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Παρακαλούμε οι επιχειρηματίες που θα ήθελαν να 

λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό από το Επιμελητήριο 

να μας στείλουν το email τους στο info@chamber-

ofkavala.gr 

Enterprise Europe Network- 

Στην υπηρεσία της επιχεί-

ρησής σας 

Υποστηρίζοντας δυναμικές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

να καινοτομήσουν και να α-

ναπτυχθούν διεθνώς 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήρι-

ξης Μικρομεσαίων Επιχειρή-

σεων, Enterprise Europe Net-

work, παρέχει ολοκληρωμένες υ-

πηρεσίες επιχειρηματικής υπο-

στήριξης σε επιχειρήσεις με εξω-

στρεφή και καινοτόμο προσανα-

τολισμό, με στόχο την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητάς τους. Το 

δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις σε περισ-

σότερες από 60 χώρες και συνερ-

γάζεται με εθνικούς και ευρωπα-

ϊκούς οργανισμούς για την υπο-

στήριξή τους. Οι υπηρεσίες που 

παρέχονται στις επιχειρήσεις εί-

ναι ενδεικτικά οι ακόλουθες.  

 Πρόσβαση σε νέες αγορές-Ε-
ξωστρέφεια 

 Πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση 

 Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές 

 Μεταφορά τεχνολογίας & 
Διαχείριση καινοτομίας 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες 

παρέχονται δωρεάν. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με 

το Επιμελητήριο Καβάλας στο 

2510 222212 (εσωτ.4) κα. Σούζη 

Μαυρομμάτη ή (εσωτ.11) κα. Δέ-

σποινα Παρασύρη και στο 

info@chamberofkavala.gr 
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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου 

Στη κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Lucy, την Κυριακή το 
πρωί  12 Ιανουαρίου,  το Επιμελητήριο Καβάλας έκοψε την Βα-
σιλόπιτα του για το  2020. Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου κ. Μάρκος Δέμπας, ο οποίος και καλωσόρισε  ό-
σους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και την τίμησαν με τη 
παρουσία τους. Στη συνέχεια  ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Φ.Ν & Θ κ.κ. Στέφανος,   ευλόγησε την Βασιλόπιτα,  ευχήθηκε  
στα μέλη και την διοίκηση, μια χρονιά αποδοτική κι αντάξια της 
προσπάθειας που γίνεται.  
Ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου κ Δέμπα,  ο οποίος έκανε 
τον  απολογισμό της χρονιάς του 2019 δίνοντας και τ΄ ανάλογα 
στοιχεία όπως έχουν. 
“Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι  Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά 
σας ευχαριστώ που μας τιμάτε με την παρουσία σας στην εορ-
ταστική εκδήλωση για την κοπή της πίτας μας και την ανταλλαγή ευχών, αλλά και σκέψεων και προτάσεων 
για το νέο έτος. 

Μια χρονιά έφυγε, που είχε σοβαρές εξελίξεις 
και ανακατατάξεις τόσο σε πολιτικό, όσο και σε 
οικονομικό επίπεδο. 
Το σημαντικότερο γεγονός σε πολιτικό επίπεδο, 
είναι ότι έχουμε πλέον μια νέα δυναμική κυβέρ-
νηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη, έναν δικό μας Υπουργό, τον φίλο Νίκο Πα-
ναγιωτόπουλο σε καίριο πόστο αυτό του Υπουρ-
γού Εθνικής Άμυνας, καθώς και νέους βουλευ-
τές, με όρεξη και δυναμική για να πετύχουν στο 
έργο τους. 
Επίσης ολοκληρώθηκαν όλες οι εκλογικές ανα-
μετρήσεις, σε Περιφερειακό και Τοπικό επί-
πεδο, με νέο Περιφερειακό Συμβούλιο, και νέα 

