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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 
30 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 

Διαμαρτύρία των τοπικών φορέων για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος  

Λόγω των επανηλημένων και εκτεταμένων διακοπών ρεύ-
ματος που σημειώθηκαν στην Καβάλα οι τοπικοί φορείς της 
πόλης συνέταξαν και απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας 
στη ΔΕΗ, στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, στη 
ΔΕΔΔΗΕ και στους βουλευτές της Π.Ε. Καβάλας . Την επι-
στολή υπογράφουν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας 
κ. Μάρκος Δέμπας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κα-
βάλας κ. Βασίλης Λεμονίδης και ο πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Καβάλας κ. Γιάν-
νης Παναγιωτίδης. Διαβάζουμε στην επιστολή τα εξής: 
«Δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες ζούμε απαράδεκτες 
καταστάσεις με πολύωρες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, τόσο στο κέντρο της πόλης της Καβάλας, όσο και 
στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς καμία προειδοποίηση και ενημέρωση, και μάλιστα σε ώρες αιχμής για την 
εμπορική κίνηση στα καταστήματά μας.  
Η αναστάτωση που προκαλείται εν μέσω θερινής περιόδου έχει σαν αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της 
αγοράς. Δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα σε πολλές επιχειρήσεις, και ενδεικτικά καταστήματα με 
ευπαθή προϊόντα στα ψυγεία τους αναγκάζονται ακόμη και να τα πετάξουν φοβούμενοι την αλλοίωσή τους. 
Με αυτή την εξοργιστική κατάσταση χάνονται πελάτες και εισοδήματα ενώ οι ίδιοι οι καταναλωτές και κυρίως 
οι ξένοι τουρίστες δυσανασχετούν με την εικόνα που παρουσιάζεται.  
Δεν κατανοούμε το γεγονός των πολύωρων διακοπών διότι δεν είχαμε κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο ή 
καύσωνα που να τις δικαιολογεί. Αυτές οι  βλάβες οφείλονται σε ένα τυχαίο γεγονός;;;; Ή θα ακολουθήσουν 
δυστυχώς κι άλλες λόγω της έλλειψης επαρκούς συντήρησης του δικτύου και του κατάλληλου 
υλικοτεχνολογικού εξοπλισμού ή άλλων καταστάσεων;;;; 
Πρέπει επιτέλους να δείξετε και εσείς τον απαραίτητο σεβασμό στους τουρίστες και καταναλωτές αλλά ακόμη 
περισσότερο και στις επιχειρήσεις μέλη μας, οι οποίες σε αντίξοες συνθήκες δέχονται ακόμα ένα χτύπημα 
από την απαράδεκτη ποιότητα παροχής των υπηρεσιών σας, καθώς δεν σέβεστε τον κόπο και την επιβίωση 
του επιχειρηματία. 
Παρακαλούμε να προχωρήσετε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εργασίες και ενέργειες, ώστε να μην 
επαναληφθούν τα φαινόμενα αυτά  και να αποφύγουμε παρόμοιες δυσάρεστες καταστάσεις ώστε να μην 
πληγούν ακόμα περισσότερο οικονομικά οι επιχειρήσεις, ενώ μας αναγκάζετε να προσφύγουμε στη 
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δικαιοσύνη και σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την προστασία των μελών μας και της αποκατάστασης των 
ζημιών και διαφυγόντων κερδών που έχουν προκληθεί.» 
 

Έγκριση επέκτασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουρ-

γιάς Νέων Τουριστικών ΜΜΕ»         

