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Enterprise Europe Network- 

Στην υπηρεσία της επιχεί-

ρησής σας 

Υποστηρίζοντας δυναμικές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

να καινοτομήσουν και να α-

ναπτυχθούν διεθνώς 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήρι-

ξης Μικρομεσαίων Επιχειρή-

σεων, Enterprise Europe Net-

work, παρέχει ολοκληρωμένες υ-

πηρεσίες επιχειρηματικής υπο-

στήριξης σε επιχειρήσεις με εξω-

στρεφή και καινοτόμο προσανα-

τολισμό, με στόχο την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητάς τους. Το 

δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις σε περισ-

σότερες από 60 χώρες και συνερ-

γάζεται με εθνικούς και ευρωπα-

ϊκούς οργανισμούς για την υπο-

στήριξή τους. Οι υπηρεσίες που 

παρέχονται στις επιχειρήσεις εί-

ναι ενδεικτικά οι ακόλουθες.  

 Πρόσβαση σε νέες αγορές-Ε-
ξωστρέφεια 

 Πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση 

 Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές 

 Μεταφορά τεχνολογίας & 
Διαχείριση καινοτομίας 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες 

παρέχονται δωρεάν. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με 

το Επιμελητήριο Καβάλας στο 

2510 222212 (εσωτ.4) κα. Σούζη 

Μαυρομμάτη ή (εσωτ.11) κα. Δέ-

σποινα Παρασύρη και στο 

info@chamberofkavala.gr 
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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Επιμελητηρίου Καβάλας  

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το 

Σάββατο 16 Νοεμβρίου οι εκδηλώσεις εορτα-

σμού  των  εκατό χρόνων   του Επιμελητηρίου 

Καβάλας. Οι εκδηλώσεις είχαν δύο σκέλη κι έ-

τσι το πρωί του Σαββάτου, στην αίθουσα του 

Επιμελητηρίου  πραγματοποιήθηκε διευρυ-

μένη σύσκεψη της  Διοικητικής  επιτροπής  της 

κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, 

ενώ το απόγευμα, στο ξενοδοχείο LUCY σε μια 

πανηγυρική ατμόσφαιρα, τιμήθηκαν τέσσερις 

οικογένειες επιχειρηματιών της Καβάλας με 

μεγάλη κοινωνική προσφορά, τριανταμία  επι-

χειρήσεις που εγγράφηκαν στο μητρώο του επιμελητηρίου πριν το 1940 και είναι ακόμα ενεργές, καθώς και 

μέλη της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, για την μακροχρόνια προσφορά τους 

στον επιμελητηριακό θεσμό.   

Πιο αναλυτικά  

Στη διευρυμένη σύσκεψη το πρωί του Σαββάτου στην αί-
θουσα του Επιμελητηρίου  συμμετείχαν,  με οικοδεσπότη 
τον Πρόεδρο του Επιμελητήριου Καβάλας κ Μάρκο Δέ-
μπα,  ο  Πρόεδρος   της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος και Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος  Μίχα-
λος, ο   Γενικός   Γραμματέας  της ΚΕΕ  και Πρόεδρος   του 
Επιμελητηρίου Βοιωτίας κ. Παναγιώτης  Αγνιάδης, ο   Γ ‘ 
Αντιπρόεδρος της ΚΕΕΕ και Πρόεδρος  του Επιμελητηρίου 
Πέλλας κ. Ιορδάνης Τσώτσος, o Δ’ Αντιπρ/δρος ΚΕΕΕ κ. Η-
λίας Χατζηχρηστοδούλου, ο Ε’ Αντιπ/δρος ΚΕΕΕ κ. Ιωάν-
νης Χατζηθεοδοσίου, ο Οικονομικός Επόπτης ΚΕΕΕ κ. Φώ-
τιος Δαμούλος, ο Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης του 

ΚΕΕΕ κ. Ιωάννης Βουτσινάς, και ο Δ/ντης της ΚΕΕΕ κ. Βασίλης Αποστολόπουλος. Επίσης  ο  Πρόεδρος   του 
Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος   Γεωργιάδης  όπως κι άλλοι  προσκεκλημένοι Πρόεδροι   Επιμελητηρίων 
της χώρας . 
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Πρώτος εισηγητής ήταν ο  Πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας  με θέμα   
«Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Επιχει-
ρηματικότητας - Η θέση της Καβάλας και της Πε-
ριφέρειας ΑΜΘ στη νέα Προγραμματική Περί-
οδο».  
Ακολούθως ο  κ Κων/νος Μίχαλος αναφέρθηκε 
στο θέμα  «Ελληνικές επιχειρήσεις και τραπεζικό 
σύστημα - Προβλήματα και Λύσεις».  
Στη σύσκεψη συμμετείχαν, οι Βουλευτές της Ν.Δ.  
κ.κ. Γιάννης Πασχαλίδης και Μακάριος Λαζαρί-
δης, οι οποίοι και τοποθετήθηκαν εκ μέρους της 
Κυβέρνησης, όπως και ο Αντιπεριφερειάρχης Κα-

βάλας κ. Κώστας Αντωνιάδης, εκ μέρους της Π.Ε Καβάλας.  
Χαιρέτησαν και τοποθετήθηκαν επίσης,  ο Θεματικός Αντιπ/ρχης Ανάπτυξης ΑΜΘ   κ. Κωστής Σημιτσής. Οι 
εντεταλμένοι σύμβουλοι της περιφέρειας ΑΜΘ κ.κ. Αλέξης Πολίτης  και Ανδρέας Καραγιώργης. Ο εκπρόσω-
πος του Δήμου Καβάλας, Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας (ΟΕΒΕΚ) 
κ. Θεόδωρος Χατζηχρήστος, ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ ΑΜ κ. Απόστολος Παυλίδης, η Δ/νων Σύμβουλος του Ορ-
γανισμού Λιμένων Καβάλας κ. Άννα Θυσιάδου  και βέβαια παρόντες ήταν,  όλα τα  μέλη του Δ.Σ.  του Επιμε-
λητηρίου Καβάλας, καθώς και οι  επικεφαλής των παρατάξεων κ.κ. Παύλος  Ζησίμου και Κίμων  Παπαδόπου-
λος. 

Επετειακή εκδήλωση  εκατό χρόνων του Επιμελητηρίου Καβάλας 

Το απόγευμα του Σαββάτου 16 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο 
εορτασμού των εκατό χρόνων, πραγματοποιήθηκε επε-
τειακή εκδήλωση στη κατάμεστη αίθουσα του ξενοδο-
χείου LUCY, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. 
Νίκου Παναγιωτόπουλου, του  Γενικού Γραμματέα 
Ναυτιλίας και Λιμενικών Υποδομών κ. Ευάγγελου Κυ-
ριαζόπουλου, του Περιφερειάρχη κ. Χρήστου Μέτιου, 
του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργου Καβαθά, των Βου-
λευτών της Ν.Δ. Καβάλας κ.κ. Γιάννη Πασχαλίδη και 
Μακάριου Λαζαρίδη, του Αντιπερ/ρχη Καβάλας κ. Κώ-
στα Αντωνιάδη, των μελών της Διοικούσας επιτροπής 
της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, Προέδρων  Επιμε-

λητηρίων της χώρας, των πρώην Υπουργών κ.κ. Γιώρ-
γου Καλαντζή και Δημοσθένη Δημοσθενόπουλου και 
πλήθος αυτοδιοικητικών στελεχών και εκπροσώπων 
φορέων.  
Το μέλος  Δ.Σ. κ Μαρία Καραμπουρνιώτη, η οποία ε-
πιμελήθηκε  και την παρουσίαση της εκδήλωσης, α-
φού καλωσόρισε εκ μέρους του Επιμελητηρίου Καβά-
λας, όλες κι όλους τους παρευρισκόμενους, τονίζο-
ντας τη μοναδικότητα της επετειακής εκδήλωσης και 
τον συμβολισμό της, κάλεσε στο βήμα τον Πρόεδρο 
του Επιμελητηρίου κ. Μάρκο Δέμπα.  
Ο  κ. Μάρκος Δέμπας,  χαιρέτησε την εκδήλωση ευχα-
ριστώντας όλες κι όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση αυτής της μοναδικής στιγμής για τα επιμελητηριακά δρώμενα, δηλώνοντας την αξία, αλλά και τη 
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σημασία της. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Υπουργό Ε-
θνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, για την πα-
ρουσία του, όπως κι όλους τους παρευρισκόμενους 
που τίμησαν την εκδήλωση και βέβαια τα τιμώμενα 
πρόσωπα της βραδιάς, που ήταν οι απόγονοι των επι-
χειρηματιών της Καβάλας, που προσέφεραν μεγάλο 
και σημαντικό κοινωνικό έργο. Τους απόγονους και 
συνεχιστές των επιχειρήσεων, ιστορικών  μελών του Ε-
πιμελητηρίου και βέβαια τα επιμελητηριακά στελέχη 
που τιμήθηκαν για την προσφορά τους στον επιμελη-
τηριακό θεσμό.   
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκε σε γιγαντοο-

