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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 

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

«Σύμπραξη Τουρισμού Καβάλας – Θάσου»: Σύνθεση δυνάμεων για μια σημαντική πρωτο-

βουλία από την Marketing Greece 

H Marketing Greece, κάνοντας πράξη τη 
φιλοσοφία της για την ανάπτυξη 
συνεργειών, δημιουργεί μια νέα 
συμμαχία, τη «Σύμπραξη Τουρισμού 
Καβάλας-Θάσου», για την ενίσχυση του 
τουριστικού προϊόντος τους.  
Τέσσερις  φορείς του τουρισμού, ο 
Σύνδεσμος Ξενοδόχων Καβάλας, η Ένωση 
Ξενοδόχων Θάσου, το Επιμελητήριο 
Καβάλας, η Fraport Greece και η 
Marketing Greece ενώνουν τις δυνάμεις 
τους για την προβολή του τουριστικού 
προϊόντος των προορισμών, 
δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά 
οφέλη και μεγιστοποιώντας τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από την συντονισμένη δράση και την αξία των συνεργειών. 
Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, στο ξενοδοχείο Lucy Hotel στην 
Καβάλα, η Marketing Greece παρουσίασε το πρόγραμμα προβολής που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 
«Σύμπραξης Τουρισμού Καβάλας - Θάσου». 
Αξιοποιώντας τις σύγχρονες τάσεις του destination marketing, το πρόγραμμα προώθησης & προβολής 
Καβάλας – Θάσου περιλαμβάνει: 
Ανάπτυξη περιεχομένου με δημιουργία φωτογραφικού υλικού, παραγωγή travel video για αξιοποίηση στα 
Social Media και σχεδιασμό αφιερώματος στο Discovergreece.com, αποτυπώνοντας τις εμπειρίες και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προορισμών σε 3 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά).  
Ψηφιακή καμπάνια όπου μέσα από Social Media Takeover ένας digital influencer θα καταγράψει τις 
βιωματικές εμπειρίες των προορισμών, καμπάνια προβολής στο Discovergreece.com καθώς και στοχευμένο 
πλάνο ψηφιακής προβολής & προώθησης.  
Ο κος Μάρκος Δέμπας, Πρόεδρος του Επιμελητήριου Καβάλας δήλωσε «Ο τουρισμός για την περιοχή μας 
παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στην οικονομία και την ανάπτυξη της, αφού αποτελεί περίπου το 65% του ΑΕΠ 
του Νομού και είναι ο βασικότερος και πιο δυναμικός τομέας του Νομού Καβάλας. Η σημερινή συνάντηση 
των φορέων σε μια κοινή προσπάθεια ανάπτυξης κοινών δράσεων για την στοχευμένη προβολή της Καβάλας 
και της Θάσου μέσα από επικοινωνιακά δίκτυα μεγάλης προσβασιμότητας, έρχεται να αναδείξει την επιθυμία 
όλων μας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συνεργαστούμε στον κοινό στόχο, που είναι να προβάλουμε 
την περιοχή μας σαν τουριστικό προορισμό και να διευρύνουμε την καλοκαιρινή περίοδο». 
«Με ιδιαίτερη χαρά και έχοντας θέσει υψηλούς στόχους χαιρετίζουμε τη συντονισμένη δράση που ξεκινάμε 
με στόχο την προώθηση της Καβάλας και της Θάσου.  Είμαστε πεπεισμένοι ότι μόνο μέσω των συνεργειών 
μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα ως προς την προώθηση των διαφόρων προορισμών που 
εξυπηρετούμε και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε την πορεία μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους 
τους τοπικούς φορείς που αγκάλιασαν την πρωτοβουλία αυτή και δεσμευόμαστε ότι θα την υποστηρίξουμε 
με κάθε τρόπο. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η συνεργασία μας με την Marketing Greece αποτελεί για 
εμάς στην Fraport Greece κίνητρο αλλά και εγγύηση για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων» 
σχολίασε o κος Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece. 
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Συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στην Ρόδο 

Στην Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 
η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ρόδο   συμμετείχε ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας. Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. 
Κωνσταντίνος Μίχαλος αφού αναφέρθηκε την θετική πορεία που 
ακολουθεί πλέον η ελληνική οικονομία επεσήμανε ότι Για να καλύψει 
το χαμένο έδαφος και να μη βρεθεί ξανά σε αδιέξοδο, η Ελλάδα 
χρειάζεται υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Οι οποίοι πρέπει να 
προέλθουν από την υλοποίηση νέων επενδύσεων, από την αύξηση της 
εξωστρέφειας. Από τη δραστηριότητα περισσότερων, υγιών, 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.  
Αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο των Επιμελητηρίων στη λειτουργία 
του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών καθώς την 
υποστήριξαν από την αρχή και επιδιώξαν τη διεύρυνση των κριτηρίων 
ένταξης, για να επωφεληθούν περισσότερες επιχειρήσεις καθώς και 
την απλοποίηση της διαδικασίας ένταξης και άλλες βελτιώσεις, για τη 
διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Έκλεισε την ο-
μιλία του παραθέτοντας τους στόχους της Επιμελητηριακής Κοινότη-
τας. Είπε αναλυτικά:   
«Η Επιμελητηριακή Κοινότητα διεκδικεί, επιπλέον, την προώθηση μιας 
σειράς μεταρρυθμίσεων και μέτρων, οι οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη.  

 Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις για μια αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση, για αναβάθμιση της ποι-
ότητας της νομοθετικής διαδικασίας, αλλά και της λειτουργίας των θεσμών.  

 Χρειαζόμαστε επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, προσαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στα ευρω-
παϊκά δεδομένα, επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης, αναμόρφωση του Πτωχευτικού 
Κώδικα, ολοκλήρωση του εθνικού και χωροταξικού σχεδιασμού και κωδικοποίηση των χρήσεων γης. 

 Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πολιτική για τη μεταποίηση: με ανάδειξη και ενίσχυση δυναμικών κλάδων, 
με πολιτικές για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με νέα στρατηγική για τη χρηματοδότηση επενδύ-
σεων. 

 Χρειαζόμαστε μέτρα για την ενίσχυση της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας: ευέλικτα χρηματοδοτικά 
εργαλεία, κίνητρα και παρεμβάσεις που ευνοούν την επιχειρηματική μεγέθυνση, την καλλιέργεια δεξιο-
τήτων, την εξωστρέφεια, την πρόσβαση στην καινοτομία.     

 Χρειαζόμαστε αποτελεσματικότερη σύνδεση των Πανεπιστημίων με τον κόσμο της παραγωγής. Τη δυνα-
τότητα να υπάρξουν συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, για τη χρηματοδότηση της έρευνας και την αξιο-
ποίηση της γνώσης για την ανάπτυξη της καινοτομίας.» 

 

Συμμετοχή μελών της Διοίκησης του Επιμελητηρίου στην 45η Γενική Συνέλευση του ΕΟΑΕΝ 

H γαλάζια ανάπτυξη της οικονομίας ήταν το βασικό 
θέμα της 45ης Γενικής Συνέλευσης ΕΟΑΕΝ που 
έλαβε χώρα το Σάββατο στο Διοικητήριο 
Λευκάδας, παρουσία της διοίκησης των 
Επιμελητηρίων όλης της νησιωτικής χώρας. 
O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας κ. 
Σκιαδαρέσης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους 
και έπειτα έδωσε τον λόγο για έναν χαιρετισμό 
στον πατήρ Αθανάσιο που εκπροσωπούσε τον 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης 
κκ Θεόφιλο, στη Υπουργό Τουρισμού Έλενα 
Κουντουρά, στον βουλευτή Λευκάδας Θανάση 
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Καββαδά, στον Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας Θεόδωρο Χαλικιά, στον Δήμαρχο Λευκάδας κ. Κωνσταντίνο 
Δρακονταειδή, στην υποψήφια Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα, στον υποψήφιο Δήμαρχο 
Λευκάδας Θοδωρή Σολδάτο, στον πρώην βουλευτή Ξενοφών Βεργίνη στον Πρύτανη Πανεπιστημίου Πειραιώς 
Άγγελο Κότιο,  στην Περιφερειακή Διευθύντρια της Eurobank Λευκάδας κα Μπαλαούρα και στον Νίκο 
Τσίπηρα από το Επιμελητήριο Ζακύνθου. 
Στην πρώτη ενότητα «Εκπαίδευση επαγγελματιών και εργαζομένων στις νησιωτικές επιχειρήσεις» τόσο  η 
Διδάκτωρ Τουριστικού Μάρκετινγκ Πανεπιστημίου Πειραιώς  Γεωργία Ζούνη, όσο και ο και ο καθηγητής και 
Διευθυντής Προγράμματος ΠΜΣ Πανεπιστημίου Πειραιώς Αθανάσιος Κουρεμένος , αναφέρθηκαν στην 
εξωστρέφεια, στη στρατηγική, στον σωστό σχεδιασμό, στην καινοτομία, στις υποδομές αλλά κυρίως στην 
εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας πως το κατάλληλα γνωστικά εφοδιασμένο ανθρώπινο δυναμικό σε 
συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες θα οδηγήσουν στη μεγάλη βελτίωση και ανάπτυξη του προσφερόμενου 
τουριστικού προϊόντος στη χώρα μας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητήριου Πειραιά, 
Γιάννης Βουτσινάς, ο Οικονομικός Επόπτης ΕΟΑΕΝ Δημήτρης Συξέρης και ο Αθανάσιος Ζλατούδης  μέλος ΔΣ 
ΕΟΑΕΝ, επεσήμαναν την ανάγκη απορρόφησης του εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού από τα 
Επιμελητήρια της χώρας , τη συνεχή επιμόρφωση και δια βίου εκπαίδευση των  στελεχών αλλά και την 
υλοποίηση στοχευμένων δράσεων από τα Επιμελητήρια σε συνεργασία με τους κατάλληλους φορείς 
προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
τουρισμού στα νησιά μας. 
Την συνεργασία των Επιμελητηρίων με τους κατάλληλους φορείς ήρθε να επιβεβαιώσει η υπογραφή 
πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ ΕΟΑΕΝ και ΠΑΠΕΙ, με τον κ Σκιαδαρέση και τον κ. Κότιο να συμφωνούν 
πως η σύνδεση της εκπαίδευσης με τα Επιμελητήρια που απασχολούν τους εργαζόμενους μπορεί να 
συμβάλλει στη δημιουργία νέων προγραμμάτων σπουδών αλλά και καλύτερων «πακέτων εργασίας». 
Στην ενότητα «Αγορά εργασίας στο κόκκινο» τον λόγο πήρε ο Γιάννης Βρούτσης, βουλευτής Κυκλάδων της 
ΝΔ, ο οποίος αναφέρθηκε στα φλέγοντα ζητήματα της αγοράς εργασίας, όπως το brain drain, το ζήτημα 
δημιουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, στο ζήτημα του Ελληνικού, της ναυπηγοεπισκευαστικής 
ζώνης και στις συνέπειες τους στην εργασία. Στη συνέχεια απάντησε στα ερωτήματα του κ Σκιαδαρέση 
σχετικά με το πρόστιμο των 10.500 και των εισφορών του ιδιώτη αλλά και την αύξηση του κατώτατου μισθού, 
επισημαίνοντας πως το πρόστιμο διατηρήθηκε και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς γιατί περιόρισε 
σημαντικά την παραβατική συμπεριφορά μέσα από την «Εργάνη», ενώ για την αύξηση του κατώτατου 
μισθού υπογράμμισε πως ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει όχι όμως με τον «απότομο» τρόπο που έγινε τώρα 
από την κυβένρηση ΣΥΡΙΖΑ. 
Την ενότητα «Αναπτυξιακή Πολιτική και Τουριστική Ανάπτυξη στο νησιωτικό χώρο», ανέλυσε ο κ 
Σκιαδαρέσης που επικεντρώθηκε στις παθογένειες που αποτελούν τροχοπέδη για τον τουρισμό όπως την 
υπερφορολόγηση και τις συνέπειες της , την έλλειψη ανταγωνιστικότητας και προσέλκυσης υψηλού 
εισοδήματος πελατών, τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος , αλλά και στην ανάγκη επενδύσεων 
μεγάλης κλίμακας με σύνθετες υποδομές και στην αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών ενώ κατέθεσε και μια 
σειρά προτάσεων για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων. 
Τέλος, η γενική συνέλευση ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση γύρω από τις υπηρεσίες διαμοιρασμού τύπου 
AirBnb, με τον Νικόλαο Ρεϊζάκη Αντιπρόεδρο της ΕΟΑΕΝ και τον Εμμανουήλ Ζερβάκη μέλος ΔΣ ΕΟΑΕΝ , να 
αναφέρουν τα αίτια ανάπτυξης του AirBnb και τις επιπτώσεις του στον επιχειρηματία, στην 
επιχειρηματικότητα, στην τοπική κοινωνία, στον τουρισμό καταθέτοντας με τη σειρά τους προτάσεις για τον 
περιορισμό του φαινομένου. 
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Πρόγραμμα ενημερώσεων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Leader 