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Αυγούστου 
2019, στο Επιμελητήριο Καβάλας μεταξύ του 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. 
Χρήστου Μέτιου και του Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. 
Μάρκου Δέμπα.  Στην συνάντηση ήταν παρόντες και ο 
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. 
Κωνσταντίνος Αντωνιάδης καθώς και ο νεοεκλεγής 
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αλέξης Πολίτης στους 
οποίους ο Πρόεδρος ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο 
τους.  
Στη συνάντηση ανακοινώθηκε η έγκριση επέκτασης της 
χρηματοδότησης από την Περιφέρεια ΑΜΘ για το 
πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 
Τουριστικών ΜΜΕ. 
Στα πλαίσια του προγράμματος εγκρίνονται 60 επιπλέον νέα επενδυτικά σχέδια  στον τουριστικό κλάδο στην 
Περιφέρεια ΑΜΘ εκ των οποίων τα 51 αφορούν επενδύσεις στην Καβάλα και Θάσο, συνολικού ύψους 
8.857.000 με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια σε ποσοστό 50%. Συνολικά, από τον Δεκέμβριο του 2018, 
έχουν εγκριθεί  171 προγράμματα εκ των οποίων τα 142 αφορούν σε ίδρυση και λειτουργία τουριστικών 
επιχειρήσεων σε Καβάλα και Θάσο. Η επέκταση της χρηματοδότησης έχει σαν αποτέλεσμα την ένταξη όλων 
των προτάσεων που έλαβαν βαθμολογία πάνω από 50. 
Το Επιμελητήριο Καβάλας συνεχάρη τον περιφερειάρχη για την προσπάθειά του στο να βρεθούν οι επιπλέον 
πόροι που απαιτούνταν για την ένταξη όλων των επενδυτικών σχεδίων, δείχνοντας έμπρακτα την στήριξη του 
στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου. Επίσης ο Πρόεδρος 
εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, για την άμεση 
ανταπόκριση στην επιστολή του Επιμελητηρίου Καβάλας για την γρήγορα επίλυση όλων των τεχνικών 
ζητημάτων για την ολοκλήρωση της έγκρισης.    
Στο τέλος της συνάντησης ο κ. Μ. Δέμπας ευχαρίστησε και συνεχάρη τον κ. Κ. Αντωνιάδη για την 
αποτελεσματική τουριστική προβολή της Περιφέρειάς μας και ιδιαίτερα της Περιοχής μας. 
 

Ευχαριστήρια επιστολή για έγκριση αιτήματος επέκτασης χρηματοδότησης στο πρό-

γραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργιάς Νέων Τουριστικών ΜΜΕ»  

Το Επιμελητήριο Καβάλας απέστειλε στον υπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη 
ευχαριστήρια επιστολή για την έγκριση του 
αιτήματος επέκτασης χρηματοδότησης στο 
πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργιάς 
Νέων Τουριστικών ΜΜΕ».  
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε προσωπικά, για 
την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου σας στο 
αίτημά μας σχετικά με την καθυστέρηση υπογραφής 
των συμπληρωματικών διαθέσιμων πόρων 
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αναφορικά με την Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργιάς Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων» για την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
 
Με την απόφασή σας αυτή γίνεται εφικτή η εκταμίευση των 10.000.000 ευρώ προς επενδυτικά σχέδια και 
έμπρακτα συμβάλετε στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την δυνατότητα πραγματοποίησης 
επενδύσεων στην ευαίσθητη περιοχή μας και ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα.» 

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

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

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του κα-

θεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16 

Με ανακοίνωσή της η γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων-Διεύθυνση Aναπτυξιακών 
Νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μας ενημερώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας (3ος κυκλος) του ν. 4399/16 παρατείνεται 
έως την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρτίου 2019. Περισσότερς πληροφορίες στον ιστότοπο: www.ependyseis.gr  