θόνη και το ειδικό αφιέρωμα (ντοκιμαντέρ) για την ιστορική διαδρομή  του Επιμελητηρίου Καβάλας, με συμ-
βολή και επιμέλεια του κ. Λευτέρη Κουκουτίνη (μέλος διοικούσης επιτροπής – υπεύθυνος συμβουλευτικής 
υποστήριξης επιχειρήσεων),  με αναφορές των κ.κ. Κώστα Παπακοσμά, Γιάννη Βύζικα και Νίκου Καραγιαν-
νακίδη και αφήγηση, από   την  δημοσιογράφο   κα. Μαρία Παπάζογλου.  
Επίσης παρουσιάσθηκε για πρώτη 
φορά,  έκθεση ιστορικών εγγράφων 
και φωτογραφικού υλικού του Επι-
μελητηρίου και του Δήμου Καβά-
λας,  με επιμέλεια του κ. Κώστα Πα-
πακοσμά.   Άξια αναφοράς   στην 
δημιουργία της εν λόγω έκθεσης, η 
συμβολή  της Δ/ντριας   κ. Σούζη 
Μαυρομμάτη  και της  κας Μαρίας 
Καραμπουρνιώτη, όπως  και    του 
Συμβούλου Επικοινωνίας – Δημο-
σιογράφου  κ. Κώστα Χατζηγεωρ-
γίου.  
Τέλος η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση που παρατέθηκε στους προσκεκλημένους στο χώρο του ξενο-
δοχείου και ένα μουσικό δρώμενο.   
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Απονομή τιμητικών επαίνων και αναμνηστικών δώρων 

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν με  έπαινο και αναμνηστικό δώρο, με τη σειρά που αναφέρονται : 

Επιχειρηματίες με σημαντική κοινωνική προσφορά 

1. Θεόδωρος   Πουλίδης 

2. Πέτρος  & Σωκράτης   Ζουμπουλάκης 

3. Πασχάλης   Κιτσικόπουλος 

4. Βασίλης  Σαμέρκας 

 

 

 

 

 

Επιχειρήσεις -  μέλη Επιμελητήριου 

1. Π. Δουλγερίδης και Σία Ο.Ε.- Υποδήματα  

2. Α. Κων. Κατσόμμαλλος και Σια Ο.Ε.- Εγχώρια 

προϊόντα  

3. Καπάιος Ιωάννης- Φωτογραφείο 

4. Μαυρίδης Δημήτριος- Κατασκευή κοσμημάτων 

5. Royal ABEE- Βιομηχανία  

6. Κοντογεωργίου Θεόδωρος- Κουρείο 

7. Καφές Ανανιάδη ΙΚΕ- Εμπόριο καφέ 

8. Αδαμπασιάδης Λ. Αλέκος Α.Ε.- Εισαγωγή τροφί-

μων 

9. Τουφεξής Φώτιος- Ηλεκτρικά είδη 
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10. Χατζηαβραμίδης Ιωάννης- Ξηροί καρποί 

11. Ζαχαροπλαστείο Αναστασία Φέσσα & ΣΙΑ 

Ο.Ε.- Ζαχαροπλαστείο 

12. Ανανιάδης Βασίλειος και Σια Ο.Ε.- Αλλα-

ντικά, τυροκομικά 

13. Ζησίμου Γεώργιος-Παύλος- Αντιπρόσω-

πος και διανομές  

14. Αβραάμ Φαρσάκογλου και Υιός Ο.Ε.- Γρα-

φείο κηδειών 

15. Κωνσταντίνος Νάνος- Κατασκευή κοσμη-

μάτων 

16. Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων Καβά-

λας- Εμπόριο αγροτικών προϊόντων 

17. Ρωμανίδης Βασίλειος και ΣΙΑ ΟΕ- Πρατήριο καυσίμων 

18. Ποθητάκης Πολυχρόνης- Λευκά είδη 

19. Γούσης Φίλιππος- Γαλακτοπωλείο 

20. Αφοί Μπαμπατζίμ ΟΕ- Ποτοποιία  

21. Υιοι Αθαν. Γινικόπουλου Ο.Ε.- Σιδηρικά 

22. Άγγελος Ρουμελιώτης και Σια ΟΕ- Εμπόριο 

απορρυπαντικών 

23. ΚΡΕ.ΚΑ. ΑΕ- Κρεοπωλείο 

24. Ελληνική Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική 

Εταιρεία- Μισσιριάν ΑΕ- Εμπόριο Καπνών 

25. Ανδρέας Καραμπουρνιώτης και Σια Ε.Ε.- Ε-

μπόριο αλιευμάτων 

26. Χατζηβασιλείου Ανέστης- Κατασκευή κο-

σμημάτων 

27. Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος ΑΕ- Κερα-

μουργία 

28. Σουλίδου Β. & Σ. Ο.Ε.- Υποδήματα 

29. Παύλος Τρυφωνίδης Α.Ε.- Εμπόριο αλίπαστα 

30. Μυρώνης Απόστολος- Κατασκευή κοσμημάτων  

31. Μπάμπης Κοντζολάκης- Κουρείο 
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Στελέχη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων  

1. Κων/νος Μίχαλος - Πρόεδρος  Κεντρικής Έ-

νωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και Πρόεδρος του 

ΕΒΕΑ 

2. Παναγιώτης Αγνιάδης – Γενικός  Γραμμα-

τέας  Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 

και Πρόεδρος  του Επιμελητηρίου Βοιωτίας  

3. Ιορδάνης  Τσώτσος -  Γ ‘ Αντιπρόεδρος   Κε-

ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και Πρό-

εδρος  του Επιμελητηρίου Πέλλας   

 

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης παρουσιάστηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο και το Επιμε-

λητήριο 

Για τον νέο θεσμό της διαμεσολάβησης, 
δηλαδή της εξωδικαστικής επίλυσης δια-
φορών, μίλησαν ο πρόεδρος του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Καβάλας, Γιώργος Γραμ-
μένος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, 
Μάρκος Δέμπας, ο δικηγόρος Βασίλης Αρ-
γυρίου και οι εκπαιδεύτριες διαμεσολα-
βητών και δικηγόροι Λάρισας, Μαρίνα 
Αρσενοπούλου και Ευανθία Μπεκίρη. 
Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Καβάλας, Γιώργος Γραμμένος, τόνισε χα-
ρακτηριστικά στις δηλώσεις που έκανε 
στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου: «Εί-
ναι ένας νέος θεσμός, ο οποίος εισέρχεται υποχρεωτικά πλέον στο ελληνικό δικανικό σύστημα, αυτόν της 
διαμεσολάβησης. Η Καβάλα είχε την τύχη κυρίως με ενέργειες της προηγούμενης διοίκησης και του τότε 
προέδρου Α. Αθανασίου, να κάνει την πόλη μας κέντρο κατάρτισης διαμεσολαβητών. Η συμμετοχή του Επι-
μελητηρίου ήταν ουσιαστική, προκειμένου να πετύχουμε την ίδρυση του Ινστιτούτου στην πόλη μας. Είμαστε 
από τις λίγες περιοχές που έχουμε κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών». 
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκος Δέμπας στις δηλώσεις που έκανε στα τοπικά μέσα ενημέ-
ρωσης, υπογράμμισε: «Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τους δυο φορείς, γιατί πραγματικά αυτό που 
ξεκινήσαμε πριν από δυο χρόνια, παίρνει σάρκα και οστά. Είμασταν από τους πρώτους φορείς σε όλη τη 
χώρα που κάναμε σύμπραξη με το Επιμελητήριο, προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτή τη δομή για τους 
διαμεσολαβητές, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να γίνου διαμεσολα-
βητές. Νομίζω ότι σωστά πράξαμε. Η διαμεσολάβηση πλέον μπαίνει στην καθημερινότητά μας, είναι κάτι 
που κι εμείς ως επιχειρηματικός κόσμος το ζητούσαμε. Εκτιμούμε ότι θα συντομεύσει χρόνους απόδοσης της 
δικαιοσύνης, καθώς υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση σε αυτό το κομμάτι. Θα έχουμε πλέον τους δικούς μας 16 
διαμεσολαβητές που θα βγουν από την εκπαίδευση τους στην Καβάλα και θα είναι μια στήριξη παίζοντας 
έναν ουσιαστικό ρόλο». 
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Συνάντηση προέδρων Επιμελητηρίων για το 12% 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Οκτώβρη 
στην Αλεξανδρούπολη συνάντηση των 
προέδρων των Επιμελητηρίων της Ανατο-
λικής Μακεδονίας Θράκης. Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου των Επιμελη-
τηρίων είναι ο επικεφαλής του Επιμελητη-
ρίου Έβρου κ. Τοψίδης και αντιπρόεδρος ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. 
Δέμπας.  
Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δύο πρώ-
τες και πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις 
υπέρ της καταβολής της επιδότησης εργασίας 12%. Αυτές υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα στα Πρωτοδι-
κεία Καβάλας και Ξάνθης. Με αυτήν την αφορμή και αφετηρία αποφασίστηκε το θέμα να αναδειχθεί πολι-
τικά με αίτημα συνάντησης προς δύο υπουργούς,  τον κ. Βρούτση και τον κ. Σταϊκούρα. Τα Επιμελητήρια θα 
επιδιώξουν την καταβολή της απλήρωτης επιδότησης για τα έτη 2010-2015.  
Οι δύο δικαστικές αποφάσεις αφορούν την απλήρωτη επιδότηση εργασίας μόνο του 2010. Κατά τον κ. Δέμπα 
τα Επιμελητήρια αποφάσισαν να κάνουν μια συντονισμένη προσπάθεια προς την Κυβέρνηση, η οποία άλλω-
στε γνωρίζει καλά το θέμα. Το θέμα του απλήρωτου 12% απασχολεί αρκετές επιχειρήσεις στους 5 νομούς 
καθώς υπάρχουν επιχειρήματα (πέραν των δικαστικών αποφάσεων) για την καταβολή του. 