Δημοτικά Συμβούλια, με τα οποία από την πρώτη ημέρα έχουμε αναπτύξει μια καλή και αγαστή συνεργασία, 
προσπαθώντας όλοι για την ανάπτυξη του τόπου μας και στήριξης της επιχειρηματικότητας και του επιχειρείν. 
Στο κλείσιμο του 2019 σε οικονομικό επίπεδο, υπήρξαν αρκετές θετικές εξελίξεις, οι οποίες δημιουργούν 
προσδοκίες για την πορεία της αγοράς και της 
οικονομίας στο επόμενο διάστημα. Μεταξύ αυ-
τών ήταν η ψήφιση του νέου φορολογικού νο-
μοσχεδίου, που αποτέλεσε ένα ουσιαστικό 
πρώτο βήμα για την αναβάθμιση του επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος, ενώ ευνοϊκό αντίκτυπο 
στην επιχειρηματικότητα έχει και ο αναπτυξια-
κός νόμος, που βελτιώνει αισθητά το επενδυ-
τικό τοπίο. Αναμένουμε το αμέσως προσεχές 
διάστημα και τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, που 
και αυτές θα συμβάλλουν σημαντικά στη μεί-
ωση του μη μισθολογικού κόστους. 
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Παραμένει, ωστόσο, ζήτημα προ-
τεραιότητας για την αγορά η εξυ-
γίανση του τραπεζικού συστήμα-
τος και η αποκατάσταση των ομα-
λών συνθηκών χρηματοδότησης 
των επιχειρήσεων. 
Σήμερα είμαστε εδώ για το Επιμε-
λητήριο μας, για την δική μας το-
πική οικονομία. Για το Επιμελητή-
ριο Καβάλας ήταν μια πολύ καλή 
χρονιά, ίσως μια από τις καλύτε-
ρες.  
Το ισοζύγιο εγγραφών διαγραφών 

είναι θετικό αφού περισσότερες επιχειρήσεις εγγραφήκαν στα μητρώα, σε σχέση με αυτές που διαγράφησαν, 
469 εγγραφές με 199 διαγραφές (270 περισσότερες εγγραφές). 
Η ανάλυση των στοιχείων μας δείχνει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, εντάσσονται στον κλάδο των Υπηρε-
σιών (301 εγγραφές με 88 διαγραφές + 213)του Εμπορίου, (74 εγγραφές με 65 διαγραφές + 9)και του Τουρι-
σμού (51 εγγραφές με 14 διαγραφές + 37), ενώ μετά από χρόνια έχουμε θετικό πρόσημο και στον κλάδο της 
μεταποίησης, (όπου έχουμε 43 εγγραφές και 31 διαγρα-
φές +12), όπου από αυτόν τον κλάδο είναι το ζητούμενο 
της ανάπτυξης και της αύξηση  της προστιθέμενης αξίας 
για την περιοχή μας. 
Βλέπουμε επομένως ότι σε όλους τους κλάδους έχουμε 
θετικό πρόσημο, αν και μας προβληματίζει η μονοσήμα-
ντη ανάπτυξη του κλάδου των υπηρεσιών, όπου έχουμε 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπου οι περισσότερες εξ αυτών 
είναι στον χώρο εστίασης καφέ μπαρ, 62 τον αριθμό και 
αμέσως μετά επαγγέλματα επισκευών, Συνεργείων, ηλε-
κτρολόγων, 53 τον αριθμό. 
Έχουμε βέβαια και την ανάπτυξη των τουριστικών κατα-
λυμάτων, που αναμένεται και φέτος να έχει πολύ θετικό 
πρόσημο, έχοντας  69 νέες επιχειρήσεις (41 στο τουριστικό 
και 28 στο υπηρεσιών), ενώ στην Μεταποίηση τα επαγγέλ-
ματα των επισκευών/εγκαταστάσεων 13 τον αριθμό και ε-
πεξεργασίας Μαρμάρων και λίθων 5 και παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας 8 είναι οι πιο δημοφιλής επαγγελματι-
κές δραστηριότητες. 
Με μια πρώτη ανάγνωση είναι φανερό ότι η περιοχή μας αναπτύσσεται στον τουρισμό και τις υπηρεσίες, με 
πολύ μικρές ατομικές επιχειρήσεις, αν και τα στοιχεία στον κλάδο της μεταποίησης μας δίνουν αισιόδοξα 
μηνύματα ανάκαμψης σε τομείς με πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία. 
Σαν Διοίκηση του Επιμελητηρίου, θέσαμε ως βασικούς πυλώνες των ενεργειών μας, για την προηγούμενη 
χρονιά την βελτίωση των οικονομικών μας στοιχείων, την εξυγίανση του Μητρώου μας, για να έχουμε πραγ-
ματική εικόνα των ενεργών μελών μας, και την αναβάθμιση των προσφερόμενων και των ανταποδοτικών 
υπηρεσιών προς όφελος των μελών μας. 
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Στα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2019 εί-
χαμε 727.000€ έσοδα και 605.000€ έξοδα, ε-
πομένως ένα καθαρό αποτέλεσμα 122.000€. 
Σήμερα το Επιμελητήριο μας διαθέτει ένα δια-
θέσιμο αποθεματικό των 780.000€, από τα πιο 
αξιόλογα όλης της χώρας.  
Όσον αφορά τις συνδρομές είχαμε περίπου 
6600 επιχειρήσεις που είχαν οφειλές για την 
περίοδο 2016 – 2017 και αυτές έχουν μειωθεί 
στις 5000 (28%), Μέσα από μια προσπάθεια ε-
νημέρωσης των μελών μας για την υποχρεωτι-
κότητα του ΓΕΜΗ, έτσι ώστε να μην υπάρχουν 
προβλήματα. 
Μέσα από αυτές τις κινήσεις, έχουμε εντοπίσει 
επιχειρήσεις που έχουν κλείσει και που στα-