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 

Την πρόταση για σύσταση ειδικού σώματος πάταξης παραεμπορίου επανέφερε ο πρόε-

δρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος 

 
Την πρόταση για σύσταση ειδικού σώματος πάταξης παραεμπορίου επανέφερε ο πρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος, 
με επιστολή που απέστειλε στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, τονίζοντας την 
ανάγκη για άμεση πάταξη του φαινομένου, το οποίο έχει λάβει διαστάσεις μάστιγας για την αγορά, καθώς 
σε ετήσια βάση το παραεμπόριο προκαλεί απώλεια φορολογικών εσόδων 6 έως 8 δισ. ευρώ, ενώ ο 
διαφεύγων τζίρος από την αγορά φτάνει τα 25 δισ. ευρώ. 
Όπως επισημαίνει στην επιστολή του ο κ. Μίχαλος: “…Από την περασμένη δεκαετία, τα επιμελητήρια δίνουν 
τη δική τους μάχη απέναντι στο φαινόμενο, με σχετικές μελέτες, υπομνήματα προς τους αρμόδιους φορείς, 
με ειδική εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών, αλλά και με δέσμη συγκεκριμένων προτάσεων 
αντιμετώπισης. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα και η Πολιτεία φαίνεται να σηκώνει τα χέρια 
ψηλά. Οι όποιες προσπάθειες έγιναν μέχρι τώρα, ήταν αποσπασματικές, ασυντόνιστες και καταδικασμένες 
να αποτύχουν. 
Το κράτος πρέπει να παρέμβει άμεσα και αποτελεσματικά, για να προστατέψει τη νόμιμη εμπορική 
δραστηριότητα και το δημόσιο συμφέρον από την εξάπλωση του παραεμπορίου. Οφείλει να αναλάβει 
δράση, με πρώτο βήμα τη σύσταση Ειδικού Σώματος Δίωξης Παραεμπορίου, με πανελλαδική διάρθρωση, 
ενοποίηση όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων και αποκλειστική υπευθυνότητα για το αντικείμενο. Επιπλέον, 
απαιτείται εντατικοποίηση της αστυνόμευσης, συντονισμός μεταξύ των διαφόρων αρμοδίων ελεγκτικών 
οργάνων και αυστηρή εποπτεία ενάντια στη διαφθορά και τη συναλλαγή, ανάμεσα σε κυκλώματα και 
επίορκους κρατικούς λειτουργούς. Η ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους ενάντια στην 
παρανομία και στη διαφθορά, πρέπει να είναι ισχυρή και διαρκής, ώστε να λειτουργεί όχι μόνο 
κατασταλτικά, αλλά και αποτρεπτικά. 
Η δραστική αντιμετώπιση του παραεμπορίου και του λαθρεμπορίου είναι ένα απαραίτητο βήμα, 
προκειμένου να στηριχθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί περισσότερος 
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δημοσιονομικός χώρος για την ανάπτυξη. Είναι, επίσης, απαραίτητη, προκειμένου να δοθεί – εντός και εκτός 
συνόρων – το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό κράτος, στο οποίο οι νόμοι και οι κανόνες 
τηρούνται από όλους”. 
Μέτρα 
Τα άμεσα μέτρα που προτείνουν τα επιμελητήρια για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου είναι: 
– Η διοικητική ενοποίηση όλων των διευθύνσεων εμπορίου και των ελεγκτικών μηχανισμών και η δημιουργία 
μιας κεντρικής δομής στην Περιφέρεια. Τα επιμελητήρια ήδη έχουν προτείνει τη δημιουργία ειδικού Σώματος 
Δίωξης Παραεμπορίου. Στόχος θα είναι ο εντοπισμός των κεντρικών αποθηκών παράνομων προϊόντων και η 
αποδιοργάνωση των κυκλωμάτων τροφοδοσίας. 
Διαφορετικά, να υπάρξει αποτελεσματικότερος συντονισμός μεταξύ των διαφόρων αρμοδίων ελεγκτικών 
οργάνων και πλήρης αποσαφήνιση της αποστολής τους. 
– Η πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας για το παραεμπόριο αρχικά, αλλά και η κωδικοποίηση, ο 
εκσυγχρονισμός και η αυστηροποίηση των νόμων και διατάξεων που αφορούν τα εμπλεκόμενα με το 
παραεμπόριο αδικήματα. 
– Εντατικοποίηση της αστυνόμευσης στις περιοχές όπου ανθεί η παράνομη εμπορική δραστηριότητα. 
– Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων μέσων και εργαλείων, για την αποτελεσματικότερη άσκηση της 
αποστολής των εμπλεκόμενων με το παραεμπόριο φορέων. 
– Η επισήμανση, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς 
τις νόμιμες άδειες, ώστε να ελεγχθούν αποτελεσματικότερα. 
– Η επισήμανση και ο συστηματικός έλεγχος των εμπορικών και μεταποιητικών καταστημάτων, των οποίων 
οι φορείς είναι αλλοδαποί αλλά και των κάθε λογής πάγκων και υπαίθριων παζαριών. 
– Η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για την ομαλή ένταξη στην επιχειρηματική δραστηριότητα ειδικών 
ομάδων του πληθυσμού. 
– Αυστηρή εποπτεία και δικλείδες ενάντια στη διαφθορά και τη συναλλαγή ανάμεσα σε κυκλώματα και 
επίορκους κρατικούς λειτουργούς. 
– Η διαμόρφωση μιας δυναμικής εθνικής “καμπάνιας” ευαισθητοποίησης του κοινού για το παραεμπόριο, 
αναφερόμενη στους κινδύνους για την εθνική οικονομία το περιβάλλον, τον τουρισμό και τον καταναλωτή”. 