Περιφερειακό Κλιμάκιο Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος στην Καβάλα 

Την Κυριακή στις 10 Νοεμβρίου πραγμα-
τοποιήθηκε το Περιφ. Κλιμάκιο Ηλεκτρο-
λόγων Βορείου Ελλάδος στην Καβάλα 
και με κύριο διοργανωτή τον Σύνδεσμο 
Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ν. Καβάλας 
Στην Σύσκεψη του Π.Κ παραβρέθηκαν 
και απεύθυναν χαιρετισμό εκ μέρους της 
Δημαρχίας Καβάλας ο Κος Μιχαηλίδης 
Γεώργιος, , εκ μέρους του Επιμελητηρίου 
ο κος Δημητριάδης Αβραάμ , από την Ο-
μοσπονδία Επαγ. Βιοτ. Ν. Καβάλας ο 
Πρόεδρος κος Χατζηχρήστος Θεόδωρος, 
από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Παραγωγών 
Ηλεκτρολογικού Υλικού ο Πρόεδρος Κος 
Αντώνης Αλιμπέρτης. Από το Προεδρείο 
της ΠΟΣΕΗ μας τίμησαν με την παρουσία 
τους , ο Πρόεδρος Κος Αγγουράκης Θεόδωρος , ο Α Αντιπρόεδρος Κος Κουντουργιάννης Άγγελος, ο Γ. Γραμ-
ματέας κος Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος, ο Ταμίας Κος Καυκαλάς Εμμανουήλ, ο Αναπλ. Γ.Γραμματέας κος 
Ζήσης Σαρδάνης. 
Τα θέματα του κλάδου που αναλύθηκαν πολλά. Ακουστήκαν γνώμες , Στο Περιφερειακό Κλιμάκιο έγινε ανα-
λυτική ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΠΟΣΕΗ κ. Θεόδωρο Αγγουράκη για τα θέματα της ημερήσιας διάτα-
ξης τα οποία ήταν: «Ενημέρωση για τα Κλαδικά Θέματα», «Ενημέρωση για το ΠΔ 71/2019 «Μητρώα συντε-
λεστών παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ)»κλπ. 
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Οι απόψεις, προτάσεις και τα προβλήματα 
που κατέθεσαν οι συνάδελφοι στη Σύσκεψη 
του Π.Κ καταγράφηκαν και θα μεταφερθούν 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ. Ε. Η 
για να τα επεξεργασθεί. Θέλουμε να τονί-
σουμε ότι σε αυτή την δύσκολη εποχή για την 
αγορά , μας συγκίνησε το γεγονός ότι υπάρ-
χουν κοντά μας άνθρωποι τόσο δοτικοί, τόσο 
ευγενικοί, τόσο υπέροχοι στο κλάδο μας και 
αναφερόμαστε στους χορηγούς μας και τους 
ευχαριστούμε πολύ. Αυτοί είναι: το Επιμελη-
τήριο Καβάλας που από την πρώτη στιγμή 
στάθηκε δίπλα μας προσφέροντας το Εκθε-
σιακό Κέντρο « Απόστολος Μαρδύρης» το ο-

ποίο αποδείχθηκε ότι ήταν το καταλληλότερο για να φιλοξενήσει μια τέτοια εκδήλωση.  
Η αίθουσα Σύσκεψης άψογη  , όπως επίσης και ο χώρος που οι χορηγοί χρησιμοποίησαν για να παρουσιά-
σουν τις εταιρείες τους και το σημαντικότερο δεν χρειάστηκε να μετακινηθούμε για το γεύμα , αφού ο χώρος 
προσφέρετε και για Catering. 
Όλοι οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις από το Εκθεσιακό Κέντρο. 
Επίσης  ευχαριστούμε τα καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού της πόλης μας , ΜΥΛΩΝΑΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και 
Φωτοηλεκτρική ΚΟΥΣΗ ΑΦΟΙ Α.Ε,  τις  εταιρείες:  ELEMKO , ΑΒΒ , ΚΑΥΚΑΣ, HAGER , IGE+XAO ΕΛΛΑΣ ,ALIBERTI, 
Π.Ε. ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε. , ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΑΛΩΔΙΑ, VIOKAR , LEDVANCE, NISSOY, LEGRAND , KYBA, HALPLAST, 
TEXNOMAT , ΦΩΤΚΑ , SCHNEIDER ELECTRIC, OLYMPIA ELECTRONICS , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. , ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙ-

ΔΗΣ ΑΒΕΕ καθώς και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης παράρτημα Ν. Καβάλας που μέλη της ήταν εκεί κατά την 
διάρκεια της Σύσκεψης. 

Η «Σύμπραξη Τουρισμού Καβάλας – Θάσου» παρουσίασε το σύνολο των δράσεων του 

προγράμματος προβολής 2019 που υλοποιήθηκαν στους προορισμούς 

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, στο Καλογε-
ρικό της Θάσου, παρουσιάστηκε το σύνολο 
των δράσεων προβολής που υλοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της Σύμπραξης Τουρισμού Κα-
βάλας – Θάσου το 2019. 
Οι πέντε φορείς που δημιούργησαν την «Σύ-
μπραξη Τουρισμού Καβάλας-Θάσου», ο Σύν-
δεσμος Ξενοδόχων Καβάλας, η Ένωση Ξενο-
δόχων Θάσου, το Επιμελητήριο Καβάλας, η 
Fraport Greece και η Marketing Greece, ένω-
σαν τις δυνάμεις τους, ανέδειξαν τη μοναδι-
κότητα των προορισμών και απέδειξαν ότι η ανάπτυξη συνεργειών μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερα αποτε-
λέσματα. 
Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε 3 άξονες δράσης για τη στοχευμένη προβολή της Καβάλας και της Θάσου στο 
διεθνές ταξιδιωτικό κοινό: 

 Δημιουργία Περιεχομένου: αναδεικνύοντας τις εμπειρίες και το χαρακτήρα των προορισμών δη-

μιουργήθηκαν συνολικά πέντε (5) Videos, φωτογραφικό πορτφόλιο εξήντα (60) πρωτότυπων φωτο-

γραφιών καθώς και δυο (2) ταξιδιωτικά αφιερώματα με την τεχνική του storytelling. 
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 Ψηφιακή καμπάνια: το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε αποτέλεσε το υλικό της καμπάνιας των 

προορισμών, το οποίο προωθήθηκε μέσα από το Discovergreece.com και τα Social Media του. Επι-

πρόσθετα υλοποιήθηκε Instagram Takeover καμπάνια στο Discovergreece.com, για μία εβδομάδα, 

με τον δημοφιλή Instagrammer Spathumpa να μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο τις εμπειρίες του στην 

Καβάλα και τη Θάσο. 

 Ενέργειες δημοσιότητας: Πέντε (5) Γερμανοί δημοσιογράφοι από δημοφιλή μέσα της γερμανικής α-

γοράς και τρεις (3) bloggers από την Πολωνία, την Μεγάλη Βρετανία και την Γερμανία επισκέφθηκαν 

του προορισμούς και αποτύπωσαν τις εμπειρίες και την μοναδικότητα τους μέσα από 28 έντυπα και 

ηλεκτρονικά αφιερώματα, δημιουργώντας παράλληλα ένα δυναμικό ψηφιακό αποτύπωμα που με-

ταφράζεται σε περισσότερα από 270 social media posts και stories. 

