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Εορταστικό Ωράριο Καταστημάτων 
Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας 

Κυριακή 15 Δεκέμβρη   προαιρετικά 11.00 με 18.00 
Σάββατο 21 Δεκέμβρη   08.30 με 15.00 
Κυριακή 22 Δεκέμβρη   11.00 με 18.00 
Δευτέρα 23 Δεκέμβρη    08.30 με 14.00 και 17. 00 με 21.00 
Τρίτη 24 Δεκέμβρη         08.30 με 17.00 
Τετάρτη 25 Δεκέμβρη      Κλειστά 
Πέμπτη 26 Δεκέμβρη      Κλειστά 
Παρασκευή 27 Δεκέμβρη  08.30 με 14.00 και 17. 00 με 21.00 
Σάββατο 28 Δεκέμβρη      08.30 με 15.00 
Κυριακή 29 Δεκέμβρη       11.00 με 18.00 

Δευτέρα 30 Δεκέμβρη       08.30 με 14.00 και 17. 00 με 21.00 
Τρίτη 31 Δεκέμβρη            08.30 με 17.00 

Παρακαλούμε οι επιχειρηματίες που θα ήθελαν να 

λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό από το Επιμελητήριο 

να μας στείλουν το email τους στο info@chamber-

ofkavala.gr 

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

Εκλογή και σύσταση σε σώμα του νέου ΔΣ του ΒΙΟΠΑ 

Πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε 
σήμερα Αυτόκλητη  Γενική Συνέλευση 
του ΒΙΟΠΑ Καβάλας με την παρουσία 
του συνόλου των εταίρων, της 
Περιφέρειας ΑΜΘ εκπροσωπούμενη 
από τον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο 
Μέτιο και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. 
Κωνσταντίνο Αντωνιάδη, του Δήμου 
Καβάλας εκπροσωπούμενου 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. 
Η Περιφέρεια ΑΜΘ πρότεινε τρία μέλη, τους κ. Παύλο Τσουμάκη, κ. Κυριάκο Μπάη και κ. Αβραάμ 
Δημητριάδη, εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας είναι ο Δήμαρχος κ. Θόδωρος Μουριάδης και εκπρόσωπος 
του Επιμελητηρίου Καβάλας ο Πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας.  
 

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


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 
προσπάθεια που ξεκινάει από σήμερα. 
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, τον 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Αντωνιάδη και τον Δήμαρχο Καβάλας κ. 
Θόδωρο Μουριάδη για την μεγάλη και ουσιαστική προσπάθεια που 
κατέβαλαν 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.  
 

Επιστολή στον πρωθυπουργό για στήριξη των πληγέντων στο 

νησί της Θάσου 

Το Επιμελητήριο Καβάλας απέστειλε την παρακάτω επιστολή στον 
Πρωθυπουργό της χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη αναφορικά με τις πρόσφατες 
καταστροφές στο νησί της Θάσου ζητώντας την στήριξη των πληγέντων 
«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 επιχειρηματίες της περιοχής.  
Πλέον των καταστροφών στις βασικές δημόσιες υποδομές, έχουν πληγεί και 
επιχειρήσεις των περιοχών αυτών, με αποτέλεσμα μηχανολογικός 
εξοπλισμός, μηχανήματα παραγωγής και λοιπός εξοπλισμός, καθώς και 
κτηριακές δομές να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και να αδυνατούν οι 
επιχειρήσεις μας να λειτουργήσουν. 
 

Κύριε Πρωθυπουργέ,  
 

Οι επιχειρηματίες έχουν επενδύσει στην περιοχή και  δυστυχώς σήμερα, η 
εικόνα που παρουσιάζεται είναι τραγική με αυξημένα προβλήματα για την 
λειτουργία τους. Εξαιτίας των σημαντικών καταστροφών 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 αποκατάσταση των ζημιών στις δημόσιες υποδομές, 
προτείνουμε το ακόλουθο πλέγμα προτάσεων και δράσεων που απαιτούνται 
για την ανακούφιση των πληγέντων  και την στήριξη της τοπικής κοινωνίας 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. 

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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 - 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  
- Αναστολή καταβολής δόσεων για δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών  
- Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και συντελεστών στη φορολογία εισοδήματος  
-Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία για επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δάνεια  
 
 

Κύριε Πρωθυπουργέ,  
 

Παρακαλούμε θερμά  να εξετάσετε τις προτάσεις μας και να εξαντλήσετε τα περιθώρια των οικονομικών 
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 επιχειρήσεων 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.» 

Προτάσεις του Επιμελητηρίου Καβάλας για προγράμματα ΕΣΠΑ στα πλαίσια της νέας προ-

γραμματικής περιόδου  

Το Επιμελητήριο Καβάλας απέστειλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων τις προτάσεις του για τα 
προγράμματα ΕΣΠΑ στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 
«Αξιότιμε κ. Σκάλκο, 
Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου, το Επιμελητήριο Καβάλας θέλοντας να βοηθήσει στο 
σχεδιασμό σας, με προστάσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, παραθέτουμε τις παρακάτω ενδεικτικές 
δράσεις. 

1. Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων δομών νεοφυούς επιχειρηματικότητας (start up), για 
την προσέλκυση νέων επιχειρηματιών και επιχειρηματικών σχεδίων, με στόχο την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών, προώθηση συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς, ΑΕΙ, Επιμελητήρια και 
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

2. Ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχεδίων, που ωριμάζουν μέσα σε 
θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας. 

3. Ενίσχυση δράσεων της κυκλικής οικονομίας με στοχευμένα κίνητρα, ανάπτυξης επιχειρήσεων 
αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλών 

4. Κίνητρα για δημιουργία clusters - συνενώσεων επιχειρήσεων, για καλύτερη αξιοποίηση κοινών 
ενεργειών παραγωγής-marketing- εξωστρέφειας (με φορολογικά κίνητρα και υψηλές επιδοτήσεις) 

5. Ανάπτυξη της silver economy, για στήριξη και δημιουργία δομών προσέλκυσης ατόμων μέσης ηλικίας   
6. Υψηλά κίνητρα μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο υποστήριξης των εξαγωγών, προώθησης 

εξαγωγικών επιχειρήσεων, επιχειρηματικών αποστολών, Β2Β συναντήσεων 
7. Ενίσχυση υφιστάμενων καλών πρακτικών προγραμμάτων με υψηλά ποσοστά απορρόφησης, όπως 

ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων 
8. Ενίσχυση προγραμμάτων απασχόλησης και όχι ενίσχυση της ανεργίας 
9. Ενίσχυση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων- ελευθέρων 

επαγγελματιών 
10. Ενίσχυση δράσεων έρευνας αγοράς για τοπικά προϊόντα και Δημιουργίας Παρατηρητηρίου- 

Οικονομικού βαρόμετρου, παρακολούθησης, καταγραφής, ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων 
της αγοράς 

Κλείνοντας θα θέλαμε να αναφέρουμε, το σοβαρό θέμα της γραφειοκρατίας και των υπερβολικών 
καθυστερήσεων στην δημοσιοποίηση, αξιολόγηση και υλοποίηση των προγραμμάτων, που ζήσαμε τα 
προηγούμενα χρόνια 
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Δυστυχώς, μια σειρά από δικαιολογητικά τα οποία ζητούνται πολλαπλές φορές, καθυστερήσεις στις 
αξιολογήσεις και ελέγχους, καθώς και στις εκταμιεύσεις  οδηγούν στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των 
επενδυτικών σχεδίων.  
Αυτά είναι ζητήματα που στην νέα προγραμματική περίοδο, πρέπει να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν, 
διότι δημιουργούν αρνητική εικόνα στους επενδυτές, αποθαρρύνοντας πολλούς εξ αυτών να επενδύσουν 
στην περιοχή μας. Πρέπει να αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης των επενδυτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες και 
με απλές και σύννομες διαδικασίες να ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατόν τα επενδυτικά σχέδια. 
Οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Καβάλας παραμένουν στη διάθεσή σας.» 