διακά διαγράφονται από το Μητρώο μας.   
Αυτούς όλους τους πόρους προσπαθούμε με συνεχείς δρά-
σεις να τους μεταφέρουμε στα μέλη μας να τους μετατρέ-
ψουμε σε δράσεις για όφελος των επιχειρήσεων μας, και όχι 
για να καυχόμαστε ότι διοικούμε χρηστά και οικονομικά. Τι 
κάναμε επομένως το 2019. 
Να αναφέρω ενδεικτικά την μεγάλη αναβάθμιση τα τελευ-
ταία 2 χρόνια που παρουσιάζει η έκθεση μας Καβάλα ΕXPO, 
όπου φέτος κατορθώσαμε να την δώσουμε μια Βαλκανική 
αίγλη, με συνολικά 192 εκθέτες εκ των οποίων οι 50 εκθέτες 
από το εξωτερικό, με πάνω από 15000 επισκέπτες και 7 επί-
σημες αποστολές από το εξωτερικό. 
Για πρώτη φόρα πραγματοποιήθηκε Επιχειρηματικό φό-
ρουμ με συμμετοχή της Τουρκίας, Βουλγαρίας Ρουμανίας 
Σερβίας και Ελλάδας, που βάζει στον χάρτη της Βαλκανικής επιχειρηματικής κοινότητας την Καβάλα μας και 
που θα πραγματοποιείται κάθε χρονιά, με σκοπό την συστηματική προβολή της περιοχής μας και των επεν-
δυτικών δυνατοτήτων που υπάρχουν.  

Πραγματοποιήσαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία και συναι-
σθηματική φόρτιση την εκδήλωση των 100 χρόνων του Ε-
πιμελητηρίου μας, με σύσσωμη την Διοίκηση της Κεντρι-
κής Ένωσης Επιμελητηρίων,  τιμώντας 31 προπολεμικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο μας και που μέ-
χρι και σήμερα η τρίτη και τέταρτη γενιά συνεχίζει να δρα-
στηριοποιείται.  
Στην προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επι-
χειρήσεων μας, είχαμε δυναμική παρουσία σε εκθέσεις 
του εξωτερικού, όπως αυτή των τουριστικών, του Λονδί-
νου, των Βρυξελών, του Παρισιού, του Βερολίνου. 
Σε Διεθνείς εκθέσεις τροφίμων ποτών καθώς και στην 
Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Συμμετοχή σε επιχειρημα-

τικές αποστολές και Β2Β συναντήσεις. 
Σε δεκάδες εκδηλώσεις είμασταν συν διοργανωτές με άλλους φορείς όπως στην Λευκή Νύχτα Καβάλας, Ε-
λευθερούπολης, Χρυσούπολης, καθώς και εκδηλώσεων με τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης, παρουσία-
σης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων, στήριξης των επιχειρήσεων μας. 

