεις, 
τις μεταρρυθμίσεις και ένα ενεργειακό μοντέλο που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο. 
Οι εκπρόσωποι των φορέων είχαν την δυνατότητα να θέσουν στον υπουργό οικονομικών τα ζητήματα που 
απασχολούν τον κάθε κλάδο. Αναλυτικότερα ο κ.  Μιχάλης Παπαδόπουλος  πρόεδρος του ΤΕΕ-ΑΜ  ζήτησε τη 
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μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την τακτο-
ποίηση στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς που 
είναι τελματωμένοι, να δει το κράτος πολύ σο-
βαρά το νέο χωροταξικό πλαίσιο στην Θάσο και 
τη χωροθέτηση, να δοθούν κίνητρα χρηματοδό-
τησης για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και 
μεταβατικές διατάξεις για το θέμα αυτό. 
Η  κα. Μαρία Δαλκίτση αντιπρόεδρος του Οικονο-
μικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας 
ρώτησε τον κ. Τσακαλώτο σχετικά με τις ληξιπρό-
θεσμες οφειλές και τις  συναλλαγές μέσω των 

τραπεζών καθώς και για την δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Ο κ. Γιάννης Παναγιωτίδης  πρόεδρος του 
ΟΕΒΕΚ και Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Καβάλας μίλησε για τον  επιχειρημα-
τικό κόσμο που έχει «πληγεί» και ζήτησε να 
μάθει την πολιτική που σκοπεύει να ακο-
λουθήσει το υπουργείο οικονομικών. Ανα-
φέρθηκε επίσης στη μείωση του αφορολό-
γητου, τον περιορισμό του παρεμπορίου 
και ζήτησε μέτρα ενίσχυσης της επιχειρη-
ματικότητας. Τέλος ο κ. Πούλος από τον 
σύνδεσμο ξενοδόχων αναφέρθηκε στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχει-
ρήσεις από την μικρή διάρκεια της τουρι-
στικής περιόδου. 
Αφού άκουσε όλους τους φορείς, ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως η κυβέρνηση είναι σε θέση να συ-
ζητήσει τα προβλήματα, τις προτεραιότητες και τις  ανάγκες που έχει ο τόπος μετά από αυτή την μεγάλη 
κρίση και σε συνεργασία με όλους τους φορείς θα πρέπει να συζητηθούν οι προτεραιότητες για την Ελλάδα 
που θέλουμε τα επόμενα δέκα χρόνια. 

Συνάντηση με την διοίκηση του ΤΕΙ ΑΜΘ 

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή 15 Φεβρουα-
ρίου μεταξύ της Διοίκησης του 
Επιμελητηρίου και της Διοίκη-
σης του ΤΕΙ ΑΜΘ. Στη συνά-
ντηση κύριο θέμα  της συζήτη-
σης ήταν η διαβούλευση του ΤΕΙ 
ΑΜΘ με το Διεθνές Πανεπιστή-
μιο σχετικά με το θέμα της συνέ-
νωσης. Στα πλαίσια της συνά-
ντησης συζητήθηκαν οι δραστη-
ριότητες του ΤΕΙ που θα πραγ-
ματοποιηθούν στην Καβάλα, σε συνεργασία με διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα,  όπως:  

 το συνέδριο λογιστικής-χρηματοοικονομικής για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα,  

 το συνέδριο  μέσω του δικτύου SPACE για την ψηφιοποίηση και την επιχειρηματικότητα, 

 την εβδομάδα διδασκαλίας για προώθηση πωλήσεων όπου θα συμμετέχουν 41 εξειδικευμένοι κα-
θηγητές στο marketing.  

Ο αντιπρύτανης κ. Δημήτρης Μαδυτινός ανέφερε το ειδικό δίκτυο Prime networking όπου δίνεται η δυνατό-
τητα για βραβεία σε νέες ιδέες και μελέτες για βιώσιμες πρακτικές, ενώ το 2020 θα γίνει διεθνής διαγωνισμός 
σε θέματα υψηλής τεχνολογίας. 
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Επίσης ένα από τα κύρια θέματα της συζήτησης με τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Βασίλειο Μαρδύρη ήταν 
και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε επιχειρήσεις της περιοχής αλλά και η δυνατότητα 
εκπόνησης πτυχιακών εργασιών σε συνεργασία με επιχειρήσεις της Καβάλας, σε θέματα που απασχολούν 
τις επιχειρήσεις και θα μπορούσαν να διευκολύνουν την στήριξη των επιχειρήσεων με την χρήση νέων τεχνο-
λογιών και την εφαρμογή καινοτομίας. 
Αποφασίστηκε οι συναντήσεις μεταξύ των διοικήσεων των δύο οργανισμών να πραγματοποιούνται σε δί-
μηνη βάση, με σκοπό την επίτευξη της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ, του Επιμελητηρίου και των 
επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα υπογραφεί συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών και 
θα διερευνηθεί η δημιουργία γραφείου στο χώρο του Επιμελητηρίου στο κέντρο της πόλης.  
Το ΤΕΙ εκπροσώπησαν οι κ. Δημήτρης Μαδυτινός, αντιπρύτανης και καθηγητής, κ. Βασίλειος Μαρδύρης, πρό-
εδρος τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων και αναπληρωτής καθηγητής, κ. Γιώργος Θερίου, αναπληρωτής κα-
θηγητής και κ. Λάζαρος Σαριγιαννίδης, αναπληρωτής καθηγητής. Από το Επιμελητήριο εκτός από τον πρόε-
δρο κ. Μάρκο Δέμπα παρόντες στην  συνάντηση ήταν επίσης  οι κύριοι Παναγιώτης Αγγελίδης, Β΄ αντιπρόε-
δρος του Επιμελητηρίου, Λευτέρης Κουκουτίνης, υπεύθυνος συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων και 
η κα. Σούζη Μαυρομμάτη, διευθύντρια του Επιμελητηρίου.

Εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών 
εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & 
ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον 
ΕΦΕΠΑΕ, η ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ,  σε 
συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλους του 
ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων Enterprise Europe Network, πραγματοποίη-
σαν ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Πα-
ρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Α-
νταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχει-
ρήσεων».  Το Επιμελητήριο εκπροσώπησαν ο πρόε-
δρος κ. Μάρκος Δέμπας και ο υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ και 
Υπηρεσίας Μιας Στάσης Επιχειρήσεων κ. Γιάννης Κούτρας. Την παρουσίαση πραγματοποίησαν ο κ. Παναγιώ-
της Αρχοντίκης, διευθυντής της ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, ο κ. Ανδρέας Μπιράτσης και η κα. Κατερίνα Μπακαλίδου. Τα 
στελέχη της ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Ε. αφού παρουσίασαν τις λεπτομέρειες του προγράμματος απάντησαν σε όλες τις 
ερωτήσεις των παρευρισκόμενων σχετικά με το πρόγραμμα. 

Εκδήλωση με το Ελληνο-Αμερικάνικο Επιμελητήριο για τις εξαγωγές στις ΗΠΑ 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δι-
κτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enter-
prise Europe Network,  σε συνεργασία με το Ελληνο-
Αμερικάνικο Επιμελητήριο πραγματοποίησαν 
ενημερωτική εκδήλωση για τις εξαγωγές στις 
Ηνωμένες Πολιτείες με τίτλο «Trade USA Workshop».  
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι καταναλωτικές 
συνήθειες στις ΗΠΑ, οι τρόποι προσαρμογής των 
προϊόντων ώστε να μπουν στην Αμερικάνικη αγορά, 
οι τόποι χειρισμού των Αμερικάνων συνεργατών και 
οι προσδοκίες τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις. 
Αναπτύχθηκαν επίσης οι τρόποι προετοιμασίας ώστε να επιτευχθεί επιτυχής είσοδος στην Αμερικάνικη 
αγορά.  Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν ο κ. Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικάνικου 
Επιμελητηρίου, ο κ. Δημήτρης Καραβασίλης, Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα εξαγωγών στο Ελληνο-Αμερικά-
νικο Επιμελητήριο και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία DK Marketing, ο κ. Παναγιώτης Λυμπερίου, Sales 
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representative της εταιρείας Atradius Crẻdito y Caución S.A. 
de Seguros y Reaseguros, ο κ. Δημήτρης Χρήστου, Διευθυ-
ντής  Market Development της GS1Association Greece, ο δρ. 
Γεώργιος Σαρανταυγάς, Διευθυντής, Standards & Solution 
της GS1Association Greece και η κα. Μπέτυ Βενιέρη της ε-
ταιρείας Idea Monkeys. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. 
Μάρκος Δέμπας στον σύντομο χαιρετισμό του στην αρχή 
της εκδήλωσης και επεσήμανε την σημαντικότητα της προ-
ώθησης υγειών επιχειρήσεων της περιοχής μας σε μια τόσο 
σημαντική αγορά όπως αυτή της Αμερικής. Στην συνάντηση 
παρευρέθη και ο κ.  Κώστας Μάστορας, επιχειρηματίας με πολύχρονη εξαγωγική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, ο 
οποίος κατέθεσε την προσωπική του εμπειρία και απάντησε στις ερωτήσεις των παρευρισκόμενων, για την 
δυνατότητα διείσδυσης των προϊόντων τους στις ΗΠΑ. 
 

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καβάλας στην 28η  Διεθνή Έκθεση Detrop & 7η Oenos στη 

Θεσσαλονίκη 

Δυναμική ήταν η παρουσία του Επιμελητη-
ρίου Καβάλας στην 28η Διεθνή Έκθεση τρο-
φίμων, ποτών, μηχανημάτων, εξοπλισμού 
& συσκευασίας Detrop και στην 7η Διεθνή 
Έκθεση Οίνου Oenos οι οποίες πραγματο-
ποιήθηκαν στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνε-
δριακό Κέντρο της  Θεσσαλονίκη, 2-4 Μαρ-
τίου. Στο περίπτερο του Επιμελητηρίου 
συμμετείχαν πάνω από 10 επιχειρήσεις του 
αγροδιατροφικού τομέα από την πόλη της 
Καβάλας οι οποίες παρουσίασαν τα προϊό-
ντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Πιο 
συγκεκριμένα συμμετείχαν οι επιχειρήσεις 
Zannis σοκολατάκι με ελιά, Χημείο 
I.C.M.E.A- Σιδηρέλη Μαρία,  ΕΛΘΑ-Ελιές 
Θάσου, Μικροζυθοποιία Καβάλας, Οίνοι Αμπελόεις ΑΕ, Κουραμπιέδες Ιωσηφίδης Α.Ε., Γλυκά Αλλοτινό, Κου-
ραμπιέδες Βικελίδης-Χρυσανθίδης, τουρσιά Μακεδονική Γη-Αφοι Τσαρουχά, μέλι και γλυκά κουταλιού Με-
λίνο, γλυκά κουταλιού Σουρίνης 
Οι επιχειρήσεις είχαν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β με εκπροσώπους 
άλλων επιχειρήσεων από την Ελλάδα και από την Ευρώπη.  

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 προβλεπόμενων 
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. 
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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. 
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. 
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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 

Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να ανα-
βαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύο-
ντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. 
Περίοδος υποβολής: από 20/2/2019 (και ώρα 10:00:00) έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

Πρότυπος Φάκελος υποβολής δικαιολογητικών για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη 

Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»» 

Στο πλαίσιο ουσιαστικής υποστήριξης και καθοδήγησης των επενδυτών με στόχο την ορθή υποβολή επενδυ-
τικών σχεδίων για την Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις» 
του ΕΠΑνΕΚ - ΕΣΠΑ 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης αναρτά έναν ολοκληρωμένο Πρότυπο Φάκελο 
Δικαιολογητικών. 
Στον Πρότυπο Φάκελο Δικαιολογητικών περιλαμβάνονται υποδείγματα των προς υποβολή δικαιολογητι-
κών, τα οποία μπορούν να συμβουλεύονται οι επενδυτές για την αποφυγή απόρριψης επενδυτικών σχεδίων 
λόγω κατάθεσης ελλιπών φακέλων ή λανθασμένων δικαιολογητικών. 
 Ο Πρότυπος Φάκελος Δικαιολογητικών περιέχει: 