Η Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία ΟΤΑ σε συενργασία με το Επιμελητήριο 
Καβάλας πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση για 
την παρουσίαση του χρηματοδοτικού προγράμματος 
Leader. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι τομείς 
ενίσχυσης οι οποιοι είναι: 

1. Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης σε ΜΜΕ 
αγροτικών περιοχών. 

2. Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα 
γεωργικό ή μη γεωργικό προϊόν. 

3. Τουρισμός (καταλύματα, εστιατόρια, κλπ.) 
4. Βιοτεχνία, οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση. 
5. Χονδρικό - λιανικό εμπόριο. 
6. Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού. 
7. Οικοτεχνία και πολυλειτουργικά αγροκτήματα. 
8. Πιλοτικά έργα συνεργασιών (εκτός γεωργικού τομέα) 
9. Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του αγροτουρισμού 

Οι ενισχύσεις ανέρχονται από 50% μέχρι 100% κατά περίπτωση. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 
που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται, ενδεικτικά, σε 3.273.000,00 €. 
Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. 
Καβάλας ήτοι στο σύνολο των Δήμων Παγγαίου, Θάσου, Νέστου και Καβάλας εκτός της Δημοτικής Ενότητας 
Καβάλας. 
Η πρόσκληση δημοσιεύεται στους ιστότοπους www.espa.gr, www.agrotikianaptixi.gr και www.ankavala.gr. 
Η υποβολή της αίτησης στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) από την 10η Απριλίου 2019 έως και την 12η Ιουλίου 2019. 
Στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του τοπικού προγράμματος, θα λάβουν χώρα ενημερώσεις σχετικά με την 
πρόσκληση  στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. Για το αναλυτικό πρόγραμμα επισκεφτείτε το site του 
Επιμελητηρίου στο www.kcci.gr 

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. 

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 
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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. 
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 
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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 
 

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 
 

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. 

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β' κύκλος) 

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 
της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετά-
βαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

Περίοδος υποβολής: από 28/3/2019 έως 29/5/2019 (και ώρα 16:00) 
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Αναβάθμιση εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης της Πε-

ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Υλοποίηση αναβαθμίσεων εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περίοδος υποβολής: 1/4/2019 - 31/7/2019 
 

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγ-

γέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ) προσκαλεί εργαζόμενους (μισθωτούς) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων της 
οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), να συμμετάσχουν σε 50ωρα 
επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, που οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίη-
σης προσόντων, με σκοπό την ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στον στρατηγικό τομέα 
Υλικά-Κατασκευές, με επικέντρωση σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 18/3/2019 - 30/9/2021 

Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων του κλάδου αγρο-

διατροφής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη 
διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύ-
ουν στην καινοτομία ή/και στην ερευνα και ανάπτυξη, στον κλάδο αγροδιατροφής, 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περίοδος υποβολής: 16/4/2019 - 30/5/2019 
 

Αναμενόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα 

ΕΤΕΑΝ:Nέα δράση επιχειρηματικής χρηματοδότησης 

Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) ανακοινώνει την έναρξη της Δράσης «Επιχειρη-

ματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) συνολικού κεφαλαίου χορηγήσεων 

915 εκ. ευρώ. Η νέα αυτή Δράση έρχεται να αντικαταστήσει την Δράση Επιχειρηματική Επανεκκίνηση – ΤΕΠΙΧ 

(Ενδιάμεσο), η οποία ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθώς σε διάστημα ενός έτους πάνω από 2.000 

ελληνικές μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν με κεφάλαια ύψους 300εκ. ευρώ. Στόχος της νέας 

χρηματοδοτικής δράσης, είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η διευκόλυνση της πρόσβασης των 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, καθώς και η ενίσχυση της επενδυτικής 

δραστηριότητας της χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
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Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Θετικό το ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο το πρώτο τρι-

μήνο 2019 

Το πρώτο τρίμηνο του 2019 το Επιμελητήριο Καβάλας σε όλα τα τμήματα των επιχειρήσεων  του είχε  

Τμήμα Εγγραφές Διαγραφές 

Εμπορικό Τμήμα 30 12 

Τμήμα Μεταποίησης 14 5 

Τουριστικό Τμήμα 10 4 

Τμήμα Υπηρεσιών 69 15 

Εξαγωγικό Τμήμα 0 0 

Σύνολο 123 36 

Νόμος 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς 

Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος 4601/2019 που αφορά τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και περιλαμβάνει 

και άλλες σχετικές διατάξεις. Ολόκληρο το ΦΕΚ μπορεί να το βρει κάθε ενδιαφερόμενος εδώ 

Ιδρύεται Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 31/2019 για την Ίδρυση Ελληνικής 
Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 
 
Όπως αναφέρεται στο Διάταγμα, η Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας («Hellenic Industrial Pro-
perty Academy») ιδρύεται ως αυτοτελής υπηρεσία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), με 
έδρα την Αθήνα, υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Β.Ι και απολαύει διοικητικής, 
περιουσιακής και δημοσιονομικής αυτοτέλειας (στο εξής αναφερόμενη ως «Ακαδημία»). 
 
Μεταξύ άλλω, οι σκοποί της Ακαδημίας είναι: 
 
α. Να αναπτύξει ένα εθνικό σύστημα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης στον τομέα της 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας που θα οδηγεί στην απόκτηση του τίτλουτου πιστοποιημένου συμβούλου 
ευρεσιτεχνίας (patent attorneys). 
β. Να προωθεί την ανάπτυξη και εναρμόνιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πεδίο του ελληνικού, 
ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
γ. Να προωθεί την ισότιμη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες με αντικείμενο το ελληνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
δ. Να συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής καινοτομίας διά της βελτίωσης των δεξιοτήτων των χρηστών 
του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
ε. Να ενισχύει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη συνεργασία μεταξύ πιστοποιημένων συμβούλων 
ευρεσιτεχνίας και δικηγόρων δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Περιεχόμενο και διάρκεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
1. Η βασική εκπαίδευση και κατάρτιση περιλαμβάνει θεωρία της ευρεσιτεχνίας και πρακτικές εφαρμογές 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας υπό την καθοδήγηση, υποστήριξη και επίβλεψη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού 
προσωπικού. 
Tο αναλυτικό πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης, περιέχεται στο Παράρτημα Α του παρόντος και η υλοποίησή 
του πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του 
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Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ο.Β.Ι. Τα προγράμματα βασικής 
εκπαίδευσης έχουν διετή διάρκεια. 
2. Τα προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης περιλαμβάνουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 
στους ίδιους τομείς με αυτούς της βασικής εκπαίδευσης που περιέχονται στο Παράρτημα Α, αλλά είναι 
σύντομης διάρκειας, δεν οδηγούν στη λήψη πιστοποίησης συμβούλου ευρεσιτεχνίας, αλλά μόνο σε 
πιστοποιητικό παρακολούθησης, και απευθύνονται, ιδίως σε δικηγόρους, ακαδημαϊκούς και ερευνητές, 
διωκτικές αρχές, τελωνεία, δικαστές, επιχειρήσεις, και πιστοποιημένους συμβούλους ευρεσιτεχνίας. 
3. Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας ενδέχεται να υπόκειται σε καταβολή 
διδάκτρων, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας. 
Μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται στην αγγλική γλώσσα. 
Τρόπος εισαγωγής σπουδαστών στην Ακαδημία 
1. Το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ακαδημίας και έπειτα από γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, προκηρύσσεται ο αριθμός των 
εισακτέων σπουδαστών στην Ακαδημία. 
2. Η εισαγωγή των σπουδαστών γίνεται κατόπιν υποβολής φακέλου υποψηφιότητας, ο οποίος αξιολογείται 
από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων. 
3. Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων ορίζεται κατ’ έτος με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ακαδημίας, έπειτα από γνώμη τουΓνωμοδοτικού Συμβουλίου και συγκροτείται από: 
α. Έναν (1) επιστήμονα εγνωσμένου κύρους θετικών επιστημών με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία. 
β. Έναν (1) επιστήμονα εγνωσμένου κύρους επιστημών ζωής και υγείας με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία. 
γ. Έναν (1) επιστήμονα εγνωσμένου κύρους νομικών επιστημών με εξειδίκευση στη Διανοητική Ιδιοκτησία με 
τουλάχιστον 10ετή εμπειρία. 
 