Προσφορά θέσεων μαθητείας σε επιχειρήσεις  

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του για την υλοποίηση του προγράμματος “Μαθητεία” 
(Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας) το οποίο σχεδίασε και 
υλοποιεί η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 
2014-2020. 
Η πράξη συμβάλλει στην ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας στην Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
η ανεργία των νέων. Το κύριο αντικείμενο της είναι να προσελκύσει επιχειρήσεις, να υποστηρίξει 
τη δημιουργία θέσεων μαθητείας από αυτές και να υποστηρίξει την υλοποίηση της μαθητείας στις εν λόγω 
επιχειρήσεις. 
Ως μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου 
εργασίας και εκπαιδευτικής δομής, ενώ ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον 
εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. 
Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με 
καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, 
οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε 
συγκεκριμένη ειδικότητα. 
 
Προϋποθέσεις 

 Η επιχείρηση θα είναι χρήσιμο να γειτνιάζει με ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν σχετικά 
εύκολη πρόσβαση σε αυτές και οι προσφερόμενες θέσεις να έχουν αντιστοιχία με τις ειδικότητες 
που διδάσκονται σε ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ. 

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


 Να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στον χώρο του στην συγκεκριμένη 
ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό. 

 Πρέπει να διαθέτει έμπειρο στέλεχος το οποίο να μπορεί να οριστεί ως «μέντορας» και να 
αναλάβει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον χώρο εργασίας. 

 Μεταξύ εργοδότη, μαθητή και σχολείου υπογράφεται Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία αναφέρεται 
ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, 
όσο και του μαθητευόμενου. 

 
Οφέλη επιχείρησης 

 Η επιχείρηση συνεργάζεται με ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος μαθαίνει κοντά της να εφαρμόζει όσα 
διδάσκεται στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ, στα Επαγγελματικά Λύκεια και το 
μεταλυκειακό έτος, για το συγκεκριμένο επάγγελμα να ακούει και να βλέπει τα «μυστικά» της 
δουλειάς, όπως μοναδικά καταγράφονται στη καθημερινή μάχη της επιχείρησης για την παραγωγή, 
για τη πώληση, για τη διαχείριση να εντάσσεται σε μία ομάδα, να υπακούει σε μία ιεραρχία, να τηρεί 
εργασιακούς κανόνες, να δουλεύει για το καλό της επιχείρησης 

 Η επιχείρηση συνεργάζεται με ένα νέο άνθρωπο, τον οποίο συνδιαμορφώνει επαγγελματικά, 
γνωρίζει, και συγχρόνως δοκιμάζει τον χαρακτήρα, την ποιότητα, τις δυνατότητες του 

 Με σημαντική επιδότηση της απασχόλησης και της ασφάλισης του μαθητευόμενου, από πόρους του 
ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιχείρηση αξιοποιεί την καθημερινή παραγωγή 
και τις ιδέες του, επενδύοντας συγχρόνως και στη πιθανότητα να δημιουργήσει, να αποκτήσει ένα 
ικανό συνεργάτη. 

Για περισσότερες πληροφρίες μπορείτε να επισκευθείτε τον ιστότοπο του ΟΕΑΔ www.oaed.gr  ή τον ιστότοπο 

www.mathiteia.ep.uhc.gr  

Σε πλήρη εφαρμογή το μέτρο της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων το 2020 

Σε πιλοτική εφαρμογή θέτει το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ  το μέτρο της ηλεκτρονικής τήρησης 

βιβλίων το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Για το σκοπό δημιουργείται μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την 

ονομασία "My Data". Το νέο σύστημα, που σκοπός του είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της 

γραφειοκρατίας και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής,  παρουσιάστηκε από την πολιτική ηγεσία του 

υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ.  Στόχος είναι από το 2020 το μέτρο να λειτουργεί πλήρως και όλες οι 

επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να συμπληρώνουν τα φορολογικά τους βιβλία με ηλεκτρονικό 

τρόπο και με άμεση σύνδεση με το Taxisnet. Tο πλαίσιο λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA 

(Ηλεκτρονικά βιβλία) έχει αναρτηθεί για διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.

https://www.aade.gr/mydata

Παράταση καταχώρισης διακριτικού τίτλου ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων- 

