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Πρόσκληση για συμμετοχή στην 27η  ΔΙΕΘΝΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

«KAVALAEXPO 2019», 27-30 Σεπτεμβρίου 2019 

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας είναι στην ευχάριστη θέση να σας ε-
νημερώσει ότι διοργανώνει και φέτος για 27η χρονιά την  έκθεση 
KAVALAEXPO η οποία αποτελεί θεσμό για την περιοχή μας και θα πραγματο-
ποιηθεί από τις 27 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 στο Εκθεσιακό Συνεδριακό 
Κέντρο του Επιμελητηρίου Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης» στην Νέα Καρ-
βάλη Καβάλας.  
Σκοπός της έκθεσης είναι να στηρίξει τον επιχειρηματία, προκειμένου να προ-
βάλλει και να προωθήσει τα προϊόντα του και ταυτόχρονα να του δώσει την 
ευκαιρία να ενημερωθεί για νέες συνεργασίες και νέες αγορές καθώς και η 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
προς όφελος των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης τους. 
Η φετινή διοργάνωση της «KAVALAEXPO 2019»  θα περιλαμβάνει δυναμικές 
εκδηλώσεις και δράσεις με σκοπό την καλύτερη προσέλκυση των επισκεπτών 
και των επιχειρηματιών από την ευρύτερη περιοχή, αλλά και από τις γειτονι-
κές Βαλκανικές χώρες, που προσκλήθηκαν από δυναμικούς κλάδους, δίνοντας 
τη δυνατότητα επαφών, με σκοπό την αναπτυξιακή προοπτική, που θα ενισχύ-
σουν την προσπάθειά μας για καλύτερες εμπορικές συμφωνίες και συναλλα-
γές.  
H συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερη τιμή και καθοριστική για την επιτυχία της 
φετινής διοργάνωσης καθώς και της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου μας. 
Παρακαλούμε να μας δηλώστε έγκαιρα, τη συμμετοχή σας στην Έκθεση μέχρι 
23 Αυγούστου 2019. Σας ευχαριστούμε και σας αναμένουμε να σας καλωσο-
ρίσουμε στην «KAVALAEXPO 2019».  
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 2510 222212, κα Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) κα Α. Μάρκου  

(εσωτ. 13), κα. Δ. Παρασύρη (εσωτ.11)  και ιστοσελίδα www.kcci.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 

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 
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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Αίτημα νέας παράτασης υποβολής αιτήσεων 5ης Πρόσκλησης για το πρόγραμμα CP 

INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” 

Το Επιμελητήριο Καβάλας έστειλε την παρακάτω επιστολή με θέμα  «Αίτημα νέας παράτασης υποβολής αι-
τήσεων 5ης Πρόσκλησης για το πρόγραμμα CP INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”».  
«Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ζητήσουμε νέα παράταση του προγράμματος CP INTERREG V-
A “Greece-Bulgaria 2014-2020”, λόγω της συνεχιζόμενης εκλογικής περιόδου που διανύσαμε. Υπάρχει έντονο 
ενδιαφέρον συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λόγω του ότι δίνει μια μοναδική ευκαιρία στήριξης 
και ενίσχυσης των επιχειρήσεων της περιοχής μας.  
Ζητούμε την άμεση παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα για εύλογο χρονικό διά-
στημα.  
Πιστεύουμε ότι το αίτημά μας θα έχει θετική ανταπόκριση από την υπηρεσία σας καθώς συμβάλει στην προ-
ώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικής συνέργειας και συμβάλει καθοριστικά στη στήριξη της επιχειρη-
ματικότητας.» 

Υπόμνημα σχετικά με την παράταση του προγράμματος <<Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 Δράσεις 9i.22.1 & 9i.22.2>> με κω-

δικό πρόσκλησης ΑΜΘ 81 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3729, έκδοση: 1/0 

Το Επιμελητήριο Καβάλας έστειλε την παρακάτω επιστολή με θέμα  «Παράταση προγράμματος <<ΕΝΑΡΜΟ-
ΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΔΡΑΣΕΙΣ 9i.22.1 & 
9i.22.2>> με κωδικό πρόσκλησης ΑΜΘ 81 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3729, έκδοση: 1/0». «Με την παρούσα επιστολή 
σας γνωρίζουμε το ενδιαφέρον επιχειρήσεων – μελών μας για την ένταξη τους στο πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟ-
ΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΔΡΑΣΕΙΣ 9i.22.1 & 9i.22.2» 
με κωδικό πρόσκλησης ΑΜΘ 81 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3729, έκδοση: 1/0.  
Με αφορμή όμως τις εκλογικές διαδικασίες αλλά και τις καλοκαιρινές διακοπές, θεωρούμε απαραίτητο να 
υπάρξει παράταση στην ημερομηνία υποβολής των προτάσεων τουλάχιστον 30 ημερών, δηλαδή έως 
02/10/2019, με σκοπό την ολοκλήρωση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων των ενδιαφερόμενων από τις δη-
μόσιες υπηρεσίες. 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία» 

Υπόμνημα σχετικά με την συμμετοχή Επιμελητηρίων στο διασυνοριακό πρόγραμμα «6th 

Call for Project Proposals Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας έστειλε την παρακάτω επιστολή, στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ά-
δωνι Γεωργιάδη, με θέμα  «Συμμετοχή Επιμελητηρίων στο διασυνοριακό πρόγραμμα «6th Call for Project 
Proposals Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020».   
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή, σας εκφράζουμε τις έντονες διαμαρτυρίες μας για τους περιορισμούς της πρό-
σκλησης στο διασυνοριακό πρόγραμμα «6th Call for Project Proposals Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-
2020» όπως αυτοί ορίζονται στις προδιαγραφές του προγράμματος και περιορίζουν την συμμετοχή των Επι-
μελητηρίων μόνο σε μια πρόταση.  
Η συγκεκριμένη πρόσκληση του προγράμματος βελτιώνει ιδιαίτερα την συμμετοχή των φορέων-Επιμελητη-
ρίων, Ελλάδας-Βουλγαρίας, και δίνει την δυνατότητα προώθησης της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότη-
τας βελτιώνοντας την επιχειρηματικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις διασυνοριακές περιοχές.  
Είναι άδικο οι φορείς της επιχειρηματικότητας, τα Επιμελητήρια, να έχουν την δυνατότητα μόνο μιας συμμε-
τοχής σε πρόταση-συνεργασία, ενώ οι πανεπιστημιακοί φορείς και τα ερευνητικά κέντρα να έχουν την δυνα-
τότητα  μέχρι 3 προτάσεις.  
Σε παλαιότερες προσκλήσεις του ίδιου διασυνοριακού προγράμματος, υπήρχε η δυνατότητα συμμετοχής σε 
3 προτάσεις, μια ως leader και μέχρι δύο ακόμα προτάσεις ως partner. 
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Προτείνουμε επομένως να γίνει αποδεκτή η πρότασή μας για δυνατότητα συμμετοχής και συνεργασίας σε 
περισσότερες προτάσεις, όπως ήταν εφικτό και στις προηγούμενες προσκλήσεις.» 

Υπόμνημα για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργιάς Νέων Τουριστικών 

ΜΜΕ» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας έστειλε την παρακάτω επιστολή, στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ά-
δωνι Γεωργιάδη, με θέμα  «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργιάς Νέων Τουριστικών ΜΜΕ».  
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε το σημαντικό ζήτημα καθυστέρησης υπογραφής, των συ-
μπληρωματικών διαθέσιμων πόρων αναφορικά με την Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργιάς Νέων 
Τουριστικών Μικρομεσαίων επιχειρήσεων».  
Σύμφωνα με την 6η τροποποίηση της πρόσκλησης της 13/06/2019 με Α.Π. 3847/597/Β2 διαφαίνεται ότι η  Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσο του Επιχειρησιακού της προγράμματος,  έχει εκχωρήσει 
25.000.000€ σε δύο φάσεις την μεν πρώτη στις 26.11.2018 ύψους 15.000.000€ και την μεν δεύτερη στις 
18.03.2019 ύψους 10.000.000€, για την χρηματοδότηση των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων. Για το 
πρώτο ποσό έχουν ολοκληρωθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες και έχει εκδοθεί και απόφαση ένταξης την 
21η Δεκεμβρίου 2018.  
Δυστυχώς όμως δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απόφασης ένταξης 
των υπολοίπων δεσμευμένων χρημάτων της Περιφέρειας μας, για τα εναπομείναντα επενδυτικά σχέδια.» 
  
Συνήθως σε παρόμοιες περιπτώσεις καταρτίζεται νέο ΤΔΕ για το έργο  από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. Η ενημέρωση 
που υπάρχει είναι ότι  για γραφειοκρατικούς/τεχνικούς λόγους παραμένει στάσιμη η διαδικασία. Αντιλαμ-
βάνεστε ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό καθώς περίπου επιπλέον 100 επενδυτικά σχέδια περιμένουν να ε-
νταχθούν και να ξεκινήσουν έργα που θα ανέλθουν σε περίπου 20.000.000€, συμπεριλαμβανομένου την ιδία 
συμμετοχή, πόροι  που θα κρατήσουν ζωντανή την τοπική οικονομία αλλά και θα έχουν πολλαπλασιαστικά 
αναπτυξιακά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον. 
Παρακαλούμε κύριε Υπουργέ, γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για θέματα  τόνωσης της επιχειρηματικότη-
τας και ενίσχυσης των αναπτυξιακών πρακτικών της περιοχής μας, όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες 
για την ολοκλήρωση της απόφασης ένταξης των έργων και εκταμίευσης των 10.000.000 € » 
 

Συγχαρητήρια επιστολή του Επιμελητηρίου Καβάλας στον νέο Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. 

Νίκο Παναγιωτόπουλο 
Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε το Επιμελητήριο 
Καβάλας στον νέο Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Νίκο 
Παναγιωτόπουλο.  
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Νίκο Παναγιωτόπουλε, 
Δεχτείτε τις θερμές ευχές και τα συγχαρητήρια της 
Διοίκησης του Επιμελητηρίου Καβάλας και εμού προ-
σωπικά για την εκλογή σας στο αξίωμα του Βουλευτή 
Νομού Καβάλας και ιδιαίτερα για την τιμητική θέση 
του Υπουργού Άμυνας στη νέα Κυβέρνηση. 
Είμαι βέβαιος, ότι διαθέτοντας την εμπειρία και γνώση 
των ειδικών θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων 
σας, θα ανταποκριθείτε στα νέα σας καθήκοντα με α-
ποτελεσματικότητα, κυρίως για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. 
Ευχόμαστε να είναι εποικοδομητικό το έργο της θητείας σας και ελπίζουμε στην από κοινού δράση και επί-
λυση σημαντικών θεμάτων της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας». 

http://www.kcci.gr/
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Η επιτάχυνση υλοποίησης του ΕΣΠΑ στο επίκεντρο της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία και Θράκη” 