Εορτασμός 100 χρόνων από το Επιμελητήριο Κεφαλλονιάς-Ιθάκης 

Συμπληρώθηκαν 100 χρόνια 
από την ίδρυση του 
Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς-
Ιθάκης, σε μια λαμπρή τελετή, ο 
πρόεδρος, Σταύρος Σπαθής, 
καλοσώρισε όλους τους 
προέδρους και βράβευσε έξι 
από αυτούς για την προσφορά 
τους στο Επιμελητήριο των 
νησιών μας. 
Ο  Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Κεφαλλονιάς κ. Σταύρος 
Σπαθής, ευχαρίστησε όλους 
όσοι έδωσαν το παρών στην 
εκδήλωση, τους Κεφαλλονίτες επαγγελματίες και πολύ περισσότερο τους καλεσμένους προέδρους ή 
εκπροσώπους Επιμελητηρίων από όλη την Ελλάδα. «Η επίσκεψή σας στο σπίτι μας, στο σπίτι κάθε 
επιχειρηματία και επαγγελματία της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης μας τιμάς ιδιαίτερα», ανέφερε και συνέχισε: 
«Θέλω να εκφράσω τη χαρά και τη συγκίνησή μου, που πήρατε την απόφαση να είσαστε κοντά μας στην 
επετειακή αυτή εκδήλωση. Το εκτιμώ ιδιαίτερα, διότι βρισκόμαστε πλέον στον χειμώνα, που η Κεφαλονιά 
είναι αρκετά πιο δύσκολη ως προς τη πρόσβασή της». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες 
που επικρατούν στην αγορά και την ανάγκη για μια 
αναπτυξιακή πορεία μέσα από την εξέλιξη της 
επιχειρηματικότητας και πρόσθεσε: «Στο πρόσωπο όλων 
σας θα ήθελα να ευχαριστήσω και να τιμήσω αυτούς τους 
ανθρώπους του επιχειρείν όλα τα μέλη του 
Επιμελητήριου μας, αλλά και των υπολοίπων 
Επιμελητηρίων, τους ανθρώπους που μας στηρίζουν και 
μας εμπιστεύονται. Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και 
Ιθάκης τηρώντας το θεσμικό και ουσιαστικό του ρόλο, 
στέκεται αρωγός κάθε προσπάθειας. Ανοίγει ως οφείλει 
δρόμους προς τη πρόοδο. Με αυτό τον τρόπο οφείλουμε 
να τιμήσουμε την ιστορία μας, αποτελεί όμως και για 
εμάς μια σημαντική δέσμευση και ευθύνη για το παρόν 
και το μέλλον». Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Σπαθής ανέφερε: «Η προσπάθεια δεν σταματάει εδώ. Η 
περαιτέρω ανάπτυξη του επιχειρείν και η ισχυροποίηση του θεσμού του Επιμελητηρίου ας είναι ο κοινός μας 
στόχος. Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση ότι όλοι μαζί ενωμένοι, σύμμαχοι μιας κοινής προσπάθειας, σε 
συνεργασία και με την Πολιτεία, θα τα καταφέρουμε ακόμη καλύτερα». 
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Συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας στον εορτασμό των 100 χρόνων 

του Επιμελητηρίου Ιωανννίνων 

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων στις 13 & 14 
Δεκεμβρίου γιόρτασε τα 100 χρόνια από την 
ίδρυση του. Στο εορταστικό κλίμα 
πραγματοποιήθηκαν παράλληλες 
εκδηλώσεις. 
Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων 
από την ίδρυση του Επιμελητηρίου 
Ιωαννίνων το Σάββατο το πρωί συνεδρίασε η 
Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος σύσσωμου του 
συμβουλίου της. Στην συνεδρίαση 
προέδρευσε ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ κος 
Κωνσταντίνος Μίχαλος με τον Πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δρ. Δημήτριο 
Δημητρίου να βρίσκεται τιμητικά στο πάνελ της διοικητικής επιτροπής. 
Οι άνθρωποι των επιμελητηρίων είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις καθώς και να προτείνουν ο 
κάθε ένας από την πλευρά του σχέδια προτάσεων τα οποία πρέπει να υιοθετήσει η κεντρική κυβέρνηση και 
τα αρμόδια υπουργεία για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αλλά και της ελληνικής 
οικονομίας. 
Στην συνεδρίαση της διοικητικής επιτροπής που ήταν ανοιχτή , συμμετείχαν τιμητικά περισσότερα από 35 
Επιμελητήρια της χώρας, κεντρικές εισηγήσεις έκαναν ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ κος Κων/νος Μίχαλος με 
θέμα «Αναπτυξιακή προοπτική της Ελληνικής Οικονομίας -Παραγωγικές Επενδύσεις και 
Εξωστρέφεια» καθώς και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δρ. Δημήτριος Δημητρίου με θέμα «O 
ρόλος των Επιμελητηρίων ως πραγματικού συμβούλου της πολιτείας και η Περιφερειακή ανάπτυξη». Στην 
Διοικητική επιτροπή εκτός των πρόεδρων και των μελών των Επιμελητηρίων τοποθετήθηκε και ο 
περιφερειάρχης Ηπείρου κος Α. Καχριμάνης. 
Οι εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου των 100 χρόνων του Επιμελητηρίου έκλεισαν με την δεξίωση που 
παρέθεσε το ο Πρόεδρος και η διοίκηση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στους πρόεδρους των Επιμελητηρίων, 
στα μέλη τους, στους φορείς καθώς και σε ανθρώπους της επιχειρηματικότητας ενώ μια από τις 
σημαντικότερες στιγμές της βραδιάς, ήταν η αδελφοποίηση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων με αυτό του 
Αργυροκάστρου, υπογράφοντας μνημόνιο αδελφοποίησης και συνεργασίας ενώ οι δύο πλευρές 
δεσμεύτηκαν πολύ σύντομα να πραγματοποιηθούν εμπορικές εκθέσεις στο Αργυρόκαστρο και στα Ιωάννινα. 

Σεμινάρια 

Εφαρμογή για το έτος 2020 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. 
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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, 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.  
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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 

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. 
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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 - 31/1/2020 

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 

8η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών 

Σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομε-

σαίων Επιχειρήσεων» 
Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρη-
ματικών Σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επι-
χειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ. Μεταξύ άλλων, τροποποιείται η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων 
επενδύσεων από τριάντα (30) σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Παράταση προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης στο πρό-

γραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' κύ-

κλος)» 

Με την απόφαση 7556/2198/Α3/2019 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης για την Κατηγορία 
Δικαιούχων Α (Άνεργοι, Μισθωτοί) έως την 17/01/2020 και για την Κατηγορία Δικαιούχων Β (αυτοαπασχο-
λούμενοι) έως την 17/01/2020.  Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του 
ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Οι διευθύνσεις και οι Περι-
φέρειες αρμοδιότητας των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ, αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Αναλυτικής Πρό-
σκλησης. Οι ανωτέρω προθεσμίες είναι οριστικές και η μη τήρησή αυτών οδηγεί στην απόρριψη του επιχει-
ρηματικού σχεδίου. 
Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την ως άνω 
καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν εισήγησης της 
Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη 
δράση, θα εκδίδεται άμεσα η σχετική Απόφαση Ένταξής τους στη Δράση. 
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Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδό-
τησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1 η Πρό-
σκληση: «Φορέας Αρωγός» έως 23/12/2019 
 
Δημοσιεύθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηατοδότησης 
έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1 η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» 
έως 23/12/2019 και ώρα 14:00. Δείτε την απόφαση παράστασης εδώ 

 
6η Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
Δημοσιεύτηκε η έκτη τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρταικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον πενήντα τεσσάρων 
Πράξεων της Πρόσκλησης, καθώς και της τροποποίησης δύο Πράξεων λόγω αύξησης του προϋπολογισμού 
τους, συνολικής επιπελέον δημόσιας δαπάνης 3.195.634,36 ευρώ. Δείτε την απόφαση εδώ 
 

Παράταση, έως 31/01/2020 των υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ποιο-
τικός Εκσυγχρονισμός» 
Δημοσιεύθηκε παράταση, έως την 31/01/2020, της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών 
σχεδίων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ. Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι δεν 
θα δοθεί άλλη  παράταση υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης μετά την λήξη της παρούσας 
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

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 
επιχειρήσεών 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). 
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 
διατάξεις 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: 
α) Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: 

 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 
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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). 

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας για 9.000 ανέργους 

Δύο νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας αναμένεται να προκηρύξει μέσα στο 2020 ο ΟΑΕΔ. 
Το πρώτο πρόγραμμα θα αφορά στο νέο πρόγραμμα δασοπροστασίας που θα απευθύνεται σε 5.000 άτομα, 
ενώ το δεύτερο θα αφορά περίπου 4.000 πτυχιούχους σε φορείς του Δημοσίου. 
Ειδικότερα, για το πρώτο πρόγραμμα σχεδιάζεται ανάλογη προκήρυξη με αυτή του 2018 που θα προβλέπεται 
η πρόσληψη περίπου 5.000 ανέργων στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας. 
Η τοποθέτηση ανέργων αφορά εργασία διάρκειας οκτώ μηνών στην προστασία των δασών. Θα υπάρχει δια-
δικασία μοριοδότησης, από την οποία θα προκύπτουν οι τελικοί ωφελούμενοι μέσα από το μητρώο ανέργων 
του ΟΑΕΔ. Οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για να ενταχθούν στη λίστα επιλογής 
δικαιούχων. 
Το δεύτερο πρόγραμμα θα αφορά σε 4.000 πτυχιούχους σε φορείς του Δημοσίου, αντίστοιχο με αυτό των 
5.500 πτυχιούχων που τρέχει αυτή την περίοδο. 
Αν και στο υπουργείο Εργασίας ασκούνται πιέσεις για την παράταση του προγράμματος, ωστόσο πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση των συμβάσεων. 