Δείτε αναλυτικά το Προεδρικό Διάταγμα 31/2019. 

 

Εκλογές Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματικών  
Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Εθνικού Επιμελητηριακού 
Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών. Οι κυρίες εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της Ελλάδος ήρθαν 
από όλες τις περιφέρειες για να τιμήσουν με την ψήφο τους τις υποψήφιες και να αναδείξουν τη Νέα 
Διοίκηση που θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του Δικτύου. Τη Συνέλευση χαιρέτισαν οι κυρίες  της 
αποχωρούσης Διοικητικής Επιτροπής εκφράζοντας τις θερμότερες ευχές τους για την νέα πορεία του Δικτύου 
και τις συμβούλους που θα αναδείξει η εκλογική διαδικασία. 
Η Πρόεδρος του Δικτύου, κ. Σοφία Οικονομάκου, παραδίδει τη σκυτάλη μετά μια σχεδόν εικοσαετία στο 
τιμόνι του Δικτύου. Όπως δήλωσε, είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τη συμμετοχή των συμβούλων από τα 
Επιμελητήρια της Ελλάδας και τον ενθουσιασμό με τον οποίο πλαισίωσαν το Δίκτυο. Νέες και επιτυχημένες 
επιχειρηματίες, θέλουν να προσθέσουν τη δυναμική τους και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας της γυναίκας μέσα από τα Επιμελητήρια που εκπροσωπούν. 
Οι διαδικασίες εξελίχτηκαν υποδειγματικά, ξεκινώντας από την παρουσίαση των υποψηφίων και 
ολοκληρώθηκαν με την ψηφοφορία και ανάδειξη των εννέα που θα αποτελέσουν τα μέλη της νέας 
Διοικούσης Επιτροπής. Οι αναδειχθείσες σύμβουλοι με σειρά επιτυχίας είναι: 

1. Τζίκα Καλλιόπη    Επιμελητήριο Λαρίσης 

2. Εφραίμογλου-Κουνενάκη Σοφία ΕΒΕΑ 

3. Βελώνη Σταματίνα   Επιμελητήριο Πιερίας 

4. Φυτέα Χριστίνα   ΕΕΑ 

5. Τσιαπάρα Ελένη    Επιμελητήριο Σερρών 

6. Αλεξιάδου Πολύμνια      ΒΕΘ 

7. Μαλαφούρη Νικολέτα   Επιμελητήριο Ζακύνθου 

8. Λουπάκη Ασπασία   Επιμελητήριο Χανίων 

9. Μανώλα Αναστασία   Επιμελητήριο Ρεθύμνης 
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Προκήρυξη ΠΜΣ Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ ΑΜΘ με τον τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – DIGITAL 
MARKETING» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.  
Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν έως και 1 Ιουνίου 2019 θα εξετασθούν και σε περίπτωση που θα καλυφθεί ο 
μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Ακαδημαϊκού Έτους, θα ολοκληρωθεί η 
διαδικασία. Διαφορετικά η παραπάνω διαδικασία θα επαναληφθεί. 
Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα του Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα: http://digital-marketing.edu.gr. 

Έναρξη γραφείου υποστήριξης και ενημέρωσης δανειοληπτών στην Καβάλα 

Ξεκίνησε την λειτουργία του το Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών στην Καβάλα. Πρόκειται 
για γραφείο που ενημερώνει σφαιρικά και αναλυτικά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οφειλετών που 
είναι πρόθυμοι να ξεπεράσουν την προφανή αδυναμία τους να ανταπεξέλθουν στα χρέη τους. Παρέχει 
εξατομικευμένες συμβουλές και οδηγίες αναδεικνύοντας την ουσία και εξηγώντας τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο που αφορά το πρόβλημα της υπερχρέωσης, επισημαίνοντας: 
1) τη δυνατότητα εξωδικαστικής παρέμβασης από Ενώσεις Καταναλωτών, Διαμεσολαβητές αλλά και 
θεσμικούς παράγοντες που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή και 
οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού. Θεσμικά εργαλεία που αποτελούν οδικούς χάρτες διαπραγμάτευσης 
ρύθμισης οφειλών είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών (για φυσικά πρόσωπα με τραπεζικά δάνεια) 
και ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (για επιχειρήσεις και χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφ. 
ταμεία, τις τράπεζες και λοιπά χρέη) ο οποίος παρέχει ιδιαίτερα κίνητρα ρύθμισης δημοσίων 
και ασφαλιστικών οφειλών. 
2)τη δυνατότητα επίτευξης προδικαστικού ή δικαστικού συμβιβασμού μέσω της ένταξης στον 
αναθεωρημένο Ν.Κατσέλη, τον Ν. Σταθάκη, το νομικό πλαίσιο που, με βάση τις ανάγκες διαβίωσης, παρέχει 
ολοκληρωμένες και αντικειμενικά προσδιορισμένες λύσεις ρύθμισης, απομείωσης ή και οριστικής 
διαγραφής οφειλών στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις Τράπεζες και σε άλλους ιδιώτες στους μη 
έχοντες επαρκή περιουσιακά στοιχεία αλλά και σε όσους επιθυμούν να προστατεύσουν την κύρια κατοικία 
τους. 
Οι υπηρεσίες είναι δωρεάν και ανοικτές σε όλους τους πολίτες, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα (π.χ. προβλήματα υγείας, χρόνια ανεργία, κατασχέσεις κοκ). Επίσης 
δεν εξετάζονται οι λόγοι αδυναμίας αποπληρωμής των χρεών. 
Το γραφείο στεγάζεται στο κτίριο της Περιφερειακής Διοίκησης του ΟΑΕΔ στο Περιγιάλι Καβάλας