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


 
Πραγματοποιήσαμε, Χορηγίες και Κοινωνικές δρά-
σεις, όπως την έκθεση Βιβλίου, δράσεις της ελληνικής 
ομάδας διάσωσης, και του συλλόγου αιμοδοτών του 
επιμελητηρίου μας. Στήριξη του Φεστιβάλ βιομηχανι-
κής πληροφορικής, Συνεργασία με τους Ξενοδόχους 
Θάσου και Καβάλας, για την εκπόνηση μελέτης μάρ-
κετινγκ και επικοινωνίας,  
Ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας Ε-
παγγελματιοβιοτεχνών Καβάλας, των εμπορικών συλ-
λόγων και Σωματείων μας. 
Υποστήριξη του Καβάλα nightcityrun, του Σκακιστικού 
Ομίλου Καβάλας, της Θασιακής Ένωσης Καβάλας και 
πολλών άλλων. 

Μια σειρά υπομνημάτων και παρεμβάσεων τόσο προς την 
κεντρική διοίκηση όσο και προς περιφέρεια και άλλους 
φορείς, με στοχευμένες παρεμβάσεις και προτάσεις για 
λύσεις προβλημάτων της περιοχής μας, που οι περισσότε-
ρες εξ αυτών έφεραν πολύ θετικά αποτελέσματα. 
Υλοποιήθηκαν μια σειρά Σεμιναρίων ΕΦΕΤ και Τεχνικών 
Ασφαλείας, καθώς και σεμινάρια επαγγελματικής κατάρ-
τισης ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ,  όπου περισσότερα από 350 άτομα 
συμμετείχαν σε αυτά. 
Για πρώτη φορά και είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτό, 
πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγ-
γέλματος, αυτό του Αρτοποιού Ζαχαροπλάστη για 38 επι-
χειρηματίες του Νομού μας (μοναδικού στην χώρα μας) 
Ενεργοποιήθηκε επίσης το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμε-
σολαβητών σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο και 

έχουμε τους πρώτους 16 Διαμεσολαβητές από την περιοχή μας. 
Σημαντικές δράσεις ενέργειες και πολύ θετικές ε-
ξελίξεις είχαμε και στα αναπτυξιακά μας προ-
γράμματα. Εγκρίθηκαν δύο πολύ σημαντικά έργα, 
αυτό της δημιουργίας «Κέντρου Στήριξης επιχει-
ρηματικότητας και καινοτομίας» (στα πλαίσια του 
προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης), κα-
θώς και του έργου «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» ό-
που σε συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας και τον 
Εμπορικό Σύλλογο, θα προσπαθήσουμε να αλλά-
ξουμε την εικόνα του Ιστορικού Κέντρου του Αγίου 
Νικολάου. 
Έχουμε ολοκληρώσει και καταθέσει προτάσεις για 
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια μας, για το 
έργο «Αρχειοθέτηση – Ψηφιοποίηση Αρχείου Κα-
πνού» σε συνεργασία με το ΙΚΚΙΚ. 
Κατατέθηκαν προτάσεις στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG Ελλάδας Βουλγαρίας, αλλά και στο τοπικό 
πρόγραμμα LEADER, για το σημαντικό έργο «Πιστοποίηση Ποιότητας Επιχειρήσεων Τουρισμού». 
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Μια από τις πιο σημαντικές ενέργειες μας όμως, ήταν η ο-
λοκλήρωση της μελέτης για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθ-
μιση Εκθεσιακού Κέντρου Επιμελητηρίου Καβάλας Από-
στολος Μαρδύρης» το έργο προϋπολογισμού περίπου 
400.000€ θα υποβληθεί στην ανοιχτή πρόσκληση της Περι-
φέρειας μέχρι την 20 Ιανουαρίου 2020, όπου πραγματικά 
θα γίνουν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στην δομή αλλά 
και στον ενεργειακό εξοπλισμού του κτιρίου. 
Άφησα τελευταίο όμως, κάτι για το οποίο μερικοί το θεω-
ρούσαν τελειωμένο και ουτοπικό ότι μπορεί να γίνει. Αυτό 
της λύσης και της προσπάθειας εξυγίανσης και ολοκλήρω-
σης του Βιοτεχνικού Πάρκου Καβάλας. Μετά από σκληρή 
δουλειά έχουμε ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο που ανα-
λαμβάνει το δύσκολο αυτό έργο. Σε αυτό το σημείο θα ή-
θελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη κ. Μέτιο  και τον 
Αντιπεριφερειάρχη κύριο Αντωνιάδη, καθώς και τον Δή-
μαρχο Καβάλας, που ως εταίροι συνέβαλλαν τα μέγιστα 

