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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Προτάσεις του Επιμελητηρίου Καβάλας στον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη 

Επιστολή με προτάσεις- θέσεις του Επιμελητηρίου 

Καβάλας έδωσε τον  Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μη-

τσοτάκη ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Μάρκος 

Δέμπας σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο 

Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης παρουσία του πρω-

θυπουργού εν όψει ΔΕΘ. Στην επιστολή αναφέρο-

νται τα εξής: 

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ 

Σας υποβάλλουμε όσο πιο συνοπτικά γίνεται τις βα-

σικές θέσεις και προτεραιότητες του Επιμελητηρίου Καβάλας, σε θέματα υποδομών, και ενίσχυσης της επι-

χειρηματικότητας, για την περιοχή μας, τα οποία χρήζουν άμεσης παρέμβασης και αποτελεσματικής υλοποί-

ησης τους. 
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Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, που το συναντάμε καθημερινά πλέον, 

είναι η λειτουργία της Πολεοδομίας Καβάλας, όπου έχουμε τραγικές καθυστε-

ρήσεις τουλάχιστον 2 χρόνων και όταν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες όπως 

Αρχαιολογία και Δασαρχείο να ξεπερνάμε τα 3 και 4 χρόνια. Δεν μπορεί να 

έχουν σωρευθεί επενδυτικά σχέδια, που πολλά εξ αυτών είναι ενταγμένα στο 

ΕΣΠΑ και στον Αναπτυξιακό που ξεπερνούν τα 80 εκ € και να μην μπορούν να 

ξεκινήσουν την υλοποίηση τους. Σε συνεργασία και με το Τεχνικό Επιμελητή-

ριο έχουμε σχετικές προτάσεις, και ζητάμε την παρέμβαση σας προκειμένου 

να βρεθεί η σχετική λύση 

Όσον αφορά την Περιφέρεια της Α.Μ.Θ. και την Καβάλα για έργα υποδομών: 

 Το βασικό αναπτυξιακό έργο υποδομής είναι η σύνδεση του Εμπορι-
κού Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος», με το σιδηροδρομικό δίκτυο και η 
νέα σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης - Καβάλας. 

  Δημιουργία κτιριακών υποδομών στο Εμπορικό Λιμάνι Φίλιππος και 
η μεταφορά όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Τε-
λωνείο) καθώς και Δημιουργίας Εμπορευματικού Κέντρου. 

 Η ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων και ιδιαίτερα της Εξοχής- Δράμας 
- Καβάλας και της Νυμφαίας - Κομοτηνής - Εγνατίας οδού που βοη-
θάει στην διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων 

 Άρση της απαγόρευσης διέλευσης λεωφορείων από τον συνοριακό 
σταθμό της Νυμφαίας 

 Σύνδεση με τον αγωγό φυσικού αερίου (κυρίως Βιομηχανική περιοχή 

και βιοτεχνικές μονάδες, αλλά και στις πόλεις μας) 

 Δημιουργία Κόμβου  εξόδου στην Εγνατία οδό και αναβάθμιση του 

οδικού άξονα προς Διεθνές Αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος» και λι-

μάνι Κεραμωτής όπου πάνω από ένα εκατομμύριο τουρίστες διέρχο-

νται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 

Πέρα από τα παραπάνω και όσον αφορά την επιχειρηματικότητα στην Περι-

φέρεια μας, επειδή οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί Νόμοι απέτυχαν στο να 

κρατήσουν ενεργές και κερδοφόρες τις επενδύσεις που έγιναν, θα πρέπει να 

ενσωματωθούν μια σειρά από λειτουργικά κίνητρα τα οποία είναι αναγκαία 

για την στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μας, σε μια από τις 

πιο φτωχές Περιφέρειας της χώρας. Επιγραμματικά: 

- επιδότηση ενεργειακού κόστους με μειωμένο τιμολόγιο στο επαγγελ-
ματικό ρεύμα 

- επιδότηση κόστους μεταφοράς (μέσω μείωσης τελών κυκλοφορίας & 
επιστροφή φόρου στα καύσιμα) 

- η επιδότηση του κόστους εργασίας και της απασχόλησης και όχι της 
ανεργίας, να είναι άμεση προς τις επιχειρήσεις, μέσω της μείωσης ή 
συμψηφισμού των εισφορών, και παράλληλα εκταμίευση στις επιχει-
ρήσεις των οφειλόμενων από προηγούμενα έτη 

- ισχυρότερα κίνητρα σε επιχειρήσεις που έχουν άμεσο εξαγωγικό προ-
σανατολισμό 

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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- Πάταξη του παραεμπορίου και λαθρεμπορίου, στις πύλες εισόδου με βελτίωση των υποδομών κα-
τασταλτικού ελέγχου χερσαία και θαλάσσια, με σύγχρονα μηχανήματα όπως είναι τα scanner και 
την διοικητική ενοποίηση όλων των διευθύνσεων εμπορίου και των ελεγκτικών μηχανισμών και η 
δημιουργία μιας κεντρικής δομής με την σύσταση ειδικού Σώματος Δίωξης Παρεμπορίου,  

- Την άμεση καταβολή, που από το δεύτερο εξάμηνο του 2010 δεν έχει καταβληθεί της επιδότησης 
των χρεωστούμενων επιδοτήσεων του κόστους μισθοδοσίας 12% στις επιχειρήσεις, μέσω του Οργα-
νισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ή τουλάχιστον τον συμψηφισμό αυτών με άλλες 
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς το ελληνικό δημόσιο.  

- Την στήριξη σας στην δημιουργία Πανελλήνιας Έκθεσης αλιείας και αλιευμάτων στην Καβάλα, όπου 
διαθέτουμε μία από τις μεγαλύτερες ιχθυόσκαλες της χώρας καθώς και εκθεσιακό κέντρο. 