διαμερισμάτων, νέα προθεσμία 31/12/2019 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι με τη δημοσίευση του νόμου 4582/2018 (Α΄208) διευθετήθηκε ο 
τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων 
(ΕΕΔΔ)   εγκρίνουν και καταχωρίζουν τον διακριτικό τους τίτλο στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών του ΓΕΜΗ 
όπως ορίζεται στο Νόμο 3419/2005, όπως ισχύει. 
Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σύμφωνα με το άρθρο 32 
του Ν.4582/2018 υποχρεούνται να καταχωρίζουν το διακριτικό τους τίτλο, και σε περίπτωση 
περισσοτέρων, το σύνολο αυτών στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ κατά περίπτωση. 
Επιπλέον στο άρθρο 75 του Νόμου 4582/2018 αναφέρεται ότι κάθε υφιστάμενη επιχείρηση ενοικιαζόμενων 
επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) υποχρεούται να δηλώσει το διακριτικό τίτλο της, στις 
Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ κατά περίπτωση. 
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Σύμφωνα με τη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 106 Α’/27-06-2019, δόθηκε 
παράταση για την καταχώρηση των Διακριτικών Τίτλων έως την 31/12/2019. 
Ο διακριτικός τίτλος των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) 
εγκρίνεται από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3419/2005 (Α΄297) και 4441/2016 
(Α΄27). 
Η επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την καταχώρηση του διακριτικού της τίτλου να 
ενημερώσει την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω 
υποχρεώσεων επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
Για να ελέγξετε και να καταχωρήσετε τον διακριτικό τίτλο σας στο ΓΕΜΗ θα πρέπει να ακολουθήστε τα εξής 
βήματα: 
Ελέγξτε αν έχετε καταχωρήσει τον διακριτικό σας τίτλο στο ΓΕΜΗ πληκτρολογώντας στο 
σύνδεσμο: https://www.businessregistry.gr/publicity/index τον ΑΦΜ της επιχείρησης σας. 
Αν εμφανίζεται στην καρτέλα της Δημοσιότητας του ΓΕΜΗ ο Διακριτικός Τίτλος της επιχείρησης σας, αυτό 
σημαίνει ότι έχει καταχωρηθεί. 
Εφόσον έχει καταχωρηθεί, εκτυπώστε την εικόνα της επιχείρησης σας από τη δημοσιότητα του ΓΕΜΗ και 
προσκομίστε τη στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Καβάλας. 
Αν δεν εμφανίζεται ο διακριτικός σας τίτλος θα πρέπει να υποβάλλετε Αίτηση προέγκρισης Διακριτικού 
Τίτλου, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το Επιμελητήριο Καβάλας. 
Η Υπηρεσία μας αφού ολοκληρώσει την έρευνα στα Μητρώα του ΓΕΜΗ θα σας χορηγήσει προέγκριση του 
διακριτικού τίτλου εφόσον ο τίτλος είναι ελεύθερα διαθέσιμος.   
Σε περίπτωση που λάβετε θετική απάντηση τότε:  
Α) αν είστε εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής, η καταχώρηση του διακριτικού σας τίτλου 
πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας σας στο ΓΕΜΗ και 
την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης. 
Β) αν είστε ατομική επιχείρηση, τότε η καταχώρηση του διακριτικού σας τίτλου πραγματοποιείται με την 
υποβολή Αίτησης καταχώρησης διακριτικού τίτλου στο ΓΕΜΗ και έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Νόμου 4582/2018, μετά την καταχώρηση του 
διακριτικού τίτλου στο ΓΕΜΗ, η υπόχρεη επιχείρηση θα πρέπει εντός 30 ημερών να προσκομίσει τη σχετική 
ανακοίνωση ΓΕΜΗ στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Καβάλας. Σε περίπτωση μη τήρησης 
των ως άνω υποχρεώσεων επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας στο τηλέφωνο 2510 
222212 (εσωτ. 1) κ. Δημήτρης Φιλιππίδης. 

Τροποποίηση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μη-

νιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών 

Κοινοποιήθηκε από το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσων η απόφαση Δ.15/Δ’/9096/227/2019 σύμφωνα 
με την οποία: 
Με την υπ’ αριθ. οικ. 4241/127/30-01-2019 απόφαση της υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 173) καθορίστηκε ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο 
ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης τη χώρας, ως εξής: α) 
για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίστηκε στα εξακόσια πενήντα ευρώ (€ 650,00) και β) για τους 
εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίστηκε σε είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (€29,04). Ο 
ανωτέρω νόμιμος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο ισχύουν από 01-02-2019 για τους υπαλλήλους και τους 
εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση. 
Συνεπώς, δεν υφίσταται πλέον διάκριση στο κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού, σε άνω ή κάτω των 25 ετών. 
Ως εκ τούτου, από 1-2-2019, όπου στην κείμενη νομοθεσία για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών 
λαμβανόταν υπόψη ο βασικός μισθός μισθωτού άνω ή κάτω των 25 ετών, λαμβάνεται πλέον υπόψη ο 
βασικός μισθός μισθωτού. 
Επομένως, για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016, το ανώτατο όριο 
ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των 
εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού 
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και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις διαμορφώνεται σήμερα σε €6.500, με την ανώτατη μηνιαία εισφορά 
για την κύρια σύνταξη να ανέρχεται σε €866,45 (13,33% x €6.500) για τον εργοδότη και σε €433,55 (6,67% x 
€6.500) για το μισθωτό. 
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή 
έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου. 