«Η Σύμπραξη Τουρισμού Καβάλας – Θάσου αναδεικνύει πρωτίστως την αξία της συνεργασίας για την προ-
βολή του προορισμού, και παράλληλα τονίζει και τη σημασία της προβολής του προορισμού μέσα από συ-
ντονισμένες δράσεις, στοχευμένη στρατηγική και αξιοποίηση data. Μια προσέγγιση που θα έπρεπε να υιο-
θετηθεί και σε επίπεδο διαχείρισης προορισμών και διαμόρφωσης προϊόντος» δήλωσε σχετικά η κα Ιωάννα 
Δρέττα, CEO της Marketing Greece. 
Ενώ ο κος Αντώνης Μιτζάλης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας τόνισε «Η κοινή προσπάθειά 
μας ανέδειξε ένα μικρό μέρος από τον μεγάλο πλούτο τοπικών χαρακτηριστικών που διαθέτει η περιοχή της 
Καβάλας – Θάσου. Χαρακτηριστικά που μπορούν να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες σε πολλές κατηγορίες 
επισκεπτών. Η καλή συνεργασία των τοπικών φορέων με τη Marketing Greece έδωσε τους πρώτους της καρ-
πούς για το καλοκαιρινή σαιζόν του 2019 που τους παρουσιάζουμε σήμερα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα 
συνεχίσουμε την προσπάθειά μας με τον ίδιο ενθουσιασμό και για τη σαιζόν του 2020». 
«Μία πρωτοφανής σε επαγγελματισμό και ποιοτικά χαρακτηριστικά, προσπάθεια τουριστικής ανάδειξης, 
προώθησης και προβολής της Θάσου, ως ολοκληρωμένου προορισμού διακοπών, υλοποιήθηκε μέσα από 
την Σύμπραξη Τουρισμού Καβάλας-Θάσου, αποτελώντας την πιο σημαντική πρωτοβουλία στην τουριστική 
ιστορία του νησιού, και αποδεικνύοντας, ότι οι συνέργειες μπορούν να αποδώσουν και να αποτελέσουν την 
πιο καινοτόμα και ζωτικής σημασίας αναπτυξιακή πρόταση των ημερών.» συμπλήρωσε ο κος Πάρης Παρα-
σχούδης, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου. 
Ο κος Παναγιώτης Αγγελίδης, Αντιπρόεδρος του Επιμελητήριου Καβάλας δήλωσε «Ως Επιμελητήριο Καβά-
λας θεωρώντας τον τουρισμό βασικό πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής μας, εκφράζω τη χαρά μου για τη συμ-
μετοχή του Επιμελητήριου σε αυτή τη συνέργεια. Πιστεύουμε ότι η προσέγγισή μας σε αυτό που ονομάζουμε 
τουριστικό προϊόν πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις  νέες μεθόδους προώθησης και ανάπτυξης των τουριστικών 
πλεονεκτημάτων της περιοχής μας. Η συνεργασία με φορείς όπως οι συμμετέχοντες σε αυτή τη Σύμπραξη 
αυτή τη λογική αποτυπώνει. Πιστεύω και εύχομαι να συνεχιστούν και στο μέλλον ανάλογες αξιόλογες συνέρ-
γειες». 
«Θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίησή μου για την επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτής της πρώτης 
φάσης της συντονισμένης δράσης με στόχο την προώθηση της Καβάλας και της Θάσου. Ως Fraport Greece θα 
συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο να επενδύουμε στις συνεργασίες με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να 
υποστηρίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τουριστική ανάπτυξη των προορισμών που εξυπηρετούμε. 
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Marketing Greece για την άψογη συνεργασία και την προσήλωσή της 
στην άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών» σχολίασε o κος Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Α-
νάπτυξης της Fraport Greece.
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Συνάντηση με εκπροσώπους της ΠΑΕ ΑΟ Καβάλας 

Η Π.Α.Ε. Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ 1965, σε συνέχεια των επα-
φών της με θεσμικούς φορείς του νομού Καβάλας, α-
ντιπροσωπεία της διοίκησης της, συναντήθηκε με τη 
διοικούσα επιτροπή του Επιμελητηρίου Καβάλας με 
επικεφαλής τον πρόεδρο του διοικητικού συμβου-
λίου, κ. Μάρκο Δέμπα.  
Στη συνάντηση διάρκειας μίας και πλέον ώρας επί 
τάπητος τέθηκαν θέματα που αφορούν το σήμερα 
και το αύριο της ομάδας καθώς και η οικονομική στή-
ριξη της ομάδας.  
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας εξέφρασε τον θαυμα-
σμό και τα συγχαρητήρια του, για την όλη σοβαρή 
προσπάθεια που φέτος καταβάλλεται από την Π.Α.Ε. 
Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ 1965 καθώς βέβαια και για την άριστη οργάνωση που υπάρχει στο οργανωτικό κομμάτι αλλά 
και σε όλους τους τομείς. Δεσμεύτηκε παράλληλα ότι τόσο ο ίδιος όσο και το διοικητικό συμβούλιο του Επι-
μελητηρίου Καβάλας θα σταθούν δίπλα στον Α.Ο.Κ., όλοι μαζί, αντάξιοι των περιστάσεων.  Ενδεικτικές μάλι-
στα είναι και οι δηλώσεις που έκανε ο κ. Μάρκος Δέμπας στους εκπροσώπους του αθλητικού ρεπορτάζ λέ-
γοντας χαρακτηριστικά:  
-«Καλωσορίζουμε στο Επιμελητήριο της Καβάλας τα στελέχη της ομάδας που μας κάνει υπερήφανους, του 
Α.Ο.Κ. ο οποίος και φέτος δίνει ένα μεγάλο αγώνα για να ανέβει κατηγορία και καθημερινά ακούγεται για 
αυτά που πετυχαίνει. Η ομάδα του Α.Ο.Κ. μας κάνει υπερήφανους με την παρουσία του, 
στην Football League που αγωνίζεται και εμείς ως διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας, θέλουμε να ενημε-
ρώσουμε, ότι αναζητούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε την ομάδα. Όπως και πέρσι βρέθηκε 
κάποιος τρόπος να βοηθήσουμε, πιστεύω ότι θα τον βρούμε και φέτος για να σταθούμε δίπλα στον Α.Ο.Κ. 
και επομένως το Επιμελητήριο Καβάλας δεν μπορεί να μην τον στηρίξει και να μην τον συμπαρασταθεί».  
Τέλος θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας για τα αποτελέσματα της συνάντησης ενώ να σημειώ-

σουμε ότι την αντιπροσωπεία της Π.Α.Ε. Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ 1965 αποτελούσαν, τα μέλη της διοίκησης της, Αντώ-
νης Αντωνίου, Σωτήρης Δεληκάρης, Αντώνης Κατσαμακίδης, ο προπονητής Παύλος Δερμιτζάκης, η υπεύθυνη 
του εμπορικού τμήματος Αλίκη Μέρμηγκα, ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου και επικοινωνίας Πέτρος Πε-
τρόπουλος και ο υπεύθυνος των τμημάτων υποδομής Χαράλαμπος Παναγιωτίδης ενώ εκτός από τον κ. 
Μάρκο Δέμπα στη συνάντηση παραβρέθηκαν από πλευράς του Επιμελητηρίου Καβάλας και τα μέλη της Διοι-
κητικής Επιτροπής, κ.κ. Γιάννης Παναγιωτίδης, Λευτέρης Κουκουτίνης, Παναγιώτης Αγγελίδης και Ιωάννης 
Κούτρας. 

Εκλογή και σύσταση σε σώμα του νέου ΔΣ του ΒΙΟΠΑ 
Πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε σή-
μερα Αυτόκλητη  Γενική Συνέλευση του ΒΙΟΠΑ 
Καβάλας με την παρουσία του συνόλου των ε-
ταίρων, της Περιφέρειας ΑΜΘ εκπροσωπού-
μενη από τον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο 
και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Α-
ντωνιάδη, του Δήμου Καβάλας εκπροσωπού-
μενου από τον δήμαρχο κ. Θόδωρο Μουριάδη 
και του Επιμελητηρίου με εκπρόσωπο τον 
Πρόεδρο κ. Μάρκο Δέμπα.  
Το θέμα της Γενικής Συνέλευσης ήταν η εκλογή 
και σύσταση σε σώμα του νέου ΔΣ του ΒΙΟΠΑ. 
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Η Περιφέρεια ΑΜΘ πρότεινε τρία μέλη, τους κ. Παύλο Τσουμάκη, κ. Κυριάκο Μπάη και κ. Αβραάμ Δημη-
τριάδη, εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας είναι ο Δήμαρχος κ. Θόδωρος Μουριάδης και εκπρόσωπος του 
Επιμελητηρίου Καβάλας ο Πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας.  
Ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση, έγιναν δεκτά τα νέα μέλη και έγινε σύσταση σε σώμα του νέο ΔΣ του 
ΒΙΟΠΑ με την ακόλουθη σύνθεση  
Πρόεδρος και Διευθύνον Σύμβουλος: Παύλος Τσουμάκης 
Α’ Αντιπρόεδρος: Μάρκος Δέμπας 
Β’ Αντιπρόεδρος: Θόδωρος Μουριάδης 
Μέλη: Κυριάκος Μπάης και Αβραάμ Δημητριάδης 
Μετά από 5 χρόνια αδράνειας, το νέο ΔΣ αναλαμβάνει το δύσκολο έργο ανάπτυξης του Βιοτεχνικού Πάρκου 
Καβάλας και της στήριξης της επιχειρηματικότητας. Και οι τρείς φορείς θα είναι αρωγοί σε αυτή την προσπά-
θεια που ξεκινάει από σήμερα. 
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Αντω-
νιάδη και τον Δήμαρχο Καβάλας κ. Θόδωρο Μουριάδη για την μεγάλη και ουσιαστική προσπάθεια που κα-
τέβαλαν ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα διοίκησης και την άψογη συνεργασία που είχαμε  προκειμένου 
το ΒΙΟΠΑ να βγει από το τέλμα και να εκπληρώσει τον σκοπό για τον οποίον το ξεκινήσαμε πριν από χρόνια.  