 
Ελπίζουμε σε στενή συνεργασία μαζί σας καθώς και με τα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου όλα τα παρα-
πάνω ουσιώδη ζητήματα να τύχουν επίλυσης, προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας και 
κοινωνίας.   
Θα είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια σας για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας και σας ευχόμαστε 
καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.» 

Συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου 

με τον Αστυνομικό Διευθυντή 

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ το Προέδρου 
του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκου Δέμπα και του 
Αστυνομικού Διευθυντή κ. Γιάννη Καραμανλή. Στη συ-
νάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος 
με σκοπό την καλύτερη συνεργασία των δύο φορέων. 
Παρών στην συνάντηση ήταν και ο κ. Λευτέρης Κουκου-
τίνης, υπεύθυνος συμβουλευτικής υποστήριξης επιχει-
ρήσεων του Επιμελητηρίου.  

 

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

Ξάνθη, 01-04 Σεπτεμβρίου 2019  

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρω-
παϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Ε-
πιχειρήσεων Enterprise Europe Network, 
συμμετείχε στη «2η Έκθεση Τοπικών Προϊό-
ντων και Οικοτεχνίας» η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στην Ξάνθη, στο Γήπεδο του Α.Ο.Ξ. 
από την Κυριακή 01 έως και την Τετάρτη 04 
Σεπτεμβρίου 2019.  
Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
των Γιορτών της Παλιάς Πόλης και θα γίνει 
θεσμός καθώς αυτή την περίοδο επισκέπτο-
νται την περιοχή περισσότεροι από 100.000 
επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και τις γει-
τονικές χώρες.  
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Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στη 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 07-15 Σεπτεμβρίου 

2019  

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δι-
κτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
Enterprise Europe Network, συμμετείχε και φέτος 
στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε από  07-15 Σεπτεμβρίου 2019 . 
Μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες παρουσίες επιχει-
ρήσεων – μελών μας τις προηγούμενες χρονιές, και 
φέτος το Επιμελητήριο είχε μια δυναμική παρουσία 
με πάνω από είκοσι επιχειρήσεις του Νομού μας.  
Δεδομένου ότι τα οφέλη προβολής για τις συμμετέ-
χουσες επιχειρήσεις θα είναι πολλαπλά, το Επιμελη-
τήριο μας αποδέχθηκε και φέτος την πρόταση της Κε-
ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ) για 
συμμετοχή του σε stand στο περίπτερο 3, όπου θα φι-
λοξενήθηκαν στο σύνολό τους τα Επιμελητήρια της 
χώρας. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης η ΚΕΕ σχεδίασε, 
όπως και πέρυσι από κοινού με τη ΔΕΘ ΑΕ, τη διοργάνωση Ημέρας Αφιερωμένης στα Επιμελητήρια, με εκδη-
λώσεις και γεγονότα σχετικά με το ρόλο και το έργο τους καθώς επίσης και Ημέρας Γευσιγνωσίας Τροφίμων 
και Ποτών. 
Σημειώνεται ότι η 84η ΔΕΘ στην οποία θα συμμετείχε ως τιμώμενη χώρα η Ινδία, θα πλαισιώθηκε από ένα 
πλούσιο επιχειρηματικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, τα δε οφέλη 
προβολής για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ήταν πολλαπλά. Στην διάρκεια της έκθεσης ο Πρόδρος του 
Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Δέμπας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. 
Κωνσταντίνο Μίχαλο. 
 

Εκδήλωση Envolve - Επόμενος Σταθμός: Επιχειρηματικότητα 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπα-
ϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχει-
ρήσεων Enterprise Europe Network σε συνερ-
γασία με την Ελληνική ομάδα του 
Envolve Entrepreneurship ΑΜΚΕ (πρώην Ελλη-
νικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας ΑΜΚΕ) 
διοργάνωσε της εκδήλωσης Envolve- Επόμε-
νος Σταθμός: Επιχειρηματικότητα την Τε-
τάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019  και ώρα 19:00-
21:00. 
Το Envolve Entrepreneurship, 
(http://www.EnvolveGlobal.org) διοργανώνει 
και φέτος το ταξίδι με τίτλο «Επόμενος Σταθ-
μός: Επιχειρηματικότητα», που αποτελεί μία 
σειρά συναντήσεων σε πολλές ελληνικές πόλεις στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού πυλώνα του οργανισμού. 
Σκοπός του ταξιδιού είναι η αναζήτηση και στήριξη δραστηριοτήτων στις τοπικές κοινότητες που αφορούν 
την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Φέτος, το σημείο αφετηρίας είναι η Θεσσαλονίκη, αφού ο οργα-
νισμός θα συμμετέχει ενεργά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα θα επισκέπτεται και πολλές 
άλλες πόλεις της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και την Καβάλα.  
Στις συναντήσεις αυτές, πέρα από νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες,  συμμετέχουν φορείς και θεσμι-
κοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των εμπορικών επιμελητηρίων, 
καθώς και άλλων επαγγελματικών οργανώσεων. Επίκεντρο των συναντήσεων αυτών είναι 
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η μεταφορά γνώσεων, εργαλείων και καλών πρακτικών από τη σκηνή της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. 
Παράλληλα, σκοπός είναι η προώθηση της επικοινωνίας και των συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών τοπι-
κών φορέων και επιχειρηματιών.  

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 

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων-Νέες προδια-
γραφές 
Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network  σας ενημερώνει ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών  έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο 
το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  
Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.  
Αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακι-
νούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαρο-
πλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
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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. 
 