Μητρώο Ελληνικού Σήματος 

Το Ελληνικό Σήμα πιστοποιεί την προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην Ελλάδα. 
Αποτελεί επίσημο Σήμα του Ελληνικού Κράτους και απονέμεται με βάση τους Κανονισμούς Απονομής, 
ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών.  
Βασικό κριτήριο για την απονομή είναι η εγχώρια προστιθέμενη αξία. Για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά 
προϊόντα, απαιτείται η παραγωγή, η εκτροφή και η συγκομιδή να πραγματοποιείται στην ελληνική 
επικράτεια. Για τα μεταποιημένα προϊόντα, απαιτείται η βασική πρώτη ύλη να προέρχεται από την Ελλάδα, 
ενώ για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες ως βασικό κριτήριο ορίζεται το ποσοστό 
του κόστους παραγωγής που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, ιδίως στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.  
Το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, ταυτοποιεί την ελληνική προστιθέμενη αξία προϊόντων και 
υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών. Βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρήσεων που παράγουν στη χώρα μας 
αλλά και των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο που επιλέγουν την ελληνική γη, τα ελληνικά χέρια και το 
ελληνικό μυαλό.  
Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά 
και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από 
απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
επιχειρήσεων.  
Ταυτόχρονα μέσα από τη δράση αυτή προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα, 
μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των
ελληνικών προϊόντων. 
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: http://www.greekmark.gov.gr 

ΟΑΕΔ-Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους τουριστικών 
καταλυμάτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, το οποίο θα 
υλοποιηθεί βάσει της υπ΄αριθμ. 5/2019 Δημόσιας Πρόσκλησης, να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής σε αυτό. 
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την 10.08.2019 αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της 
Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ(www.oaed.gr) από πιστοποιημένους χρήστες. Η εφαρμογή για την 
ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 
Προγράμματος και έως την 30.06.2020. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του 
Ο.Α.Ε.Δ., www.oaed.gr  

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.  
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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) Επιχείρηση από την Ουκρανία αναζητά συνεργάτη ο οποίος να δραστηριοποιείται στην παραγωγή 

και πώληση χαλύβδινων θυρών εισόδου 

2) Επιχείρηση από την Τουρκία αναζητά συνεργάτη ο οποίος να δραστηριοποιείται στην κατασκευή και 

εξαγωγή ανελκυστήρων και ανυψωτήρων 

3) Επιχείρηση παραγωγής χαλιών από την Τουρκία αναζητά συνεργασία με επιχειρήσεις εμπορίου χα-

λιών 

Προσφορές 

1) Αναζήτηση επιχειρηματικής συνεργασία ισραηλινών εταιρειών με ελληνικές εταιρείες σε διάφορους 

κλάδους οικονομικής δραστηριότητας από την Federation of the Israeli Chambers of Commerce (FICC) 

2) Αναζήτηση επιχειρηαμτικής συνεργασίας Ούγγρικων εταιρειών με ελληνικές εταιρείες σε διαφόρους 

κλάδους οικονομικής δραστηριότητας από την επιχείρηση ALX HELLAS smpc 

3) Ρώσικη εταιρεία παραγωγής οργανικού ζωντανού λιπάσματος αναζητά επιχειρήσεις για αντιπροσό-

πευση και διανομή του προϊόντος της.  

Ξένες αγορές 

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 Ιούλιο 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 
 
Λίβανος 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βηρυτό, απέστειλε ετήσια 
έκθεση για την οικονομία του Λιβάνου και τις Ελληνο-Λιβανικές Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις, έτους 
2018. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Βηρυτό (www.agora.mfa ), email: ecocom-beirut@mfa.gr , τηλ. 00961 4- 521 701, 4-
521-700 
 
Βόρεια Μακεδονία 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε ενημε-
ρωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Νο 35 Αύγουστος 2019 με θέμα  «Επισκόπηση 
οικονομικών εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την Δημοκρατία της Βορειας Μακεδονίας». 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στα Σκόπια (www.agora.mfa ), email: ecocom-skopje@mfa.gr  
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Αίγυπτος 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κάιρο, απέστειλε ενημε-
ρωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Αίγυπτο για τον μήνα Ιούλιο 2019. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Κάιρο (www.agora.mfa ), email: ecocom-cairo@mfa.gr  
 