1.    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ (Word αρχείο): επεξηγηματικό αρχείο  των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών υποβολής/ένταξης.  Παραθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με την σχετική επεξήγηση 

και παράλληλα παραπέμπει στον φάκελο με τα αντίστοιχα ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, παρουσιά-
ζοντας το σχετικό υπόδειγμα. 
2.    ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ: ενδεικτικά υποδείγματα δικαιολογητικών τα οποία ζητούνται από 
το Παράρτημα Ι της πρόσκλησης της Δράσης. 
3.    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Υπόδειγμα Υπεύθυνων Δηλώσεων με αναλυτικές οδηγίες ορθής συμπλήρωσης 
κάθε ενότητας (Παράρτημα ΙΧ της πρόσκλησης: Υποδείγματα Α,Β,Γ) 
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ: Οδηγός της Ε.Ε. με λεπτομέρειες για τον ορισμό των ΜΜΕ και 
υπόδειγμα εντύπου δήλωσης, το οποίο μπορούν να συμπληρώσουν οι μεμονωμένες επιχειρήσεις όταν υπο-
βάλλουν αίτηση χρηματοδότησης προκειμένου να αποδείξουν την ιδιότητά τους ως ΜΜΕ. 
4.    ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ: παρέχει οδηγίες για τον τρόπο απόκτησης κωδικού από το ΠΣΚΕ προκει-
μένου να μπορεί να γίνει υποβολή του επενδυτικού σχεδίου. 
Να σημειωθεί ότι κάποια από τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν: 

 για περισσότερα του ενός έτη για μία επιχείρηση ή / και 

 για περισσότερες από μια επιχειρήσεις, στην περίπτωση ύπαρξης συνεργαζόμενων και συνδεδεμέ-
νων επιχειρήσεων. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να 
προκύπτει επαρκώς η τεκμηρίωση των μεγεθών που αφορούν στα κριτήρια αξιολόγησης ή/ και στις προϋπο-
θέσεις υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 
  
Δείτε τον ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ εδώ  http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=645 
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε: 
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στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή από 8.00 πµ έως 
5.00 µµ) 

 στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από 8.00 πμ έως 7.00 μμ 

 στην ιστοσελίδα http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs= 

 στην ιστοσελίδα www.espa.gr 

 στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter, LinkedΙn, youtube   

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr) και τις Περιφερειακές Μονάδες 

του. 

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 πα-
ροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκει-
μένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. 
Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €. 
Περίοδος Υποβολής 
Έναρξη Υποβολών: 27 Φεβρουαρίου 2019 
Λήξη Υποβολών : 09 Μαΐου 2019 και ώρα 23:59:59 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

Πρότυπος Φάκελος υποβολής δικαιολογητικών για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη 

Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» 

Στο πλαίσιο ουσιαστικής υποστήριξης και καθοδήγησης των επενδυτών με στόχο την ορθή υποβολή επενδυ-
τικών σχεδίων για την Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» του 
ΕΠΑνΕΚ - ΕΣΠΑ 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης αναρτά έναν ολοκληρωμένο Πρότυπο Φάκελο Δι-
καιολογητικών. 
Στον Πρότυπο Φάκελο Δικαιολογητικών περιλαμβάνονται υποδείγματα των προς υποβολή δικαιολογητι-
κών, τα οποία μπορούν να συμβουλεύονται οι επενδυτές για την αποφυγή απόρριψης επενδυτικών σχεδίων 
λόγω κατάθεσης ελλιπών φακέλων ή λανθασμένων δικαιολογητικών. 
 Ο Πρότυπος Φάκελος Δικαιολογητικών περιέχει: 

1.    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ (Word αρχείο): επεξηγηματικό αρχείο  των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών υποβολής/ένταξης.  Παραθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με την σχετική επεξήγηση 
και παράλληλα παραπέμπει στον φάκελο με τα αντίστοιχα ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, παρουσιά-
ζοντας το σχετικό υπόδειγμα. 
2.    ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ: ενδεικτικά υποδείγματα δικαιολογητικών τα οποία ζητούνται από 
το Παράρτημα Ι της πρόσκλησης της Δράσης. 
3.    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Υπόδειγμα Υπεύθυνων Δηλώσεων με αναλυτικές οδηγίες ορθής συμπλήρωσης 
κάθε ενότητας (Παράρτημα ΙΧ της πρόσκλησης: Υποδείγματα Α,Β,Γ) 
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ: Οδηγός της Ε.Ε. με λεπτομέρειες για τον ορισμό των ΜΜΕ και 
υπόδειγμα εντύπου δήλωσης, το οποίο μπορούν να συμπληρώσουν οι μεμονωμένες επιχειρήσεις όταν υπο-
βάλλουν αίτηση χρηματοδότησης προκειμένου να αποδείξουν την ιδιότητά τους ως ΜΜΕ. 
4.    ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ: παρέχει οδηγίες για τον τρόπο απόκτησης κωδικού από το ΠΣΚΕ προκει-
μένου να μπορεί να γίνει υποβολή του επενδυτικού σχεδίου. 
Να σημειωθεί ότι κάποια από τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν: 

 για περισσότερα του ενός έτη για μία επιχείρηση ή / και 

 για περισσότερες από μια επιχειρήσεις, στην περίπτωση ύπαρξης συνεργαζόμενων και συνδεδεμέ-
νων επιχειρήσεων. 
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Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να 
προκύπτει επαρκώς η τεκμηρίωση των μεγεθών που αφορούν στα κριτήρια αξιολόγησης ή/ και στις προϋπο-
θέσεις υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 
  
Δείτε τον ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ εδώ: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=647 
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε: 
στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή από 8.00 πµ έως 
5.00 µµ) 

 στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από 8.00 πμ έως 7.00 μμ 

 στην ιστοσελίδα http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs= 

 στην ιστοσελίδα www.espa.gr 

 στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter, LinkedΙn, youtube   
Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr) και τις Περιφερειακές Μονάδες 
του. 

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 
 

Επιχειρούμε Έξω
Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που ανα-
πτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώ-
νονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.  