για να βρεθεί η προσδοκώμενη λύση. Επίσης τον νέο Πρόεδρο του ΒΙΟΠΑ κ. Τσουμάκη που πραγματικά ανα-
λαμβάνει ένα πολύ δύσκολο έργο, καθώς και το 
ΔΣ, δηλώνοντας ότι είμαστε μαζί τους για να 
προχωρήσει οριστικά αυτό το πολύ σημαντικό ε-
πενδυτικό σχέδιο για την περιοχή μας. 
Πιστεύω να μην σας κούρασα με αυτά που κά-
ναμε αν και θα μπορούσα να συνεχίσω με με-
ρικά ακόμη. Το 2019 πετύχαμε πολλά και θέ-
σαμε τις βάσεις για ακόμη περισσότερα στην φε-
τινή χρονιά. Δεν εφησυχάζουμε, προχωράμε δυ-
ναμικά. 
Κυρίες και κύριοι 
Το 2020 είναι μια χρονιά ορόσημο, στην προ-
σπάθεια της χώρας για επιστροφή στην κανονι-
κότητα, μετά από μια πολυετή κρίση. Έχοντας 
καταφέρει, με πολύ κόπο, να διορθώσει σημαντικές ανισορροπίες του παρελθόντος και να κερδίσει ξανά την 
εμπιστοσύνη των αγορών, η Ελλάδα δείχνει σήμερα έτοιμη να αλλάξει σελίδα. 

Οι προοπτικές για τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε, είναι 
θετικές. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχα-
σμού, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που γίνεται όλο 
και πιο αβέβαιο: η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να 
επιβραδύνεται, το διεθνές εμπόριο δοκιμάζεται, ενώ 
στην ευρύτερη γειτονιά μας, την Ανατολική Μεσόγειο, 
τα προβλήματα είναι πολλά και περίπλοκα. Πρέπει ό-
λοι μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων να α-
φήσουμε στην άκρη τις αντιπαλότητες, και να πετύ-
χουμε τον μεγάλο στόχο, που είναι η οριστική ανά-
καμψη της οικονομίας και η αποκατάσταση του βιοτι-
κού επιπέδου των πολιτών μέσα από σύνεση, συναί-
νεση και συνεργασία.  
Και αυτή την χρονιά σαν Διοίκηση του Επιμελητηρίου 
Καβάλας θέτουμε ψηλά τον πήχη, προκειμένου η κάθε 

επιχείρηση να αισθανθεί ότι ο φορέας που τον εκπροσωπεί, είναι δίπλα του κοντά του.  
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Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις παρεχόμε-
νες υπηρεσίες προς τα μέλη μας, ενισχύοντας α-
κόμη περισσότερο τις απομακρυσμένες υπηρε-
σίες, χωρίς να απαιτείται κάποιος επιχειρημα-
τίας να έρχεται στο Επιμελητήριο,  καθώς και τις 
ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως Απόκτηση ψη-
φιακής Υπογραφής Νέας Γενιάς, Πλατφόρμα ε-
πιχειρηματικής δικτύωσης όλων των επιχειρή-
σεων της χώρας, Πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκ-
παίδευσης και επιχειρηματικής καθοδήγησης 
(Μέσω της ΚΕΕΕ). 
Όπως αναφέρθηκε προχωράμε στην ενεργειακή 
αναβάθμιση του εκθεσιακού κέντρου, αλλά πιο 
σημαντικό στην ενεργοποίηση της εκθεσιακής 
μας πολιτικής, θέτοντας δύο νέες εκθέσεις, 
αυτή της αλιείας και των ειδών κήπου ανθοκομίας και φυσικών πετρωμάτων.  
Επίσης έχουν ξεκινήσει επαφές με Εμπλεκόμενους Φορείς και Επιτροπές, για διοργάνωση αγώνων από ΑμΕΑ 
και ο εκθεσιακός χώρος να γίνει,  με μικρό τροποποιήσεις κατάλληλος, για αθλήματα και εκδηλώσεις, όπως 
table tenis, goalball, ξιφασκία με αμαξάδα κλπ. Και  
Θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μας με συμμετοχή σε εκθέσεις και 
επιχειρηματικές αποστολές. 