 Έργο “Refresh” – Ενημερωτικό πρόγραμμα για την προώθηση των φρέσκων φρούτων & 

λαχανικών στην εσωτερική αγορά 
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) υλοποιεί πρόγραμμα για την προώθηση των φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική αγορά (Γερμανία, Πολωνία & Τσεχία) , σε σύμπραξη με τον 
Παναγροτικό Σύνδεσμο Κύπρου (Συντονιστής), την Bulgarian National Horticultural Union (Βουλγαρία) και την 
Διεπαγγελματική Ένωση Φρούτων και Λαχανικών OIPA PRODCOM Legume Fructe (Ρουμανία). Τα προς 
προώθηση προϊόντα είναι : ακτινίδιο, ροδάκινο , κεράσι καρπούζι, μήλο , πορτοκάλι , φράουλα, βερίκοκο, 
μαντόρα και ντομάτα. 
Το έργο στοχεύει στην αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στις αγορές – στόχους μέσω της 
ενημέρωσής τους για την ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει φρούτα και λαχανικά. Δικαίωμα 
συμμετοχής στις δράσεις του προγράμματος έχουν επιχειρήσεις /συνεταιριστικές οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή / εμπορία και διάθεση φρέσκων φρούτων και λαχανικών , καθώς και 
επιχειρηματίες / στελέχη επιχειρήσεων – μελών των Επιμελητηρίων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
παραγωγής / εμπορίας / διάθεσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών. 
Βασικά κριτήρια για την επιλογή των επιχειρήσεων  /παραγωγών θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων , η κλαδική 
προέλευσή τους , η εξαγωγική τους δραστηριότητα, η ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 
προγράμματος και η ημερομηνία υποβολής /εκδήλωσης του ενδιαφέροντός τους για τη συμμετοχή τους. 
Βεβαίως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ποσοτικό κριτήριο , καθώς τα περίπτερα είναι «θεσμικά» που 
σημαίνει ότι θα υπάρχει ενιαίος χώρος 40-50τ.μ. για όλους (και από τις τέσσερις χώρες). Από Ελληνικής 
πλευράς εκτιμούμε καθίσταται δυνατή η συμμετοχή πέντε τουλάχιστον επιχειρηματιών / παραγωγών σε 
κάθε δράση. Σε όσους επιλεγούν να συμμετάσχουν , το πρόγραμμα θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και 
διαμονής τους , καθώς επίσης και αυτά της αποστολής των προϊόντων / δειγμάτων τους. 
Κατά το έτος 2020 πρόκειται να διεξαχθούν οι εξής εκδηλώσεις :  

 Συμμετοχή στην Fruit Logistika 2020 (05-07/02) στο Βερολίνο και παράλληλα , διοργάνωση 
ενημερωτικής εκδήλωσης 

 Συμμετοχή στην Top Gastro & Hotel 2020 (1-3/10) στην Πράγα και παράλληλα διοργάνωση 
ενημερωτικής εκδήλωσης 

 Συμμετοχή στην World Food Poland 2020 (21-23/04) στη Βαρσοβία και παράλληλα διοργάνωση 
ενημερωτικής εκδήλωσης 

Διοργάνωση ειδικού διαγωνισμού μέσω κοινωνικών δικτύων για νέους με δώρα ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
Διανομές φρούτων σε ανοικτές αγορές στις τρίτες χώρες. 
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Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να συμμετάσχουν σε δράσεις ενημέρωσης (εκδηλώσεις), ως μέλη 
επιχειρηματικών αποστολών για τις ανάγκες εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε αγορά – στόχο 
, σε δράσεις προώθησης (εκθέσεις, διανομές σε σημεία πώλησης – Road Shows) καθώς και σε διεθνείς 
εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε αγορά – στόχο. Επίσης θα συμμετάσχουν ως προμηθευτές 
αναγκαίων ποσοτήτων προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες διανομών σε σημεία πώλησης 
και σε κεντρικές πλατείες των αγορών – στόχων. 
Για καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων λειτοπυργεί ήδη ιστοσελίδα για το έργο www.refreshyour-

life.eu , καθώς και λογαριασμοί στο facebook / instagram (@refreshyourlife).  
Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν  στο πρόγραμμα , παρακαλούμε να δηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους στο Επιμελητήριο Καβάλας στα τηλ 2510 222212 εσωτ. 4 (κα. Σούζη Μαυρομμάτη), ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@chamberofkavala.gr, έως την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019. 

Ο Ακρόλιθος βραβεύεται για 3η φορά στα European Business Awards 

Τον τίτλο του “National Winner” κατέκτησε η εταιρεία «ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ» για ακόμη μια φορά, εκπροσωπώντας 
μαζί με άλλες εταιρίες την Ελλάδα στον διαγωνισμό “European Business Awards” που ολοκληρώθηκε στην 
Πολωνία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Γιάννης Χατζησάββας και ο Διευθυντής Εξαγωγών κ. 
Χριστόδουλος Ράντης, βρέθηκαν την Πέμπτη 5/12/2019 στην Βαρσοβία για να παραλάβουν το βραβείο της 
εταιρείας.  
Τον τίτλο του “National Winner” κατέκτησε η εταιρεία 
«ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ» για ακόμη μια φορά, εκπροσωπώντας μαζί 
με άλλες την Ελλάδα στον διαγωνισμό “European Business 
Awards” που ολοκληρώθηκε στην Πολωνία. Ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας κ. Γιάννης Χατζησάββας και ο 
Διευθυντής Εξαγωγών κ. Χριστόδουλος Ράντης, βρέθηκαν 
την Πέμπτη 5/12/2019 στην Βαρσοβία για να παραλάβουν 
το βραβείο της εταιρείας. Και να συμμετάσχουν στο τελικό. 
Μάλιστα είναι η 3η φορά που βραβεύεται στα Ευρωπαϊκά 
βραβεία η εταιρεία, οι άλλες δύο ήταν το 2016 και 2018 
στον διαγωνισμό. Οι συμμετοχές για το 2019, ήταν 120.000 
από 33 χώρες από τις οποίες οι 2700 εταιρίες που 
επιλέχθηκαν από την επιτροπή έλαβαν τον τίτλο “One to 
Watch” στην συνέχεια, από τις συγκεκριμένες εταιρείες 
επιλέχθηκαν ανά χώρα οι καλύτερες με τίτλο “National 
Winner”, δηλαδή ως «οι καλύτερες της χώρας», οι οποίες 
πέρασαν και στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού. Μια από 
τις λίγες αυτές εταιρείας είναι και ο ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ, που έλαβε 
το βραβείο στην κατηγορία “The Chairman’s Selection Award”. Είναι η 12η χρονιά που διεξάγεται ο 
διαγωνισμός των European Business Awards με κύριο στόχο να στηριχθεί και να δημιουργηθεί μια πολύ πιο 
δυνατή επιχειρηματική κοινότητα στην Ευρώπη. Λίγα λόγια για τον «ΑΚΡΟΛΙΘΟ» Η εταιρεία «ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ» 
ιδρύθηκε το 1979. Ξεκίνησε ως ατομική επιχείρηση και σταδιακά εξελίχθηκε σε μια δυναμική παγκόσμια 
εταιρεία στα φυσικά πετρώματα με εξαγωγές σε πάνω από 90 χώρες που ξεπερνούν το 80% του τζίρου της. 
Μάλιστα τα τελευταία χρόνια η εταιρεία δεν σταμάτησε να επενδύει στον εκσυγχρονισμό και επέκταση των 
μονάδων παραγωγής, η οποία παραμένει στα Κηπιά του Δήμου Παγγαίου, όπου βρίσκονται τα λατομεία 
Σχιστόλιθου Καβάλας, που είναι και η βασική πηγή πρώτης ύλης. Παράλληλα η εταιρεία δραστηριοποιείται 
στην παραγωγή βότσαλων κατέχοντας μεγάλο ποσοστό παραγωγής στο περίφημο βότσαλο Θάσου. Το 2019, 
η εταιρεία «ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ» κλείνει τα σαράντα της χρόνια. 
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Μέχρι το τέλος του χρόνου η καταχώρηση διακριτικών τίτλων των τουριστικών καταλυ-