Ηλεκτρονική Υποβολή: Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 18.01.2018 και ώρα 
14:00 το μεσημέρι. 

Δυνατότητα τρίτης αίτησης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν στη Δράση «Επιχει-
ρούμε Έξω» 
 
Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική φύση της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω», σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις 
των επιχειρήσεων αξιολογούνται άμεσα, αποφασίστηκε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής και τρίτης αίτη-
σης χρηματοδότησης, σε περίπτωση απόρριψης των προηγούμενων δύο αιτημάτων. 
 
Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων να προβάλλουν τα 
προϊόντα τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 
 
Τονίζουμε ότι μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλονται ταυτοχρόνως και όλα τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά, αλλιώς η πρόταση θα απορρίπτεται. 
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Προκήρυξη του 3ου κύκλου του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξια-

κού νόμου ν.4399/16 / Υποβολές έως 29/03/2019 

Υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη η προκήρυξη του 3ου κύκλου 
του καθεστώτος ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα». 
Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματι-
κότητα», ξεκίνησε την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 και θα λήξει την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.  
Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου καθεστώτος ανέρχεται στα 350 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 140 εκ. 
ευρώ θα διατεθούν με τη μορφή της επιχορήγησης και τα 210 εκ. ευρώ με τη μορφή της φοροαπαλλαγής.  
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Αύξηση χρηματοδότησης στις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα « και Ψηφιακό Άλμα» 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την 
αύξηση του Προϋπολογισμού για τις δράσεις του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ «Ψηφιακό Βήμα» και 
‘Ψηφιακό Άλμα». Σύμφωνα με την απόφαση που υπέ-
γραψε ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης 
Γιαννακίδης, o προϋπολογισμός της δράσης «Ψηφιακό 
Βήμα» αυξάνεται κατά 34.400.000 ευρώ. Η συνολική δη-
μόσια δαπάνη της δράσης διαμορφώνεται στα 
84.400.000 ευρώ και κατανέμεται ανά ομάδα περιφε-
ρειών ως εξής: 
  
Με άλλη απόφαση αυξάνεται ο Προϋπολογισμός της δρά-
σης «Ψηφιακό Άλμα» κατά  1.600.000 ευρώ και διαμορ-
φώνεται σε 51.600.000 ευρώ. 

Αρχίζουν οι αιτήσεις για τον τρίτο κύκλο του «ΟΠΑΠ Forward» 
Σαράντα μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ήδη επωφεληθεί από τη συμμετοχή τους στο «ΟΠΑΠ Forward». 
Πρόκειται για τις εταιρείες που εντάχθηκαν στους δύο πρώτους κύκλους του προγράμματος, οι οποίες έχουν 
δημιουργήσει 417 άμεσες νέες θέσεις εργασίας, ενώ μέσω των συνεργασιών που έχουν αναπτυχθεί υποστη-
ρίζουν 3.184  νέες έμμεσες θέσεις απασχόλησης. Παράλληλα, έχουν αυξήσει το συνολικό τους τζίρο κατά 
20%. 
Οι νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα παρακολουθήσουν τον τρίτο κύκλο του «ΟΠΑΠ Forward» μαζί με 
τις υπόλοιπες 40 συμμετέχουσες, θα λάβουν μία ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών. Συγκεκριμένα το πρό-
γραμμα θα τους παρέχει: 

 Ολοκληρωμένη καθοδήγηση μέσω ενός δικτύου επιτυχημένων επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων 
στελεχών της αγοράς 

 Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε τομείς όπως η στρατηγική, η διαχείριση οικονομικών και ανθρώπινου 
δυναμικού, το marketing και οι πωλήσεις, το branding και η επικοινωνία 

 Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα 

 Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές 

 Δράσεις δικτύωσης τόσο με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, όσο και με άλλους επιχειρηματίες 
Το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward» υλοποιείται σε συνεργασία με τον διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό στή-
ριξης της επιχειρηματικότητας Endeavor Greece και απευθύνεται σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εκείνους, όπου η Ελλάδα έχει 

Ομάδα Περιφερειών Δημόσια Δα-
πάνη (σε €) 

Αν. Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, 
Δυτική Ελλάδα 

29.400.000 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, 
Κρήτη          

15.200.000 

Αττική 35.600.000 

Στερεά Ελλάδα 2.000.000 

Νότιο Αιγαίο 2.200.000 

Σύνολο 84.400.000 
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ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως είναι ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, η βιομηχανία τροφίμων και 
ποτών, καθώς και σε κλάδους με προοπτική ανάπτυξης, όπως οι νέες τεχνολογίες. 
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στον τρίτο κύκλο του προγράμματος θα επιλεγούν βάσει 
μιας σειράς ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων που αφορούν τόσο στην επιχείρηση, όσο και στον ίδιο τον 
επιχειρηματία. Μετά την αρχική αξιολόγηση, οι επιχειρήσεις που πληρούν τα ποσοτικά κριτήρια, θα συμμε-
τάσχουν στη φάση της συνέντευξης, κατά την οποία θα αξιολογηθούν σε θέματα όπως επιχειρηματική στρα-
τηγική, καινοτομία, δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης και επιχειρηματικό μοντέλο. Αφού ολοκληρωθούν 
οι συνεντεύξεις, θα διαμορφωθεί η λίστα των επικρατέστερων επιχειρήσεων, από την οποία θα γίνει η τελική 
επιλογή εκείνων που θα συμμετάσχουν στο «ΟΠΑΠ Forward». 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής έως την Τρίτη 12 Μαρτίου 
2019 (ώρα λήξης 12:00 το βράδυ). Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου Εταιρικής 
Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ www.opapcsr.gr  όπου είναι διαθέσιμες, επίσης, όλες οι πληροφορίες για το πρό-
γραμμα «ΟΠΑΠ Forward». 