2014-2020  

«Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη” 2014-2020, με πόρους 522 
εκατομμυρίων ευρώ περίπου, είναι το πιο ση-
μαντικό εργαλείο που διαθέτουμε για την ανά-
πτυξη της Περιφέρειάς μας. 
Το πρόγραμμά μας έχει ενεργοποιηθεί με την 
έκδοση 78 προσκλήσεων προϋπολογισμού 593 
εκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί στο 
113,6%. Παράλληλα, οριστικοποιούνται άμεσα 
και άλλες 7 προσκλήσεις ανεβάζοντας το ποσο-
στό ενεργοποίησης του προγράμματος σε 125% 
ή 652 εκατομμύρια ευρώ περίπου. 
Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 367 έργα, προϋ-
πολογισμού 387,4 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή ποσοστό 74,2%. Επόμενος στόχος μας είναι η σημαντική αύ-
ξηση των συμβάσεων προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο των δαπανών για το τέλος του έτους». 
Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την εισήγησή του ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρή-
στος Μέτιος κατά την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
“Ανατολική Μακεδονία και Θράκη” 2014-2020, που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του, την Τρίτη 9 
Ιουλίου στην Αλεξανδρούπολη. 
Στην εισήγησή του ο κ. Μέτιος αναφέρθηκε στις τελευταίες δράσεις και πρωτοβουλίες της Διοίκησής του για 
την επιτάχυνση υλοποίησης του προγράμματος, όπως η αύξηση των διαθέσιμων πόρων για την στήριξη της 
επιχειρηματικότητας, για την αξιοποίηση της γεωθερμίας, για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, την υγεία, 
την εκπαίδευση και την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ένταξη 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα σημαντικών έργων όπως η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε έξι πό-
λεις της Περιφέρειας και η κατασκευή του τμήματος Άγιος Αθανάσιος – Σταυρός του αυτοκινητόδρομου Ε61. 
Ο κ. Μέτιος έκανε επίσης αναφορά σε ζητήματα που καθυστερούν την υλοποίηση έργων τονίζοντας την α-
νάγκη οι εμπλεκόμενοι φορείς να επιλύουν τα προβλήματα που προκύπτουν όσο το δυνατόν ταχύτερα και 
έκλεισε την εισήγησή του επισημαίνοντας πως στοίχημα της Διοίκησής του είναι η επιλογή εκείνων των έρ-
γων και δράσεων που έχουν πραγματικό αντίκρισμα για τον τόπο και τους πολίτες. 
Κατά τη συνεδρίαση, τα μέλη της επιτροπής εξέτασαν την εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος 
της Περιφέρειας και ενέκριναν την αύξηση πόρων για έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, αναβάθμισης 
υποδομών υγείας και παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φιλοξενίας παιδιών, ενώ ενέκριναν επίσης νέες 
παρεμβάσεις φροντίδας ηλικιωμένων και αγωγής υγείας στην εκπαίδευση και σε άτομα με σακχαρώδη δια-
βήτη. 
Παράλληλα, η επιτροπή ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος, για 
την επίτευξη των ετήσιων στόχων του  και για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του έτους 2018, ενώ έγιναν 
ειδικές παρουσιάσεις για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, που αφορά στην στήριξη της επιχειρηματι-
κότητας, για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης καθώς και για τα 
έργα του Υπουργείου Πολιτισμού που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ΟΧΕ της Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνα-
τίας Οδού. 
Τέλος, υπήρξε ενημέρωση για την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και ι-
διαίτερα για τις βασικές διαφορές από την τρέχουσα περίοδο 2014-2020. 
Στην 5η συνεδρίαση της επιτροπής συμμετείχαν εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστο-
ποίησης του ΕΣΠΑ, εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών Υπουργείων και 
της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ), εκπρόσωποι της Αυτοδιοί-
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κησης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ), εκπρόσωποι οικο-
νομικών και κοινωνικών εταίρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 
Το Επιμελητήριο Καβάλας εκπροσώπησε ο πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας 

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 
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 
Για την πραγματοποίηση του σεμιναρίου μέσα στον 2019 παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να καταθέ-
σουν την σχετική αίτηση μέχρι 31 Αυγούστου 2019. 

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων-Νέες προδια-
γραφές 
Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network  σας ενημερώνει ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών  έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο 
το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  
Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.  
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Αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακι-
νούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαρο-
πλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Είναι πρόγραμμα  κατάρτισης απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ελάχιστη 
διάρκεια: 10 ώρες.   
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP. 
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και 
την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. 
Κόστος συμμετοχής για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά για το τρέχον έτος είναι  
Επιχειρήσεις 
Καβάλα σαράντα ευρώ (40 €)  
Θάσο τριάντα ευρώ (30 €)  
Εργαζόμενοι  
Καβάλα εξήντα ευρώ (60€) 
Θάσο πενήντα ευρώ (50€) 
Τα υπόλοιπα έξοδα οργάνωσης του σεμιναρίου  καλύπτονται από το Επιμελητήριο Καβάλας. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμέ-
νου να αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα 
των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.  
Περισσότερες πληροφορίες, τηλ. επικοινωνίας 2510 222212,  κα. Σούζη Μαυρομμάτη  (εσωτ. 4), κα. Μαρία 
Αρβανιτάκη (εσωτ. 20) και στο info@chamberofkavala.gr 

Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

Εργαλειοθήκη 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 

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. 
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Ως ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ως 17:00 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
https://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=32&cs  

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 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Ανοιχτή η πρόσκληση για χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων στο Νομό Καβάλας 

μέσω του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Καβάλας 

 
Η Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ καλεί τους υποψήφιους δικαιούχους, φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, όπως ορίζονται στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Νομού Καβάλας να υποβάλλουν 
αιτήσεις στήριξης για ενίσχυση στους κάτωθι τομείς: 
 

 Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών. 

 Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό ή μη γεωρ-
γικό προϊόν. 

 Τουρισμός (καταλύματα, εστιατόρια, κλπ.) 

 Βιοτεχνία, οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση. 

 Χονδρικό - λιανικό εμπόριο. 

 Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού. 

 Οικοτεχνία και πολυλειτουργικά αγροκτήματα. 

 Πιλοτικά έργα συνεργασιών (εκτός γεωργικού τομέα) 

 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 €. 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Κα-
βάλας ήτοι στο σύνολο των Δήμων Παγγαίου, Θάσου, Νέστου και Καβάλας εκτός της Δημοτικής Ενότητας 
Καβάλας. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
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 Ενισχύ-
σεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) από την 10η Απριλίου 2019 έως και την 20η Σεπτεμβρίου 2019. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
 
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήρι-
ξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι ο κος Μιχάλης Σκορδάς, ο κος Νικόλαος Θωμαΐδης και η κα Άννα 
Χατζηλιάδου, τηλέφωνο: 2510620459, e-mail: anka@ankavala.gr. 
 

Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ - «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών 
συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμέ-
νης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» 
Ανακοινώθηκε η Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοι-
νωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επι-
βατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου», συνολικού προϋπολογισμού 16.200.000 ευρώ. Η Δράση στο-
χεύει στον εκσυγχρονισμό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας. 
Συγκεκριμένα η Δράση ενισχύει τα ΚΤΕΛ της χώρας για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρε-
σιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 
Συγκεκριμένα μέσω της Πρόσκλησης επιδιώκεται: 

 να παρέχεται στο επιβατικό κοινό ένα σύνολο από αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες ειδικά σε 
θέματα πληροφόρησης εντός και εκτός του οχήματος 

 να επιτυγχάνεται μέσω των εγκατεστημένων εφαρμογών και της συλλογής των ποικίλων δεδομένων 
καλύτερη διαχείριση του στόλου των λεωφορείων και του ανθρώπινου δυναμικού 

 να γίνεται ο οικονομικός έλεγχος των εισιτηρίων και η διασύνδεση των αυτόματων πωλητών με το 
κεντρικό σύστημα του φορέα λειτουργίας (back-office συστήματα), μειώνοντας έτσι τα λειτουργικά 
κόστη και προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες 

 όλα τα συστήματα των φορέων λειτουργίας να διασυνδέονται με την κεντρική πλατφόρμα ηλεκτρο-
νικού εισιτηρίου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 

Ενδεικτικά συστήματα που θα αναπτυχθούν για την επίτευξη των παραπάνω είναι τα εξής: 

 Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού 

 Ολοκληρωμένο Σύστημα Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων & Διαχείρισης Έξυπνου Εισιτηρίου και καρ-
τών σε  Αστικές και Υπεραστικές Συγκοινωνίες 

 Συστήματα ασύρματης πρόσβασης στο Internet μέσω Wi-Fi στα οχήματα  

 Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους. 

 
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  2 Ιουλίου 2019  
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 16:00 
Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι ΑΜΕΣΗ.  
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή 
/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» 
 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημερώνει ότι εκδόθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1(ΑΔΑ:6ΙΕΦ7ΛΒ-3ΚΠ) με την οποία ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ  Καλεί τους δυ-
νητικούς δικαιούχους του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020 που είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις και επιθυμούν να υπο-
βάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό 
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προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό 
προϊόν)». 
Δικαιούχοι της Δράσης είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. 
Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή 
χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέ-
σεις/εξαιρέσεις: 
α) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση 
πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ. 
β) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων. 
γ) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση σφαγείου. 
δ) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού 
όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενερ-
γών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν 
παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης 
και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. 
ε) Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%, μονάδων παραγωγής ανόρ-
γανων συμπληρωματικών ζωοτροφών για επιχειρήσεις, οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκε-
κριμένες σύμφωνα με την 340668/ 26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ. 
στ) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό 
αυτών. 
Επιλέξιμοι Κλάδοι: 
α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια 
β) Γάλα 
γ) Αυγά 
δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα Ζώα 
ε) Ζωοτροφές 
στ) Δημητριακά 
ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων) 
η) Οίνος 
θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί 
ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων) 
ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 
ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό 
ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες). 
Επιλέξιμες Δαπάνες: 
Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν ενδεικτικά στις εξής κατηγορίες: 
Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών. 
Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. 
Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων 
στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός για την παραγωγή ενέργειας από ανα-
νεώσιμες πηγές, για την εξοικονόμηση ύδατος και την επεξεργασία αποβλήτων ενισχύεται ως τμήμα της συ-
νολικής επένδυσης. 
Αγορά καινούριων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων ειδικού τύπου που απαιτούνται, κατά περίπτωση, 
από τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά προϊόντων. 
Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP). 
∆απάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυ-
πικά, συστήματα ασφαλείας). 
Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά). 
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Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δι-
καιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) 
του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση). 
Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων). 
Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής 
Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι οι περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ οι οποίες είναι εκτός 
εφαρμογής του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 
Ποσά και ποσοστό στήριξης 
α) Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι τα ακόλουθα: 
Δράση: 4.2.1. Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός:100.000,00€. Ανώτερος αιτούμενος προϋπολογι-
σμός:  599.999,99 € 
β) Η ένταση ενίσχυσης για την δράση 4.2.1 ανέρχεται στο 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού. 
Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης 
α) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση 4.2.1, υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ΑΜΘ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφορια-
κού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, κα-
θώς επίσης και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας (ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και εντύπως). 
β) Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά την 21η 
Αυγούστου 2019 και λήγει την 21η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00. 
γ) Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον εν λόγω 
ιστότοπο. 
δ) Εφόσον έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής, οι δυνητικοί δικαιούχοι προ-
σκομίζουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, φυσικό φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος περιλαμβάνει: (α) 
την τεχνικοοικονομική μελέτη, (β) τα δικαιολογητικά συμμετοχής, (γ) υπογεγραμμένο αποδεικτικό κατάθε-
σης της παραπάνω αίτησης στήριξης, όπως παράγεται και εκτυπώνεται μέσω ΠΣΚΕ, εντός δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρα το κείμενο της πρόσκλησης στον ιστό-
τοπο  www.agrotikianaptixi.gr, στον ιστότοπο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
www.minagric.gr καθώς και στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται  και στις  Διευθύν-
σεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται. 
 