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  
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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 ιστοτόπους 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 25η Οκτωβρίου 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 
 

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 ωφελούμενων 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 
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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 Αναπτυξιακών 
Νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μας ενημερώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας (3ος κύκλος) του ν. 4399/16 παρατείνεται 
έως την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: www.ependyseis.gr  

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 
 

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 

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


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 

Σε ισχύ οι αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων 
Τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου οι αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων όπως προβλέπεται σε 
απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση με βάση 
τις νέες βελτιωμένες διατάξεις αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός της εβδομάδος, ενώ η προθεσμία 
υπαγωγής στη ρύθμιση εκπνέει κανονικά στις 30 Σεπτεμβρίου. 
Με την απόφαση διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τα εξής: 
- Στη ρύθμιση μετά από επιλογή του οφειλέτη, δύναται να υπαχθούν, οφειλές ληξιπρόθεσμες και μη που 
βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση, οι οποίες δεν έχουν ρυθμισθεί βάσει 
δικαστικής απόφασης, προσωρινής διαταγής ή άλλων νομοθετικών διατάξεων και αφορούν σε υποχρεώσεις 
ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία 
υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31.12.2018. 
- Η αίτηση για προκαταβολή ποσού με χορήγηση ισόποσης απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθε-
σμης καταβολής, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που 
αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση 
υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο ή άλλη υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή και η 
επιλογή του ποσού από τον οφειλέτη γίνεται κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση. Το 
ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι το διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει 
επιλέξει ο οφειλέτης. Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ, μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από την ημερομη-
νία υποβολής της αίτησης. Η ρύθμιση καθίσταται ενεργή με την προκαταβολή του ποσού που επιλέγει ο 
οφειλέτης. Το ποσό των δόσεων της ρύθμισης αναπροσαρμόζεται μετά την προκαταβολή σύμφωνα με το 
πλήθος των δόσεων, όπως αυτό έχει οριστεί προκειμένου να υπολογιστεί το ελάχιστο ποσό προκαταβολής, 
και υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ. Οι δόσεις της ρύθμισης είναι 
καταβλητέες έως την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών που έπονται του μήνα της αίτησης υπαγωγής στη 
ρύθμιση. Η προκαταβολή δεν προσμετράται στο πλήθος των δόσεων της ρύθμισης. 
- Η αλλαγή του τόκου σε 3% από 5% γίνεται αυτοματοποιημένα μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημο-
σίευση του ως άνω νόμου. 
- Στη βασική οφειλή των 3.000 ευρώ ανά υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 4611/2019 δεν λαμβά-
νεται υπόψη το ποσό της τυχόν προκαταβολής που επιλέγει ο φορολογούμενος. 
- Στη βασική οφειλή έως 1.000.000 ευρώ περιλαμβάνεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ε-
λεγκτικά Κέντρα ή Τελωνεία, κατά περίπτωση, που υποχρεωτικά υπάγονται στη ρύθμιση σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019 χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ποσό της τυχόν προκα-
ταβολής που επιλέγει ο φορολογούμενος. Η ρύθμιση γίνεται ανά υπηρεσία. 
- Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη 
ρύθμιση βασική οφειλή, έως 1.000.000 ευρώ, που κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4621/2019 (ήτοι 31.7.2019) 
έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως 36 δόσεις, δύνανται να αιτη-
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θούν τη ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με τις νέες διατάξεις μέχρι την καταληκτική ημερομηνία αίτη-
σης υπαγωγής στη ρύθμιση. Όσοι από τους ανωτέρω οφειλέτες δεν επιλέξουν με σχετική αίτηση τους την 
υπαγωγή τους στην υποπερ. δ της περ. Γ' της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, θεωρείται ότι συνεχί-
ζουν με το πρόγραμμα ρύθμισης που τους είχε χορηγηθεί σε έως 36 δόσεις και υπό τους όρους και προϋπο-
θέσεις των άρθρων 98-109, όπως ισχύουν. 
- Οφειλέτες που έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4621/2019 (ήτοι 
31.7.2019) με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 98 και του άρθρου 100 του ν. 
4611/2019, δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, 
όπως τροποποιούνται με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4621/2019, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019. 
- Οφειλέτες που κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4621/ 2019 (ήτοι 31.7.2019) έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους 
σε ρύθμιση με τις διατάξεις του ν. 4611/2019, μπορούν να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019, προ-
κειμένου να τύχουν των απαλλαγών της παρ. 6 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, όπως προστέθηκε με την 
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4621/2019. 
- Για την αποδέσμευση των κατασχεμένων στα χέρια τρίτου μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη, ο οφει-
λέτης εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική εφαρμογή του taxisnet στο δικτυακό 
τόπο www.aade.gr και εκτυπώνει βεβαίωση αποδέσμευσης την οποία γνωστοποιεί στον τρίτο εντός μηνός 
από την έκδοση της, με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, το αρμόδιο για την 
παρακολούθηση τήρησης αυτής όργανο του άρθρου 2 ενημερώνει άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο τα αρμό-
δια όργανα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και για την ανατροπή της αποδέσμευσης, προκειμένου 
να συνεχιστεί η διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης. 