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης 

Η υπηρεσία αφορά σε μια Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης http://elearning.uhc.gr, 

μέσω της οποίας τα Επιμελητήρια παρέχουν (στις ταμειακά ενήμερες επιχειρήσεις-μέλη τους) νέες εξελιγμέ-

νες υπηρεσίες ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης. Σκοπό της υπηρεσίας αυτής αποτελεί 

η ενίσχυση των επιχειρήσεων και η παροχή σε αυτές νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης στη σύγχρονη εποχή της 

εκπαίδευσης, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει 

αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. 

Διαθέσιμα (μέχρι σήμερα) Ηλεκτρονικά μαθήματα:  

 Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής 

 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)  

 Ψηφιακή Υπογραφή  

 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  

 Διαχείριση Ποιότητας 

 Υγιεινή και Ασφάλεια 

 Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής σε Επιχειρήσεις 
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 Οργάνωση Προμηθειών και Αποθήκης 

 Διεθνές και Εξαγωγικό Εμπόριο 

 Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

 Τεχνικός Δικτύων 

 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων 

 Επιχειρηματικότητα και ΜμΕ 

 Πωλήσεις - Marketing 

 Μεταφορές - Logistics 

Σύντομα, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη θα εμπλουτιστεί με νέα μαθήματα και παράλληλα θα λειτουργήσει Web 

TV Channel, στο οποίο διακεκριμένοι Εκπαιδευτές, Εμπειρογνώμονες, Καθηγητές Πανεπιστημίων κ.ά. θα πα-

ρουσιάζουν «ζωντανά» (live) ενημερωτικές εκπομπές που θα αφορούν σε θέματα της επικαιρότητας, τα ο-

ποία απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα.  

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Όλες οι χώρες αναγράφονται ολογράφως ή με το διεθνώς αναγνωρισμένο ακρωνύμιό 
τους. Υποχρέωση Υποβολής Αποδεικτικού Φορολογικής Δήλωσης στο Γ.Ε.Μ.Η. από τις Μη 
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 
Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από Α.Ε., 
Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΠΕ,. ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ., 
έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, 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.  

Διεθνή 

Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βα-

σιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία - Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία εμπο-

ρευμάτων 

Εάν αποχωρήσει χωρίς συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα χωρίς μεταβατικές 
ρυθμίσεις. Από τη στιγμή εκείνη, όλο το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της ΕΕ θα παύσει να ισχύει για το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος, όπως προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. 
Όπως είναι αναμενόμενο, αυτό θα προκαλέσει σημαντικές διαταραχές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
Σε αυτό το σενάριο, οι σχέσεις του ΗΒ με την ΕΕ θα διέπονται από το γενικό διεθνές δημόσιο δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσει 
αμέσως τους κανόνες και τους δασμούς της στα σύνορά της με το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πλαίσιο αυτό θα 
πρέπει να ελέγχει την τήρηση των τελωνειακών, υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων και να 
επαληθεύει τη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ. Παρά τα σημαντικά μέτρα προετοιμασίας που έχουν 
λάβει οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, οι έλεγχοι αυτοί ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές 
καθυστερήσεις στα σύνορα. Οι οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου θα παύσουν επίσης να είναι επιλέξιμες 
για επιχορηγήσεις της ΕΕ και για συμμετοχή στις διαδικασίες προμηθειών της ΕΕ υπό τους τρέχοντες όρους. 
Ομοίως, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα είναι πλέον πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα 
υποβάλλονται σε συμπληρωματικούς ελέγχους κατά τη διέλευση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Και σε αυτόν τον τομέα, παρά τα σημαντικά μέτρα προετοιμασίας που έχουν λάβει τα κράτη μέλη σε λιμένες 
και αερολιμένες για να διασφαλίσουν την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων, 
ενδέχεται να προκληθούν καθυστερήσεις.Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής, το γεγονός αυτό θα επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες όσον αφορά τις δασμολογικές 
επιβαρύνσεις κατά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων που θα εισάγονται στην Ελλάδα από το Η.Β. Για 
περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 
Για τη Νομοθεσία Ε.Ε., Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε, Κοινό Δασμολόγιο πατήστε εδώ 
Για την Βάση Δεδομένων TARIC της Ευρωπαϊκής Ένωσης πατήστε εδώ 
Για τη Βάση Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών (ΒΤΙ-Δ.Δ.Π.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης πατήστε εδώ 
Για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (World Customs Organization) πατήστε εδώ 
Για τη Διαδικτυακή πύλη ελληνικών τελωνείων της ΑΑΔΕ-Icinet-υποσύστημα διαχείρησης δασμολογίου-πλη-
ροφόρηση TARIC πατήστε εδώ 

Business Innovation Greece: Χρηματοδότηση από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορ-

βηγία για ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις 

Το «Business Innovation Greece» έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης βιομηχανίας, της θαλάσσιας οικονομίας, της ναυτιλίας και 
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Innovation Norway, 
έναν κρατικό οργανισμό της Νορβηγίας. Είναι μέρος των επιχορηγήσεων ΕΟΧ και Νορβηγίας (ΕΑΑ & Norway 
Grants 2014-2021) και έχει στόχο να ενισχύσει τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα της Ελλάδας. 
Σε ποιόν απευθύνεται το πρόγραμμα  και τι παρέχει; 

 Αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με έδρα την Ελλάδα. 