μάτων 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων να προχωρήσουν 
στην καταχώρηση των Διακριτικών Τίτλων επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και 
Διαμερισμάτων. 
Ο διακριτικός τίτλος των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) 
εγκρίνεται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των νόμων 3419/2005 (Α΄297) και 4441/2016 (Α΄27). Οδηγίες για τον έλεγχο και την καταχώρηση 
των διακριτικών τίτλων των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων στο ΓΕΜΗ: 
Για την καταχώρηση του διακριτικού σας τίτλου θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση προέγκρισης διακριτικού 
τίτλου στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.  
Η Υπηρεσία, αφού ολοκληρώσει την έρευνα στο Μητρώο του Γ.Ε.ΜΗ., θα απαντήσει εάν ο διακριτικός τίτλος 
που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος ή όχι. 
Για την δήλωση διακριτικού τίτλου σε υποκατάστημα θα πρέπει οι αιτούντες να προσκομίσουν στην 
υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την έναρξη του υποκαταστήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
Σε περίπτωση που λάβουν αρνητική απάντηση θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση προέγκρισης για 
διαφορετικό Διακριτικό Τίτλο ακολουθώντας και πάλι την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω. 
Σε περίπτωση θετικής απάντησης τότε: 
 Α) αν πρόκειται για εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής, η καταχώριση του διακριτικού σας τίτλου 
πραγματοποιείται με την υποβολή της αίτησης τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και 
την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης. 
Β) αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, τότε η καταχώριση του διακριτικού τίτλου πραγματοποιείται με την 
υποβολή αίτησης για την καταχώρηση διακριτικού τίτλου στο Γ.Ε.ΜΗ. για την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.  
  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Νόμου 4582/2018, μετά την καταχώρηση του 
διακριτικού τίτλου στο ΓΕΜΗ, η υπόχρεη επιχείρηση θα πρέπει εντός 30 ημερών να προσκομίσει τη σχετική 
ανακοίνωση ΓΕΜΗ στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και για να μην επιβληθούν πρόστιμα, παρακαλούμε τις 
επιχειρήσεις Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και Διαμερισμάτων να ολοκληρώσουν την διαδικασία 
προέγκρισης διακριτικού τίτλου στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ άμεσα, ώστε να υπάρξει το χρονικό περιθώριο για τη 
γνωστοποίηση του διακριτικού τίτλου στη Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού έως 31/12/2019.  

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος Φορολογικός Νόμος  

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (201Α/ 12.12.2019) ο νέος φορολογικός νόμος, ο οποίος- εκτός από τις μειώσεις 
φόρων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, καθώς και τις εκπτώσεις για τις δαπάνες ανακαίνισης- 
περιλαμβάνει και τη διάταξη για την παροχή του έκτακτου επιδόματος των 700 ευρώ σε πολύτεκνους, ΑμεΑ 
και ευάλωτα νοικοκυριά. Σύμφωνα, δε, με το οικονομικό επιτελείο, από το επόμενο έτος αναμένεται να 
υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις σε ΕΝΦΙΑ και φόρο επιχειρήσεων, αλλά και στο τέλος επιτηδεύματος, αλλά 
και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 

Ασφαλιστικό: Με έξι μεταβλητές η μείωση των εισφορών των μισθωτών έως το 2023 
Από έξι παράγοντες, που όλοι τους έχουν δημοσιονομικό "παρονομαστή", εξαρτάται ο τελικός ρυθμός, αλλά 
και το "μείγμα" της υλοποίησης της κυβερνητικής εξαγγελίας περί μείωσης των εισφορών των μισθωτών 
κατά 5 μονάδες από το 2020 έως το 2023. 
Πρώτα -πρώτα, σημαντικός παράγοντας για τις αποφάσεις ελάφρυνσης του μη μισθολογικού κόστους των 
επιχειρήσεων τα επόμενα 4 χρόνια είναι το δημοσιονομικό κόστος των ειλημμένων αποφάσεων ΣτΕ για ν. 
Κατρούγκαλου αλλά και των αναμενόμενων δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στις περικοπές, 
κυρίως,  του  2015-2016 (με βάση τη νομοθεσία του 2011-2012). 
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Παράλληλα, σημαντικός παράγοντας που θα κρίνει τις εξαγγελθείσες παρεμβάσεις στις εισφορές των 
μισθωτών είναι ο ρυθμός καταβολής των ολοένα και αυξανόμενων εκκρεμών συντάξεων, αλλά και το τι θα 
γίνει με την  "13η σύνταξη" στο τέλος του 2020.  
Εκκρεμούν επίσης, οι αποφάσεις για το νέο κατώτατο  μισθό, στα μέσα του νέου έτους. 
Εξάλλου, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για το αν και κατά πόσο θα μειωθεί ο στόχος του πρωτογενούς 
πλεονάσματος. 
Όλα αυτά τα "μέτωπα", τα οποία είτε είναι καθαρά δημοσιονομικά, είτε έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, θα 
καθορίσουν τις τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης σε σχέση με το πότε ακριβώς και κατά πόσο θα μειωθούν 
οι εισφορές των μισθωτών. 
Ήδη, πάντως, το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2019, το οποίο έχει καταθέσει στη Βουλή το ΥΠΟΙΚ 
από τον περασμένο μήνα, προβλέπει τη μείωση των εισφορών των πλήρως απασχολούμενων κατά 0,9% από 
την 1/7/2020, αν και το σχετικό μέτρο θα προβλέπεται στο νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να φέρει στη 
Βουλή το Υπ. Εργασίας τον ερχόμενο Ιανουάριο. 

Tι αλλάζει στις εισφορές για "μπλοκάκια" και αποδείξεις δαπάνης το 2020 
Αλλάζει άρδην το "καθεστώς" των ασφαλιστικών εισφορών για όσους πληρώνονται με δελτίο παροχής 
υπηρεσιών (μπλοκάκι) και είναι παράλληλα μισθωτοί, αλλά και για όσους αμείβονται με τίτλο κτήσης 
(απόδειξη δαπάνης) από το 2020. 
Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται από ασφαλιστικές εισφορές οι αμοιβές με "μπλοκάκι" όσων είναι ταυτόχρονα 
και μισθωτοί.  Συνεπώς, όσοι είναι μισθωτοί σε μία επιχείρηση  και παράλληλα αμείβονται με "μπλοκάκι", 
θα πληρώσουν,  το 2020 μαζί με τους εργοδότες τους εισφορές μόνο για τη μισθωτή απασχόλησή τους. Για 
τις αποδοχές από το μπλοκάκι δεν θα πληρώνουν καθόλου ασφαλιστικές εισφορές. 
Παράλληλα, απαλλάσσονται, το 2020, από εισφορές οι αμοιβές όσων κόβουν απόδειξη δαπάνης, με την 
προϋπόθεση ότι οι αμοιβές αυτές δεν ξεπερνάνε τα 3.000 ευρώ ετησίως. 
Για τις αμοιβές με απόδειξη δαπάνης που υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ δεν έχει ακόμα ξεκαθαρισθεί το 
"καθεστώς" των εισφορών, αν και το πιθανότερο είναι να υπαχθούν σε κάποια "κλίμακα" εισφορών. 
Όσον αφορά τα "μπλοκάκια" με πάνω 2 εργοδότες  (εφόσον δεν είναι παράλληλα μισθωτοί και, έτσι, 
απαλλαγούν από τις εισφορές στο "μπλοκάκι"), οι οποίοι σήμερα πληρώνουν εισφορές σαν να είναι 
ελεύθεροι επαγγελματίες, παραμένει ανοιχτό αν θα υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των 
εισφορών τους  ή θα υπαχθούν στο σχεδιαζόμενο σύστημα των προκαθορισμένων εισφορών, το οποίο θα 
ισχύσει, από το 2020, για όλους τους επαγγελματίες, δηλαδή θα πληρώνουν  τουλάχιστον τις  κατώτατες 
εισφορές των 210 ευρώ/μήνα ανεξαρτήτως εισοδήματος). 
Τέλος, σχετικά, με τα "μπλοκάκια" με έως 2 εργοδότες (εφόσον δεν είναι παράλληλα μισθωτοί και, έτσι, 
απαλλαγούν από τις εισφορές στο "μπλοκάκι") θα συνεχίσουν το 2020 –σύμφωνα με το βασικό σενάριο– να 
υπάγονται στο ίδιο "καθεστώς" που υπάγονται και σήμερα, δηλαδή θα πληρώνουν μαζί με τους εργοδότες 
τους τις ασφαλιστικές εισφορές ύψους 27,1%. 
Πιο αναλυτικά, οι προωθούμενες αλλαγές συνολικά για τα μπλοκάκια και τις αποδείξεις δαπάνης, σύμφωνα 
με τον έως τώρα κυβερνητικό σχέδιο, "τρέχουν" ως εξής: 
 