120 δόσεις: Μείωση του επιτοκίου στη ρύθμιση για χρέη στα Ταμεία – Ποια τα οφέλη 
Μείωση του επιτοκίου από 5% σε 3% στη ρύθμιση των δόσεων για τα χρέη και προς τα ασφαλιστικά ταμεία 
περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που πήρε δρόμο προς τη Βουλή. 
Σήμερα προβλέπεται ότι η βασική οφειλή που υπάγεται σε ρύθμιση όπως προκύπτει μετά τον υπολογισμό, 
κεφαλαιοποιείται την ημερομηνία υπαγωγής και επιβραδύνεται με τόκο που υπολογίζεται με βάση το εκά-
στοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ πλέον 55 ετησίως υπολογισμένο. 
Η μείωση του εν λόγω επιτοκίου στο 3% από 5%, σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατία» θα οδηγήσει σε 
αξιοσημείωτη ελάφρυνση η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς φέρεται ότι αγγίζει έως το 8% για όσους πά-
ρουν το πλήρες πακέτο της 10ετίας (δηλαδή τις 120 δόσεις). 
Ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης εκτιμούν πως η βασική οφειλή όπως προέκυπτε –είτε με επανυπολογισμό 
είτε χωρίς επανυπολογισμό και μετά τα προβλεπόμενα ”κουρέματα “ στις προσαυξήσεις –επιβαρύνονταν εν 
τέλει, δηλαδή στο τέλος της 10ετίας με 26% από το επιτόκιο το οποίο υπολογίζεται ετησίως. 
Η πτώση του επιτοκίου στο 3% λένε οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης φαίνεται πως ρίχνει τη συνολική 
επιβάρυνση κοντά στο 18% επί της βασικής οφειλής που υπάγεται σε ρύθμιση πάντα στο πλήρες σχήμα των 
10 δόσεων και στο τέλος της 10ετίας για όσους επιλέξουν τον μέγιστο αριθμό δόσεων. 

ΑΑΔΕ: Φορολογική μεταχείριση τεκμαρτού εισοδήματος και δαπάνης από ιδιοχρησιμο-

ποίηση ακινήτου νομικών προσώπων 

Εκδόθηκε η απόφαση Ε.2156/2019 με την οποία δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την φορολογική μεταχεί-
ριση του τεκμαρτού εισοδήματος και της τεκμαρτής δαπάνης από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου νομικών προ-
σώπων και νομικών οντοτήτων. 
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου αποτελεί εισόδημα από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια για φορολογικούς σκοπούς συνυπολογίζεται σε κάθε περίπτωση 
στο φορολογητέο αποτέλεσμα της επιχείρησης, ανεξάρτητα αν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της. 
Όσον αφορά στη τεκμαρτή δαπάνη (μίσθωμα) από την ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου και δεδομένων των ει-
δικών διατάξεων της περιπτ. η’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013, συνάγεται ότι εφόσον η τεκμαρτή δαπάνη 
(μίσθωμα) από την ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής 
αξίας του ακινήτου αυτή σε κάθε περίπτωση αποτελεί εκπιπτόμενη δαπάνη. 
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Το τεκμαρτό εισόδημα (μίσθωμα) από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου σε περίπτωση που αυτό έχει καταχωρη-
θεί στα βιβλία της επιχείρησης αναγράφεται στους αντίστοιχους κωδικούς 162, 262, 362, 462 «Λοιπά συνήθη 
έσοδα» που Πίνακα Ζ1 και η τεκμαρτή δαπάνη (μίσθωμα) στους αντίστοιχους κωδικούς 185, 285, 385, 485 
«Διάφορα λειτουργικά έξοδα» του Πίνακα Ζ2 (Κωδικός 014 «Ενοίκια» του αντίστοιχου υποπίνακα) του εντύ-
που Ε3 αντίστοιχα. 
Αναφορικά με την απεικόνιση των ίδιων ποσών στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 
και νομικών οντοτήτων (έντυπο Ν), στην περίπτωση που αυτά δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχεί-
ρησης, το ποσό του εσόδου από ιδιοχρησιμοποίηση (τεκμαρτό εισόδημα) αναγράφεται στον κωδικό 453 και 
το αντίστοιχο ποσό της δαπάνης (τεκμαρτό μίσθωμα) στον κωδικό 462, προκειμένου να προκύψει φορολο-
γικά αδιάφορο αποτέλεσμα, με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1069/2015 εγκύκλιο. 
Στις περιπτώσεις που το τεκμαρτό μίσθωμα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου, στις περιπτώσεις που υπερ-
βαίνει το 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, αυτό αναγράφεται στον κωδικό 2008 της κατάστασης 
φορολογικής αναμόρφωσης. 
Δείτε την απόφαση εδώ. 

8+2 προτάσεις νόμου "Quick Wins" για το υπό ψήφιση αναπτυξιακό νομοσχέδιο 

Υπόμνημα με 8+2 προτάσεις νόμου "Quick Wins” για το υπό ψήφιση Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο απέστειλε ο 
πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη. 
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης, αξιολογήθηκαν από την 
ΚΕΕ τρεις σημαντικές ενότητες (8+2) προτάσεων νομοθετικής πρωτοβουλίας, με την μορφή των "Quick Wins”, 
που μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα στο πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί προς ψήφιση τον Σεπτέμ-
βριο. Οι προτάσεις αυτές αφορούν : 
Α) στα Επιχειρηματικά Πάρκα 
Β) σε σημειακές βελτιώσεις στις Στρατηγικές Επενδύσεις, και 
Γ) στις Δημόσιες Συμβάσεις. 
Ειδικότερα: 
Α. Στην πρώτη ενότητα των Επιχειρηματικών Πάρκων, προτείνονται ρυθμίσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν το 
επιχειρηματικό περιβάλλον ανάπτυξης τους και συγκεκριμένα αφορούν: 
Β. Στη δεύτερη ενότητα προτείνεται η θεσμοθέτηση προέγκρισης Στρατηγικής Επένδυσης, στο όνομα του 
Συμβούλου Ανάπτυξης, χωρίς απαραίτητα να υφίσταται πιστοποιημένο ενδιαφέρον επενδυτή. 
Γ. Τέλος, στην ενότητα των Δημοσίων Συμβάσεων, προτείνονται ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν στις επιχειρή-
σεις Τεχνικών Συμβούλων που είναι εγγεγραμμένες σε ένα από τα βιομηχανικά, επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασης τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του 
Παραρτήματος Α του Ν. 4412/2016, να εκπονούν συγκεκριμένες αναπτυξιακές μελέτες και να παρέχουν συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους φορείς, όπως ήδη κάνουν επί χρόνια. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, οι παραπάνω επιχειρήσεις αποκλείονται από την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών – μελε-
τών, καθώς αυτές φαίνεται ότι μπορούν να εκπονούνται αποκλειστικά, μόνο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που κατέχουν αντίστοιχο μελετητικό πτυχίο και είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μελετητικά μητρώα του 
ΥΠΟΜΕΔΙ. 
Στο αναλυτικό υπόμνημα που κατατέθηκε στον υπουργό Ανάπτυξης και σε όλους τους συναρμόδιους υπουρ-
γούς και υφυπουργούς, για όλες τις ως άνω προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις διατυπώνονται οι σχετικές 
αιτιολογικές εκθέσεις και τα άρθρα νόμου, με την κατάλληλη νομοτεχνική επεξεργασία, έτοιμα να ενσωμα-
τωθούν στο ν/σ που θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση. 
Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητα και αισιοδο-
ξία του, ότι μεγάλο μέρος των προτάσεων της Ένωσης, αν όχι όλες, θα κριθούν σημαντικές για την ανάπτυξη 
και θα υιοθετηθούν από την Κυβέρνηση για να ψηφιστούν εντός του Σεπτεμβρίου. 
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Προτεραιότητα Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων κατά την εξέταση των δειγμάτων από 