Αίτημα για λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης των πληγέντων της Θάσου και της Καβάλας 

Το Επιμελητήριο Καβάλας απέστειλε την επιστολή στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη σχε-
τικά με την λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης των πληγέντων της Θάσου και της Καβάλας από τις 
πρόσφατες καταστροφές λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή.  
«Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, 
 

Οι πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στο νησί της Θάσου καθώς και στους Δήμους Καβάλας και 
Παγγαίου, έχουν επιφέρει σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις,  φέρνοντας σε απόγνωση τους επιχειρη-
ματίες της περιοχής.  
Πλέον των καταστροφών στις βασικές δημόσιες υποδομές, έχουν πληγεί και επιχειρήσεις των πε-
ριοχών αυτών, με αποτέλεσμα μηχανολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα παραγωγής και λοιπός εξο-
πλισμός, καθώς και κτηριακές δομές να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και να αδυνατούν οι επι-
χειρήσεις μας να λειτουργήσουν. 
 

Κύριε Πρωθυπουργέ,  
 

Οι επιχειρηματίες έχουν επενδύσει στην περιοχή και  δυστυχώς σήμερα, η εικόνα που παρουσιάζε-
ται είναι τραγική με αυξημένα προβλήματα για την λειτουργία τους. Εξαιτίας των σημαντικών κατα-
στροφών επιβάλλεται η στήριξη των επιχειρήσεων αυτών, προκειμένου το συντομότερο δυνατό να 
αποκαταστήσουν τις ζημιές τους.  
Παρακαλούμε, να στηρίξετε τις πληγείσες περιοχές, όπου πλέον των κονδυλίων για την άμεση απο-
κατάσταση των ζημιών στις δημόσιες υποδομές, προτείνουμε το ακόλουθο πλέγμα προτάσεων και 
δράσεων που απαιτούνται για την ανακούφιση των πληγέντων  και την στήριξη της τοπικής κοινω-
νίας και οικονομίας:  
-Πλήρης αποζημίωση των επιχειρήσεων που επηρεάζονται άμεσα από την καταστροφή που έχει 
συντελεστεί  
- Οι δόσεις των φορολογικών υποχρεώσεων που αφορούν την τρέχουσα χρήση να μεταφερθούν 
χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις στον Ιούλιο του 2020. 
 - Η προμήθεια των εξοπλισμών που έχουν καταστραφεί, να αγοραστούν από τις επιχειρήσεις 
χωρίς  την καταβολή ΦΠΑ 
- Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ για ένα χρόνο 
- Δυνατότητα απαλλαγής (και όχι μόνο αναστολής) από την καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ για 
τουλάχιστον ένα τρίμηνο  
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- Αναστολή καταβολής δόσεων για δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυ-
ριών  
- Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και συντελεστών στη φορολογία εισοδήματος  
-Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία για επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δά-
νεια  
 
 

Κύριε Πρωθυπουργέ,  
 

Παρακαλούμε θερμά  να εξετάσετε τις προτάσεις μας και να εξαντλήσετε τα περιθώρια των οικονο-
μικών δυνατοτήτων σας, προκειμένου να ικανοποιήσετε τα αιτήματα, που αποτελούν το ελάχιστο 
των αναγκαίων μέτρων, για την ανακούφιση της τοπικής κοινωνίας και για την επιβίωση των επιχει-
ρήσεων μας.  
Σήμερα οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές, από παράγοντες που δεν οφείλονται σε δικές τους 
επιχειρηματικές ενέργειες και αντιμετωπίζουν πλέον έντονα λειτουργικά προβλήματα. 
Είμαστε βέβαιοι ότι, με τη δική σας προσωπική παρέμβαση, θα σταθείτε αρωγός στην προσπάθεια 
για ανακούφιση των πληγέντων και την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.» 
 

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. 
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Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα απονέμονται από το Επιμελητήριο Καβάλας. 
Για περισσότερες πληροφορίες  παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Καβάλας Enterprise Europe 
Network, τηλ. 2510 222212 κα Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και κα. Μαρία Αρβανιτάκη (εσωτ. 20), και στο 
info@chamberofkavala.gr 

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

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 
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Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 27/6/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
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 
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 Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: www.ependyseis.gr  

Νέα παράταση στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» 

Δημοσιεύθηκε η απόφαση τροποποίησης της δράσης «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΣΠΑ, με την οποία και δίνεται 
νέα παράταση για την υποβολή αιτήσεων. Η σχετική απόφαση έχει δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική σελίδα του 
ΕΣΠΑ και αναφέρει ότι η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17.00. 

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 
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Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 31/1/2020 

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 

στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης 

Στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση / εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (με περιορισμό) 
Περίοδος υποβολής: 19/8/2019 - 19/12/2019, ώρα 13:00 

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, υπό τον όρο ότι η προτεινόμενη αναπτυξιακή πρόταση 
είναι συνεπής προς το πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 31/1/2020 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Νέος αντικαπνιστικός νόμος: Τι υποχρεούνται να ξέρουν οι καταστηματάρχες για να απο-
φύγουν τα πρόστιμα 
Θεωρούμε ότι η παρούσα ενημέρωση για την εφαρμογή του Νέου Αντικαπνιστικού Νόμου 4633/16 -10 -2019 
για τους καταστηματάρχες χαρακτηρίζεται για την μοναδικότητα στην ερμηνευτική απλότητα και την ουσια-
στική του γνώση και εμπέδωσή του.  
Προς διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου καταγράφουμε με λεπτομέρεια και σαφήνεια τους Νόμους που 
ψηφίστηκαν από το ελληνικό κοινοβούλιο για το κάπνισμα, 3730/2008 – 3868/2010 – ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ 
104720/2010 με ειδίκευση του πρόστιμου – 4419/2016 με την προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην 
κοινοτική οδηγία 40200/2014 και 4633/16-10-2019. 

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Υ.Ε (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ-

ΦΥΓΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ – ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

 Ευανάγνωστες πινακίδες και από τις δύο πλευρές του καταστήματος ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ. 

 Σε κανένα χώρο του καταστήματος σταχτοδοχείο (τασάκι). 

 Πλήρη συνεργασία του καταστηματάρχη με τα ελεγκτικά όργανα. 

 Βιβλίο Αναφοράς, αριθμημένο και θεωρημένο από τη Δημοτική Αρχή. 

 Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση και η πώληση καπνού ή προϊόντα καπνού. 

 Απαγορεύεται η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων.  

 Απαγορεύεται εκτός από το τσιγάρο, το κάπνισμα που προέρχεται από: 

α). Καπνός από φύλλα και άλλα φυσικά επεξεργασμένα η μη φυτικά. 

β). Καπνός πίπας. 

γ). Φυτικά προϊόντα για προϊόντα με βάση βότανα, φρούτα πρώτης ύλης φαγητού. 

δ). Ηλεκτρονικό τσιγάρο. 

ε). Η επαναπλήρωσης, δηλαδή δοχείο που περιέχει νικοτίνη το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποι-

ηθεί για ηλεκτρονικό τσιγάρο. 

στ). Συστατικό καπνού από οποιαδήποτε ύλη και αν προέρχεται 
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ζ). Αρωματική που προσδίδει μυρωδική γεύση ακόμη και από φρούτα, μπαχαρικά, προϊόντα κα-

πνού παντός είδους. 

Απαγορεύεται καπνός για ναργιλέ ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που μπορεί να καταναλωθεί μέσω ναργιλέ. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα και σε κέντρα διασκέδασης και καζίνο με τον Νέο Νόμο 4633/2019 ο 

οποίος  κατήργησε την εξαίρεση που υπήρχε με τον προηγούμενο Νόμο. 

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Με τον Νέο Νόμο 4633/2019 Αστυνομία – Δημοτική Αστυνομία – Τουριστική Αστυνομία – Λιμε-

νικό. 

 Μπορεί να λειτουργήσει συνεπικουρικά το ΣΕΤΕ και ελεγκτικά ο ΕΟΤ κατά τη διάρκεια του ελέγ-

χου υποχρεούται σε επίδειξη ταυτότητας. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 
Οι έλεγχοι διενεργούνται σε οποιαδήποτε ώρα χωρίς περιορισμό χρόνου και συχνότητας, είτε με καταγγελία 
ή χωρίς καταγγελία χαρακτηρίζονται σε τακτικούς και έκτακτους. 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΑΥΤΟΦΩΡΟ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Δημιουργείται πλήρη μηχανογραφικό ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής παραβάσεων για να αντιμετωπίζε-
ται αποτελεσματικότερα το ζήτημα των παραβάσεων. 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

1. Σε περίπτωση 4 παραβάσεων η επιχείρηση κλείνει για 10 μέρες και στις 5 παραβάσεις οριστικό κλεί-

σιμο. 

2. Διπλασιάζεται το πρόστιμο σε περίπτωση υποτροπής. 

3. Το πρόστιμο επιδίδεται στον παραβάτη ή κοινοποιείται ή θυροκολλείται σε περίπτωση άρνησης. 