Θα ενισχύσουμε την εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών 
επιχειρήσεων, ενώ θα ανακοινώσουμε σύντομα και τα ε-
πόμενα επαγγέλματα που θα πιστοποιήσουμε. 
Έχουμε ανακοινώσει το πρώτο ContourΣχολείο Τουρισμού 
σε συνεργασία με το ΙΝΣΕΤΕ και τους Ξενοδόχους της Κα-
βάλας και της Θάσου, για τις αρχές Μαρτίου. 
Ήδη έχουμε ξεκινήσει την ωρίμανση για τα επιχειρημα-
τικά φόρουμ που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε δήμο, 
προκειμένου να έχουμε συνεργασία και πληροφόρηση 
από κάτω προς τα πάνω και να σχεδιάσουμε κοινές δρά-
σεις και διεκδικήσεις από όλους τους φορείς. 
Σε λίγες ημέρες θα έχουμε την δημοπράτηση τους έργου 
για την υλοποίηση της δομής Νεοφυούς Επιχειρηματικό-
τητας, καθώς και την ωρίμανση των δράσεων για τα ανοι-
χτά κέντρα εμπορίου. 
Ενώ μόλις μας το επιτρέψει η Επιμελητηριακή νομοθεσία, 

θα προχωρήσουμε στην λειτουργία Δομής Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και υποδοχής επενδυτών. 
Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε συνεχώς για 
την Καβάλα μας, όλες τις υποδομές που χρειαζόμα-
στε όπως τον σιδηρόδρομο, την μεταφορά του τελω-
νείου και την ανάπτυξη των υποδομών στο εμπο-
ρικό λιμάνι, την ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων, 
την αναβάθμιση της πρόσβασης στο αεροδρόμιο και 
στο λιμάνι της κεραμωτής, τις υποδομές που έχουν 
υποστεί ζημιές στο Νησί της Θάσου από τις πρόσφα-
τες πλημύρες την ανάπτυξη της επιχειρηματικότη-
τας μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την 
περιοχή μας, την καλή συνεργασία με την περιφέ-
ρεια και τους δήμους για κοινές δράσεις.  
Κυρίες και κύριοι 
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Το Επιμελητήριο Καβάλας είναι εδώ, είναι ο Φορέας 
που στηρίζει και παρακολουθεί όλα τα δρόμενα της 
περιοχής μας, και θα συνεχίζει να το κάνει δυναμικά 
και τα επόμενα χρόνια. 
Είμαστε ένα δυναμικό κύτταρο της κοινωνίας μας 
και οικονομίας που εδώ και 100 χρόνια στηρίζει δυ-
ναμικά τις επιχειρήσεις μας, δίνει κοινωνικούς αγώ-
νες συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής μας και 
στην βελτίωση των οικονομικών δεικτών. 
Χρειάζεται η συνεργασία και η στήριξη όλων μας, 
βουλευτών Περιφέρειας, Δήμων, να ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας, να θέσουμε υψηλούς στόχους και να 
κατορθώσουμε όλοι μαζί για το καλό της Καβάλας 