Πολυνομοσχέδιο για τη ρύθμιση χρεών στους Δήμους 

Η ρύθμιση για εξόφληση οφειλών στους Δήμους και στα νομικά τους πρόσωπα με έως και 100 δόσεις και 
μείωση έως και πλήρη απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα περιλαμβάνεται σε πολυνομοσχέ-
διο που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται το επόμενο διάστημα να εισαχθεί προς ψήφιση. Με αυτό τον 
τρόπο, δίνεται η δυνατότητα από τη μία στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες, κυρίως, επιχειρήσεις να αντι-
μετωπίσουν οικονομικές υποχρεώσεις που χρονίζουν και από την άλλη στους ΟΤΑ και στα νομικά τους πρό-
σωπα, να αυξήσουν σημαντικά τα έσοδά τους. 

Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για την επιδότηση 50% των εργοδοτικών ασφαλιστι-

κών εισφορών για τους μισθωτούς έως 25 ετών 
Την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος επιδότησης κατά 50% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφο-
ρών κύριας σύνταξης, για τους μισθωτούς έως 25 ετών, ανακοίνωσε η Έφη Αχτσιόγλου. 
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η συγκεκριμένη επιδότηση αφορά όλους τους νέους κάτω των 25 ετών, 
δηλαδή και αυτούς που ήδη εργάζονται, αλλά και όσους προσληφθούν από 1.1.2019. Σημειώνεται, ότι το 
σύνολο των εργοδοτικών εισφορών για τον κλάδο κύριας ασφάλισης των μισθωτών ανέρχεται σε 13,33%, 
συνεπώς η επιδότηση αφορά το 50% του συνολικού εργοδοτικού κόστους για τον κλάδο κύριας σύνταξης. 
Ο ΕΦΚΑ θα επιχορηγείται κατ’ έτος με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης από τους πόρους του τακτικού προ-
ϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, η δαπάνη που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου για το 2019, ανέρχεται σε 51 
εκατ. ευρώ. 
Παράλληλα αναφέρεται ότι« στη ρύθμιση εντάσσονται οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριό-
τητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας». 
Η υπαγωγή στο πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς γίνεται με την υποβολή της ΑΠΔ 
από τον υπόχρεο εργοδότη με μειωμένη εργοδοτική εισφορά για την χρονική περίοδο που αναφέρεται σε 
αυτή. 
Η μειωμένη εργοδοτική εισφορά καταβάλλεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας μέχρι 
και τον μήνα που συμπληρώνεται το 25ο έτος της ηλικίας του ασφαλισμένου εφόσον παραμένει στον εργο-
δότη μέχρι την συμπλήρωση του ως άνω ηλικιακού ορίου. 
Στην περίπτωση που η ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας είναι προγενέστερη της έναρξης του 
προγράμματος η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται μειωμένη από την 1.1.2019. 
Αν ο εργοδότης καταβάλλει πλήρη ασφαλιστική εισφορά για μισθωτό που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγω-
γής στο πρόγραμμα μπορεί να αιτηθεί τον συμψηφισμό ή την επιστροφή του επιδοτούμενου μέρους της 
ασφαλιστικής εισφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 104 ν. 4387/2016 (Α΄85) όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4488/2017 (Α΄137) είτε από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας 
είτε από την 1.1.2019 αν η πρόσληψη προηγείται της έναρξης του προγράμματος. 
Στην περίπτωση της εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις ενώ στην 
περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών κατά την διάρκεια του προγράμματος 
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επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις μόνο στις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και όχι στις 
επιδοτούμενες. 

Επιδοτήσεις 150 εκατ. ευρώ για μηχανολογικό εξοπλισμό από τον Αναπτυξιακό Νόμο 

4399/2019 

Προκηρύχτηκε το καθεστώς Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού που αφορά επιχειρήσεις όλων των 
αποδεκτών από το νόμο επιχειρήσεων όλων των μεγεθών και νομικών μορφών που στόχο έχουν να 
ανανεώσουν ή επεκτείνουν τον παραγωγικό τους εξοπλισμό. 
Στο καθεστώς εντάσσονται και υπό ίδρυση επιχειρήσεις μόνο για μηχανολογικό εξοπλισμό. Η υποβολή στο 
καθεστώς αυτό είναι λιγότερο απαιτητική από το καθεστώς της γενικής επιχειρηματικότητας  και οι προτά-
σεις θα υποβάλλονται από 25 Φεβρουαρίου μέχρι 13 Δεκεμβρίου 2019 συνεχώς. 
Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται με βάση την ημερομηνία υποβολής χωρίς αυτή να είναι συγκριτική με 
άλλες επιχειρήσεις. 
Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων υφισταμένων ή υπό σύσταση. 
Στο καθεστώς αυτό ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμο-
ποιούνται μέσα στη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση, συγκεκριμένα: α) και-
νούργιος ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, β) αγορά καινούργιων μεταφο-
ρικών μέσων. 
Το ποσοστό επιδότησης είναι αυτό που αφορά στην περιοχή που γίνεται η επένδυση. 
Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης είναι τα 5.000.000 € και το ελάχιστό για ΜΜΕ είναι 100.000 €. Το υπόλοιπο ποσό 
μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο. 
 Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας 
και των διαθέσιμων πόρων. 
Το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» έχει πολύ απλές διαδικασίες αξιολόγησης και εφό-
σον ένα επενδυτικό σχέδιο πληροί έναν μικρό αριθμό προϋποθέσεων, υπάγεται αυτόματα. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του, για το έτος 2019, ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενί-
σχυσης της φορολογικής απαλλαγής. 

Επιστρέφεται ο ΦΠΑ σε προμηθευτές του Μαρινόπουλου 

Σε συνέχεια προσφυγών επιχειρήσεων – προμηθευτών της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε.», το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) εξέδωσε απόφαση με αριθμό 355/2019, η οποία δικαιώνει πλήρως 
τις παρεμβάσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, (ΣΒΕ) ο οποίος με επανειλημμένες ενέργειες τη διετία 
2016 – 2017, στον Πρωθυπουργό της χώρας και στους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, 
ζητούσε τεκμηριωμένα τον συμψηφισμό του ΦΠΑ που αφορούσε διαγραφείσες απαιτήσεις εταιρειών μελών 
του, οι οποίες υπήρξαν προμηθευτές της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ». 
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) καλεί τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας να προβούν άμεσα στη 
λήψη των σχετικών αποφάσεων που θα αποκαθιστούν μια κατάφωρη αδικία σε βάρος πλήθους μεταποιητι-
κών επιχειρήσεων της χώρας μας, οι οποίες αναίτια πλήρωσαν ΦΠΑ για ποσά τιμολογίων τα οποία ποτέ δεν 
εισέπραξαν. 
Άλλωστε, με βάση το σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης,  η επίκληση συμφωνίας εξυγίανσης, η οποία έχει 
επικυρωθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο με αντικείμενο μεταξύ άλλων τη μείωση των απαιτήσεων, δικαι-
ολογεί κατ’ αρχήν τη μείωση της βάσης επιβολής ΦΠΑ. 