το Γενικό Χημείο του Κράτους 

Στο πλαίσιο διευκόλυνσης του εμπορίου, της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους οικονομι-
κούς φορείς, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε. για την τριετία 2017-2020 (Στόχος 3) και με στόχο 
την περαιτέρω προώθηση του θεσμού των Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων, σας γνωρίζουμε ότι οι κατά 
τόπους Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους θα εξετάζουν πλέον κατά απόλυτη προτεραιότητα τα 
δείγματα των Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων τόσο στο στάδιο προ της τελωνειακής διασάφησης όσο 
και κατά την τελωνειακή διαδικασία (ανωτέρω σχετικό). Για τη διευκόλυνση του έργου των υπηρεσιών του 
Γενικού Χημείου του Κράτους και για τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων Αρχών, παρακαλείστε 
όπως, κατά την αποστολή του δείγματος που έχει ληφθεί με σκοπό την έκδοση δελτίου χημικής ανάλυσης 
για τελωνειακούς σκοπούς ή κατόπιν αιτήματος των εξαγωγέων, ενημερώνετε για την προέλευσή του από 
Εγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. διαβιβαστικό έγγραφο, σημείωση επί των πα-
ραστατικών, αποστολή e-mail κλπ). Τέλος, θα πρέπει οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς από την μεριά τους 
να μεριμνούν για την ενημέρωση των Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ιδιότητά τους. 

Επισπεύδεται η μείωση φόρου στα κέρδη επιχειρήσεων 
Επιδιώκοντας άμεση ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και επιχειρηματικού κλίματος που θα φέρει ε-
πενδύσεις και θα τονώσει την ανάπτυξη, η κυβέρνηση αποφασίζει να επισπεύσει την υλοποίηση των σχεδια-
σμών της για δραστική μείωση του φόρου στα  κέρδη επιχειρήσεων. 
Σύμφωνα με τις προεκλογικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο συντελεστής φορολόγησης επιχειρη-
ματικών κερδών επρόκειτο να μειωθεί το 2020 από 28% σε 24%. Τώρα αποφασίζεται να γίνει άμεσα η μείωση 
και ο νέος χαμηλότερος συντελεστής να ισχύει και για τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης. 
Το θέμα έχει συζητηθεί σε γενικές γραμμές με τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς, οι οποίοι συναινούν κατ’ αρχήν, 
αλλά θα ζητήσουν περαιτέρω τεκμηρίωση για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του μέτρου πριν πουν το τελικό 
«ok». 
Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι εύκολα ή δύσκολα η συγκατάθεση θα δοθεί. Γι’ αυτό ο πρωθυπουρ-
γός έσπευσε ήδη να προαναγγείλει το θετικό φορολογικό μέτρο για τις επιχειρήσεις: Σε συνέντευξή του στη 
γαλλική εφημερίδα Le Figaro επ’ ευκαιρία της επίσκεψης του στο Παρίσι και των συνομιλιών του με τον πρό-
εδρο Μακρόν, καλώντας τις γαλλικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης προανήγ-
γειλε ότι 

«τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση  θα παρουσιαστεί μια «συνεκτική  φορολογική μεταρ-
ρύθμιση», η οποία μεταξύ άλλων θα προβλέπει μείωση της φορολογίας των επιχειρή-
σεων από 28% σε για τα κέρδη του 2019. Στη συνέχεια ο συντελεστής θα μειωθεί πε-
ραιτέρω στο 20% το 2021.» 
Στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση του φορολογικού συνεπάγεται για το 
Δημόσιο απώλεια εσόδων της τάξεως των 450 εκατ. ευρώ ετησίως, σε στατικούς υπολογισμούς. Όμως η 
πραγματική απώλεια θα είναι τελικά πολύ μικρότερη, καθώς οι φορολογικές ελαφρύνσεις θα τονώσουν την 
επιχειρηματική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα φορολογητέα εισοδήματα-κέρδη. 
Παράλληλα με τον φόρο επί των κερδών θα μειωθεί και ο συντελεστής φορολόγησης μερισμάτων, προς όφε-
λος των μετόχων των επιχειρήσεων. Είναι μια κίνηση που εκτιμάται ότι θα αυξήσει το ενδιαφέρον για τοπο-

θετήσεις σε μετοχές και σε μερίδια επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη τόνωση των επενδύσεων και στην ενί-
σχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας. 