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα αυτoαπασχόλησης 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών 

Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής - επιχειρηματικού σχε-
δίου,  πρέπει σωρευτικά: 
1. να είναι άνεργοι ηλικίας 18 έως  66 ετών, 
2. να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι  την ημερομηνία έναρξης 
της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμ-
βασης 
3. να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ημερο-
μηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 4/7/2019 και µετά. 
Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής – επιχειρηματικό σχέδιο και άνεργοι, που δεν έ-

χουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο 
εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρη-
ματικού τους σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
1: Προώθηση στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών  α-
νέργων, ηλικίας 18-29 ετών  
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 
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2: Προώθηση στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών  α-
νέργων, ηλικίας 30-66 ετών 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ  
 

Νέα δράση μέσω ΕΣΠΑ για την ενίσχυση 7.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα 

Στις 29 Ιουλίου ξεκίνησε η νέα δράση του ΕΣΠΑ ύψους 22,4 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 7.000 εργαζομένων 
του ιδιωτικού τομέα και αφορά στην προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησης και την επαγγελμα-
τικής τους κινητικότητας. 
Οι συμμετέχοντες των δράσεων πρέπει να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού εργαζόμενου σε επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού τομέα. Μεταξύ των ωφελουμένων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι με 
μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων στον τουριστικό τομέα που ενδέχεται όταν 
ξεκινήσει η συμμετοχή τους στη δράση να βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας. 
Η δράση θα αναπτύξει ενέργειες συμβουλευτικής καθοδήγησης, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the 
job training), πιστοποίησης αποκτηθέντων προσόντων /δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της 
ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Επίσης, θα απαιτηθούν οριζόντιες ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης, παρακο-
λούθησης των πράξεων καθώς και προβολής και δημοσιότητας. 
Η δράση λαμβάνει υπόψη τη γενική εικόνα της κατάστασης στην απασχόληση και ιδιαίτερα της εξέλιξης των 
επισφαλών θέσεων εργασίας αλλά και την ανάγκη για ουσιώδη ενίσχυση της δυνατότητας των εργαζομένων 
του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας για απασχόληση, την προοπτική βελτίωσης των όρων αυτής της απασχό-
λησης και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση προσφορότερων εργασιακών όρων. Ω-
φελούμενοι των Πράξεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι 7.000 εργαζόμενοι 
σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα γενικά, δηλαδή ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο 
απασχολούνται. 
Οι ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης θα υλοποιηθούν αποκλειστικά με ανάθεση σε τρίτους μέσω ανοι-
χτής δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. 
Η δράση άνοιξε στις 29 Ιουλίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 28 Δεκεμβρίου του 2020. 

Αναμενόμενα προγράμματα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

 

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

Παραγωγικές επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, βελτίωση 
της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας, μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, μεταποίηση των υποπροϊόντων, μεταποίηση των προϊόντων βιο-
λογικής υδατοκαλλιέργειας, νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019 
 

Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων 

Επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών 
προϊόντων, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019 
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Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτι-

κών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους 

Πράξεις για την υγεία και ασφάλεια επί του σκάφους, την ενεργειακή απόδοση και το μετριασμό της κλιμα-
τικής αλλαγής, τους ελέγχους και τα συστήματα ενεργειακής απόδοσης, τη διερεύνηση της συμβολής των 
εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019 

Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων του β’ κύκλου του 

«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» 

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνεται η μετάθεση για τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 της 
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τον Β’ κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄οίκον ΙΙ». 
Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη προετοιμασία του προγράμματος και την εξυπηρέτηση 
των πολιτών. 
Τις επόμενες μέρες θα γίνει σχετική τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος και θα ανακοι-
νωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ανά ομάδα Περιφερειών. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr  

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Υποχρεωτικοί οι τιμοκατάλογοι για τυφλούς στην εστίαση 

Υποχρεωμένοι να τηρούν έναν τουλάχιστον τιμοκατάλογο, στον οποίο θα αναγράφονται τα προσφερό-
μενα είδη στον κώδικα Braille είναι πλέον τα καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής, σύμφωνα με 
την ΥΑ 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 
(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», ενότητα 7.2 , άρθρο 70 «Τήρηση τιμοκαταλόγου» παράγραφος Β. 
Τα καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής, οφείλουν να συμμορφωθούν, σε διαφορετική περίπτωση 
προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα. Βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα κατά 
το Ν.4488/2017, η Ελληνική γραφή Μπράιγ (Braille) αναγνωρίζεται ως ο τρόπος γραφής των τυφλών Ελλήνων 
πολιτών. Πρέπει λοιπόν στο εξής, να υπάρχει η σχετική μέριμνα ώστε και οι τυφλοί πελάτες των καταστη-
μάτων, για λόγους ίσης μεταχείρισης, να έχουν τους καταλόγους τους στην κατά Νόμο αναγνωρισμένη 
γραφή τους και να έχουν ισότιμη πληροφόρηση, όπως και οι βλέποντες.  
Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει και πάλι, ως έχει υποχρέωση, όσες επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα συμ-
μορφωθεί με τις διατάξεις, να το πράξουν άμεσα 

Παράταση για την καταχώρηση διακριτικών τίτλων των Ενοικιαζόμενων 
Δόθηκε παράταση για την καταχώρηση των Διακριτικών Τίτλων επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων 
Δωματίων και Διαμερισμάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 από 31 Μαΐου, που είχε οριστεί αρχικά. Η παρά-
ταση δόθηκε έπειτα από σχετικές παρεμβάσεις των Επιμελητηρίων της χώρας. 
 
Επομένως η παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ208Ά) τροποποιείται ως ακολούθως: "Κάθε επιχεί-
ρηση Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και Διαμερισμάτων υποχρεούται να δηλώσει το διακριτικό 
τίτλο της στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, κατά περίπτωση, έως τις 31/12/2019 (από 
31.05.2019 όπως αρχικά όριζε)". 
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Το νέο σύστημα προστίμων του ΣΕΠΕ για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας  

Ο αριθμός των εργαζομένων, η σοβαρότητα της παράβασης αλλά και το μητρώο της επιχείρησης θα αποτε-
λούν τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
Σύμφωνα με απόφαση που φέρει την υπογραφή της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου και δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την Τρίτη 2 Ιουλίου, περιγράφεται αναλυτικά το νέο ποινολόγιο και τον 
τρόπο υπολογισμού των προστίμων. 
Πλέον, κάθε παράβαση θα χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλή, χαμηλή, σημαντική, υψηλή ή πολύ υψηλή και 
θα λαμβάνει ανάλογο αριθμό μορίων (από 1 έως 40).  Επιπροσθέτως, ανάλογη μοριοδότηση (από 1 έως 60 
μόρια) θα δίνεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση. 
Τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 300 έως 50.000 ευρώ και κλιμακώνονται βάσει της υπουργικής απόφασης 
ως εξής: 
-Πολύ μικρά πρόστιμα: Από 300 έως 3.000 ευρώ 
-Μικρά: Από 3.001 έως 6.000 ευρώ 
-Μεσαία: Από 6.001 έως 15.000 ευρώ 
-Υψηλά: Από 15.001 έως 30.000 ευρώ 
-Πολύ υψηλά: Από 30.001 έως 50.000 ευρώ 

Ανοίγει ο δρόμος για μεγάλες αποζημιώσεις στους Θάσιους για τις καταστροφές στο ελαι-

όλαδο 
Στην κρίση της Κομισιόν έχει τεθεί το αίτημα της Ελλάδας για έμπρακτη στήριξη στον τομέα ελαιολάδου, που 
επλήγη ανεπανόρθωτα το 2018 επηρεάζοντας καταλυτικά το εισόδημα των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών. Το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητά από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 
πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας, να συμβάλουν στην ανακούφιση των παραγωγών εγκρίνοντας τη  
χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης, με τη μορφή εφάπαξ χρηματοδότησης, προκειμένου να καλυφθούν απώλειες 
που προκάλεσαν πέρσι οι κλιματολογικές συνθήκες στην ελληνική παραγωγή, ύψους 264,43 εκατ. ευρώ. 
«Το ποσό, το οποίο θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μοιραστεί στους παραγωγούς ελαιολάδου, 
με βάση αντικειμενικά κριτήρια και ιδιαίτερα με γνώμονα την αποφυγή της οποιαδήποτε στρέβλωσης της 
αγοράς, αλλά και της νόθευσης του ανταγωνισμού», δεσμεύεται η ελληνική πλευρά σε μία προσπάθεια να 
πείσει τους τεχνοκράτες των Βρυξελλών. Το ελληνικό αίτημα κατατέθηκε μεν επίσημα στις 8 Μαΐου 2019 με 
επιστολή του υπουργού ΑΑΤ, Σταύρου Αραχωβίτη, προς τον επίτροπο Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, το θέμα ωστόσο 
έχει τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων πολύ νωρίτερα. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, στις 17 Ιουνίου, το 
αίτημα σφραγίστηκε κατά την επίσημη συνάντηση των δύο αξιωματούχων στις Βρυξέλλες, παρουσία και του 
γενικού γραμματέα, X. Κασίμη. Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, στη συνάντηση παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία 
στον επίτροπο και συζητήθηκαν πιθανές λύσεις 
Η προεργασία θυμίζουμε ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες του 2018, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί το αί-
τημα. Επισήμως. το θέμα της στήριξης των Ελλήνων παραγωγών τέθηκε εις γνώση των Ευρωπαίων κατά τη 
διάρκεια του συμβουλίου υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στο Λουξεμβούργο  στις 16 Απριλίου 2019. Ο αρ-
μόδιος επίτροπος κλήθηκε τότε να πάρει θέση και εμφανίστηκε κατ' αρχήν θετικός, ζητώντας ωστόσο τη γρα-
πτή αναφορά της χώρας μας. 
Στην επιστολή της 8ης Μαΐου αναλυόταν το μέγεθος του προβλήματος, με συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. 
Την περίοδο 2018-2019, οι υψηλές θερμοκρασίες του χειμώνα σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις 
κατά την περίοδο της ανθοφορίας και καρπόδεσης συνετέλεσαν στη μείωση της παραγωγής στην Ελλάδα, 
λόγω της έντονης προσβολής από δάκο και γλοιοσπόριο. Αυτό είχε ως συνέπεια η παραγωγή του ελαιολάδου 
να βυθιστεί κυριολεκτικά αγγίζοντας μόλις τους 185.000 τόνους το 2018/19 έναντι 346.000 τόνων το 2017/18 
και 287.000 τόνων κατά μέσο όρο την προηγούμενη τριετία. 
«Όμως, τα προβλήματα των Ελλήνων παραγωγών δεν σταματούν στη σημαντικότατη πτώση της παραγωγής 
κατά 46,5% σε σχέση με το 2017/18, και 35,5% με βάση την τελευταία τριετία. Η πτώση αυτή της παραγωγής 
συνοδεύτηκε και από σημαντικότατη πτώση των τιμών του ελαιολάδου κατά 14,8% για το έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο, κατά 15,2% για το παρθένο ελαιόλαδο και 18,5% για το λαμπάντε», τονίζει στην επιστολή του ο 
Στ. Αραχωβίτης. 
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Όπως εξηγεί, στην πτώση αυτή των τιμών σημαντικό ρόλο έπαιξε και η συνεχιζόμενη έως σήμερα αβεβαιό-
τητα που επικράτησε στην αγορά λόγω της μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου για την αποχώρησή του από την ΕΕ. «Σημειωτέων ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη κατά σειρά 
χώρα στις εξαγωγές προς το Ην. Βασίλειο», υπογραμμίζει. 
Σημειώνει ακόμη ότι ο συνδυασμός της πτώσης των τιμών και της παραγωγής την τρέχουσα περίοδο οδήγησε 
σε μια απώλεια της ακαθάριστης αξίας παραγωγής από το 2017 στο 2018, της τάξης των 264,43 εκατ. ευρώ, 
σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά, δηλαδή ποσοστιαία κατά 22%, οδηγώντας το εισόδημα των παραγωγών 
σε μη βιώσιμα πλέον επίπεδα και θέτοντας σε κίνδυνο τον τομέα παραγωγής ελαιολάδου στη χώρα. Μάλι-
στα, η επιστολή συνοδεύεται από έγγραφο που περιέχει τα στατιστικά στοιχεία και τις απαραίτητες αναλύ-
σεις που τεκμηριώνουν τα όσα αναφέρονται. 
Όπως γράφει το ypaithros.gr, το κρίσιμο ερώτημα, εάν τελικά η Κομισιόν δείξει αλληλεγγύη προς την Ελλάδα, 
ίσως είναι τελικά ρητορικό. Κι αυτό γιατί σε πολιτικό επίπεδο είθισται να εκφράζεται κατανόηση και στήριξη, 
αλλά στην πράξη, επί του οικονομικού δηλαδή, η διαχείριση είναι πολύ διαφορετική, ειδικά όταν προβάλλε-
ται αίτημα πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με πηγή των Βρυξελλών, το ελληνικό αίτημα 
διατυπώνεται σε κακή χρονική συγκυρία, καθώς έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την αλλαγή των προσώπων 
στα κρίσιμα πόστα της Κομισιόν. 
Η θητεία του Φιλ Χόγκαν ολοκληρώνεται, όπως και των υπόλοιπων επιτρόπων, ενώ μαίνεται η διαμάχη με-
ταξύ της Γερμανίας και της Γαλλίας για το πρόσωπο που θα αντικαστήσει τον Γιούνκερ. Και σε μια μεταβατική 
περίοδο όπως είναι η σημερινή, ο σημερινός επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης (DG AGRI) καθίσταται ουσιαστικά αναρμόδιος για να επιληφθεί επί του ελληνικού ζητήματος. 
Παράλληλα, και με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις που έχουν προκύψει μετά τις ευρωεκλογές, τα μείζονα 
ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων του brexit δεν αποκλείεται να τεθούν προς συζήτηση 
από μηδενική βάση. Διότι, εκτός από την Ελλάδα, και άλλα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, 
και η επόμενη μέρα στην ΕΕ αναζητά λύσεις με κοινό πρόσημό και όχι αντιμετωπίζοντας μεμονωμένα περι-
στατικά. 
Αυτό εξάλλου αποτυπώνεται στην πρόταση της ίδιας της Κομισιόν για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαί-
σιο, το οποίο αποτελεί και ένα από τα βασικά θέματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ από χθες. Η ίδια πηγή 
μας εξηγεί ότι για όλους αυτούς τους λόγους, η εξέταση του ελληνικού αιτήματος είναι πιο πιθανό να ανα-
βληθεί για το μέλλον, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιορίσει τον χρόνο. 