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολου-

μένων 

Ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11 η πρωινή, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφε-
ρομένων στο «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμέ-
νων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας». 
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμέ-
νων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη 
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ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δη-
μιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας.  
Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά τις ακόλου-
θες προϋποθέσεις:  

 έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 

 μέχρι 6/8/2018 

 δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύ-
γους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας 

 δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 
7/8/2018 έως 6/2/2019 

 έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχι-
στον ένα έτος 

 έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από τις 
7/2/2019 και μετά, κι εφόσον έχει αξιολογηθεί θετικά το επιχειρηματικό τους σχέδιο από τον ΟΑΕΔ 

Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι, που δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη 
δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του 
επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης θα προχωρήσουν στην έναρξη της 
δραστηριότητας σε ΔΥΟ εντός δύο μηνών. 
Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν 
οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι 
με τους όρους της ρύθμισης. 
Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και 
δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα και παραμένουν 
ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες α-
σφαλιστικές τους υποχρεώσεις. 
Από το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούνται οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, παρακρατείται ποσοστό 25% 
από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος το αποδίδει στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.  
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και με δυνατότητα επέκτασης για 
επιπλέον 12 μήνες. Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε 
τρεις δόσεις και με την πιθανή, μετά από αίτηση του δικαιούχου, επέκταση του προγράμματος μπορεί να 
ανέλθει έως το ποσό των 36.000 ευρώ. 
Οι αιτήσεις για την ανωτέρω δράση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 
(www.oaed.gr). Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις ανωτέρω δράσεις περιγράφονται αναλυτικό-
τερα στη σχετική Δημόσια 
Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Η δαπάνη για την εφαρ-
μογή των δράσεων θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού. 

Ξεκίνησε η λειτουργία της e-πλατφόρμας για πληρωμή νωπών προϊόντων  

Ξεκίνησε την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου, τη λειτουργία της η ψηφιακή υπηρεσία 
(http://e services.minagric.gr/fftransactionlogbook) μέσω της οποίας ο παραγωγός καθώς και ο μεταποιη-
τής θα αναρτά τα στοιχεία των τιμολογίων που έχει εκδώσει, καθώς και τα στοιχεία των παραστατικών που 
καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής.  
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  , που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σταύ-
ρος Αραχωβίτης και η Υφυπουργός, Ολυμπία Τελιγιορίδου, (ΦΕΚ Β’ 453/15.02.2019) μέσω της ίδιας υπηρε-
σίας ο παραγωγός ή ο μεταποιητής θα ενημερώνει σε περίπτωση μη εξόφλησης τιμολογίων, εντός του 
διαστήματος των 60 ημερών από την παράδοση. Αρχικά, ο παραγωγός ή ο έμπορος με τη χρήση εξατομικευ-
μένων κωδικών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής taxisnet, υ-
ποβάλει αίτηση εισόδου στην εφαρμογή.  
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Στη συνέχεια και μέσα σε 25 ημέρες από την επόμενη που εκδόθηκε το τιμολόγιο, ο παραγωγός μπορεί να 
καταχωρίζει τα προβλεπόμενα από τον νόμο στοιχεία του εκάστοτε τιμολογίου, ενώ στο ίδιο χρονικό διά-
στημα, έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε διαγραφή και διόρθωση. Από την επόμενη της ημερομηνίας έκ-
δοσης του τιμολογίου έως και την 60ή ημέρα, ο έμπορος έχει τη δυνατότητα να σημάνει καταχώριση με την 
οποία δεν συμφωνεί. Επίσης, από την 61η έως την 70η ημέρα της επομένης της ημερομηνίας έκδοσης του 
τιμολογίου, μέσω της εφαρμογής ο παράγωγος μπορεί να σημάνει το τιμολόγιό του σαν «μη εξοφλημένο», 
ενώ σε περίπτωση αμφισβήτησης του ισχυρισμού περί μη εξόφλησης, δίνεται εκατέρωθεν η δυνατότητα να 
εκθέσουν άπαξ τους ισχυρισμούς τους και να αναρτήσουν τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα, με δυνατότητα 
ανάρτησης σε αρχείο με τη μορφή .pdf των σχετικών παραστατικών. 

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, σύμ-
φωνα 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.  

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 χω-
ρίς 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 εξαγω-
γική 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  τριε-
τία  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……………………………….δη-
λώνω, ότι αυτή εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΕΜΕ, όπως αυτές αναφέρο-
νται στην παράγραφο 4 του άρθ. 9 του Ν. 936/79 και στην αριθ. 205759/Ε3/25759/23-6-2004 από-
φαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με την μη μεταβολή της πτωχευτικής και 
ποινικής κατάστασης της επιχείρησης και των εκπροσώπων αυτής.» 
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Προθεσμία μέχρι τις 31/03/2019 
Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο επικοινωνίας  2510-222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ.4) , κ. 
Δημήτρης Φιλιππίδης (εσωτ.1) 

Ανανεώσεις αδειών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών  

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network σας 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 υπογρα-
φής) 
9.Συνδρομή 20 ευρώ. 
10.Ποινικό μητρώο που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο μετά την κατάθεση των παρα-
πάνω 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 υπογρα-
φής) 
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 παρα-
πάνω δικαιολογητικών 
Το πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως και το πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση προσκομί-
ζονται 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).  