 
Κούβα 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αβάνα, απέστειλε ενη-
μερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την Κούβα για τον μήνα Ιούλιο 2019. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στην Αβάνα (www.agora.mfa ), email: gremb.hav@mfa.gr , τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 
57 24 
 
Ρουμανία 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε 
ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την Ρουμανία για τον μήνα Ιούλιο 2019. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa ), email: ecocom-bucharest@mfa.gr , τηλ. 004 021 210 
07 48, 021 211 57 24 

Επιχειρηματικές Αποστολές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει για την πραγματοποίηση των παρακάτω επιχειρηματικών απο-
στολών από το Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο με έδρα τη Θεσσαλονίκη: 

1) 12th International Lighting & electrical Equipment Fair and Congress, Κωνσταντινούπολη |18-21 Σε-
πτεμβρίου 

2) 21st International Advertising Industry and Digital Printing Technologies Trade Fair, Κωνσταντινού-
πολη | 19-22 Σεπτεμβρίου 

3) 5th Agriculture, Stock breeding and Technologies Fair, Σαμψούντα |25-29 Σεπτεμβρίου 
4) 23rd International Agriculture and Agriculture Technologies Fair, Άγκυρα |26-29 Σεπτεμβρίου 
5) Çukurova Furniture Decoration Fair, Άδανα | 01-06 Οκτωβρίου 
6) Istanbul Fashion Conference, Κωνσταντινούπολη |02-03 Οκτωβρίου 
7) Machine tools, metal-sheet processing machines, tool holders-cutting tools, quality control-measur-

ment systems, CAD/CAM, PLM software and manufacturing στην Σμύρνη |09-12 Οκτωβρίου 
8) Έκθεση Επίπλου Kayseri Furniture Fair, Καϊσερί | 09-13 Οκτωβρίου 
9) 6η Διεθνής έκθεση τεχνολογίας αλουμινίου, μηχανημάτων και εμπορίας, Κωνσταντινούπολη |10-

12 Οκτωβρίου  
10) 22η Διεθνής έκθεση Βιομηχανίας επίπλου, αξεσουάρ, δασικά προϊόντα και τεχνολογίας ξύλου, 

Κωνσταντινούπολη |12-16 Οκτωβρίου 
11) 8η Διεθνής έκθεση και συνέδριο φυσικού αερίου, Κωνσταντινούπολη | 17-18 Οκτωβρίου  

Το Ελληνο-τουρκικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία της έκθεσης καλύπτουν: 
1) Το κόστος του ξενοδοχείου  4 ή 5 αστέρων  με πρωινό. 
2) Το κόστος μεταφοράς από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο και αντιστρόφως καθημερινά. 
3) Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση 
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Εκθέσεις 

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην «2η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Οικοτεχνίας» στην 

Ξάνθη, 01-04 Σεπτεμβρίου 2019 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι θα συμμετέχει στη «2η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Οικοτεχνίας» 
η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη, στο Γήπεδο του Α.Ο.Ξ. από την Κυριακή 01 έως και την Τετάρτη 04 
Σεπτεμβρίου 2019.  
Η Έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Γιορτών της Παλιάς Πόλης και θα γίνει θεσμός καθώς αυτή την 
περίοδο επισκέπτονται την περιοχή περισσότεροι από 100.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και τις 
γειτονικές χώρες.  
Σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η παρουσίαση, προβολή και ανάδειξη όλων των παραγόμενων τοπικών 
προϊόντων ως κυρίαρχο στοιχείο της ταυτότητας του τόπου μας. 
Στο πλαίσιο της Έκθεσης προγραμματίζονται παράλληλες εκδηλώσεις και ενδιαφέροντα events. 
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο – 
αίτηση συμμετοχής  στο Επιμελητήριο Καβάλας, το αργότερο έως την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019. 
Το Επιμελητήριο θα καλύψει όλες τις δαπάνες που αφορούν το περίπτερο και την έκθεση των προϊόντων-
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@cham-
berofkavala.gr, ιστοσελίδα www.kcci.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 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 

 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 «2η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Οικοτεχνίας» στην Ξάνθη| 01-04 Σεπτεμβρίου 2019 

 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης| 7-15 Σεπτεμβρίου 2019 

 5η Serexpo 2019, Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Σερρών |25-29 Σεπτεμβρίου 2019 

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

 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 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 