Υποχρεώσεις του εργοδότη σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέρ-
γων έχει υποβληθεί σημαντικός αριθμός ερωτημάτων από εργαζόμενους, που σχετίζονται με περιστατικά 
αναληθών ή καθυστερημένων αναγγελιών οικειοθελούς αποχώρησης (παραίτησης) από εργοδότες. Τόσο ο 
αριθμός, όσο και το περιεχόμενο των ερωτημάτων καθιστούν αναγκαία τη γενική πληροφόρηση σχετικά με 
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως έχει πρόσφατα τροποποιηθεί (άρθρο 38 του Ν. 4488/2017) ως προς τη 
διαδικασία δήλωσης της οικειοθελούς αποχώρησης (παραίτησης) των εργαζομένων. Η εργασιακή σχέση λύ-
εται κατόπιν καταγγελίας του εργοδότη (απόλυση) ή με πρωτοβουλία του εργαζομένου, δηλαδή κατόπιν πα-
ραίτησης ή οικειοθελούς αποχώρησής του από την εργασία του. Η τελευταία ρυθμίστηκε εσχάτως από το 
άρθρο 38 του Ν. 4488/2017 ως εξής:  
Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγείλει με ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε περίπτωση οικειοθε-
λούς αποχώρησης μισθωτού το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του 
μισθωτού. Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης θα πρέπει να συνοδεύεται είτε από ηλεκτρονικά σαρω-
μένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη 
προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει γίνει οικειοθελής αποχώρησή του και ότι επίκει-
ται η αναγγελία της. Στην περίπτωση αυτή, εξώδικη δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόμενο το 
αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα 
τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευ-
τικών εγγράφων της παρούσας, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με καταγγελία του εργοδότη.  

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


Με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίστηκε υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιήσει με εξώδικη δήλωση την 
πρόθεσή του να αναγγείλει την οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένου και την κατά τον τρόπο αυτό λήξη 
της σχέσης εργασίας του. Ο εργαζόμενος ενημερώνεται με τον τρόπο αυτό άμεσα για τη λήξη της σχέσης 
εργασίας του, δυνάμενος να εγείρει σε άμεσο χρόνο τυχόν αντιρρήσεις του. Η σκοπιμότητα της ρύθμισης 
έγκειται στην αντιμετώπιση των αμφισβητούμενων περιπτώσεων ως προς το αν μια συγκεκριμένη συμπερι-
φορά του εργαζομένου δύναται να εκληφθεί ως αποχώρηση από την εργασία του, δηλαδή ως σιωπηρή πα-
ραίτηση. Η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιήσει στον εργαζόμενο με εξώδικη δήλωση τη βούλησή 
του για αναγγελία της λύσης της εργασιακής σχέσης δημιουργεί ασφάλεια δικαίου ως προς την ύπαρξη ή όχι 
της υπό κρίση εργασιακής σχέσης. Εφόσον ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα όλες τις ανωτέρω διαδικα-
σίες, ο εργαζόμενος μπορεί να θεωρήσει ότι η εργασιακή σχέση λύθηκε κατόπιν καταγγελίας εκ μέρους του 
εργοδότη, δηλαδή κατόπιν απόλυσης. Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις για τη νομιμότητα της 
απόλυσης, δηλαδή αν δεν έχει επιδοθεί το έγγραφο της καταγγελίας στον εργαζόμενο, δεν έχει καταβληθεί 
η νόμιμη αποζημίωση απόλυσης και δεν έχει προηγηθεί η ασφάλιση του εργαζομένου, τότε η καταγγελία θα 
κριθεί από τα δικαστήρια ως άκυρη, τουλάχιστον για την αιτία αυτή. Συνεπεία τούτου, ο εργαζόμενος θα 
δικαιωθεί ως προς την καταβολή μισθών υπερημερίας για το διάστημα μη αποδοχής της εργασίας του από 
την πλευρά του εργοδότη.  
Με την τροποποίηση που επήλθε, η μη τήρηση των διαδικασιών ηλεκτρονικής αναγγελίας της οικειοθελούς 
αποχώρησης δημιουργεί δικαστικό τεκμήριο υπέρ του εργαζομένου, το οποίο τον διευκολύνει να διεκδικήσει 
την επαναφορά στη θέση εργασίας του και την καταβολή των αποδοχών του. 

Τον Σεπτέμβριο οι ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων  

Στα μέσα Σεπτεμβρίου στοχεύει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να θέσει σε λειτουργία, στο σύστημα 
TAXISnet, τη νέα εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας μεταβιβάσεων ακινή-
των. Η εφαρμογή θα αρχίσει να λειτουργεί πιλοτικά εντός των προσεχών εβδομάδων προκειμένου να κατα-
γραφούν και να επιλυθούν όποια πρακτικά προβλήματα προκύψουν, ώστε στις 15 Σεπτεμβρίου να τεθεί σε 
πλήρη λειτουργία. 
 

Έναρξη λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική & Ελεγκτική» 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ενημερώνει για την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» «Accounting and Audit» του Τμήματος Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας. 
Τα δίδακτρα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική» ανέρχονται στο ποσό 
των 3.900€.  
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων από ένα 
οργανισμό, επιχείρηση κ.λπ. υπερβαίνει τα τρία άτομα προβλέπεται έκπτωση διδάκτρων σε ποσοστό 20% 
(δηλαδή 3900-780=3.120€). 
Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 20.07.2019 
Διαβάστε περισσότερα για το Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα μας http://aait.teiemt.gr/  

Προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνο-
λογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ 
Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρη-
τική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους εγγεγραμμέ-
νους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικο-
νομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής). 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή 
όχι και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης. 
Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1974 μέχρι και 31/12/1989. 
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Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης 
(εκτός πληροφορικής). 
Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
 
Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει: 
Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες) 
Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών σε ειδικό-
τητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης 
Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 200 ωρών. 
Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ειδικότητες: 
Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού 
Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 
Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων. 
Τις υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης και επαγγελματικής συμβουλευτικής θα παρέχουν αδειοδοτημένοι 
πάροχοι κατάρτισης (Κέντρα Δια βίου Μάθησης επιπέδου 1 ή 2) που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων 
της δράσης. Επίσης, οι πάροχοι κατάρτισης θα πραγματοποιήσουν τη σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρή-
σεις πρακτικής άσκησης και θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των ωφελουμένων αναφορικά με τη συμ-
μετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης. 
Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση καθώς και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλο-
ποίησή της, θα πραγματοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα  http://www.voucher.gov.gr/. 

Προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 25έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνο-
λογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ 
Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρη-
τική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους εγγεγραμμέ-
νους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικο-
νομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής). 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή 
όχι και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης. 
Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1990 μέχρι και 30/09/1994. 
Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης 
(εκτός πληροφορικής). 
Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
 
Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει: 
Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες) 
Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών σε ειδικό-
τητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης 
Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 200 ωρών. 
Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ειδικότητες: 
Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού 
Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 
Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων. 
Τις υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης και επαγγελματικής συμβουλευτικής θα παρέχουν αδειοδοτημένοι 
πάροχοι κατάρτισης (Κέντρα Δια βίου Μάθησης επιπέδου 1 ή 2) που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων 
της δράσης. Επίσης, οι πάροχοι κατάρτισης θα πραγματοποιήσουν τη σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρή-
σεις πρακτικής άσκησης και θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των ωφελουμένων αναφορικά με τη συμ-
μετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης. 
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Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση καθώς και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλο-
ποίησή της, θα πραγματοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα  http://www.voucher.gov.gr/. 