 Χρηματοδοτήσεις (μη-επιστρέψιμες) που θα στηρίξουν την ανάπτυξη ελληνικών επιχειρήσεων που 
λειτουργούν ήδη. 

 Πρόσβαση σε εγγυήσεις από το ΕΤΕΑΝ για την εξασφάλιση τραπεζικής συγχρηματοδότησης της 
επιχείρησης. 

 Μοναδική ευκαιρία συνεργασίας- πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση και σύγχρονη τεχνολογία. 

 Διαδικασία αίτησης χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Κατάργηση της αλλαγής ώρας, με απόφαση κάθε κράτους η επιλογή χειμερινής ή θερινής 

ώρας 

Η απόφαση της Ολομέλειας του Σώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 26/3/19, σημαίνει ότι η αλλαγή 

ώρας θα πρέπει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2021 για τις χώρες της Ε.Ε. που θέλουν 

να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ώρα ή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του 2021 για όσες χώρες 

διατηρήσουν μόνιμα τη χειμερινή ώρα. Με ψήφους 410 υπέρ και 192 κατά, η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού «TRAN» 

για τη διακοπή του ισχύοντος συστήματος εξαμηνιαίων αλλαγών της ώρας, μεταξύ της εποχής του 

καλοκαιριού και του χειμώνα, αλλά από το 2021

Επιχειρηματικές Αποστολές 

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

 Στην έκθεση εξοπλισμού, κτηνοτροφίας, γεωργίας, σφαγείων, κρεάτων, ζωτροφών, κτηνιατρικών ορ-
γάνων κλπ «VIV TURKEY 2019- 9th International Trade Fair for Poultry Technologies» στην Κωνσταντι-
νούπολη|13-15 Ιουνίου 2019 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.hba.gr/UplDocs/brexit/2560350.pdf
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?lang=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp
http://www.wcoomd.org/en.aspx
http://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/greece--business-development-innovation-and-smes/
https://www.ekt.gr/el/news/22929


 Στην έκθεση οικοδομικών μηχανημάτων και υλικών « TURKEYBUILD» στην Κωνσταντινούπολη|18-22 
Ιουνίου 2019 

 Στην έκθεση συστημάτων ασφαλείας, έξυπνων οικιακών συστημάτων, διαχείρισης επειγουσών κα-
ταστάσεων και επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας «ISAF 2019» στην Κωνσταντινούπολη|17-20 
Οκτωβρίου2019 

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) Ισπανός διανομέας ψαριών και θαλασσινών αναζητά προμηθευτές βάσει συμφωνίας διανομής (Κωδ. 

BRES20190410002). 

2) Ολλανδική εταιρεία που ειδικεύεται στο κρασί, αναζητά οινοπαραγωγούς από την Ανατολική Ευ-

ρώπη (Κωδ. BRNL20190328001). 

3) Τσεχική εταιρεία ιαματικών λουτρών spa και για θεραπείας ευεξίας στο Karlsbad (Karlovy Vary) ανα-

ζητά συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες (Κωδ.BOCZ20190226002) 

Προσφορές 

1) Αντιπρόσωποι και οι διανομείς ζητούνται από έναν χονδρέμπορο υγιεινών προϊόντων και θεραπευ-

τικών καλλυντικών από την Κύπρο (BOCY20170714001). 

2) Ουκρανική εταιρεία παραγωγής, σύγχρονων υψηλής ποιότητας, αθλητικών ειδών και εξοπλισμού για 

όλα τα είδη αθλητικών και υπαίθριων δραστηριοτήτων, με δική τους παραγωγική ικανότητα, αναζητά 

διανομείς εμπορικών σημάτων και προσφέρει υπηρεσίες κατασκευής (BOUA20170821001). 

3) Πανεπιστήμιο στη Βόρεια Ιταλία προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη του σχετικά με εργαλεία Γεω-

γραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) για τον τουριστικό τομέα. Επιδιώκουν εμπορική συμφωνία 

με τεχνική βοήθεια, συμφωνίες παροχής υπηρεσιών και συμφωνίες τεχνικής συνεργασίας με δημό-

σιες υπηρεσίες και ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα του τουρισμού (TOIT20190212001). 

4) Πλατφόρμα για διαχείριση βραχυχρόνιων μισθώσεων σε καταλήματα τουρισμού από την Ιταλία προ-

σφέρει τις υπηρεσίες της σε ενδιαφερόμενα μέρη του τουριστικού τομέα 

5) Ιταλικό ταξιδιωτικό πρακτορείο που δραστηριοποιείται στην Emilia-Romagna και τη Βόρεια Ιταλία 

ψάχνει για ξένους συνεργάτες, όπως τουριστικά γραφεία, τουριστικές κοινοπραξίες, εταιρείες εξερ-

χόμενων εκδηλώσεων, πράκτορες (BOIT20180312004). 