Τι θα ισχύσει για τους μισθωτούς που κόβουν –παράλληλα– μπλοκάκι 

 
Υπενθυμίζεται πως με βάση το νόμο Κατρούγκαλου, από την 1η/1/2017, επιβλήθηκαν ασφαλιστικές 
εισφορές  στους αμειβόμενους με "μπλοκάκι" ακόμα και για όσους ήταν παράλληλα και μισθωτοί 
εργαζόμενοι. 
Οι εισφορές αυτές  (υπέρ της κύριας ασφάλισης και υγείας) ανήλθαν, κατά το 2017 και το 2018, στο 26,9% 
των καθαρών –μετά φόρων– μηνιαίων  αποδοχών από το μπλοκάκι και στο 20,2% επί των καθαρών –μετά 
φόρων – αποδοχών κάθε μήνα  (από μπλοκάκι) από την 1η/1/2019. 
Μάλιστα, ακόμα και αν οι μηνιαίες αποδοχές ήταν κάτω από το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα, δηλαδή 
κάτω από τα 650 ευρώ, επιβάλλονταν (κατώτατες) εισφορές επί των 650 ευρώ, ύψους 175 ευρώ. 
Οι εισφορές αυτές, σύμφωνα με το σχέδιο στο οποίο έχει καταλήξει το Υπουργείο Εργασίας, θα πάψουν να 
ισχύουν από την 1η/1/2019 και καμία άλλη εισφορά δεν επιβληθεί επ΄αυτών. 
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Τι θα ισχύσει για τις αποδείξεις δαπάνης 

 
Επίσης, όσον αφορά  τις αποδείξεις δαπάνης,  σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει από την 
1η/1/2019,  επιβλήθηκαν εισφορές 20,2% υπέρ της κύριας ασφάλισης και της υγείας  επί των καθαρών –μετά 
φόρων– αποδοχών μέσω αυτής της εργασιακής σχέσης. 
Οι εισφορές αυτές –όπως και στην περίπτωση του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (μπλοκάκι)– επιβάλλονταν 
σε όσους αμείβονται με αυτόν τρόπο, ανεξάρτητα από το αν ήταν παράλληλα μισθωτοί ή ελεύθεροι 
επαγγελματίες κλπ. Ωστόσο, δεν ισχύουν για όσους κόβουν απόδειξη δαπάνης, οι ελάχιστες εισφορές που 
ισχύουν για τα "μπλοκάκια" με πάνω από 2 εργοδότες και τους επαγγελματίες. 
Και αυτές οι εισφορές, όπως σχεδιάζει το Υπ. Εργασίας, θα καταργηθούν αλλά μόνο για όσους εισπράττουν 
έως 3000 ευρώ ετησίως με απόδειξη δαπάνης. 
Επίσης, καμία άλλη νέα ασφαλιστική εισφορά δεν θα επιβληθεί στις αμοιβές με απόδειξη δαπάνης μέχρι του 
προαναφερθέντος επιπέδου. 
Όσον αφορά τις αμοιβές με απόδειξη δαπάνης οι οποίες, σε ετήσια βάση, ξεπερνούν τις 3000 ευρώ, το 
Υπουργείο Εργασίας δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το "καθεστώς" των εισφορών το οποίο θα ισχύσει, αν και 
σύμφωνα με το βασικό σενάριο θα υπάρχει κάποια "κλίμακα" ασφαλιστικών κρατήσεων για αυτήν την 
κατηγορία. 
 

Τι θα ισχύσει για τα "Μπλοκάκια" με πάνω από 2 εργοδότες 
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, επίσης,  πως δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει η στάση του Υπ. Εργασίας σε σχέση με 
όσους κόβουν "μπλοκάκι" σε πάνω από 2 εργοδότες. 
Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όσοι κόβουν  "μπλοκάκι" σε πάνω από 2 εργοδότες (πχ, 3,4, 5 
κλπ.), υπάγονται στο "καθεστώς" των εισφορών που διέπει τους ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή 
καταβάλλουν κάθε μήνα εισφορές 20,2% (υπέρ της κύριας ασφάλισης και υγείας)  επί των καθαρών –μετά 
φόρων– αποδοχών τους από κάθε έναν από τους εργοδότες τους, με ελάχιστες –όμως– εισφορές να 
ανέρχονται στο ποσό των 175 ευρώ, ακόμα και αν οι καθαρές αποδοχές τους (από καθένα εργοδότη), σε 
μηνιαία βάση, ανέρχονται κάτω από το επίπεδο των 650 ευρώ. 
Στην περίπτωση που  με βάση το σχεδιαζόμενο νέο Ασφαλιστικό, τα "μπλοκάκια" με πάνω από 2 εργοδότες 
συνεχίσουν και το 2020 να υπάγονται  στο "καθεστώς" που θα διέπει τους ελεύθερους επαγγελματίες, 
τότε   (εφόσον δεν είναι παράλληλα μισθωτοί και, έτσι, απαλλαγούν από τις εισφορές στο "μπλοκάκι") θα 
πρέπει να πληρώνουν κάθε μήνα, τουλάχιστον τις κατώτατες εισφορές για κάθε αμοιβή από κάθε ένα από 
τους εργοδότες τους, ύψους 210 ευρώ. 
 

Τι θα ισχύσει για τα "Μπλοκάκια" με έως 2 εργοδότες   

 
Όσον αφορά, τα "μπλοκάκια" με έως 2 εργοδότες  (δηλαδή με 1 ή 2), με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, 
μοιράζονται τις ασφαλιστικές εισφορές τους (συνολικά 27,1%)  με τους εργοδότες τους.  Εισφορές κοντά στο 
16% πληρώνουν οι εργοδότες επί των μικτών (προ φόρων) αποδοχών, ενώ εισφορές κοντά στο 9% 
καταβάλλουν οι εργαζόμενοι επί των μετά φόρων αποδοχών τους. 
Κύκλοι του Υπ. Εργασίας αναφέρουν πως το "καθεστώς" αυτό θα συνεχίσει, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, 
να ισχύει και το 2020 και θα αφορά μόνο τα "μπλοκάκια" με έως 2 εργοδότες που δεν είναι παράλληλα και 
μισθωτοί , καθώς –όπως προαναφέρθηκε – οι μισθωτοί που κόβουν παράλληλα και "μπλοκάκι" δεν θα 
πληρώνουν εισφορές για τις αμοιβές από το "μπλοκάκι".

Παρατείνεται κατά 4 μήνες, το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας της 1ης κατοικίας 

Παρατείνεται κατά 4 μήνες, το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας της 1ης κατοικίας. Όπως αναφέρει το 
υπουργείο Οικονομικών στο Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε την Παρασκευή, περιλαμβάνεται διάταξη του 
υπουργείου Οικονομικών με την οποία παρατείνεται το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας της 1ης κατοικίας 
μέχρι και 30 Απρίλιου 2020 καθώς, το πλαίσιο προστασίας έπαυε να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 
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Πρόσκληση της ΕΝΕ (ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος) προς όλους τους εργαζομένους σε ι-

διωτικές επιχειρήσεις της χώρας για συμμετοχή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα κα-

τάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων/ δεξιοτήτων 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος προσκαλεί όλους τους εργαζόμενους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας, 
που εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας, να παρακολουθήσουν τα κάτωθι 

επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων/δεξιοτήτων.  Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 1: «Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων, που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας 

υγείας». Το πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 98 ωρών και θα καταρτιστούν 660 άτομα.  Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 2: «Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα». Το 
πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 100 ωρών και θα καταρτιστούν 350 άτομα. Στόχος: Η ανάπτυξη/ενίσχυση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων. Μέθοδος κατάρτισης: Συνδυασμός δια ζώσης, ασύγχρονης και 
σύγχρονης μορφής εκπαίδευσης. Μετά, το πέρας διεξαγωγής των προγραμμάτων κατάρτισης, θα διεξαχθούν 
εξετάσεις πιστοποίησης, από Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ με βάση το πρότυπο EN ISO 
17024, με μία (1) υποχρεωτική επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας. Ωφελούμενοι: 1.010 εργαζόμενοι 
(μισθωτοί) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή 
μερικής απασχόλησης ή εποχικής απασχόλησης). Επίδομα: Οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5€ ανά ώρα 
κατάρτισης. Συμμετοχή: Δυνατότητα συμμετοχής και στα δύο (2) προγράμματα. Χρηματοδότηση: Τα 
προγράμματα θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση & πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων - 
δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εργασιακής ικανότητας επαγγελματιών τομέα υγείας», με κωδικό ΟΠΣ 
5002647, που έχει ενταχθεί προς συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020». Διαδικασία συμμετοχής: Ηλεκτρονικές αιτήσεις στο 
https://www.energo-ene.gr/ , Πληροφορίες: info@energo-ene.gr. Περίοδος υποβολής: 1ος κύκλος: 
7/11/2019 έως 9/12/2019 , 2ος κύκλος: 23/12/2019 έως 22/1/2020. 