Αίτημα παράτασης ισχύος άρθρου 51, παρ. 3 του Ν. 4178/2013 
Επιστολή απέστειλε στον Υπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Δημήτριο Οικονόμου, ο πρόε-
δρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.  Στην επιστολή ανέφερε τα εξής: 
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
Με το άρθρο 51. παρ. 3 του Ν. 4178/2013 («Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύ-
γιο και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 174 Α.') ανεστάλη η υποχρέωση μετεγκατάστασης για τρία (3) χρόνια ή απομά-
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κρυνσης κτιρίου ή εγκατάστασης με νόμιμη χρήση, κατόπιν αδείας που εκδόθηκε στο παρελθόν για επιχει-
ρήσεις, μεταξύ των οποίων και μεταποιητικές που βρίσκονται εντός περιοχών, των οποίων οι χρήσεις γης 
μετεβλήθησαν μέσω ΓΠΣ. 
Όπως γνωρίζετε, με τη σημερινή οικονομική κατάσταση είναι σχεδόν απαγορευτική η μετεγκατάσταση βιο-
μηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας θα υπάρξει επιδείνωση 
της ανεργίας λόγω της απώλειας εκατοντάδων θέσεων εργασίας. 
Επιπλέον στο διάστημα που μεσολάβησε δεν προκηρύχθηκε - παρά τα διαρκή αιτήματα της ΚΕΕ - πρόγραμμα 
χρηματοδότησης της οργανωμένης ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, που θα μπορούσε να αποτελέσει 
λύση για την μετεγκατάσταση αυτών των επιχειρήσεων. 
Προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία μεταποιητικών βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών επιχειρήσεων, μέχρι τουλάχιστον να γίνουν ευνοϊκότεροι οι όροι της αγοράς, παρακαλούμε ό-
πως εξετάσετε την παράταση ισχύος της διάταξης του άρθρου για δύο (2) επιπλέον έτη.» 

Εκπτώσεις 2019: στα ίδια ή σε χειρότερα επίπεδα με πέρσι οι πωλήσεις για 9 στις 10 επι-
χειρήσεις 
  
Στα ίδια ή σε χειρότερα επίπεδα συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις 
κατά τις θερινές εκπτώσεις για 9 στις 10 επιχειρήσεις, σύμφωνα με την περιοδική έρευνα του Ινστιτούτου 
Μικρομεσαίων της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και α Επιχειρηματικότητας, για τις θερινές εκπτώ-
σεις του 2019. 
Εν τούτοις, πρέπει να σημειωθεί πως περίπου οι μισές εξ' αυτών (52%) δήλωσαν επιδείνωση, ποσοστό το 
οποίο είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο των θερινών εκπτώσεων του 2018 (60%). Ωστόσο, όπως προκύπτει 
από την έρευνα, οι επιχειρήσεις με υψηλότερο ετήσιο κύκλο εργασιών καθώς και εκείνες που απασχολούν 
προσωπικό, εμφανίζουν σε γενικές γραμμές καλύτερες επιδόσεις κατά την εκπτωτική περίοδο, γεγονός που 
επιβεβαιώνει την άνιση κατανομή των ωφελειών υπέρ των μεγαλύτερων μονάδων. 
Όπως συνάγεται από τα αποτελέσματα της έρευνας, σύμφωνα με όσα αναφέρει ανακοίνωση της ΕΣΕΕ, οι 
πωλήσεις κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων δεν ικανοποίησαν τις επιχειρήσεις, ενώ προκύπτουν 
διαφοροποιήσεις αναλόγως του μεγέθους και του κλάδου δραστηριοποίησης. Ωστόσο, η σταδιακή βελτίωση 
του οικονομικού κλίματος συνέβαλε στην αποκλιμάκωση της πτωτικής τάσης. 

Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων παροχών για το πρόγραμμα χορήγησης επι-
ταγών θεάματος 
Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει ότι: Μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των Παρόχων που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος χειμερινής περιόδου 2019-2020 από την 
02.09.2019 έως την 20.09.2019 και ώρα 23:59, για την 09.09.2019 έως την 29.09.2019 23:59, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 66733/28.08.2019 Απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ. 

Ενισχύοντας τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τις δυνατότητας των ΜΜΕ στον τουρι-
σμό μέσω της διακρατικής συνεργασίας και της μεταφοράς γνώσης 
Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας COSME 2019, δημοσιεύτηκε από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων με τίτλο «Ενισχύοντας τη βιώσιμη του-
ριστική ανάπτυξη και τις δυνατότητες των ΜΜΕ στον τουρισμό μέσω της διακρατικής συνεργασίας και της 
μεταφοράς γνώσης» (COS-TOURCOOP-2019-3-01). 
Η δράση στοχεύει σε: 
ενδυνάμωση της διακρατικής και διασυνοριακής συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στον τουρισμό 
υποστήριξη των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των ΜΜΕ, ώστε να διερευνούν και να αξιοποιούν λύσεις για 
την βιώσιμη διαχείρισή τους και τη βιωσιμότητα στον τουρισμό 
ενίσχυση των καινοτόμων λύσεων για τον βιώσιμο τουρισμό μέσω διατομεακής συνεργασίας Σκοπός της 
δράσης είναι να αναπτύξει και να θέσει σε λειτουργία διακρατικά και διατομεακά σχήματα (κοινοπραξίες) 
για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των ΜΜΕ στον τουρισμό. 
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Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων λήγει στις 24 Οκτωβρίου, στις 17:00 (ώρα Βρυ-
ξελλών). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: 
https://ec.europa.eu/growth/content/boosting-sustainable- tourism-development-and-capacity-tourism-
smes-through- transnational en, 
ή απευθείας στον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-
development 

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.  