Πρόγραμμα GEFYRA- Γεφυρώνοντας το χάσμα δεξιοτήτων 

Το πρόγραμμα GEFYRA, αποτελεί πρωτοβουλία του CSR Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη), σε συνεργασία με την εταιρία Owiwi, με σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα δεξιοτήτων που διαπιστώ-
νεται(skills gap) μεταξύ αυτών που χρειάζονται οι εταιρείες και εκείνων που διαθέτουν οι νέοι όλων των ει-
δικοτήτων που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας.  
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους νέους 16 με 29 ετών από όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας που 
βρίσκονται στο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών τους καθώς και απόφοιτους αλλά και όσους 
υπάγονται στο καθεστώς μαθητείας από τις Επαγγελματικές Σχολές του ΟΑΕΔ προσφέροντας, στις συμμετέ-
χουσες επιχειρήσεις και για όσο διάστημα η κάθε μια επιθυμεί, αμειβόμενες θέσεις για Μαθητεία 
(Apprenticeship), Πρακτική Άσκηση (Internship) και Επαγγελματική Κατάρτιση (Traineeship). 
Στα πολλαπλά οφέλη που έχουν οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα εταιρίες συγκαταλέγονται: 
Πρόσβαση σε στοχευμένο και αξιολογημένο δείγμα υποψηφίων με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της κάθε ε-
ταιρίας.   
Ενίσχυση της φήμης της εταιρείας ως ιδανικού εργοδότη (Employer Branding) καθώς σύμφωνα με πρόσφατη 
έρευνα της Deloitte το 33% των millennials πιστεύει πως μια εταιρεία πρέπει να επενδύει και να προωθεί 
θέματα ΕΚΕ. 
Ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές και τις σύγχρονες τάσεις στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. 
Μείωση στο χρόνο και το κόστος της διαδικασίας πρόσληψης νέων ταλέντων χάρις στο ψυχομετρικό εργα-
λείο της Owiwi, με συνέπεια ακόμα και εταιρίες που δεν διαθέτουν οργανωμένα τμήματα διοίκησης ανθρώ-
πινου δυναμικού να αποκτούν ένα ισχυρό εργαλείο για να κάνουν πιο εύστοχες επιλογές. 
Καμία οικονομική επιβάρυνση πλην της υποχρέωσης καταβολής της προβλεπόμενης νόμιμης αμοιβής στους 
συμμετέχοντες νέους. 
Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενες εταιρίες θα πρέπει να: 
Επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Προγράμματος : https://gefyraproject.owiwi.co.uk/ 
Να δηλώσουν συμμετοχή μέσα από την αντίστοιχη επιλογή «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 
Να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα με όλα τα ζητούμενα στοιχεία. 
Από αυτό το σημείο και έπειτα, θα υπάρξει επικοινωνία άμεσα με την κάθε εταιρία προκειμένου να επιβε-
βαιωθούν οι ανάγκες της και σε επόμενο στάδιο να έχει στην διάθεσή της κατάλογο με τους καταλληλότε-
ρους υποψήφιους για κάθε προσφερόμενη θέση. 
Λίγα λόγια για εμάς : 
Το CSR Hellas είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης τόσο στην επιχειρηματική κοινότητα όσο και στην κοινωνία ως εθνικός εταίρος του CSR Europe.  
Η υλοποίηση του Προγράμματος GEFYRA ξεκίνησε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία 
(European Pact 4 Youth). 
H Owiwi είναι μια δυναμική ελληνική start-up με εξειδίκευση στον τομέα της αξιολόγησης ανθρώπινου δυ-
ναμικού μέσω της τεχνικής Gamification, που αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες πρακτικές στον χώρο 
της Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

Πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2019 

Ξεκίνησε την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 στις 23:59μμ, η υπο-
βολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων για τη συμμετοχή τους στο Πρό-
γραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2019, το οποίο θα υλοποιηθεί από την 15η Σεπτεμβρίου 
2019 έως την 31.12.2019. 
Όπως αναφέρει ο ΟΑΕΔ: «Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες 
το έτος 2018: 
•είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή 
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•έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή 
•έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή 
• συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής 
προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανερ-
γία τεσσάρων τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. 
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι: 
•οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους 
• τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα 
μέλη των ίδιων ή του άλλου γονέα. 
Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, επιδοτούνται για την αγορά βιβλίων. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση 
Επιταγής Αγοράς Βιβλίων, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Η οικονο-
μική αξία της Επιταγής είναι 20,00€. 
Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που 
έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας. 
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρε-
σιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). 
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των δικαιούχων με βάση το εισόδημά τους και στη σειρά 
προτεραιότητας υποβολής της αίτησής τους. 
Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων και των ωφελουμένων του προγράμματος είναι 150.000, ο δε προϋπο-
λογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3.000.000,00€. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr 

Ρυθμίσεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη διανομή και μετα-
φορά προϊόντων και αντικειμένων (Ν. 4611/2019) 
 
Το Δίκτυο Πληροφόρηση και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων (ΙΝΕ-
ΓΣΕΕ) και το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνουν τους εργαζόμενους στον κλάδο σχετικά με τις νέες ρυθμί-
σεις που τους αφορούν. 
Με τον πρόσφατο Ν. 4611/2019 θεσπίστηκαν, μεταξύ άλλων διατάξεων, σημαντικά μέτρα για την προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων υπό καθεστώς ελλιπούς προστασίας, όπως οι διανομείς και 
οι μεταφορείς με δίκυκλο. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 55 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73, Τεύχος Α΄ της 17-5-2019), 
όταν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα για 
τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει στο πληρο-
φοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» 
τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Ως μοτοποδήλατο νοείται το δίτρoχo ή τρίτρoχo όχημα του οποίου η 
μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και – εάν είναι εξοπλισμένο με 
κινητήρα εσωτερικής καύσης – ο κυλινδρισμός του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά. Επίσης, ως μοτο-
ποδήλατο λογίζεται και το ελαφρό τετράτροχο όχημα του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπερι-
λαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μείγματος καυσίμου - ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλε-
κτρικών οχημάτων, είναι μικρότερο των 350 χιλιόγραμμων, η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαί-
νει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και ο κυλινδρισμός του κινητήρα του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά 
προκειμένου για κινητήρα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή η μέγιστη καθαρή ισχύς τα 4ΚW προκειμένου για 
κινητήρες άλλου τύπου. Ως μοτοσικλέτα νοείται κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα, με ή χωρίς καλάθι, του 
οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε, εάν είναι 
εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα είναι μεγαλύτερος των 50 κυβι-
κών εκατοστών (άρθρο 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας). 
Επιπλέον, κατά τη διάταξη του άρθρου 56 του Ν. 4611/2019, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα μοτοποδήλατα ή οι μοτοσικλέτες ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του που χρη-
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σιμοποιούνται από τους εργαζομένους για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων να είναι κα-
τάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των ερ-
γαζομένων. Πέραν της υποχρέωσης αυτής και ανεξαρτήτως εάν οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν δίκυκλο ιδιο-
κτησίας, νομής ή κατοχής του εργοδότη ή δικής τους, ο εργοδότης οφείλει, με αποκλειστικά δικές του δαπά-
νες, να εφοδιάζει τους εργαζομένους με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας. Πιο συγκεκριμένα και μέχρι 
την έκδοση σχετικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών, ως κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας ορίζε-
ται το προστατευτικό κράνος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας (Ν. 2696/1999), πανωφόρι κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη του μοτοποδηλάτου ή της 
μοτοσικλέτας, αδιάβροχη προστασία, γάντια και ανακλαστικό γιλέκο. 
Παράλληλα, ο εργοδότης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν στη διάθεσή τους 
επαρκείς πληροφορίες και, όταν απαιτείται, γραπτές οδηγίες χρήσης σχετικά με τον παρεχόμενο εξοπλισμό 
προστασίας. Οι πληροφορίες αυτές και οι γραπτές οδηγίες πρέπει να είναι διαθέσιμες μέσα στην επιχείρηση 
και να είναι κατανοητές για τους εργαζομένους. 
Τέλος, όταν οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν, για τους ανωτέρω σκοπούς, μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα δικής 
τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής, ο εργοδότης υποχρεούται να τους καταβάλλει πρόσθετη μηνιαία αποζη-
μίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος, που ισούται τουλάχιστον με το 15% του νόμιμου κατώτατου 
μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Σημειώ-
νεται ότι η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται από τους 
εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών, αποδίδεται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους 
λογαριασμούς των εργαζομένων και αποτυπώνεται διακριτά στα χορηγούμενα εκκαθαριστικά σημειώματα 
αποδοχών. 
Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις προαναφερόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται διοικητι-
κές και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του Ν. 3996/2011. 

Πλήρης προστασία της φέτας και 20 άλλων ελληνικών ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων 
Την πλήρη προστασία της ονομασίας «ΦΕΤΑ», καθώς και 20 άλλων γεωγραφικών ενδείξεων της Ελλάδας 
περιλαμβάνει το τελικό κείμενο της διεθνούς εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - MERCOSUR 
(Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), η οποία επετεύχθη έπειτα από διαπραγματεύσεις που δι-
ήρκησαν συνολικά περίπου 20 χρόνια. 
Με τη συμφωνία εκτός από τη Φέτα ΠΟΠ θα προστατευθούν και άλλες 20 σημαντικές ΠΟΠ και ΠΓΕ ονομα-
σίες, όπως «ούζο» και το «τσίπουρο», οι οίνοι (ΡΕΤΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, ΝΕΜΕΑ, ΝΑΟΥΣΣΑ, ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ, 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ και ΣΑΜΟΣ), τα ελαιόλαδα (ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΣΗΤΕΙΑ, ΛΥΓΟΥΡΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑ-
ΝΙΩΝ) καθώς και η ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ, ο ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, η ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, η ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ, η 
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ, το ΜΑΝΟΥΡΙ και η ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ ΒΟΣΤΙΤΣΑ. 
 

Συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΕΔΕΓΕ στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής Γυναικών Επιχει-

ρηματιών στη Βασιλεία Ελβετίας, 4-6/7/2019 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής Γυναικών Επιχειρηματιών, που φέτος 
πραγματοποιήθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας. Στην Σύνοδο συμμετείχε το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο 
Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, ως διεθνής εταίρος της Συνόδου, εκπροσωπούμενο από την Πρόεδρο 
κυρία Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου και τις Αντιπροέδρους κυρίες Καλλιόπη Τζήκα και Ελένη Τσιαπάρα. 
Στη Σύνοδο συμμετέχουν ετησίως πάνω από 1.000 γυναίκες σε ηγετικές θέσεις, είτε από τον επιχειρηματικό 
στίβο, είτε από την πολιτική σκηνή, που προέρχονται από πολλές διαφορετικές χώρες. Διακεκριμένοι ομιλη-
τές από όλο τον κόσμο αναπτύσσουν θέματα της επικαιρότητας, ενημερώνοντας τις συμμετέχουσες για θέ-
ματα που απασχολούν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.  
Βασικό θέμα της φετινής Συνόδου ήταν ο επαναπροσδιορισμός της επιτυχίας των γυναικών. Στα πλαίσια των 
εργασιών της Συνόδου παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες κρατών και οργανι-
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σμών για την ισότητα των αμοιβών και για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβού-
λια, η πρόσβαση γυναικών σε ηγετικές θέσεις, οι προοπτικές απασχόλησης στο μέλλον, καθώς και θέματα 
τεχνητής νοημοσύνης και εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις. 
Εκτός από την ενημέρωση και εκπαίδευση που παρέχει η Σύνοδος Κορυφής, μεγάλης σημασίας είναι και η 
ευκαιρία δικτύωσης μεταξύ των παρισταμένων. Το ΕΕΔΕΓΕ ανέπτυξε εξαιρετικό networking με τις εκπροσώ-
πους των υπολοίπων χωρών, και ιδιαιτέρως με την Υπουργό Εργασίας της Γαλλίας Muriel Penicaud, το μέλος 
του Κοινοβουλίου της Ισλανδίας Thorsteinn Viglundsson, τη Διευθύντρια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ισό-
τητας Φύλων της Ελβετίας Sylvie Durrer, τις CEOs των χρηματιστηρίων Ταϊλάνδης και Μεξικό, και εκπροσώ-
πους τραπεζών, πολυεθνικών εταιρειών και NGOs. 