Διεθνή 

Η αγορά εκλεκτών προϊόντων διατροφής (fancy food) στις ΗΠΑ το 2018 

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Specialty Food Association 
(www.specialtyfood.com), η αγορά εκλεκτών προϊόντων διατροφής (specialty food, delicatessen, gourmet 
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products) παρουσίασε το 2017 αύξηση στις λιανικές πωλήσεις κατά 12,9%, τη στιγμή που το σύνολο των 
λιανικών πωλήσεων τροφίμων και ποτών αυξήθηκε μόλις κατά 1,4%. Αυτή η διαφορά καταδεικνύει την δυ-
ναμική των εν λόγω προϊόντων στην αγορά των ΗΠΑ. Αναλυτικότερα: Σήμερα το 65% των καταναλωτών αγο-
ράζει εκλεκτά προϊόντα διατροφής, με τις πωλήσεις (συνολικά λιανικές και χώρου εστίασης-food service) στις 
ΗΠΑ να ανέρχονται στα 140,3 δις δολάρια το 2017, αυξημένες κατά 11% σε σχέση με το 2015. Το μερίδιο 
αγοράς των εκλεκτών προϊόντων διατροφής αυξάνεται διαρκώς στις ΗΠΑ και έχει ανέλθει στο 15,8 % επί του 
συνόλου των πωλήσεων τροφίμων & ποτών. Οι τρεις κατηγορίες προϊόντων στις οποίες αντιστοιχούν οι υ-
ψηλότερες συνολικές αξίες πωλήσεων είναι τα τυριά & τα μη-γαλακτοκομικά (φυτικά) υποκατάστατα τυριού, 
τα κατεψυγμένα προϊόντα & είδη ψυγείου κρέατος, πουλερικών, θαλασσινών, και τα σνακς-τσιπς. Οι λιανικές 
πωλήσεις εκλεκτών προϊόντων διατροφής στις ΗΠΑ παρουσιάζουν αύξηση 10,7% το 2018, σε μικρότερο πο-
σοστό ωστόσο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, δείγμα της ωρίμανσης της αγοράς. Οι πωλήσεις που αφο-
ρούν προμήθειες εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, πανεπιστημίων και λοιπών χώρων εστίασης αυ-
ξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τις λιανικές πωλήσεις (12,8%) . Οι διαδικτυακές πωλήσεις 
είναι η κατηγορία που χαρακτηρίζεται από την ταχύτερη αύξηση. Οι αγορές στα καταστήματα και αυτές που 
γίνονται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου δείχνουν να δρουν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. Τα φυ-
τικά προϊόντα ως υποκατάστατα ζωικών έχουν καθιερωθεί στις προτιμήσεις των καταναλωτών, όπως για πα-
ράδειγμα το μη-γαλακτοκομικό τυρί (non-dairy cheese). Η κατηγορία Αμερικανών καταναλωτών που προτι-
μούν τα εκλεκτά προϊόντα διατροφής περισσότερο είναι οι λεγόμενοι iGens (ηλικίες 18 με 23). Το χρονικό 
διάστημα υψηλών πωλήσεων για ένα καινούργιο προϊόν μειώνεται συνεχώς, με τον “καλομαθημένο” κατα-
ναλωτή να αναζητά γρήγορα την επόμενη “συναρπαστική” νέα επιλογή. 

Μεγαλύτερη υποστήριξη στην ευρωπαϊκή έρευνα 

Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», που θα τεθεί σε ε-
φαρμογή τον Ιανουάριο του 2021, προβλέπεται αύξηση των πόρων για την προώθηση της έρευνας κατά 
22.2% σε σχέση με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-20). Θα διατεθούν 94.1 δις ευρώ σε δράσεις 
που θα αφορούν κυρίως στις νέες τεχνολογίες, στη βιομηχανία, στην κλιματική αλλαγή, στην ενέργεια, στην 
κινητικότητα, στην αγροτική ανάπτυξη, στην υγεία και στις ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες. Εί-
ναι αξιοσημείωτο ότι το νέο πρόγραμμα θα επιδιώξει την ανάπτυξη της συνεργασίας με τρίτες χώρες. 

Αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά μέτρων για την αναθεώρηση της Κοινοτικής νομοθεσίας, που διέ-
πει την ασφάλεια των τροφίμων και αφορούν κυρίως τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς, τη 
χρήση πρόσθετων ουσιών στα τρόφιμα, τις φυτοπροστατευτικές ουσίες και την παραγωγή νέων τροφίμων. 
Με την πρωτοβουλία αυτή, η Ε.Ε. επιδιώκει τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας, τη βελτίωση της αξιο-
πιστίας των μελετών και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, την αύξηση της συνεργα-
σίας με τα Kράτη-Mέλη, καθώς και την ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών αναφορικά με τους διατροφι-
κούς κινδύνους. 

Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για τα έγγραφα προετοιμασίας των ελληνικών επιχειρήσεων, σχετικά 

με το Brexit 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ η οποία προβλέπεται για 
την 29/3/2019 και όπως όλα δείχνουν θα είναι χωρίς συμφωνία, εξέδωσε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες 
σχετικά με την προετοιμασία των επιχειρήσεων, που συναλλάσσονται με το Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα 
του εμπορίου εισάγοντας ή εξάγοντας εμπορεύματα. Μετά την 30/3/2019 τα εμπορεύματα που εισάγονται 
από το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υποβάλλονται σε  τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής τα δε εμπο-
ρεύματα που εξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα σε τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής, όπως τα εμπορεύ-
ματα που εισάγονται ή εξάγονται από/προς κάθε τρίτη χώρα. 
Εάν, έχετε τέτοιες συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να λάβετε όλα τα σχετικά μέτρα για την 
εφαρμογή των τελωνειακών και λοιπών διατυπώσεων εισαγωγής ή εξαγωγής. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, μπορείτε να δείτε  τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής  www.europa.eu/taxation_customs/withdrawal 
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Επιχειρηματικές Αποστολές 

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

1) Στην έκθεση επεξεργασίας νερού, λυμάτων και διανομής νερού International Trade Fair for environ-
mental technologies στην Κωνσταντινούπολη| 28-30 Μαρτίου 2019 

2) Στην έκθεση σχετική με τους κλάδους υγείας, εργαστηρίων ιατρικής και φαρμάκων Expomed Eurasia 
στην Κωνσταντινούπολη | 28-30 Μαρτίου 2019 