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

 ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019, Επαγγελματική έκθεση κλάδου κατασκευών, Metropolitan Expo, Αθήνα| 18-19 
Οκτωβρίου 2019 
 

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 

 Ergo Marathon Expo 2019, Έκθεση αθλητισμού, Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου, Αθήνα | 06-09 Νοεμβρίου 2019  

 Philoxenia Έκθεση Τουρισμού| 8-10 Νοεμβρίου 2019 

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

 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 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

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

Γενικό πρόγραμμα 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 

 Gamex Robotex Complex 2019, Διεθνής Έκθεση ψηφιακών παιχιδιών, Κωνσταντινούπολη |04-07 Σεπτεμ-
βρίου2019 

 Erbil Cosmetics, Erbil Fashion & Tex Exhibition, Καλλυντικά, Ερμπίλ, Ιράκ | 04-07 Σεπτεμβρίου 2019 

 Fihav Havana 2019, Έκθεση γενικού ενδιαφέροντος, Αβάνα, Κούβα | 04-08 Σεπτεμβρίου 2019 

http://www.kcci.gr/
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 International Lighting & Electrical Equipment Fair and Congress, Έκθεση Φωτισμού και Ηλεκτρολογικού ε-
ξοπλισμού, Κωνσταντινούπολη | 18-21 Σεπτεμβρίου 2019 

 Beauty & wellness show, Διεθνής έκθεση προϊόντων και εξοπλισμού ομορφιάς, Κωνσταντινούπολη |19-22 
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 

 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 

 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 

 Piktech, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, Denizli, Τουρκία | 17-19 Οκτωβρίου 2019 

 ISAF Security, 23η Διεθνής Έκθεση Προϊόντων Ασφάλειας, Κωνσταντινούπολη | 17-20 Οκτωβρίου 2019 

 ISAF I.T. Security 2019, 8η Διεθνής έκθεση ασφάλειας πληροφοριών και Δικτύων, Κωνσταντινούπολη | 17-
20 Οκτωβρίου 2019 

 ISAF Smart Home 2019, 8η Διεθνής έκθεση Έξυπνων Οικιακών Συστημάτων και Αυτοματισμών, Κωνσταντι-
νούπολη | 17-20 Οκτωβρίου 2019 

 ISAF & Fire Rescue2019, έκθεση για τους τομείς πυρός, διάσωσης, έρευνας και διαχείρησης επιγουσών 
καταστάσεων, Κωνσταντινούπολη | 17-20 Οκτωβρίου 2019 

 ISAF Safety & Health, έκθεση για τους τομείς επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, Κωνσταντινούπολη | 
17-20 Οκτωβρίου 2019 
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 Entech 2019, Διεθνής Εμπορική έκθεση Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών, Αστικής ανάπτυξης κλπ, Κωνστα-
ντινούπολη | 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 

 Shoexpo, Έκθεση υποδημάτων, Σμύρνη | 23-25 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 

 Eco Expo Asia 2019, Διεθνής έκθεση για την προστασία του περιβάλλοντος, Χονγκ Κονγκ, Κίνα |30 Οκτω-
βρίου – 02 Νοεμβρίου 2019 

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

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 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 

 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. 

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

 3rd International Housewares, Accessories, Small home appliances brands & Manufacturers Fair, έκθεση με 
είδη σπιτιού, Κωνσταντινούπολη | 14-17 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 

 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 
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

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

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 - 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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http://een.ec.europa.eu/
http://www.biocluster.gr/
http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm
http://www.italia2014.eu/en
http://www.europarl.gr/
http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
http://europa.eu/index_el.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site?request_locale=EN
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_15_en.htm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/newsfeeds/syndicated-newsroom.cfm
https://www.improve-innovation.eu/opencms/opencms/en/index.html
http://www.cen.eu/cen/Services/SMEhelpdesk/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/research/agriculture/index_en.html
http://ec.europa.eu/ecip/
https://e-justice.europa.eu/home.do?&action=home&lang=el
http://www.eucomen.eu/progetto.aspx
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_el.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cluster/index_en.htm
http://www.clustercollaboration.eu/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://ec.europa.eu/small-business/tags/educating-for-entrepreneurship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.html
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3platform.cfm
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.eea.europa.eu/green-tips/planning-to-renovate-your-house-or-apartment
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency
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


 

 

TTIP)  
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά 
τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων  
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος 
της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις  

Επισκεφθείτε την σελίδα 

του Επιμελητηρίου Καβάλας  

www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη Πληρο-

φόρηση
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