Αντικατάσταση ανωνύμων μετοχών - τρόπος αναγγελίας των μετοχικών δικαιωμάτων μη 

εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών 

Σχετικά με το άρθρο 184 του ν. 4548/2018 και στα πλαίσια της αντικατάστασης των ανωνύμων μετοχών σε 
ονομαστικές προτείνονται διευκρινιστικά, ως εφαρμοστέα διαδικασία του ανωτέρω άρθρου, τα ακόλουθα: 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με σχετική απόφαση (πρακτικό Δ.Σ.) ανακοινώνει μέσω του ΓΕΜΗ και 
άλλων πρόσφορων μέσων στους μετόχους της εταιρείας, τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οφείλουν να αναγ-
γείλουν τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, προκειμένου οι μετοχές της εταιρείας να μετατραπούν από 
ανώνυμες σε ονομαστικές. 
Το ανωτέρω πρακτικό θα προσκαλεί τους μετόχους να καταθέσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 ή με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο αποφασίσει η διοίκηση. 
Στο ίδιο κείμενο θα γνωστοποιείται η ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ. 
κατά την οποία θα αποφασιστεί η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές με την 
αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού. 
Μετά την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης από την αρμόδια. Π.Ε. και την ανακοίνωση καταχώρισης 
της τροποποίησης του καταστατικού από την ΥΓΕΜΗ, οι κάτοχοι ανωνύμων μετοχών της εταιρείας θα εγγρα-
φούν στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας του άρθρου 40 του ν. 4548/2018 και θα εκδοθούν οι νέοι ονομαστικοί 
τίτλοι. 
Επισημαίνεται ότι, η ανακοίνωση του Δ.Σ. στο ΓΕΜΗ, μέσω της οποίας θα ενημερώνονται οι μέτοχοι της ε-
ταιρείας για τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να αναγγείλουν τα επί των μετοχών δικαιώματά τους είναι 
αναγκαία, προκειμένου αυτοί να εγγραφούν στο βιβλίο των μετόχων του άρθρου 40 του ν. 4548/2018 και 
στις περιπτώσεις που η εταιρεία έχει ήδη προβεί στη σύγκληση Γ.Σ. και στην τροποποίηση του σχετικού άρ-
θρου, με μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές. 

ΓΕΜΗ: Μείωση των νέων επιχειρήσεων, αλλά και των «λουκέτων» 

Η περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το 2019 είναι εκλογική χρονιά,  είχε 
ως συνέπεια να ιδρυθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με 
το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και να ανακοπεί η ανοδική πορεία που είχε καταγραφεί από το 2017. Από 
την άλλη, τα λουκέτα είναι στο χαμηλότερο σημείο από το 2012, οπότε υπάρχουν πλήρη στοιχεία έτους από 
το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).  
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019 ιδρύθηκαν 18.714 
νέες επιχειρήσεις έναντι 19.911 το αντίστοιχο διάστημα του 2018, καταγράφοντας μείωση περίπου 6%. Οι 
διαγραφές επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ ήταν το α΄ εξάμηνο 8.649, έναντι 9.687 κατά το α΄ εξάμηνο του 
2018, μειωμένες φέτος κατά 10,7%. Το ισοζύγιο εγγραφών - διαγραφών είναι προφανώς θετικό, με τις 
συστάσεις νέων επιχειρήσεων να υπερτερούν των λουκέτων κατά 10.065. Από την εξέταση των στοιχείων για 
το α΄ εξάμηνο κάθε έτους την περίοδο 2012-2019 προκύπτει ότι οι συστάσεις παραμένουν σε επίπεδα κάτω 
των 20.000. Σημειώνεται ότι κάτω από το φράγμα των 20.000 οι συστάσεις έπεσαν για πρώτη φορά το 2015, 
όταν διαμορφώθηκαν σε 18.483 από 21.024 το 2014. Στο χαμηλότερο επίπεδο βρέθηκαν το 2016, χρονιά 
κατά την οποία συνεχίζονταν τα αυστηρά capital controls. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το 2016 καταγρά-
φηκε αρνητικό ισοζύγιο, δηλαδή οι διαγραφές επιχειρήσεων ήταν περισσότερες από τις εγγραφές.  
Σε ό,τι αφορά τις διαγραφές επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ, φέτος είναι η δεύτερη χρονιά (πάντα για το α΄ εξά-
μηνο) που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο των 10.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 είχαν διαμορφωθεί 
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σε 20.121, οριακά λιγότερες από τις ιδρύσεις. Περίπου το 1/3 των νέων επιχειρήσεων που συστάθηκαν κατά 
το α΄ εξάμηνο του 2019 ήταν ατομικές (συγκεκριμένα 6.819), κάτι που σε σημαντικό βαθμό σημαίνει ότι τα 
νέα εγχειρήματα μπορεί να είναι περιορισμένης βιωσιμότητας. Δεύτερη δημοφιλέστερη μορφή είναι οι ΙΚΕ 
(ιδρύθηκαν 5.456), συχνά και διότι αποτελεί εναλλακτική για όσους διακόπτουν την έκδοση απόδειξης πα-
ροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι). 

ΣΕΠΕ: POINT SYSTEM για παραβάσεις εργατική νομοθεσίας  

Τη νέα κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, με βάση τη σοβαρότητα της παράβα-
σης, τον αριθμό των εργαζομένων, αλλά και το εάν η επιχείρηση είναι υπότροπη ή όχι, περιλαμβάνει υπουρ-
γική απόφαση που υπέγραψε η απερχόμενη Υπουργός Εργασίας κ. Αχτσιόγλου. Η απόφαση περιλαμβάνει 
επίσης τον νέο τρόπο υπολογισμού των προστίμων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Αναλυτικά, 
τα κριτήρια καθορισμού των προστίμων είναι η σοβαρότητα της παράβασης, ο αριθμός των εργαζομένων και 
εάν η επιχείρηση είναι υπότροπη, εάν δηλαδή έχει τουλάχιστον δύο διοικητικές κυρώσεις την τελευταία τε-
τραετία για παρόμοιες παραβάσεις ή τουλάχιστον μία αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση. 

Αλλαγές στις επιτρεπόμενες ουσίες σε καλλυντικά προϊόντα 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι έγινε τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και V του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που επιτρέπο-
νται στα καλλυντικά προϊόντα. Μπορείτε να δείτε το κείμενο της τροποποίησης στον παρακάτω σύνδεσμο 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0831&from=EN 

Έρχονται μειωμένα τα ποσά του ΕΝΦΙΑ τον Αύγουστο 

Μείωση στον ΕΝΦΙΑ θα δουν από φέτος όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων ανεξαρτήτως της αντικειμενικής αξίας 
της ακίνητης περιουσίας τους, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που θα καταθέσει η κυβέρνηση στη Βουλή τις 
επόμενες μέρες. Κριτήριο για το πόσο μειωμένος θα είναι ο ΕΝΦΙΑ ανά ιδιοκτήτη, είναι η συνολική αντικει-
μενική αξία της ακίνητης περιουσίας του. Συγκεκριμένα: 
- για ακίνητη ιδιοκτησία αντικειμενικής αξίας έως 60.000 ευρώ θεσπίζεται οριζόντια μείωση 30%. 
- για ακίνητη ιδιοκτησία αντικειμενικής αξίας από 60.000 έως 1.000.000 ευρώ θεσπίζεται μειωτικός συντελε-
στής 20%. 
- για ακίνητη ιδιοκτησία αντικειμενικής αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ θεσπίζεται μειωτικός συντελεστής 
10%. 
 
Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 550 εκατομμύρια ευρώ. Ο φετινός 
ΕΝΦΙΑ, όπως δήλωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Απόστολος Βεσυρόπουλος, πρόκειται να ξεκινήσει να πληρώ-
νεται από τον Σεπτέμβριο, όπως έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Ο φόρος πρόκειται να εξοφληθεί σε 
πέντε μηνιαίες δόσεις με την τελευταία δόση έως τον Ιανουάριο 2020. Ο Υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι ο φε-
τινός ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί με τις υφιστάμενες αντικειμενικές αξίες, ενώ για το 2020 προγραμματίζεται πα-
ρέμβαση στις αντικειμενικές αξίες προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις εμπορικές αξίες. 

Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ και του ΣΕΠΕ  

Καταργείται η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και οι αρμοδιότητές της, οι 
θέσεις, το προσωπικό και οι εποπτευόμενοι φορείς της μεταφέρονται στη νέα Γενική Γραμματεία Φορολογι-
κής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Αυτό προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 84/2019, με το οποίο 
καταργούνται γενικές γραμματείες και ενσωματώνονται στις νέες δομές των υπουργείων. Mε το ίδιο προε-
δρικό διάταγμα καταργείται και ο Ενιαίος ∆ιοικητικός Τοµέας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 
οι αρμοδιότητες του μεταφέρονται στη Γενική Γραµµατεία Εργασίας. 

Με πρόσθετο κόστος οι αναλήψεις από ΑΤΜ άλλων Τραπεζών 
Πιο ακριβά έγιναν από Δευτέρα 22 Ιουλίου τα μετρητά για τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν την χρεω-
στική τους κάρτα για να κάνουν ανάληψη από ΑΤΜ άλλης τράπεζας από αυτή που έχει εκδοθεί η κάρτα τους, 
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καθώς το υψηλό κόστος λειτουργίας των ΑΤΜ, όπως υποστηρίζουν τραπεζικά στελέχη, τις αναγκάζει να χρε-
ώνουν προμήθεια σε όσους δεν είναι πελάτες τους και κάνουν αναλήψεις από τα ΑΤΜ τους. 

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.  
 

Διεθνή 

Διαδικτυακή διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2024 

του Ορίζοντα Ευρώπη 

Στις 28 Ιουνίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη διαδικτυακής  διαβούλευσης για το 
Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2024 του Ορίζοντα Ευρώπη στο πλαίσιο μιας συμμετοχικής προσέγγισης (co-design) 
που αποσκοπεί στην καλύτερη ανταπόκριση του προγράμματος στις πιεστικές κοινωνικές ανάγκες και στην 
αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων μέσω καινοτομικών λύσεων που συμβάλουν στην επίτευξη στην ε-
πίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις σημαντικότερες προκλήσεις που χρή-
ζουν αντιμετώπισης μέσω των δραστηριοτήτων Ε&Κ του προγράμματος, καθώς και για την απαιτούμενη στό-
χευση των σχετικών ευρωπαϊκών επενδύσεων από πλευράς αντίκτυπου (επιστημονικού, τεχνολογικού, οικο-
νομικού, κοινωνικού).  
Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2019. 
Η διαβούλευση αποτελεί τμήμα της διαδικασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού που ξεκίνησε μετά την επίτευξη 
πολιτικής συμφωνίας μεταξύ Ε. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τον Ορίζοντα Ευρώπη τον περασμένο Α-
πρίλιο. Εστιάζεται στη διαμόρφωση στρατηγικών προτεραιοτήτων για τις περιοχές παρέμβασης των Clusters 
του 2ου Πυλώνα του προγράμματος («Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στην 
Ευρώπη»). Θα περιλαμβάνει επίσης  τις Αποστολές και τις Συμπράξεις Ε&Κ. 
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν το Στρατηγικό Σχέδιο της περιόδου 2021-2024 το 
οποίο με τη σειρά του θα παράσχει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων 
εργασίας και των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τα πρώτα 4 έτη του Ορίζοντα Ευρώπη. 
Το ερωτηματολόγιο, καθώς και το σχετικό υποστηρικτικό κείμενο (Orientation Document) είναι διαθέσιμα 
στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024 
 

Επιπλέον 800 εκ. ευρώ σε καινοτομίες ΜμΕ από το πακέτο Γιούνκερ 

Τη διάθεση άλλων 800 εκατ. ευρώ σε καινοτόμες επιχειρήσεις 11 χωρών, μεταξύ των οποίων και στην Ελ-
λάδα, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, επενδυτικός πυλώνας του λεγόμενου πακέτου 
Γιούνκερ. Η χρηματοδότηση που γίνεται σε συνεργασία με την τράπεζα ProCredit στοχεύει σε εταιρείες που 
χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και παράγουν νέα προϊόντα. Μέχρι σήμερα οι συμφωνίες με την ProCredit 
έχουν ήδη υποστηρίξει περίπου 2.000 καινοτόμες μμε, κυρίως στους κλάδους Βιομηχανίας, Χονδρικού και 
Λιανικού Εμπορίου. 
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ΕΤΕπ: 500 εκατ. για επενδύσεις που στηρίζουν νέους και γυναίκες 

Δάνεια συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών επενδύσεων, συμπε-
ριλαμβανομένων επενδύσεων επιχειρήσεων που στηρίζουν την απασχόληση των νέων και την επαγγελμα-
τική ενδυνάμωση των γυναικών θα χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε ελληνικές τράπεζες. 
Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για μια νέα χρηματοδοτική πρωτοβουλία με την οποία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων παρέχει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στοχευμένη στήριξη προς επιχειρήσεις που προάγουν τη 
γυναικεία επιχειρηματικότητα και την παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις 
επιχειρήσεων, θα συμβάλλει στην περαιτέρω επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών. 
Επίσης, το νέο πρόγραμμα θα δώσει ώθηση στην απασχόληση των νέων χρησιμοποιώντας ως υπόδειγμα την 
πρωτοβουλία της ΕΤΕπ «Δεξιότητες και Θέσεις Απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους» και αξιοποιώντας 
την επιτυχία παλαιότερων σχημάτων που συνέβαλαν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για εκατοντάδες 
νέους. Το πρόγραμμα τελεί υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και αναμένεται να οδηγήσει σε επεν-
δύσεις συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ στη χώρα, σε όλους τους κύριους παραγωγικούς τομείς, συμπεριλαμ-
βανομένων των τομέων του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού κ.λπ. 