και της Θάσου μας, να τα υλοποιήσουμε με επιτυχία. 
Κλείνοντας να ευχαριστήσω την Διοικητική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και το προσωπικό και 
στελέχη του Επιμελητηρίου μας, που όλοι μαζί με καλή και εποικοδομητική συνεργασία καταφέρνουμε όλα 
αυτά. 
Εύχομαι το 2020 να είναι μια καλύτερη χρονιά για όλους μας, να είναι η χρονιά που θα κάνουμε αποφασιστικά 
βήματα μπροστά και να γίνουν οι  υπερβάσεις που θα μας επιτρέψουν με αισιοδοξία να φέρουμε τα επιθυ-
μητά αποτελέσματα. 
Καλή χρονιά σε όλους με υγεία, με οικογενειακή γαλήνη, με κερδοφορία, με ειρήνη και αγάπη σε όλο τον 
κόσμο.” 
Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι Βουλευτές κ .κ. Γιάννης Πασχαλίδης, Μακάριος Λαζαρίδης και Τάνια Ελευθε-
ριάδου, ενώ τον χαιρετισμό του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νίκου Παναγιωτοπουλου, ο οποίος λόγω υ-
πουργικών υποχρεώσεων δεν παραβρέθηκε,  μετέφερε ο συνεργάτης του γραφείου στην Καβάλα  κ. Απόστο-
λος Παυλίδης. Όπως επίσης το πα-
ρών έδωσαν και χαιρέτησαν,  ο Α-
ντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. 
Κώστας Αντωνιάδης. Ο Α-
ντιπ/ρχης Ανάπτυξης κ. Κωστής 
Σημιτσής. Ο Αντιπ/ρχης Τουρι-
σμού κ. Αθανάσιος Τσώνης. Ο Δή-
μαρχος Θάσου κ. Λευτέρης Κυρια-
κίδης. Ο Δήμαρχος Παγγαίου κ. 
Φίλιππος Αναστασιάδης. Εκ μέ-
ρους του Δήμου Καβάλας ( ο Δή-
μαρχος κ. Θόδωρος Μουριάδης 
βρισκόταν  εκτός πόλεως) χαιρέ-
τησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καβάλας κ. Κων/νος 
Πεφάνης.   
 Ο Πρόεδρος ΟΕΒΕ κ Θόδωρος Χατζηχρήστος. Ο πρώην Υπουργός κ. Γιώργος Καλαντζής, ο π. Βουλευτής κ. 
Δημήτρης Εμμανουηλίδης, η π. Δήμαρχος Καβάλας κα Δήμητρα Τσανάκα.  Ο Πρόεδρος του Εμπορικού συλ-
λόγου Καβάλας κ Βασίλης Λεμονίδης,  η Πρόεδρος του Σωματείου επαγγελματιών κι εμπόρων Χρυσούπολης 
κα Ευαγγελία Καχέλου, ο Πρόεδρος των επαγγελματιών τουριστικού ενδιαφέροντος Κεραμωτής κ. Χριστόφο-
ρος Γκριτζελάκης και η αντίστοιχη της παραλίας  Οφρυνίου κα Μυρσίνη Χρυσαφούδη. 
 Οι εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και πρόεδροι συλλόγων της Καβάλας.
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Συνάντηση εργασίας με τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Αθανάσιο Τσώνη 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Eu-
rope Network, σας ενημερώνει ότι την 
Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 
πραγματοποιήθηκε ειδική συνάντηση με 
τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη 
Τουρισμού κ. Αθανάσιο Τσώνη. Παρόντες 
στην συνάντηση ήταν ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας, 
ο κ. Παναγιώτης Αγγελίδης β’ αντιπρόεδρος, 
ο κ. Ελευθέριος Κουκουτίνης υπεύθυνος 
συμβουλευτικής υποστήριξης 
επιχειρήσεων, η κα. Μαρία 
Καραμπουρνιώτη Οικονομική επόπτης, ο κ. 
Αναστάσιος Μπίλιας πρόεδρος του Τουριστικού τμήματος του Επιμελητηρίου, ο κ. Γιώργος Φραγκιόγλου 
μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου, ο κ. Κωνσταντίνος Πεφάνης πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, 
ο κ. Μιχάλης Σκορδάς  Διευθυντής της Αναπτυξιακής Καβάλας, η Διευθύντρια του Επιμελητηρίου κ. Σούζη 
Μαυρομμάτη και οι επιχειρηματίες κ. Γκριτζελάκης, κ. Παρασχούδης και κ. Τσουρουκίδης.  
Στα πλαίσια ενδυνάμωσης και προβολής του τουρισμού στην Περιφέρεια ΑΜΘ αναφέρθηκαν οι τουριστικές 
εκθέσεις που θα συμμετέχει η Περιφέρεια ΑΜΘ σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και στις οποίες δίνεται η 
δυνατότητα σε όποιες επιχειρήσεις το επιθυμούν να παρευρεθούν στον χώρο του περιπτέρου της 
Περιφέρειας χωρίς οικονομική επιβάρυνση και να συμμετέχουν σε επιχειρηματικές συναντήσεις με ξένους 
τουριστικούς πράκτορες - tour operator με σκοπό την προβολή του επιχειρηματικού προϊόντος τους και την 
σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών. Συζητήθηκε επίσης η αεροπορική σύνδεση με απευθείας πτήσεις του 
Διεθνούς Αεροδρομίου «Μέγας Αλέξανδρος» της Χρυσούπολης Καβάλας με προορισμούς του εξωτερικού 
καθώς και οι νέες προοπτικές που ανοίγονται με την απευθείας σύνδεση «Μιλάνο-Καβάλα» που θα 
λειτουργήσει το προσεχές διάστημα. Επισημάνθηκε  το ενδιαφέρον για νέους προορισμούς όπως η Κίνα και 
το Ισραήλ καθώς και για τους υφιστάμενους όπως η Ουκρανία, η Πολωνία, η Γερμανία, η Αγγλία και οι 
Βαλκανικές χώρες. Παράλληλα συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού, των 
ποδηλατικών διαδρομών στην Θάσο και νέων δυνατοτήτων δραστηριοτήτων στην περιοχή για την 
αξιοποίηση του τουρισμού. 