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) Κροατική εταιρεία επίπλων κατοικίδιων ζώων αναζητά διανομείς ή αντιπροσώπους 

(BOHR20190510002). 

2) Ζητούνται διανομείς για γαλλικά υψηλής ποιότητας οργανικά καλλυντικά προϊόντα 

(BOFR20190509001). 

Προσφορές 

1) Τουρκική εταιρεία που παράγει υλικά με βάση το γύψο αναζητά διανομείς και εμπορικούς αντιπρο-

σώπους (BOTR20190508001). 

2) Πολωνοί κατασκευαστές εξωτερικών συστημάτων προστασίας από κεραυνούς αναζητούν διανομείς 

(BOPL20190528003). 

Ξένες αγορές 

Έρευνα για την εφαρμογή Εμπορικών Συμφωνιών της Ε.Ε. 

Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες καλύπτουν πάνω από 70 αγορές σε όλον τον κόσμο και πα-
ρέχουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ. Σχεδόν 36 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τις εξαγωγές της ΕΕ, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 6 εκατομμύρια δη-
μιουργήθηκαν απευθείας από εξαγωγικές ΜΜΕ. Η ευημερία της Ευρώπης εξαρτάται , σε μεγάλο βαθμό από 
τις περισσότερες άλλες περιοχές του κόσμου, από την πρόσβαση στις αγορές του εξωτερικού και αυτή η τάση 
θα αυξηθεί περαιτέρω. Το 90% της παγκόσμιας ανάπτυξης θα δημιουργείται εκτός της ΕΕ έως το 2020. Παρά 
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τις πρόσφατες αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην άντληση οφελών από τις εμπορικές συμφωνίες για τις ευρω-
παϊκές μας επιχειρήσεις, όπως η ετήσια δημοσίευση της Έκθεσης την εφαρμογή των συμφωνιών ελευθέρων 
συναλλαγών της ΕΕ και η θέσπιση της «Εταιρικής σχέσης για την πρόσβαση στην αγορά», η αλληλεπίδραση 
μεταξύ των αρμόδιων φορέων πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Υπερβολικά πολλές ευρωπαϊκής επιχειρήσεις 
εξακολουθούν να αγνοούν την ύπαρξη των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ ή δεν είναι επαρκώς ενημερωμένες 
για το πώς μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στην πράξη. Τα εμπορικά επιμελητήρια και οι περιφερειακές 
αρχές αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες βελτίωσης της εφαρμογής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 
βρίσκονται εγγύτερα στις τοπικές επιχειρήσεις και είναι σε θέση να παρέχουν ενημέρωση σχετική με τις πε-
ριφερειακές ιδιαιτερότητες. Για να διαπιστώσουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σε κάθε περιφέρεια, η ΕτΠ 
και η Eurochambers σας προσκαλούν να συμμετέχετε στην παρούσα έρευνα. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στις 
σημαντικότερες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (αυτές που ισχύουν και όσες έχουν συναφθεί αλλά δεν 
έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ) και θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν 
σε εργαστήριο υπό την αιγίδα των ΕτΠ και Eurochambers τον Νοέμβριο του 2019. Τα αποτελέσματα της έ-
ρευνας θα τροφοδοτήσουν επίσης γνωμοδότηση της ΕτΠ, που θα εξετάσει τις ευρύτερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η εμπορική πολιτική της ΕΕ και το πώς οι δημόσιες αρχές και οι ΜΜΕ θα μπορούσαν να χρησι-
μοποιήσουν και να ωφεληθούν από τις εμπορικές συμφωνίες.   
Η έρευνα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ: για να επιλέξετε τη γλώσσα της προτίμησής σας κάντε 
κλικ στον αναπτυσσόμενο κατάλογο επιλογής στο δεξί άκρο της οθόνης 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyTradeImplementation 
Η έρευνα θα είναι ανοιχτή έως τις 15 Οκτωβρίου 2019 τα μεσάνυχτα.  
Όλες οι απαντήσεις παραμένουν απόρρητες 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου: econ-survey0cor@cor.europa.eu  