4. Εντός 10 ημερών δύναται να διατυπώσει ο παραβάτης τις αντιρρήσεις του. Εάν είναι επαρκείς οι 

αντιρρήσεις το πρόστιμο μειώνεται ή διαγράφεται. 

5. Σε περίπτωση άμεσης καταβολής του ποσού σε διάστημα 15 ημερών σημαίνει μείωση στο 5%. 

6. Τα έσοδα από τα πρόστιμα είναι κρατικά έσοδα από τα οποία δύναται να καλυφθούν για Δαπάνες 

Δημόσιας Υγείας. 

Πράξη επιβολής προστίμου με τον Νόμο 3868/2010 Καταχωρούμε με ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ 

ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ. 

Το Υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον έλεγχο των 
αιτήσεων που εκκρεμούν προς εκδίκαση, υπό το Νόμο 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), για 
τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. 
Στις αρχές Νοεμβρίου το Υπουργείο Οικονομικών ενεργοποίησε την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον έλεγχο 
των αιτήσεων που εκκρεμούν προς εκδίκαση, υπό το Νόμο 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), για τα υπερχρεω-
μένα νοικοκυριά. 
Μέσω της πλατφόρμας αυτής οι πιστωτές μπορούν να λαμβάνουν τα φορολογικά στοιχεία εισοδήματος και 
περιουσίας των οφειλετών τους και έτσι να διαμορφώνουν άποψη για το αν κάποιος είναι επιλέξιμος για τη 
διατήρηση της προστασίας που παρέχει ο Ν. 3869/2010.  
Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης αποτελεί στρατηγικό κακοπληρωτή, δηλαδή ότι διαθέτει επαρκή εισο-
δήματα και περιουσία αλλά δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, τότε ο πιστωτής θα προβαίνει σε νομι-
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κές ενέργειες για τη διακοπή της προστασίας. Με τον τρόπο αυτό οι οφειλέτες με υψηλή ικανότητα αποπλη-
ρωμής θα κληθούν να πληρώσουν. Αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση για την καταπολέμηση των στρα-
τηγικών κακοπληρωτών. 
Εξυπακούεται ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να προστατεύει τα ευάλωτα νοικοκυριά που επλήγησαν από 
την οικονομική κρίση. 

ΟΑΕΔ: 14 ανοικτά προγράμματα με 55.489 προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης 
Δεκατέσσερα προγράμματα του ΟΑΕΔ παραμένουν ανοικτά για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος από 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολουμένους καθώς και ανέργους οι οποίοι επιθυμούν να ξεκι-
νήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Συνολικά, 55.489 θέσεις των προγραμμάτων παραμένουν αδιάθετες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ε-
πωφεληθούν άμεσα με την ένταξή τους στις εν λόγω δράσεις. 
Μεταξύ των κυριότερων προγραμμάτων, που παραμένουν ανοιχτά και συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντι-
κές ενισχύσεις για την αύξηση της απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα, περιλαμβάνονται τα εξής:  
1). Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας με 5.187 κε-
νές θέσεις 
2) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμ-
φαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα με 
2.129 κενές θέσεις 
3) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την 
πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 45 ετών, με 4.024 κενές θέσεις 
4) Πρόγραμμα προώθησης στην αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτο-
βουλιών ανέργων ηλικίας 18 έως 66 ετών με 1.445 κενές θέσεις. 

5) Πρόγραμμα επιχορήγησης, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 5.000 ανέργων ηλικίας από 16 έως 24 
ετών, νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και, γενικότερα, εργοδότες του ιδιω-
τικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για 
επιπλέον 12 μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας. 
6) Ειδικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις 
επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ», «ΓΗ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕΓΑ», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ 
(GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΓΑ (GENERAL TRUST)» και «ΕΟΣ ΑΕΑΖ» και 200 πρώην εργαζόμενους 
που προέρχονται από την επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE». 
7) Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙ-
ΝΙΔΗΣ ΑΕ», «ROBERTO ΑΒΕΕ», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ ΑΕ», «BELLE ΑΕ», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ ΑΕ», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ ΑΕ», 
«EUROHOUSE ΑΕ», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ», «ΜΙΝΟΣ ΑΒΕΕ» και «ΑΜΑΣΑ ΑΕΒΕ» του νομού Θεσσαλονίκης. 
8) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται πλησίον της σύ-
νταξης. 
9) Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. 
10) Ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών, με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολι-
κών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημέ-
νων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που 
βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώ-
ρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ). 
11) Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημέ-
νων από εξαρτησιογόνες ουσίες και αποφυλακισμένων ηλικίας 18-64 ετών και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 
θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ). 
12) Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών ΤΕΙ- ΣΕΛΕΤΕ.\ 
13) Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις (Λογαριασμός για την Απασχό-
ληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση-ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2012. 
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14) Αναμένεται να προκηρυχτεί άμεσα, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επι-
χειρήσεις (1-25 εργαζομένων) έτους 2012 (ΛΑΕΚ 1-25) που αποσκοπεί στη διερεύνηση των ευκαιριών κατάρ-
τισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις. 
Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα, δεν θα πρέπει να έχουν προβεί 
κατά το προηγούμενο διάστημα σε μείωση του προσωπικού, ενώ, δεσμεύονται να κρατήσουν τους εργαζόμενους 
από 3 έως 12 μήνες χωρίς επιχορήγηση. 

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για τη "Χρυσή Βίζα" - Πότε και υπό ποιες προϋποθέ-

σεις χορηγείται 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ β’ 4155/12-11/2019) η κοινή υπουργική απόφαση 
46440/19/2019 σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, των διαδικασιών και των λοιπών θεμάτων 
που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επέν-
δυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση βάσει του ν. 4251/2014 
Η απόφαση περιλαμβάνει τις περιπτώσεις χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου για «επένδυση σε τίτλους 
ή τραπεζική κατάθεση», χορήγησης άδειας διαμονής για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και 
ορισμένες «Ειδικές Περιπτώσεις». 
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 
Πολίτη και Εξωτερικών για τη χορήγηση 5ετούς άδειας διαμονής στην Ελλάδα σε όποιον πραγματοποιεί άυλη 
επένδυση, εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται και από πρόσφατη 
πιστοποίηση, όχι προγενέστερη του διμήνου, από τη διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του υπουργείου Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων. 
Αναλυτικά, ο πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να επενδύσει τα εξής για να λάβει «Golden Visa»: 
- Εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον 400.000 ευρώ, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα 
(εξαιρουμένων των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των εταιρειών επενδύσεων ακίνητης περιου-
σίας) για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού 
δανείου. 
- Εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία 
(ΑΕΕΑΠ) που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση 
του μετοχικού της κεφαλαίου. 
- Εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον 400.000 ευρώ, σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε-
ΚΕΣ) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) για απόκτηση με-
ριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν 
αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα. 
- Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη 
διάρκεια, κατά τον χρόνο αγοράς, τουλάχιστον 3 έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελ-
λάδα, το οποίο αποτελεί και τον θεματοφύλακά τους. 
- Προθεσμιακή κατάθεση ύψους τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, ετήσιας τουλά-
χιστον διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης. 
- Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αξίας κτήσης κατ' ελάχιστο 
800.000 ευρώ, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή 
πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα. 
- Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο, και έχει ως σκοπό να επεν-
δύει αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που εισάγονται για 
διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευ-
σης, που λειτουργούν στην Ελλάδα. 
- Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύ-
σεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει 
ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. 
Σημειώνεται πως η ελάχιστη αξία επένδυσης για την αγορά ακινήτου έχει ορισθεί στα 250.000 ευρώ. 
Νομικά πρόσωπα 
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Σε περίπτωση πραγματοποίησης επένδυσης από νομικό πρόσωπο επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή πολι-
τών τρίτων χωρών ως έξης: 
α) για επένδυση που υλοποιείται από ημεδαπό νομικό πρόσωπο ποσού τουλάχιστον ίσου με 400.000 ευρώ, 
επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στη Ελλάδα σε πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος κατέχει το σύνολο των εται-
ρικών του μεριδίων, το οποίο πρέπει να διαπιστώνεται εκ της νομικής μορφής ή και του τύπου των εταιρικών 
μεριδίων. 
β) για επένδυση που υλοποιείται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην 
Ελλάδα μέχρι 3 πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι μέτοχοι ή στελέχη αυτού. Ο ανώτατος αριθμός αδειών 
εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα αναλόγως του ύψους της επένδυσης που πραγματοποίησε το νομικό 
πρόσωπο, προβλέπει τα εξής: 
- τουλάχιστον 800.000 ευρώ για μια άδεια, 1,6 εκατ. ευρώ για 2 άδειες και 2,4 εκατ. ευρώ για 3 άδειες. 
- Το ποσό αυτό αυξάνει στα 1,6 εκατ. ευρώ, 3,2 εκατ. ευρώ και 4,8 εκατ. ευρώ για 1, 2 ή 3 άδειες αντίστοιχα 
στην περίπτωση αγοράς μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία 
εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς 
διαπραγμάτευσης. 
Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ 