3) Στην έκθεση ενέργειας, πετρελαίου, λιπαντικών και υγραερίου International Petroleum, LPG, Lubri-
cants, Equipment, Convenience store products and Technology exhibition στην Κωνσταντινούπολη| 
28-30 Μαρτίου 2019  

4) Στην έκθεση ναυτιλίας Maritime exhibition & Conference στην Κωνσταντινούπολη | 2-5 Απριλίου 
2019 

5) Στην έκθεση γεωργίας, κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας και βιομηχανίας γάλακτος Agriculture, Stock 
breeding, Poultry and Dairy Industry Fair στο Diyarbakir|2-6 Απριλίου 2019 

6) Στην έκθεση υποδημάτων Aymod Exposhoes 2019 στην Κωνσταντινούπολη | 3-6 Απριλίου 2019 
7) Στην έκθεση ηλιακής ενέργειας Solar energy and technologies fair στην Κωνσταντινούπολη| 4-6 Απρι-

λίου 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

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) Επιχείρηση κατασκευής πλαστικών συσκευασιών από το Ισραήλ αναζητά επιχειρήσεις παραγωγής 

πολυεστέρα ΡΕΤ (Polyethylene Terephthalate) με σκοπό την σύναψη επιχειρηματικής συνεργασίας.  
2) Πολωνός διανομέας τροφίμων προσφέρει υπηρεσίες διανομής (Κωδ. BRPL20190128001). 

Προσφορές 

1) Βρετανική εταιρεία εξειδικευμένου εξωτερικού φωτισμού αναζητά συνεργάτες διανομής στην 

Κροατία, την Ελλάδα, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία (Κωδ. BOUK20190118001) 

2) Σέρβος παραγωγός μπρικέτας και πέλετ αναζητά διανομείς και εμπορικούς αντιπροσώπους για τα 

προϊόντα της (Κωδ. BORS20180125001) 
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Εκθέσεις 

Κατάλογος Διεθνών Γερμανικών Εκθέσεων 2019 

Όπως μας ενημέρωσε το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ο Κατάλογος Διεθνών 
Γερμανικών Εκθέσεων 2019 είναι διαθέσιμος. Εφόσον επιθυμείτε να τον παραγγείλετε μπορείτε να συμπλη-
ρώσετε και να αποστείλετε το σχετικό έντυπο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τη-
λέφωνο 210 6419021, fax 2106445175 και στο email s.theofanidou@ahk.com.gr 

Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β στην Έκθεση Επίπλων και 

Διακόσμησης Samsun 2019, 13 Μαρτίου 2019, στη Σαμψούντα 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σαμψούντας διοργανώ-
νει επιχειρηματικές συναντήσεις B2B κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Επίπλων και Διακόσμησης Samsun 2019 
σε συνεργασία με την ένωση MOBID (Κατασκευαστές Επίπλων και Σύλλογος Επιχειρηματιών της Σαμψού-
ντας). Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ημερομηνιών 12.03.2019 και 17.03.2019 ενώ η εκδήλωση 
B2B θα λάβει χώρα στις 13.03.2019. Επίσης στις 14.03.2019 θα διοργανωθούν επισκέψεις στους τοπικούς 
κατασκευαστές επίπλων. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από την TÜYAP, η οποία είναι ο διοργανωτής της έκθε-
σης και του MOBID. 
Οι συμμετέχοντες στην έκθεση είναι γενικά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επίπλωσης 
και διακόσμησης. Αυτές οι εταιρείες θα είναι επίσης οι κύριοι συμμετέχοντες στην εκδήλωση B2B. 
Η συμμετοχή στις επιχειρηματικές συναντήσεις είναι δωρεάν και όλοι οι πελάτες που δραστηριοποιούνται 
στους σχετικούς τομείς είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Τα τοπικά έξοδα μεταφοράς 
και τα έξοδα διαμονής καλύπτονται από το MOBID ενώ το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων θα πρέπει να 
καλυφθούν από τους συμμετέχοντες. 
Για την έγκαιρη διοργάνωση των επιχειρηματικών συναντήσεων μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι την 
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνή-
σουν με το Επιμελητήριο Καβάλας στο 2510 222212 (εσωτ. 4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ. 11) κα. Δέ-
σποινα Παρασύρη και στο email info@chamberofkavala.gr 

Συμμετοχή Περιφέρειας ΑΜΘ σε τουριστικές εκθέσεις 

Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

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 

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

εκθέσεις προβολής προϊόντων 

 Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

Prowein Ντίσελντορφ 17-19 Μάρτιος 
Detrop Θεσσαλονίκη 2-4 Μάρτιος 
Food Expo Αθήνα 16-18 Μάρτιος 
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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 

 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 

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

 Έκθεση Ενέργειας, Νερού ISH Water Energy Life στην Φρανκφούρτη| 11-15 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. 

 Έκθεση ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, συγκολλητικές μηχανές κλπ «Hardware Fair» στην Κων-
σταντινούπολη | 14-17 Μαρτίου 2019 

 Έκθεση οικοδομικών υλικών, τεχνολογίες κατασκευής, ηλεκτρικά συστήματα, μηχανήματα κατα-
σκευαστικών έργων, θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός και εγκαταστάσεις «Middle east construction 
fair» στο Ντιγιάρμπακιρ της Τουρκίας | 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. 

 Έκθεση παιδικών ενδυμάτων «Istanbul children’s fashion» στην Κωνσταντινούπολη| 20-23 Μαρ-
τίου 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 

 Τουριστικό Πανόραμα-Ελλάδα 365 μέρες& 2Ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας, Ιωάννινα| 3-7 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 
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 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 

 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 

 Asia Fruit Logistica στο Χονγκ Κονγκ | 04-06 Σεπτεμβρίου 2019 

 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)  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.biocluster.gr/
http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm
http://www.italia2014.eu/en
http://www.europarl.gr/
http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
http://europa.eu/index_el.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site?request_locale=EN
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_15_en.htm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm


 

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 
(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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https://www.improve-innovation.eu/opencms/opencms/en/index.html
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http://ec.europa.eu/research/agriculture/index_en.html
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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/
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