Πρωτοβουλία Blue Prototype των Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), Ελληνικό Κέντρο 

Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και Περιφέρεια Αττικής – υποβολή προτάσεων, μέχρι 31 

Δεκεμβρίου 2019 

Το ΕΛΚΕΘΕ, πιστό στην αποστολή του για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στη θαλάσσια 
οικονομία, ανακοίνωσε την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων 
στον Β κύκλο της πρωτοβουλίας Prototype, που για τον τρέχοντα κύκλο εστιάζει στη θάλασσα και ονομάζεται 
‘Blue Prototype by TEE, HCMR-ΕΛΚΕΘΕ and Attica Region’. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, το 
‘Blue Prototype’ υλοποιείται σε συνεργασία των ΤΕΕ και ΕΛΚΕΘΕ, ως πιλοτική δράση στο πλαίσιο του 
συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υπό την Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία «Interreg MED» ερευνητικού προγράμματος MISTRAL (Mediterranean Innovation STRA-
tegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth). Στο έργο του MISTRAL συμμετέχει 
το ΕΛΚΕΘΕ και η Περιφέρεια Κρήτης μαζί με 24 φορείς από οκτώ χώρες της Μεσογείου. Έχει προηγηθεί ο 
πρώτος κύκλος του Prototype by TEE and Attica Region που συνέβαλε στην ενίσχυση και προώθηση 
καινοτόμων ιδεών και start-up επιχειρήσεων την περίοδο 2017-2018. Σε αυτόν τον κύκλο, στόχος των φορέων 
που συμπράττουν στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία είναι η υποστήριξη καινοτόμων ιδεών, ατομικών ή 
ομαδικών, ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών, σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία. 
Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι από όλη την Ελλάδα να καταθέσουν τις καινοτόμες ιδέες τους πάνω στο 
θέμα της θαλάσσιας οικονομίας, και ειδικότερα σε πέντε συγκεκριμένες διαφορετικές δραστηριότητες που 
εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή στρατηγική «Γαλάζια Ανάπτυξη» (Blue Growth) και είναι οι εξής: • θαλάσσια 
υδατοκαλλιέργεια [Marine Aquaculture (MA)] και αλιεία μικρής κλίμακας [Small Scale Fisheries (SSF)] • 
θαλάσσια βιοτεχνολογία [Marine Biotechnology] • παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός [Coastal and Mari-
time Tourism] • θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [Marine Renewable Energy (MRE)] • θαλάσσια 
επιτήρηση [Maritime Surveillance] Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2019 στο prototype.tee.gr, ενώ η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και δωρεάν. Η 
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πρωτοβουλία θα εκτυλιχθεί σε 3 φάσεις. Στην πρώτη θα επιλεγούν οι συμμετέχοντες και θα σχηματιστούν οι 
ομάδες ανάλογα με τους θεματικούς άξονες, στη δεύτερη φάση οι ομάδες που θα προκριθούν θα 
συμμετάσχουν σε μια σειρά από σεμινάρια-εργαστήρια (workshops) σε θέματα στρατηγικών δημιουργίας 
αξίας στο πεδίο της θαλάσσιας οικονομίας, υποστηριζόμενοι από ειδικούς μέντορες. Στην Τρίτη φάση, τον 
Μάιο του 2020, έως δύο από τις ομάδες που θα διακριθούν με βάση τη βαθμολογία τους, θα συμμετάσχουν 
στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου MISTRAL. Ο διαγωνισμός θα 
διεξαχθεί στην περιοχή Τουλόν της Γαλλίας στο πλαίσιο της διεθνούς δημόσιας επίδειξης καινοτόμων 
επιχειρήσεων 'Murex festival' Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν στις ιστοσελίδες του 
ΕΛΚΕΘΕ, του ΤΕΕ και στην ειδική ιστοσελίδα του επιταχυντή https://prototype.tee.gr/ . Τεχνική υποστήριξη 
για την ηλεκτρονική υποβολή των Προτάσεων θα παρέχεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: 
prototype@central.tee.gr και στο τηλέφωνο (+30) 210 329 1735. 

Χωρίς πρόστιμο έως 31/03 οι δηλώσεις των πραγματικών τετραγωνικών στους Δήμους 

Έως τις 31 Μαρτίου 2020 έχουν προθεσμία εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα να 
δηλώσουν στους Δήμους τους τα σωστά στοιχεία για τα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, προκειμένου 
να υπολογίζονται σωστά τα δημοτικά τέλη και εισφορές. Με τροπολογία που ψηφίστηκε απαλλάσσονται από 
πρόστιμα και αναδρομικά όσοι ιδιοκτήτες είχαν λανθασμένα δηλωμένα εμβαδά- υπήρχαν δηλαδή 
αποκλίσεις ανάμεσα σε αυτό που είχε δηλωθεί στο Δήμο και στα όσα δηλώνουν στο έντυπο Ε9 της εφορίας. 
Η ρύθμιση ήταν πρωτοβουλία του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου και ήρθε ύστερα από επίμονα 
αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ την τελευταία πενταετία για το θέμα. Δίνει το δικαίωμα σε κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου 
που έχει δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ το ακίνητό του με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, να το 
διορθώσει χωρίς την επιβολή προστίμων για το παρελθόν, και χωρίς αναδρομικές χρεώσεις πολλών ετών, 
όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων. Πρόκειται δε για ένα 
μέτρο, που όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ, θα φέρει αυξημένα έσοδα και στους Δήμους 
της χώρας, αφού αφορά τον υπολογισμό για τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ΤΑΠ και δημοτικό φόρο, ενώ 
δηλώνονται κάθε είδους ακίνητα, ήτοι κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς και 
κοινόχρηστους χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, 
νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών είναι μέχρι την 31η 
Μαρτίου 2020, αλλά η πληρωμή των πρόσθετων εμβαδών θα αρχίσει από την 1.1.2020, όποτε και αν 
δηλωθούν. 

Πόσο ωφελούνται μισθωτοί και συνταξιούχοι από τη μείωση της φορολογίας 
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (201Α/ 12.1.2.2019) ο νέος φορολογικός νόμος, ο οποίος- εκτός από τις μειώσεις 
φόρων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, καθώς και τις εκπτώσεις για τις δαπάνες ανακαίνισης- 
περιλαμβάνει και τη διάταξη για την παροχή του έκτακτου επιδόματος των 700 ευρώ σε πολύτεκνους, ΑμεΑ 
και ευάλωτα νοικοκυριά. Σύμφωνα, δε, με το οικονομικό επιτελείο, από το επόμενο έτος αναμένεται να 
υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις σε ΕΝΦΙΑ και φόρο επιχειρήσεων, αλλά και στο τέλος επιτηδεύματος, αλλά 
και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 
Με τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 9% από το 22% για τα νοικοκυριά, θα υπάρξει άμεσο όφελος 
για τους συνταξιούχους όλων των ταμείων με την καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου. 
Όσοι μισθωτοί του δημόσιου τομέα λαμβάνουν πάνω από 617 ευρώ κάθε μήνα και δεν έχουν παιδιά θα 
έχουν αύξηση το επόμενο έτος έως 14,75 ευρώ τον μήνα. Με παιδιά, τα κέρδη ανέρχονται σε έως 13,33 ευρώ 
τον μήνα (ένα παιδί και εισόδημα πάνω από 633 ευρώ), ή σε 16,67 ευρώ (δύο παιδιά και αποδοχές 700 ευρώ 
τον μήνα). Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα χωρίς παιδιά θα δουν τον Ιανουάριο αύξηση έως 12,64 ευρώ, 
έως 11,43 ευρώ εάν έχουν ένα παιδί, ή 14,29 ευρώ εάν έχουν δύο παιδιά. Τα οφέλη αυξάνονται όσο 
μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των παιδιών (επιπλέον 18 ευρώ τον μήνα, ή 220 ευρώ ετησίως για κάθε 
επιπλέον παιδί). Ακόμη μεγαλύτερα οφέλη, έως 1.400 ευρώ τον χρόνο, θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 
αλλά το 2021 και εφόσον δηλώνουν κέρδη. 
Παράλληλα, μειώνεται στο 5% ο φόρος στα μερίσματα και στο 24% για τις επιχειρήσεις. 
Για τα ακίνητα, εκτός του "παγώματος" του ΦΠΑ και της αναστολής του φόρου υπεραξίας, προβλέπονται 
εκπτώσεις για την ανακαίνιση της κατοικίας. Ενώ, όσοι κάνουν χρήση της έκπτωσης φόρου για δαπάνες 
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ανακαίνισης, δεν θα χάνουν την έκπτωση 5% που ισχύει αυτομάτως για όλους τους ιδιοκτήτες που 
εισπράττουν ενοίκια. 
Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, μέρος των δαπανών για εργασίες και υπηρεσίες ανακαίνισης (εξαιρούνται 
οι αγορές υλικών) θα επιστρέφεται ως μείωση φόρου το επόμενο έτος και σε βάθος 4ετίας. Το μέτρο θα 
ισχύσει για τρία χρόνια: για δαπάνες που θα γίνουν την περίοδο 2020- 2022 και για εισοδήματα που θα 
δηλωθούν στην τριετία 2021- 2023, κατά τα οποία και θα εκπίπτει το 40% της δαπάνης από τον φόρο 
(επιμεριζόμενο σε 4 χρόνια συνολικά). 
Σημαντική θεωρείται και η διάταξη που διαγράφει εφάπαξ όλα τα υπόλοιπα οφειλών στην εφορία ύψους 
έως 10 ευρώ, συνολικά ανά οφειλέτη ή νομικό πρόσωπο. Το μέτρο αφορά σε έναν στους οκτώ οφειλέτες 
(500.000 οφειλέτες από τους συνολικά 4 εκατομμύρια ΑΦΜ που χρωστούν 105 δισ. ευρώ στην εφορία). 
Ταυτόχρονα, καθιερώνεται μηχανισμός που περιοδικά θα διαγράφει απλήρωτα χρέη κάτω από 1 ευρώ, ώστε 
να μην σωρεύονται άχρηστα βάρη. 
Στις δαπάνες με ηλεκτρονικές πληρωμές, τέλος, από την 1η Ιανουαρίου θα απαιτείται να δαπανάται με 
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών το 30% του εισοδήματος για να μην υπάρξει "πέναλτι". Ωστόσο, δεν θα 
απαιτείται να καλυφθεί το 30% για ποσά διατροφής διαζυγίου, όπως και για ποσά πληρωμής εισφοράς 
αλληλεγγύης. Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα 50.000 ευρώ και καταβάλει 
7.000 ευρώ για διατροφή και 2.000 ευρώ για εισφορά αλληλεγγύης, θα υποχρεούται σε ηλεκτρονικές 
δαπάνες 12.300 ευρώ (30% Χ 41.000 ευρώ). Εάν ο ίδιος πληρώνει ταυτόχρονα περισσότερα από 25.800 ευρώ 
σε φόρους εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ενοίκια για τον ίδιο ή προστατευόμενα τέκνα- φοιτητές κ.ά., τότε θα 
υποχρεούται σε 20% δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (8.600 ευρώ αντί 12.300 ευρώ). 