«Μεσογειακά βραβεία γεύσης» (Mediterranean Taste Awards 2020-MTA2020) 

Τα «Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης» (Mediterranean Taste Awards 2020 - ΜΤΑ2020) διοργανώνονται για 
πρώτη φορά από την εταιρεία Agatha Ingredients LTD, 1146 High Road, Whetstone, London, N20 0RA, με 
αριθμό μητρώου 08845932, (αριθμός φορολογικού μητρώου GB 332 7277 04), τηλέφωνο +44(0)207 992 
6200, email, info@medtasteawards.com,με έδρα την Αγγλία. 
Οι διοργανωτές φιλοδοξούν να προβάλλουν τόσο τα ελληνικά όσο και τα εν γένει μεσογειακά προϊόντα σε 
όλο τον κόσμο. 
Τα προϊόντα (τρόφιμα και ποτά) που θα συμμετάσχουν στα MTA2020 θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές 
των συσκευασμένων προϊόντων και θα αξιολογηθούν από κορυφαίους επιστήμονες και εμπειρογνώμονες 
της βιομηχανίας τροφίμων - ποτών και της γαστρονομίας. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα προϊόντα τροφίμων και ποτών που προέρχονται από χώρες που ανήκουν 
στην Λεκάνη της Μεσογείου και τηρούν τις νόμιμες προδιαγραφές. 
Οι κατηγορίες στις οποίες θα διαγωνιστούν τα υποψήφια προϊόντα είναι: 
Ποιότητα (Quality Awards), Μοναστηριακά (Monastery Awards), Οργανικά (Organic Awards), Καινοτομία 
(Innovation Awards), Συσκευασία (Packaging Awards). 
Η πρώτη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 - 27 Απριλίου 2020, στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου «Atrion Hotel». 
Στόχοι της διοργάνωσης των ΜΤΑ2020 είναι: 

 Η εισαγωγή αναγνωρισμένων βραβείων ποιότητας για τα μεσογειακά προϊόντα. 

 Η δημιουργία ενός αμερόληπτου και αντικειμενικού δείκτη αναφοράς σε ό,τι αφορά την ποιότητα 
των μεσογειακών προϊόντων μέσω της εισαγωγής μιας διαφανούς και αυστηρής διαδικασίας αξιο-
λόγησης,                  

 Η συμβολή στην προώθηση προϊόντων που εντάσσονται στη μεσογειακή διατροφή. 
 
Ανταποδοτικά οφέλη συμμετεχόντων: 
Με τη συμμετοχή τους στο ΜΤΑ2020, οι παραγωγοί έχουν την μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουν την ανα-
γνώριση, την προβολή και την προώθηση εμπορικών σημάτων τροφίμων και ποτών. 
Επιπλέον, οι παραγωγοί θα είναι σε θέση να διαφοροποιήσουν τη μάρκα τους από τους ανταγωνιστές τους 
και να αυξήσουν τις δυνατότητες προσέγγισης νέων πελατών σε πολλαπλές γεωγραφικές τοποθεσίες, ενώ 
παράλληλα καθιερώνουν τα εμπορικά σήματα των προϊόντων τους στις περιοχές όπου υπάρχουν ήδη. 
Τα βραβευμένα εμπορικά σήματα θα προωθηθούν απευθείας σε 5.000 ευρωπαίους εμπορικούς αγοραστές 
και εμπόρους τροφίμων. Οι βραβευμένες μάρκες τροφίμων και ποτών θα αναγράφονται στην ιστοσελίδα 
medtasteawards.com με τα πλήρη χαρακτηριστικά περιγραφής και ανάθεσης του κάθε βραβείου. Επίσης θα 
υπάρξει προώθησή τους μέσω του ΜΤΑ2020 social media marketing, συμπεριλαμβανομένου του μηνιαίου 
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ενημερωτικού δελτίου του, το οποίο φθάνει σε χιλιάδες συμμετέχοντες στη βιομηχανία τροφίμων καθώς και 
σε μεμονωμένους πελάτες. 
 
Τρόποι προβολής 
 
Τα ΜΤΑ 2020 θα προβληθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (instagram, twitter, facebook, linkedin, 
youtube). Επιπλέον δελτία τύπου θα αποσταλλούν σε συνεργασία με ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως Α-
θηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο, ANSA και Newswire. 
 
Κοινωνική προσφορά 
 
Μέρος των εσόδων θα καταβληθεί υπέρ του έργου και των δράσεων της Action Aid. Κόστος συμμετοχής 
Τιμή συμμετοχής ανά κωδικό (προϊόν): 90€.  (Προνομιακή τιμή για τα μέλη του Επιμελητηρίου με ισχύ από 
15/11-2019 έως 20/12/2019: 70€) 
Τιμή συμμετοχής για κάθε επόμενο κωδικό (προϊόν) ανεξαρτήτου κατηγορίας: 60€ 
*Κάθε εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει με 1 έως 7 κωδικούς (προϊόντα) 
 
H συμμετοχή των προϊόντων στο διαγωνισμό MTA 2020 μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 
www.medtasteawards.com 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα Mediterranean Taste Awards 2020 - ΜΤΑ2020, Ηνωμένο 
Βασίλειο : ΜΤΑ 2020, +44 (0) 207 992 6200, info@medtasteawrds.com Ελλάδα : ΜΤΑ 2020, +3(0) 211 234 
3702, info@medtasteawards.com 

Παράταση για την υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ΤτΕ 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, δίνει παράταση ως τις 15 Ιανουαρίου 2020 για την υποβολή ετήσιων χρηματοοικο-
νομικών καταστάσεων από νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. 
Η πρώτη υποβολή, που αφορά τις εταιρικές χρήσεις 2016, 2017 και 2018, είχε καταληκτική ημερομηνία την 
30η Νοεμβρίου 2019. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος δημιούργησε Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών, με σκοπό τη συλλογή και παροχή εξει-
δικευμένης στατιστικής πληροφόρησης για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των νομικών προσώπων του μη 
χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 
Μπορείτε εδώ να βρείτε τις Τεχνικές Οδηγίες, τις Συνοπτικές Οδηγίες και τα αρχεία προς υποβολή. 

Δυνατότητα εργαστηριακών αναλύσεων από το Χημείο του Στρατού 

Σας γνωρίζουμε ότι το Χημείο Στρατού (ΧΗΣ), το οποίο είναι διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ISO 17025, με 
έδρα τον Πειραιά, έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης πλήθος εργαστηριακών ελέγχων που αφορούν δέρ-
ματα, υφάσματα, καύσιμα-υδραυλικά υγρά, τρόφιμα και μέταλλα. 
Οι ανωτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι, πλέον των υλοποιούμενων επ’ ωφελεία των Ενόπλων Δυνάμεων, δύνα-
νται να πραγματοποιούνται και για φορείς τόσο του ευρύτερου δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα κα-
τόπιν σχετικής αίτησης και της καταβολής του ανάλογου τιμήματος. 

Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2019 

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην εξόφληση των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2019. 
Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι υποχρεωτική από το 2011 η εγγραφή των επιχει-
ρήσεών τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297/6.12.2005) και από το 2015 η 
ετήσια καταβολή του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 
Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις προσωπικές εταιρίες 
είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 5 
Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). 
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Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα αποστείλει από 
τα εν λόγω, τα τέλη του 2015 στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατά-
ξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). 
Προς αποφυγή αυτού, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή τους. 
Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής: 
Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους  
α)Μέσω web-banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ σε Τράπεζα 

β) Τα ανωτέρω τέλη δεν πληρώνονται στο Επιμελητήριο 
γ) Δικαιούχος είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  

 Σε περίπτωση ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ στοιχείων της επιχείρησης παρακαλούμε να ενημερώσετε 
ΑΜΕΣΑ την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου πριν προβείτε στην εξόφληση του ποσού 

 Σε περίπτωση που έχετε εξοφλήσει τις ανωτέρω οφειλές σας πριν την λήψη της παρούσας ειδο-
ποίησης παρακαλούμε αγνοήστε την. 

 
Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω 

του www.services.businessportal.gr ή μπορείτε να απευθυνθείτε στο  Επιμελητήριο Καβάλας (Ομονοίας 
50 – Τηλ: 2510222212 εσωτ.1). 