Ζητήσεις και Προσφορές Συνεργασίας 
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) Η Τούρκικη εταιρεία «Mr. Asado Burger» που δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης, αναζητά 

συνεργάτες στην Ελληνική αγορά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία 
«Franchise Company»  στο email thevacioglou@franchisecompany.com.tr  

2) Κυπριακή εταιρεία παραγωγής κατεψυγμένων επιδόρπιων για σκύλους αναζητά αντιπροσώπους και  
διανομείς (Κωδ. BOCY20190528001). 

Προσφορές 

1) Μια βουλγαρική εταιρεία που ασχολείται με τη χύτευση σιδήρου και χάλυβα, αναζητά διανομείς σε 
ευρωπαϊκές χώρες και προσφέρει δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης σε ξένους εταίρους (Κωδ. 
BOBG20190218001). 

2) Ολλανδική εταιρεία έχει σχεδιάσει έναν καινοτόμο τύπο ανθεκτικών, πτυσσόμενων φιαλών νερού 
και επιθυμεί  να προσφέρει μια εμπορική συμφωνία ή μια συμφωνία διανομής σε αντιπροσώπους 
και διανομείς που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία (Κωδ. 
BONL20171012001). 

Ξένες αγορές 

Ρουμανία 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε 
ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Ρουμανία για τον μήνα Ιούνιο 2019. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στην Ρουμανία (www.agora.mfa ), email: ecocom-bucharest@mfa.gr , τηλ. 004 021 210 07 
48 
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Ρωσία 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Μόσχα, απέστειλε ενημε-
ρωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Ρωσία για τον μήνα Ιούνιο 2019. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στην Ρωσία (www.agora.mfa ), email: ecocom-moscow@mfa.gr , τηλ. 007 495 5392970 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο, απέστειλε ενη-
μερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο για τον μήνα Ιούνιο 
2019. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο (www.agora.mfa ), email: ecocom-london@mfa.gr , τηλ. 0044 (0) 20 
7727 8860 

Γερμανία 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε ενη-
μερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Γερμανία για το έτος 2018. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στην Γερμανία (www.agora.mfa ), email: ecocom-berlin@mfa.gr , τηλ. 0049 30 2360990 

Ιράκ 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερμπίλ, απέστειλε ενημε-
ρωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από το Ιρακ και την Περιφέρεια Κουρδιστάν για 
τον μήνα Ιούνιο 2019. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Ιράκ (www.agora.mfa ), email: ecocom-erbil@mfa.gr , τηλ. 00964 (0) 770 640 8848 

Ολλανδία 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Χάγη, απέστειλε ενημε-
ρωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Ολλανδία για το έτος 2018. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στην Ολλανδία (www.agora.mfa ), email: ecocom-hague@mfa.gr , τηλ. 0031 70 356 11 99 

Εκθέσεις 

84η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 07-15 Σεπτεμβρίου 2019 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει  ότι θα συμμετέχει και φέτος στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί 07-15 Σεπτεμβρίου 2019 . 
Μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες παρουσίες επιχειρήσεων – μελών μας τις προηγούμενες χρονιές, σας κα-
λούμε να συμμετέχετε στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
Δεδομένου ότι τα οφέλη προβολής για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα είναι πολλαπλά, το Επιμελητήριο 
μας αποδέχθηκε και φέτος την πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ) για συμμετοχή 
του σε stand στο περίπτερο 2 ή 3, όπου θα φιλοξενηθούν στο σύνολό τους τα Επιμελητήρια της χώρας. Κατά 
τη διάρκεια της Έκθεσης η ΚΕΕ σχεδιάζει, όπως και πέρυσι από κοινού με τη ΔΕΘ ΑΕ, τη διοργάνωση Ημέρας 
Αφιερωμένης στα Επιμελητήρια, με εκδηλώσεις και γεγονότα σχετικά με το ρόλο και το έργο τους καθώς 
επίσης και Ημέρας Γευσιγνωσίας Τροφίμων και Ποτών. 
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Σημειώνεται ότι η 84η ΔΕΘ στην οποία θα συμμετέχει ως τιμώμενη χώρα η Ινδία, θα πλαισιωθεί από ένα 
πλούσιο επιχειρηματικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, τα δε οφέλη 
προβολής για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα είναι πολλαπλά. 
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο – αί-
τηση συμμετοχής  στο Επιμελητήριο Καβάλας, το αργότερο έως την Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019. 
Το Επιμελητήριο θα καλύψει όλες τις δαπάνες που αφορούν το περίπτερο και την έκθεση των προϊόντων-
δειγμάτων δηλ.: ενοικίαση χώρου, κατασκευή και βασική διαμόρφωση περιπτέρου και μεταφορά δειγμάτων. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας  στο τηλ. 2510 
222212 με την κα Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ.4) και κα Δέσποινα  Παρασύρη (εσωτ.11), e-
mail.:info@chamberofkavala.gr, ιστοσελίδα www.kcci.gr           
 

Enterprise Greece- Πρόσκληση συμμετοχής στην Διεθνή έκθεση Οίνων-Ποτών Prowein 

2020 (Dusseldorf 15-17/03/2020) 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 Η Διεθνής Έκθεση Οίνων-Ποτών Prowein, από το 1994 διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Ντίσελντορφ της Γερ-
μανίας και αποτελεί τη σπουδαιότερη έκθεση για το κρασί στη Γερμανία και μια από τις κορυφαίες παγκό-
σμιες εκθέσεις για το κρασί και τα ποτά. Σ’ αυτήν συγκεντρώνονται κάθε χρόνο όλοι οι Γερμανοί επαγγελμα-
τίες του κρασιού, από το εμπόριο και τον Τύπο, αλλά και εκπρόσωποι του οινικού εμπορίου και του Τύπου 
όλων των γειτονικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Σκανδιναβίας. Η 25η Διεθνής Έκθεση Prowein, του 
έτους 2019, σημείωσε τα υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής. Ειδικότερα, το σύνολο των επισκεπτών έφτασε 
τους 61.500, από 142 χώρες. Ο αριθμός των εκθετών έφτασε σχεδόν τις 7.000, από 64 χώρες, με παρουσία 
σε δέκα διακριτές εκθεσιακές αίθουσες. Για τους Έλληνες οινοποιούς, η Διεθνής Έκθεση Prowein έχει ιδιαί-
τερη σημασία, δεδομένου ότι η Γερμανία απορροφά, αναλόγως της χρονιάς, από το 39 έως και 50% του συ-
νόλου των ελληνικών εξαγωγών οίνων.  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2020 
 Όπως κάθε χρόνο, η Enterprise Greece, προκειμένου να ενισχύσει την επισκεψιμότητα αλλά και την προβολή 
των εκθετών του ελληνικού περιπτέρου στην έκθεση, προγραμματίζει πέρα από τη λειτουργία εθνικού wine 
bar και μία σειρά προωθητικών ενεργειών πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης, σε συνεργασία με τους 
επίσημους φορείς προώθησης του Ελληνικού οίνου. Το εθνικό περίπτερο, το οποίο θα φιλοξενήσει την πλειο-
νότητα των Ελλήνων οινοποιών, θα βρίσκεται στο Hall 17 μαζί με την Αυστρία και δίπλα από την Ιταλία (Hall 
16). Για την καλύτερη προβολή της εθνικής συμμετοχής θα υπάρχει επιπλέον σήμανση σε κεντρικά σημεία 
του χώρου. Organic World Έχει εξασφαλιστεί χώρος στο Hall 13/Organic World για όσους εκθέτες επιθυμούν 
να εκθέσουν τα βιολογικά κρασιά τους. Στο χώρο αυτό η κατασκευή των περιπτέρων γίνεται από την ίδια την 
έκθεση, η οποία προσφέρει ένα μοντέρνο και λειτουργικό περίπτερο περίπου 4 τετραγωνικών με ξεχωριστή 
αποθήκη, κοινή με άλλους εκθέτες. Spirits Η πετυχημένη λειτουργία του ειδικού χώρου προβολής των ελλη-
νικών αποσταγμάτων (Spirits Bar) στο Ηall 12/Spirits, θα συνεχιστεί και το 2020. Στόχος είναι η ολοένα αυξα-
νόμενη συμμετοχή και η εδραίωση των ελληνικών αλκοολούχων ποτών. Same but Different! Ο Enterprise 
Greece προτίθεται να εξασφαλίσει χώρο και στο hall 7, όπου εκθέτες με καινοτόμα οινοπνευματώδη προϊό-
ντα όπως craft spirits, craft beer και cider (μηλίτης, κλπ) έχουν πλέον το δικό τους χώρο.  
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
H Enterprise Greece, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της έκθεσης για τους Έλληνες οινοπαραγωγούς, δια-
μορφώνει το κόστος συμμετοχής ως εξής: 1. Για τα ομαδικά περίπτερα (7 τ.μ. περίπου/εκθέτη), το κόστος 
συμμετοχής είναι 3.265,00 Ευρώ συν ΦΠΑ. 2. Για τα ατομικά περίπτερα (από 9 τ.μ. και πάνω), το κόστος 
συμμετοχής ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 480,00 Ευρώ συν ΦΠΑ. 3. Για τις επιχειρήσεις που θα συμμετά-
σχουν στην έκθεση με Πρόγραμμα (π.χ. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΕΣΠΑ κλπ) το κόστος συμμετοχής είναι 742 €/τ.μ. συν 
ΦΠΑ ή 5.045 € συν ΦΠΑ για ομαδικό περίπτερο (7 τ.μ. περίπου/εκθέτη). Το κόστος συμμετοχής στο hall 13/ 
Organic World ανέρχεται στα € 2.050 πλέον ΦΠΑ για περίπτερο περίπου 4 τ.μ. Στα ανωτέρω κόστη συμμετο-
χής, θα πρέπει να προστεθεί υποχρεωτικά για κάθε εκθέτη το ποσόν των 170,00 ευρώ (κόστος δημοσιοποί-
ησης – Registration & Media Fee) συν ΦΠΑ, για την υποχρεωτική καταχώρηση και προβολή της εταιρείας και 
των προϊόντων της στον επίσημο έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης Prowein. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κ. ΕΥΦ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ Τ.: 210 3355795 Email: f.zogopoulou@eg.gov.gr 
            

Συμμετοχή Περιφέρειας ΑΜΘ σε τουριστικές εκθέσεις 

Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

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 8-10 Νοέμβριος 

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

εκθέσεις προβολής προϊόντων 

 Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 7-15 Σεπτέμβριος 
Anuga Κολωνία 5-9 Οκτώβριος 
Market Expo Αθήνα Οκτώβριος 
Food Panorama Κύπρος 9-10 Νοεμβρίου 