Σημαντική μείωση των ελληνικών εξαγωγών κατά 9% σημειώθηκε τον Ιούνιο 2019 

Σε αντίθεση με την ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών που σημειώθηκε τους προηγούμενους μήνες, 
τον Ιούνιο 2019 παρατηρήθηκε σημαντική πτώση κατά 9,0% συγκριτικά με τον Ιούνιο 2018. 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε στις 07.08.19 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξερ-
γάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών τον 
Ιούνιο 2019 ανήλθαν στο ποσό των €2.762,8 εκατ. έναντι €3.035,0 εκατ. τον Ιούνιο 2018, με τη διαφορά να 
διαμορφώνεται σε €272,2 εκατ., ήτοι 9,0%. Οι εισαγωγές σημείωσαν επίσης μείωση κατά €726,8 εκατ., δη-
λαδή 14,5% και διαμορφώθηκαν σε €4.289,3 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε €1.526,5 εκατ. ένα-
ντι €1.981,1 εκατ. τον Ιούνιο 2018, μειωμένο κατά €454,6 εκατ. 
Εξετάζοντας τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας σε επίπεδο εξαμήνου για το 2019, παρατηρούμε ότι 
η πορεία τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών παραμένουν ανοδικές. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές δια-
μορφώθηκαν σε €16.826,6 εκατ. έναντι €16.464,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018 με την αύξηση να 
ανέρχεται σε €362,3 εκατ., δηλαδή 2,2%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά €1.245,2 εκατ. και διαμορφώθη-
καν σε €27.778,6 εκατ. Αντίστοιχα, το εμπορικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε ελλειμματικό στα €10.952,0 εκατ., 
αυξημένο κατά €882,9, δηλαδή 8,8% συγκριτικά με το α’ εξάμηνο 2018.   
Σε κλαδικό επίπεδο, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά €28,6 εκατ., ήτοι 1,1% και δια-
μορφώθηκαν σε €2.675,4 εκατ., ενώ ελαφρώς ανοδική ήταν και η μεταβολή των εξαγωγών τροφίμων κατά 
€11,8 εκατ., δηλαδή 0,5%, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Μεγάλη άνοδο παρουσίασαν οι εξαγωγές 
χημικών προϊόντων κατά €250,3 εκατ. και διαμορφώθηκαν στο ποσό των €1.970,9 εκατ., ενώ οι εξαγωγές 
μηχανημάτων και οχημάτων διαμορφώθηκαν σε €1.522,9 εκατ., αυξημένες κατά €2,8 εκατ. Παράλληλα, αύ-
ξηση σημείωσαν οι εξαγωγές διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (€260,3 εκατ., ήτοι 24,1%), πρώτων υλών 
(€105,3 εκατ., ήτοι 16,1%) και ποτών και καπνών (€16,3 εκατ., ήτοι 4,4%). Αντίθετα, έντονα καθοδική ήταν η 
πορεία των εξαγωγών λιπών και ελαίων κατά €196,4 εκατ., δηλαδή 48,4%. 
Αναφορικά με τις χώρες που εξάγονται τα ελληνικά προϊόντα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν 
ο σημαντικότερος εμπορικός μας εταίρος για το εξεταζόμενο διάστημα καθώς απορροφούν το 55,7% του 
συνόλου, ενώ το 44,3% προορίζεται για Τρίτες Χώρες. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, τα αντίστοιχα ποσοστά 
διαμορφώνονται σε 67,9% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 32,1% για Τρίτες Χώρες. 

http://www.kcci.gr/
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3ο οικονομικό φόρουμ των ευρωεπιμελητηριων, με θέμα: " Τα Επιμελητήρια για την ΕΕ: 

Μαζί για τη βιώσιμη ανάπτυξη" (Ρώμη, 7-8 Οκτωβρίου 2019) 
 

Όπως μας ενημέρωσε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Ευρωεπιμελη-
τηρίων ( EEF 2019) θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Οκτωβρίου 2019 στη Ρώμη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών 
του, στις οποίες αναμένεται ευρεία (άνω των 300) συμμετοχή προέδρων, μελών διοικήσεων και εκπροσώπων 
των ευρωπαϊκών εθνικών, περιφερειακών και τοπικών Εμπορικών Επιμελητηρίων, θα δοθεί ιδιαίτερη έμ-
φαση στα θέματα που αφορούν στο μεταβαλλόμενο πολιτικό και οικονομικό τοπίο της Ευρώπης και στην 
επιρροή του στην επιχειρηματική κοινότητα, καθώς επίσης και στις συγκεκριμένες αντιδράσεις ν Επιμελητη-
ρίων και των μελών τους. Στο πλαίσιο αυτό, το EEF 2019 αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανταλ-
λαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, για την καλύτερη αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που καλείται 
να διαχειριστεί το επιμελητηριακό δίκτυο, λαμβανομένων υπόψη τ ων κοινωνικοοικονομικών τάσεων του 
21ου αιώνα οι οποίες προκύπτουν από την Ψηφιακή Εποχή. Το οικονομικό φόρουμ τ ων Ευρωεπιμελητηρίων 
2019 θα δώσει ευκαιρία για την ανταλλαγή και σύγκριση ιδεών, καλών πρακτικών και συγκεκριμένων εμπει-
ριών, με στόχο τη βέλτιστη ανταπόκριση του δικτύου των Ευρωεπιμελητηρίων να ανταποκριθεί στις κοινω-
νικοοικονομικές τάσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα. 

Επιχειρηματικές Αποστολές 

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

1) 8th Mining, Natural Resources and Technologies Fair στην Σμύρνη| 23-26 Οκτωβρίου 2019  
2) 13th Agriculture, Animal Husbandry, Poultry and Dairy Industry Fair στα Άδανα | 05-09 Νοεμβρίου 

2019 

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

Εκθέσεις 

   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 

Anuga Κολωνία 5-9 Οκτώβριος 
Market Expo Αθήνα Οκτώβριος 

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


Food Panorama Κύπρος 9-10 Νοεμβρίου 

Προώθηση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της ΠΑΜΘ σε ενδοπεριφερειακές εκθέ-

σεις 

Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

Kavala Expo Καβάλα 27-30 Σεπτεμβρίου 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 

 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 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 

 7η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας | 27 Σεπτεμβρίου-03 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 

 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 Sign Istanbul 2019, Έκθεση βιομηχανικής διαφήμισης και ψηφιακής τεχνολογίας εκτύπωσης στην Κωνστα-
ντινούπολη| 19-22 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 

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

 ISK-Sodex 2019, Θέρμανση- Ψύξη στην Κωνσταντινούπολη | 02-05 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, Χάρντενμπεργκ, 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 Jewelry, Watch & Equipment Fair 2019, Διεθνής Εμπορική έκθεση Κοσμημάτων, 
ρολογιών και μηχανημάτων κατασκευής κοσμημάτων, Κωνσταντινούπολη | 10-13 Οκτωβρίου 2019 

 Home Design, Φθινοπωρινή 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 διαχείρισης επειγουσών 
καταστάσεων, Κωνσταντινούπολη | 17-20 Οκτωβρίου 2019 

 ISAF Safety & Health, έκθεση για τους τομείς επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, Κωνσταντινούπολη | 
17-20 Οκτωβρίου 2019 

 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 
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 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 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

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

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


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)  
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά 
τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων  

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


 

 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.kcci.gr/