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  

 Ιαπωνική εταιρεία ενδιαφέρεται για εισαγωγή αποξηραμένων φύλλων ελιάς για ιχθυοτροφές 

 Εταιρεία Ουγγρο-Σέρβικων συμφερόντων ενδιαφέρεται για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις, 

σφαγεία, ή εταιρείες διακίνησης νωπού χοιρινού κρέατος  

 Ζήτηση για την βιομάζα ελιάς από την εταιρεία Euronickel στην Βόρεια Μακεδονία 

Προσφορές 

 Ο διανομέας με έδρα το Λονδίνο των προϊόντων τεχνολογίας γυμναστικής / εκπαίδευσης, υγείας και 

τεχνολογίας αναζητά διανομείς / λιανοπωλητές στην Ελλάδα 

 Βουλγάρικη εταιρεία παραγωγής προϊόντων κρέατος αναζητά διανομείς στην Ελλάδα 
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 Ισπανική εταιρεία διανομής φρέσκων και καταψυγμένων ψαριών αναζητά προμηθευτές ψαριών από 

την Ελλάδα 

Επιχειρηματικές Αποστολές 

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

 Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη στα πλαίσια της Διεθνούς έκθεσης Νηπιακών και 
παιδικών προϊόντων International Istanbul Children Baby Maternity Industry Expo | 08-11 Ιανουαρίου 
2020 

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 

 

Εκδήλωση για την Διαχείριση επενδυτικών ταμείων και την Ναυτιλία 

Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network σας ενημερώνει ότι το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), μαζί με το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου διοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή και 
Φόρουμ στην Αθήνα, στις 10 Δεκεμβρίου 2019, η ώρα 17:00 με θέμα τη Διαχείριση επενδυτικών ταμείων 
και την Ναυτιλία (διαχείριση πλοίων, ναυτιλιακή τεχνολογία, εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, χρη-
ματοοικονομικές, νομικές και άλλες εξειδικευμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες). Η εκδήλωση θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. 

Εκθέσεις 

Λάμψη και δημιουργία στην 34η KOSMIMA Επετειακός ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φιλο-

τέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος με την ευκαιρία συμπλήρωσης των 30 διοργανώσεών του 

Περισσότεροι από 70 εκπρόσωποι του κλάδου του κοσμήματος έδωσαν το «παρών» στην 34η KOSMIMA, την 
οποία διοργάνωσε  η ΔΕΘ-Helexpo από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσα-
λονίκης. 
Η έκθεση φιλοξένησε κατασκευαστές, εργαστήρια, σχεδιαστές, εισαγωγείς, αντιπροσώπους και χονδρεμπό-
ρους κοσμημάτων, ωρολογίων και πολύτιμων λίθων, όπως επίσης και εταιρείες με ασημένια είδη, είδη συ-
σκευασίας και μηχανήματα. Η φετινή διοργάνωση είχε και τρεις ξένες συμμετοχές, από τη Βουλγαρία, τη 
Ρουμανία και την Τουρκία. Μεταξύ των στόχων, άλλωστε, της KOSMIMA είναι το άνοιγμα νέων αγορών και 
η προβολή του ελληνικού κοσμήματος στις αγορές του εξωτερικού. 
Με την αφορμή της φετινής έκθεσης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματο-
πωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ), ο Σύλλογος Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης (ΣΚΩΘ), η 
Συντεχνία Χρυσοχόων Αργυροχόων Θεσσαλονίκης (ΣΧΑΘ), με την υποστήριξη της ΔΕΘ-Helexpo, διοργάνωσαν 
τον 30ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, μια διοργάνωση-θεσμό, που σκοπό έχει 
την ανάπτυξη και την ανάδειξη του ελληνικού κοσμήματος. Φέτος το θέμα του διαγωνισμού ήταν «30 Έλλη-
νες καλλιτέχνες, έμπνευση για το κόσμημα». 
Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να εμπνευστούν από τα έργα 30 Ελλήνων καλλιτεχνών που έζησαν και δημιούρ-
γησαν στον 19ο και τον 20ο αιώνα και αντιπροσωπεύουν διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα της ζωγραφικής, 
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της χαρακτικής και της γλυπτικής. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 25 άτομα (23 σπουδαστές και 2 επαγγελμα-
τίες), με 33 έργα. 
Μια σύντομη αναδρομή στους διαγωνισμούς που φιλοξενήθηκαν στις διοργανώσεις της Kosmima έκανε ο 
πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ και του ΣΚΩΘ, Πέτρος Καλπακίδης κατά την ομιλία του στην τελετή της απονομής των 
βραβείων και  των επαίνων. 
«Ο διαγωνισμός ως μία ζωντανή δραστηριότητα είχε και αυτός τις καλές αλλά και τις δύσκολες στιγμές του. 
Οι πρώτες διοργανώσεις χαρακτηρίζονταν από μεγάλο αριθμό συμμετοχών που στη συνέχεια μειώθηκαν με 
αποτέλεσμα να υπάρξει περίοδος παύσης. Σταθμός στην πορεία του διαγωνισμού ήταν το 2005 που αναβί-
ωσε με την πρωτοβουλία των δύο τοπικών συλλόγων του κλάδου της χρυσοχοΐας του ΣΚΩΘ και της ΣΧΑΘ… 
Πλέον οι 30 διοργανώσεις ταύτισαν το διαγωνισμό με τη Θεσσαλονίκη και τον συνέδεσαν με τη διεθνή έκ-
θεση «Kosmima». Παράλληλα τον ανέδειξαν ως θεσμό και μία σταθερή αξία για τον κλάδο της ελληνικής 
αργυροχρυσοχοΐας» υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ κάνοντας την ευχή η διοργάνωση του 2019 να 
αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του διαγωνισμού. 
Ο κ. Καλπακίδης συνεχάρη στους σπουδαστές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και ευχαρίστησε όλους τους 
συντελεστές της διοργάνωσης. 

 

Εκθέσεις συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ 

 
 

Εκθέσεις Τουρισμού 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

Vakantie BEURS, Ουτρέχτη, Ολλανδία 16 - 19 Ιανουαρίου 2020 

Holiday Spa, Σόφια, Βουλγαρία 13 - 15 Φεβρουαρίου 2020 

IFT, Βελιγράδι, Σερβία 20 - 23 Φεβρουαρίου 2020 

TTR, Βουκουρέστι, Ρουμανία 20 - 23 Φεβρουαρίου 2020 

ΙΤΒ, Βερολίνο, Γερμανία 4 - 8 Μαρτίου 2020 

ΜΙΤΤ, Μόσχα, Ρωσία 17 - 19 Μαρτίου 2020 

Ταξίδι, Λευκωσία, Κύπρος 24-26 Απριλίου 2020 

Greek Travel Show, Αθήνα Απρίλιος 2020 

IFTM TOP RESA, Παρίσι, Γαλλία Οκτώβριος 2020 

Tour Natur, Ντίσελντορφ, Γερμανία 04-06 Σεπτεμβρίου 2020 

World Travel Show, Βαρσοβία, Πολωνία Οκτώβριος 2020 

WTM, Λονδίνο, Αγγλία 02-04 Νοεμβρίου 2020 

Philoxenia, Θεσσαλονίκη 13-15 Νοεμβρίου 2020 

 
 
 

Γενικές Εκθέσεις 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη 05-13 Σεπτεμβρίου 2020 

Birdfair, Λέστερ, Αγγλία 21-23 Αυγούστου 2020 

Prowein, Ντίσελντορφ, Γερμανία 15-17 Μαρτίου 2020 

Fruit Logistica, Βερολίνο, Γερμανία 05-07 Φεβρουαρίου 2020 

Sial, Παρίσι, Γαλλία 18-22 Οκτωβρίου 2020 

Αnuga, Κολωνία, Γερμανία 09-13 Οκτωβρίου 2021 

Natural & Organic, Λονδίνο, Αγγλία 19-20 Απριλίου 2020 

Πανέβρια Αγροτική Έκθεση, Φέρρες  

Kavala Expo, Καβάλα  

Πανελλήνια Γενική Έκθεση Ξάνθης, Ξάνθη  
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Alexpo, Αλεξ/πολη  

Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση ΑΜΘ, Κομοτηνή  

 
 
 

Εκθέσεις Τροφίμων 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

Alimentaria, Βαρκελώνη, Ισπανία 20-23 Απριλίου 2020 

Food expo, Αθήνα 07-09 Μαρτίου 2020 

Detrop Boutique, Θεσσαλονίκη 22-24 Φεβρουαρίου 2020 

 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 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 

 8ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ, Αθήνα| 27-28 Νοεμβρίου 2019 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 
• Έκθεση Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού τουρισμού) Γαστρονομίας και Οίνου, Στάδιο Ειρήνης και Φι-

λίας στην Αθήνα | 23-25 Οκτωβρίου 2020 
 

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 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 

 29η Διεθνής έκθεση Βιομηχανίας Πλαστικών στην Κωνσταντινούπολη | 04-07 Δεκεμβρίου 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 
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Χρήσιμες Συνδέσεις 

 
1. Enterprise Europe Network – Hellas  
2. Enterprise Europe Network  
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ  
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα  
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία  
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα  
7. Έλληνας Επίτροπος  
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ  
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)  
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal)  
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής  
12. EU Bookshop  
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)  
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)  
15. European Research & Development Newsroom  
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχεί-
ριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)  
17. European Standardisation SME Helpdesk  
18. European Commission Agrinet Portal  
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα  
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης  
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European 
Communication of Enterprises - EU.COM.EN)  
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη 
βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ  
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal)  
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform)  
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for 
SMEs)  
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website)  
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)  
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
(Joint Research Centre)  
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)  
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)  
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)  
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform)  
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information 
Platform)  
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση 
των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform)  
36. EU Business in Japan  
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - 
TTIP)  
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά 
τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων  
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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
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