Υπομνηστικό προς τους οικονομικούς φορείς σχετικά με τη χορήγηση δασμολογικών πο-

σοστόσεων/ αναστολών από 1.7.2020 

Η Δ/νση Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
ενημερώνει ότι ο κατάλογος των αιτημάτων για δασμολογικές ποσοστώσεις/αναστολές που θα ισχύσουν από 
1.7.2020 είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής και συγκεκριμένα στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=el . Οι ενδιαφερόμενοι 
παραγωγοί ή οι επαγγελματικές Ενώσεις τους καλούνται να ενημερωθούν από τον παραπάνω σύνδεσμο 
σχετικά με τυχόν προϊόντα ενδιαφέροντός τους και, εφόσον επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση για κάποιο 
αίτημα, να επικοινωνήσουν α) με τη Δ/νση Εμπορικών Καθεστώτων  και β) με την αρμόδια υπηρεσία της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου τ.ε., ώστε οι 
αντιρρήσεις τους να διαβιβαστούν έγκαιρα στην αρμόδια Επιτροπή Δασμολογικής Οικονομίας (Economic Ta-
riff Questions Group) της Ε. Επιτροπής. 
Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα χορήγησης δασμολογικών αναστολών/ποσοστώσεων μπορούν 
να αναζητηθούν στο αναφερόμενο ως σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Εμπορικών Καθεστώτων  (διαθέσιμο στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ Β43ΔΦ-94Ψ) και στην υπ' αριθμ. 2011/C 363/02 Ανακοίνωση της 
Ε. Επιτροπής (C 363/13.12.2011) 

Διατάξεις ν. 4635/2019, για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 

Για τη ριζική αναμόρφωση και κατοχύρωση της προγραμματικής διάστασης του εθνικού ΠΔΕ, με το π.δ. 
147/2017 συστήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.) με κύριες αρμοδιόττες την κατάρτιση του 
«Εθνικού προγράμματος Ανάπτυξης» (ΕΠΑ) και του Σύστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου αυτού, το 
συντονισμό της εξειδίκευσης των επιμέρους Προγραμμάτων του (Τομεακών, Περιφερειακών, Ειδικών) και το 
συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής αυτών. Με αφετηρία την εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού 
και υλοποίησης του ΕΣΠΑ, μέσα από το νόμο 4635/2019 (άρθρα 118-141, ΦΕΚ 167/Α’/30.10.2019) που 
συνιστά το νέο θεσμικό πλαίσιο για το εθνικό ΠΔΕ, τίθενται οι βάσεις ενός ολοκληρωμένου συστήματος για 
την κατάρτιση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
(ΕΠΑ). Με βάση τις προτεραιότητες πολιτικής που εξιδικεύονται στο σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για την 
παραγωγική ανάταξη και την κοινωνική συνοχή, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, το ΕΠΑ έχει ως στόχο 
την αποτύπωση του εθνικού μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού με σκοπό την 
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αποτελεσματική διαχείριση των εθνικών επενδυτικών πόρων του Προγράμματος δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ). Η διάρκεια της κάθε προγραμματικής περιόσου ορίζεται κατά κανόνα σε πέντε έτη. Η πρώτη 
Προγραμματική Περίοδος του ΕΠΑ αρχίζει την 1η/1/2021. Συνοπτική παρουσίαση των Διατάξεων του ν. 
4635/2019 για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) μπορείτε να δείτε εδώ 

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). 
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.  

Διεθνή 

Τι γνωρίζουμε για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Έχετε απορίες για την Πολική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν ξέρετε που να τις εκφράσετε; 
Θεωρείτε τα συνέδρια για ευρωπαϊκά θέματα βαρετά; Δυσανασχετείτε όταν δεν μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το κινητό σας σε συνέδρια; Τώρα, έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε γνώμη! Το Κέντρο 
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct που φιλοξενείται στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και 
Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής 

http://www.kcci.gr/
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του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με χαρά προσκαλούν τους φοιτητές και της 
φοιτήτριες των Αθηνών σε μια…αλλιώτικη συζήτηση με θέμα: «Τι γνωρίζουμε για την Πολιτική Συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης;». Ομιλητές: Καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ 
Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ. Επ. Καθηγητής Γιώργος Ανδρέου, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο κ. Μανώλης Κουτουλάκης, Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα πολιτικής 
συνοχής και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τη 
συζήτηση θα συντονίσει ο κ. Νικόλας Βαφειάδης, Δημοσιογράφος, ΑΝΤ1. Σημαντικό! Φορτίστε τα κινητά σας 
τηλέφωνα και τα tablets σας, γιατί θα τα χρειαστείτε! Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 
Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00-15.00, στο ImpactHub (Καραϊσκάκη 28, 10554, Αθήνα). Θα δοθούν 
βεβαιώσεις παρακολούθησης. ΠΑ στην κα Τζίνα Αποστολάκη, τηλ.: 210 7257 110, e–mail: europe.direct@eli-
amep.gr. 
 