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


Εκθέσεις 

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καβάλας στην 5η Θρακο-Μακεδονική Συνέργεια στην 

Ξάνθη, Σάββατο 11 Μαΐου 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι θα συμμετέχει στην έκθεση 5η  ΘΡΑΚΟ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ με 
σκοπό την διαμόρφωση ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης και την ανταλλαγή απόψεων που θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 στην Ξάνθη. 
Στόχος του Επιμελητηρίου και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την διοργάνωση της 
συγκεκριμένης έκθεση, είναι να προβάλλει και να προωθήσει τα μοναδικά προϊόντα της περιοχής και 
παράλληλα, να συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών για τους συμμετέχοντες, με την σύναψη 
εμπορικών συμφωνιών. 

 Για πρώτη φορά θα δοθεί η ευκαιρία να συναντήσουν εμπορικούς επισκέπτες μετά την εκδήλωση 
της ΠΑΜΘ στις Βρυξέλλες. 

 Στη διάρκεια της 5ης Θρακο-Μακεδονικής “Synergia” πέρα από την παρουσίαση – έκθεση τοπικά 
παραγόμενων προϊόντων, θα πραγματοποιηθούν Ημερίδες για την ενδοπεριφερειακή καταναλωτική 
συνείδηση και αλληλεγγύη και για ευκαιρίες μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 Θα υπάρχει δυνατότητα επαγγελματικών συναντήσεων (B2B) 
 
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκθέσουν τα προϊόντα τους στην 5η ΘΡΑΚΟ  - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, 
στο περίπτερο του Επιμελητηρίου παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Τρίτη 30 
Απριλίου 2019 επικοινωνώντας με το Επιμελητήριο στο 2510 222212 (εσωτ. 4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη ή 
(εσωτ. 13) κα. Αφροδίτη Μάρκου και στο email info@chamberofkavala.gr 

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην Έκθεση Ελληνικών Προϊόντων και Τουρισμού στο Bur-

gas, 14-16 Μαΐου 2019 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι θα συμμετέχει στην Έκθεση Ελληνικών Προϊόντων και Τουρισμού στο 
εκθεσιακό κέντρο Flora Burgas στο Burgas της Βουλγαρίας η οποία θα πραγματοποιηθεί 14-16 Μαΐου 2019. 
 
Στην  έκθεση οι εταιρείες θα έχουν την δυνατότητα παρουσίασης των προϊόντων τους και να συμμετέχουν 
σε επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β με επιχειρηματίες και προσκεκλημένους της διοργανώτριας αρχής της 
έκθεσης.  
 
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο περίπτερο του Επιμελητηρίου παρακαλούνται να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 επικοινωνώντας με το Επιμελητήριο στο 2510 

222212 (εσωτ. 4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ. 13) κα. Αφροδίτη Μάρκου και στο email info@chamber-
ofkavala.gr 

Συμμετοχή Περιφέρειας ΑΜΘ σε τουριστικές εκθέσεις 

Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

Ταξίδι Λευκωσία 3-5 Μάιος 
KOFTA Seοul  Σεούλ 6-9 Ιουνίου 
IFTM TOP RESA Παρίσι 1-4 Οκτώβριος 

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


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 

Θρακο-Μακεδονική Συνέργια Ξάνθη 11 Μαΐου 
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 Εμπορική Έκθεση ΑΜΘ Κομοτηνή Μάιος 
Alexpo Αλεξανδρούπολη Ιούνιος 
Πανέβρια Αγροτική  Έκθεση Φερών Φέρες Σεπτέμβριος 
Kavala Expo Καβάλα Οκτώβριος 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών και Διεθνών εκθέσεων 

 
 

ΜΑΙΟΣ 2019 
 

 TAXIDI Κύπρος, Έκθεση τουρισμού|3-5 Μάϊου 2019 

 Agroexpo 2019 στην Ιεράπετρα | 9-12 Μαΐου 2019 

 Ελληνικό Σαββατοκύριακο στο Βελιγράδι 

 Bio Festival,Τεχνόπολης Γκάζι|11-13 Μάϊου 2019 

 Έκθεση ελληνικών προϊόντων και τουρισμού στο Burgas|14-16 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 

 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 

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


 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 Οκτω-
βρίου 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 
(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 

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
http://cordis.europa.eu/newsfeeds/syndicated-newsroom.cfm
https://www.improve-innovation.eu/opencms/opencms/en/index.html
http://www.cen.eu/cen/Services/SMEhelpdesk/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/research/agriculture/index_en.html
http://ec.europa.eu/ecip/
https://e-justice.europa.eu/home.do?&action=home&lang=el
http://www.eucomen.eu/progetto.aspx
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_el.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cluster/index_en.htm
http://www.clustercollaboration.eu/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://ec.europa.eu/small-business/tags/educating-for-entrepreneurship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.html
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3platform.cfm
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.eea.europa.eu/green-tips/planning-to-renovate-your-house-or-apartment
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency


 

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 σελίδα 

του Επιμελητηρίου Καβά-

λας  www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη Πλη-

ροφόρηση

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.eusmecentre.org.cn/content/eu-china-standardisation-information-platform
http://www.echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/cl-inventory/cl-platform
http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do?selectedLanguage=el
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.kcci.gr/