Προώθηση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της ΠΑΜΘ σε ενδοπεριφερειακές εκθέ-

σεις 

Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

Πανέβρια Αγροτική  Έκθεση Φερών Φέρες Σεπτέμβριος 
Kavala Expo Καβάλα 27-30 Σεπτεμβρίου 

  Γενικό πρόγραμμα Εθνικών και Διεθνών εκθέσεων 

 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 

 Middle East – Education, Technology, Students Congress & Exhibition, Εκπαίδευση, Τεχνολογίες στο Ερμπίλ, 
Ιράκ | 21-24 Αυγούστου 2019 
 

 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 Natural & Organic Asia, Φυσικά και βιολογικά  προϊόντα, Χονγκ Κονγκ | 03-05 Σεπτεμβρίου 2019 

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

 Erbil Cosmetics, Erbil Fashion & Tex Exhibition, Καλλυντικά, Ερμπίλ, Ιράκ | 4-7 Σεπτεμβρίου 2019 

 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης| 7-15 Σεπτεμβρίου 2019, 

 Beauty Days 2019 Πολωνία, Τομέας ομορφιάς και Καλλυντικά, Βαρσοβία, Πολωνία | 20-22 Σεπτεμβρίου 
2019 

 41st Civil Engineering Fair, 41η Έκθεση Πολιτικών Μηχανικών, Μπούντβα, Μαυροβούνιο | 25-29 Σεπτεμ-
βρίου 2019 

 World Smart Energy Week, Ενέργεια, Τόκυο, Ιαπωνία | 26-28  Σεπτεμβρίου 2019 

 61st Cairo Tex Machitex, Παραγωγή υφασμάτων, Βιομηχανία, Κάιρο, Αίγυπτος | 27-29 Σεπτεμβρίου 2019 

 Cairo home Textile, Διεθνής έκθεση υφασμάτων οικιακής χρήσης, Κάιρο, Αίγυπτος | 27-29 Σεπτεμβρίου 
2019 

 Kavalaexpo 2019, Εκθεσιακό Κέντρο Επιμελητηρίου «Απόστολος Μαρδύρης» | 27-30 Σεπτεμβρίου  

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


 TTGW 2019, Παγκόσμια έκθεση Θεματικού Τουρισμού – Γαστρονομίας και Οίνου, Στάδιο Ειρήνης και Φι-
λίας | 27-29 Σεπτεμβρίου 

 Autotec Expo 2019, Ανταλλακτικά, Επισκευή, Συντήρηση και Φροντίδα Επιβατικών και Φορτηγών Αυτοκι-
νήτων, mec Παιανίας, Αθήνα | 27-29 Σεπτεμβρίου 2019 

 10η Εμποροβιοτεχνική Εκθεσιακή Δραστηριότητα Πιερίας-Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Κατερίνης- Οικι-
σμός Ανδρομάχης, Κατερίνη | 27 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου 2019 

 China Commercial Exhibition, Κλάδος εμπορίου από Κίνα, Κάιρο, Αίγυπτος | 28-30 Σεπτεμβρίου 2019 

 Erbil International Trade Fair, Εμπορική έκθεση, Ερμπίλ, Ιράκ | 30 Σεπτεμβρίου με 3 Οκτωβρίου 2019 
 

 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 

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

 Beauty Istanbul, Διεθνής έκθεση για καλλυντικά, ομορφιά, μαλλιά, συσκευασία και συστατικά καλλυντι-
κών, Κωνσταντινούπολη | 02-04 Οκτωβρίου 2019 

 World Halal Expo, Διεθνής Έκθεση Ισλαμικών Προϊόντων, Τζέντα, Σαουδική Αραβία | 03-07 Οκτωβρίου 
2019 

 MPIRES, Ακίνητα, Μόσχα, Ρωσία | 04-05 Οκτωβρίου 2019 

 "AGROEXPO 2019" στο χώρο κρατικής έκθεσης στη Κύπρο | 04-06 Οκτωβρίου 2019. 

 Ιδανική Κατοικία, Δομικά υλικά, έπιπλα, είδη σπιτιού στη Λευκωσία | 4-6 Οκτωβρίου 2019. 

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

 The restaurant show, Εστίαση, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο | 07-09 Οκτωβρίου 2019 

 Hungaromed, Διεθνής Έκθεση Ιατρικών υπηρεσιών, Βουδαπέστη, Ουγγαρία | 07-09 Οκτωβρίου 2019 

 Build Complete, Έκθεση Κατασκευαστικών Εταιρειών, Χαρντενμπεργκ, Ολλανδία | 08-10 Οκτωβρίου 2019 

 4th International Highways, Bridges and Tunnels Fair, Διεθνής έκθεση δημοσίων και δομικών έργων, Ά-
γκυρα, Τουρκία | 09-11 Οκτωβρίου 2019 

 Aluexpo 2019, 6η Διεθνής Εμπορική έκθεση Τεχνολογιών Αλουμινίου, Μηχανημάτων και Προϊόντων, Κων-
σταντινούπολη | 10-12 Οκτωβρίου 2019 

 49th Istanbul International Jewlery, Watch & Equipment Fair 2019, Διεθνής Εμπορική έκθεση Κοσμημάτων, 
ρολογιών και μηχανημάτων κατασκευής κοσμημάτων, Κωνσταντινούπολη | 10-13 Οκτωβρίου 2019 

 Home Design, Φθινοπωρική Έκθεση Εσωτερικής Διακόσμησης, Βουδαπέστη, Ουγγαρία | 11-13 Οκτωβρίου 
2019 

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

 Frankfurter Buchmesse, Έκθεση Βιβλίου, Φρανκφούρτη | 16-20 Οκτωβρίου 2019 

 Automotive Hungary, 7η Διεθνής Εμπορική Έκθεση για προμηθευτές της βιομηχανίας αυτοκινήτων, Βου-
δαπέστη | 16-18 Οκτωβρίου 2019 

 "ISAF 2019": Πέντε εμπορικές εκθέσεις στον ίδιο χώρο στην Κωνσταντινούπολη |  17 - 20 Οκτωβρίου 2019. 

 DroneTech 2019 Torun (Poland) Brokerage Event, Τεχνολογίες Drone, Τορούν, Πολωνία | 18-19 Οκτωβρίου 
2019 

 Autotechnika- Autodiga, 28η Διεθνής Έκθεση Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων, Βουδαπέστη |18-20 
Οκτωβρίου 2019 

 Beauty & Style –International Beauty Industry, Έκθεση Ομορφιάς, Καλλυντικά, Κομμωτική και Περιποίηση 
Νυχιών, Βουδαπέστη | 18-20 Οκτωβρίου 2019 

 HOST, Έκθεση για το σπίτι και την φιλοξενία, Μιλάνο, Ιταλία | 18-22 Οκτωβρίου 2019 

 PCV Expo Moscow, Αντλίες, Συμπιεστές και Βαλβίδες, Μόσχα, Ρωσία | 22-24 Οκτωβρίου 2019 

 Cibustec, Τρόφιμα, Πάρμα, Ιταλία | 22-15 Οκτωβρίου 2019 

 Intercharm Professional, Έκθεση Καλλυντικών, Μόσχα, Ρωσία | 23-26 Οκτωβρίου 2019= 

 Hace Exhibition, Ηλεκτρική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Κάιρο, Αίγυπτος | 28-31 Οκτωβρίου 
2019 

 ΙΕΝΑ- Διεθνής έκθεση για ιδέες, εφευρέσεις και νέα προϊόντα, Νυρεμβέργη, Γερμανία | 31 Οκτωβρίου με 
3 Νοεμβρίου 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 7η Διεθνής Έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics», Μεταφορές, Αποθήκη, Συσκευασία, Διακίνηση, 
Metropolitan Expo, Αθήνα | 2-4 Νοεμβρίου 2019 

 2η Διεθνής Έκθεση «Cargo Truck & Van Expo», Επαγγελματικά Οχήματα, Metropolitan Expo, Αθήνα | 2-4 
Νοεμβρίου 2019 

 Electrix –Solar Tec, Ηλεκτρική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Κάιρο, Αίγυπτος | 03-05 Νοεμβρίου 
2019 

 Egybeauty Exhibition, Κλάδος καλλυντικών & προϊόντων αισθητικής, Κάιρο, Αίγυπτος |03-05 Νοεμβρίου 
2019 

 Egytraffic Exhibition, Υποδομές μεταφορών, Κάιρο, Αίγυπτος |04-06 Νοεμβρίου 2019 

 WTM Λονδίνο, Έκθεση τουρισμού| 4-6 Νοεμβρίου 2019 

 FIHAV Havana 2019, Έκθεση Τουρισμού, Αβάνα, Κούβα | 04-08 Νοεμβρίου 2019 

 Philoxenia Έκθεση Τουρισμού| 8-10 Νοεμβρίου 2019 

 Horeca, Food Panorama Expo, Halal Expo και Οινογεύσεις 2019 στην Λευκωσία, Κύπρος | 9-10 Νοεμβρίου 
2019 

 Διεθνής Έκθεση "Eco Life Scandinavia & Nordic Organic Food Fair" στη Σουηδία | 13 - 14 Νοεμβρίου 2019. 

 Greek Panorama, Εποχιακός τουρισμός: Τοπικές γιορτές, Χριστούγεννα, Καρναβάλι, Πάσχα, Φεστιβάλ, Εκ-
δηλώσεις στην Αθήνα στο Ζάππειο Μέγαρο| 14-16 Νοεμβρίου 2019  

 Ecolife Scandinavia & Nordic Οrganic Food Fair, Οργανικά και Βιολογικά Τρόφιμα, Μάλμο Σουηδία | 13-14 
Νοεμβρίου 2019 

 Pack Africa 2019, Βιομηχανία, εξοπλισμός & υλικά συσκευασίας, Κάιρο, Αίγυπτος | 16-18 Νοεμβρίου 2019 

 TT Warsaw, Έκθεση τουρισμού, Βαρσοβία|21-23 Νοεμβρίου 2019 

 26th Tirana International Fair, Γενική Έκθεση, Palace of Congresses, Τίρανα, Αλβανία | 21-24 Νοεμβρίου 
2019 

 Η eCommerce and Digital Marketing Expo 2019 στο Ζάππειο Μέγαρο | 23 - 24 Νοεμβρίου 2019. 

 Agroland19, Έκθεση Λαχανικών, Φρούτων και Αρωματικών φυτών, Παιανία, Αθήνα | 22-24 Νοεμβρίου 
2019 

 R+T Turkey, Διεθνής έκθεση για ρολά, πόρτες και ηλιοπροστασία, CNR Expo, Τουρκία | 28-30 Νοεμβρίου 
2019 

 Cairo ICT 2019, Τηλεπικοινωνίας, τεχνολογία πληροφορικής, Κάιρο, Αίγυπτος | Τέλος Νοεμβρίου 
 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 4th edition of International Food Hospitality and Technologies exhibition & International Food Processing, 
Packing and Machinery (Siema) Exhibition, Καζαμπλάνκα, Μαρόκο | 6-8 Δεκεμβρίου 2019 

 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

 Fruitlogistica, Διεθνής έκθεση Νωπών Φρούτων και Λαχανικών, Βερολίνο, Γερμανία |5-7 Φεβρουαρίου 
2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

 Food Expo Διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών, Metropolitan Expo, Αθήνα | 07-09 Μαρτίου 2020  

 Έκθεση οίνου Prowein, Duesseldorf, Γερμανία | 15-17 Μαρτίου 2020 

http://www.kcci.gr/
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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 
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)  
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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
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http://www.debatingeurope.eu/
http://www.eea.europa.eu/green-tips/planning-to-renovate-your-house-or-apartment
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency
http://www.eusmecentre.org.cn/content/eu-china-standardisation-information-platform
http://www.echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/cl-inventory/cl-platform
http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/


 

 

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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