Ενημερώσεις για ξένες αγορές 
ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1142] 
• Ενημερωτικό Δελτίο "News2Know", Enterprise Greece, Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2019 
 
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1143] 
• Έρευνα Αγοράς για τον Κλάδο Ελαιόλαδου & Ελιάς στο Αζερμπαϊτζάν 
 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1144] 
• Έρευνα αιγυπτιακής αγοράς τροφίμων 
Έρευνα πραγματοποίησε το Γραφείο ΟΕΥ στο Κάιρο για την αιγυπτιακή αγορά τροφίμων, το 
καθεστώς και τις διαδικασίες εισαγωγών, τις εισαγωγές και τον ανταγωνισμό, καθώς και πλήρη 
ανάλυση των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων και ποτών προς Αίγυπτο και τις προοπτικές ενίσχυσης 
της εκεί παρουσίας τους. Η έρευνα συνοδεύεται από αναλυτικά στατιστικά στοιχεία των ελληνικών 
εξαγωγών τροφίμων και ποτών προς Αίγυπτο κατά την περίοδο 2014-2018, καθώς και από αρχεία που 
περιλαμβάνουν καταλόγους εισαγωγέων & διανομέων τροφίμων & ποτών, τροφίμων από Ελλάδα, 
προϊόντων delicatessen και αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Αίγυπτο: 

➢ Κατάλογος Αιγύπτιων εισαγωγέων & διανομέων τροφίμων 

➢ Κατάλογος Αιγύπτιων εισαγωγέων & διανομέων προϊόντων delicatessen 

➢ Κατάλογος Αιγύπτιων εισαγωγέων & διανομέων ελληνικών τροφίμων 

➢ Κατάλογος αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Αίγυπτο 

➢ Enterprise Greece – Αίγυπτος 

➢ Συνοπτικός Κατάλογος Αιγυπτιακών Κρατικών Υπηρεσιών που ασχολούνται με τα τρόφιμα 

➢ Στατιστικά Μελέτης Αγοράς Τροφίμων 2019 
 
• Δελτίο Οικονομικών & Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Νοέμβριος 2019 
 
- Εξαγορά από τον ΤΙΤΑΝΑ μεριδίου συμμετοχής της IFC σε θυγατρική του στην 
Αίγυπτο 
 
ΑΛΒΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1145] 
• Ενημερωτικό Δελτίο, Νοέμβριος 2019 
 
 
ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1146] 
• Δελτίο Οικονομικών & Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Νοέμβριος 2019 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1147] 
• Συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Food & Life 2019 στο Μόναχο (27-11/1-12- 
2019) 
 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1148] 
• Η αγορά μπύρας στη Βραζιλία 
 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1149] 
• Τάσεις 2020 στην αγορά τροφίμων και ποτών του Ηνωμένου Βασιλείου 
 
ΙΑΠΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1150] 
• Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιαπωνίας 
Στις 17 Ιουλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία υπέγραψαν μια Συμφωνία Οικονομικής 
Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ), τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει διαπραγματευτεί ποτέ η ΕΕ και η 
οποία δημιουργεί μια ανοικτή ζώνη εμπορίου που θα καλύπτει πάνω από 600 εκατομμύρια ανθρώπους. 
Η Ιαπωνία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Έχει πληθυσμό 127 εκατομμύρια και η 
οικονομία της είναι περίπου κατά ένα τρίτο μεγαλύτερη από αυτήν της Γερμανίας. Η Ιαπωνία είναι ο 
δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην Ασία μετά την Κίνα. 
Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου 2019. 
Πληροφορίες για τους κλάδους: 
• Μεταποιημένα Αγροτικά Προϊόντα (ΜΑΠ) 
• Γεωγραφικές Ενδείξεις ΠΟΠ-ΠΓΕ 
• Γαλακτοκομικά Προϊόντα 
• Κρασί 
• Μπύρα-Οινοπνευματώδη 
• Κρέας 
• Κανόνες Καταγωγής (Rules of Origin) 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1151] 
• Μελέτη για τον Τομέα της Ενέργειας στην Ισπανία 
 
ΚΡΟΑΤΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1152] 
• Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων, Νοέμβριος 2019 
 
ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1153] 
• Η κυπριακή αγορά κρασιού 
• Η κυπριακή αγορά μελιού 
• Έρευνα Αγοράς για τα εισαγόμενα καλλυντικά και τις προοπτικές ανάπτυξής τους στην Κύπρο 
 
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1154] 
• Οδηγός Επιχειρείν, Νοέμβριος 2019 
 
ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1155] 
• Ενημερωτικό Δελτίο, Νομέμβριος 2019 
 
ΣΟΥΗΔΙΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1156] 
• Επένδυση δύο σουηδικών εταιρειών στον τομέα της ιατρικής κάνναβης, στο Πολύκαστρο Κιλκίς 
 
ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1157] 
• Έρευνα αγοράς για τον κλάδο των Καλλυντικών στην Τουρκία 
1. Παρουσίαση Κλάδου/Προϊόντος 
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2. Ζήτηση 
 
- Μέγεθος αγοράς 
- Αγοραστική Συμπεριφορά 
3. Εξωτερικό Εμπόριο 
 
- Ροές εμπορίου – εμπορικό ισοζύγιο κλάδου/προϊόντος 
- Ανάλυση εξαγωγών-εισαγωγών 
 
4. Συμπεράσματα 
 
- Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση-προσφορά 
- Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 
Επιμελητήριο Καβάλας Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Σούζη Μαυρομμάτη, τηλέφωνο 2510 222212 
(εσωτ. 4), e-mail: info@chamberofkavala.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) Εταιρεία από την Αυστρία που ασχολείται με τον σχεδιασμό ρούχων και υφασμάτων αναζητά επιχεί-

ρηση παραγωγής ενδυμάτων για σύναψη συμφωνίας κατασκευής 

2) Ιταλική εταιρεία τροφίμων αναζητά συνεργάτες που θα αναλάβουν την διανομή των προϊόντων της  

Προσφορές 

1) Βουλγάρικη εταιρεία κρεάτων και προϊόντων κρέατος προσφέρει τα προϊόντα της για διανομή 

2) Βουλγάρικη εταιρεία πραγωγής κίτρινου και λευκού τυριού αναζητά διανομείς των προϊόντων της 

3) Τούρκικη εταιρεία παραγωγής καλλιντικών προϊόντων για το πρόσωπο αναζητά διανομείς των προϊ-

όντων της 

Εκθέσεις 

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 
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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  

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 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

 7η ΕΞΠΟΤΡΟΦ, έκθεση τροφίμων και ποτών, Μαρούσι, Αθήνα 24-26 Ιανουρίου 2020

 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

 DETROP BOUTIQUE, έκθεση τροφίμων και ποτών, Διεθνές Εκθεσιασκό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονί-
κης | 22-24 Φεβρουαρίου 2020 

 9η ARTOZYMA, έκθεση αρτοποϊας ζαχαροπλαστικής, μηχανήματα, πρώτες ύλες και εξοπλισμός, Διεθνές 
Εκθεσιασκό & συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης | 22-24 Φεβρουαρίου 2020 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

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

 

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


ΜΑΪΟΣ 2020 

 ASCEN. TEC, έκθεση τεχνολογίας ανελκυστήρων, Παιανία Αττικής| 22-24 Μαΐου 2020 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

 DEFEA, έκθεση αμυντικής βιομηχανίας, Metropolitan Expo, Αθήνα| 22-24 Ιουνίου 2020 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 
• Syskevasia 2020, 17η Διεθνής έκθεση Συσκευασιών, μηχανημάτων, εκτυπώσεων και Logistics, Metropolitan 

Expo, Αθήνα | 02-05 Οκτωβρίου 2020 
• Έκθεση Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού τουρισμού) Γαστρονομίας και Οίνου, Στάδιο Ειρήνης και Φι-

λίας στην Αθήνα | 23-25 Οκτωβρίου 2020 

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

 HONG KONG TOYS & GAMES, έκθεση παιχνιδιών, Hong Kong, Κίνα | 06-08 Ιανουαρίου 2020 

 38th Internaitonal Istanbul Children Basy Maternity Industry Expo, έκθεση νηπιακών και παιδικών προϊό-
ντων, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία | 08-11 Ιανουαρίου 2020 

 Junior Bursa International Baby, Kidswear & Kidas Necessities Fair, έκθεση νηπιακών και παιδικών προϊό-
ντων, Προύσα, Τουρκία | 08-11 Ιανουαρίου 2020 

 Room+Style 2020, Έκθεση επίπλων, Δρέσδη, Γερμανία | 10-12 Ιανουρίου 2020 

 IMM COLOGNE, Έπιπλα και Είδη σπιτιού, Κολωνία, Γερμανία | 13-19 Ιανουαρίου 2020 

 SIVAL,  34η Διεθνής έκθεση φυτικής παραγωγής, Angres, Γαλλία | 14-16 Ιανουαρίου 2020 

 31st International Hospitality Industry Equipment’s Exhibition, έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού, Αττά-
λεια, Τουρκία | 15-18 Ιανουαρίου 2020 

 27th Anfas Food- Production, έκθεση φαγητού, Αττάλεια, Τουρκία | 15-18 Ιανουαρίου 2020 

 Διεθνής έκθεση Τροφίμων και Γεωργίας- International Green Week 2020, Βερολίνο, Γερμανία| 17-26 Ια-
νουαρίου 2020 

 2nd LeShow Istanbul International Leather & Fashion Fair, Έκθεση Μόδας Δέρματος και Ρουχισμού, Κων-
σταντινούπολη, Τουρκία | 16-18 Ιανουαρίου 2020 

 SIGEP 2020, Παγωτό, ζαχαροπλαστική και αρτοποιϊα, Ρίμινι, Ιταλία | 18-22 Ιανουρίου 2020 
  

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 

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  

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


 

 

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 διαχείριση των και-
νοτομιών (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 χημι-
κών 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 διαδι-
κασία δημόσιων συμβάσεων  
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επί-
σημης 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://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
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.kcci.gr/