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΒΙΟΠΑ Καβάλας  

Συνεδρίασε την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΒΙΟΠΑ Καβάλας. 
Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος κ. Παύλος 
Τσουμάκης, οι αντιπρόεδροι κ. Μάρκος 
Δέμπας και κ. Θόδωρος Μουριάδης, τα μέλη κ. 
Κυριάκος Μπάης και κ. Αβραάμ Δημητριάδης 
ενώ παρευρέθη ως εκπρόσωπος της 
Περιφέρειας ΑΜΘ ο κ. Κωνσταντίνος 
Αντωνιάδης. Κύριο θέμα της συνεδρίασης ήταν 
τα οικονομικά στοιχεία του Βιοτεχνικού 
Πάρκου και η ανάλυση των ισολογισμών από 
το 2015 μέχρι το 2018.  
Συζητήθηκε το επιχειρηματικό πλάνο και ο προγραμματισμός των δράσεων που πρέπει να γίνουν. Το 
Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο κ. Τσουμάκη για να έρθει σε άμεση επικοινωνία με τους 
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δικαιούχους\οικοπεδούχους του ΒΙΟΠΑ με σκοπό τον διακανονισμό είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
Τέλος συζητήθηκαν οι προτάσεις για προσέλκυση νέων επενδυτών. 

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. 61591/2677/31.12.2019 εξέδωσε το υπουργείο εργασίας σχετικά με την επιμόρ-
φωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ 
και Γ΄ κατηγορίας. Με την εγκύκλιο και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπό-
μενων στην 39278/1823/25.7.2018 Υπουργική Απόφαση. Η εγκύκλιος αναφέρεται αναλυτικά στην επιμόρ-
φωση εργοδοτών, 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. 
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.   
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ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP. 
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και 
την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. 
Κόστος συμμετοχής για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά για το τρέχον έτος είναι  
Επιχειρήσεις 
Καβάλα σαράντα ευρώ (40 €)  
Θάσο τριάντα ευρώ (30 €)  
Εργαζόμενοι  
Καβάλα εξήντα ευρώ (60€) 
Θάσο πενήντα ευρώ (50€) 
Τα υπόλοιπα έξοδα οργάνωσης του σεμιναρίου  καλύπτονται από το Επιμελητήριο Καβάλας. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμέ-
νου να αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα 
των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.  
Περισσότερες πληροφορίες, τηλ. επικοινωνίας 2510 222212,  κα. Σούζη Μαυρομμάτη  (εσωτ. 4), κα. Μαρία 
Αρβανιτάκη (εσωτ. 20) και στο info@chamberofkavala.gr 

Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να ανα-
βαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύο-
ντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. 
Περίοδος υποβολής: από 20/2/2019 (και ώρα 10:00:00) έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονι-
σμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης.   
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 27/6/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

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 
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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. 

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 

 
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 

Επέκταση/ αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος στην Περιφέρεια Ανατο-

λικής Μακεδονίαςκαι Θράκης 

Η Δράση περιλαμβάνει Ενίσχυση ύδρευσης και έργα αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών για την εξα-
σφάλιση της επάρκειας του νερού για όλες τις χρήσεις (υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επε-
ξεργασίας και διανομής νερού, με ειδική μέριμνα για προβληματικές περιοχές και Έργα κατασκευής νέων και 
αποκατάστασης / ενίσχυσης υφιστάμενων δικτύων και λοιπών υποδομών ύδρευσης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 
Περιοχή εφαρμογής: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
Περίοδος υποβολής: 17/12/2019 έως 31/3/2020 
 

 
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2ης ευκαιρίας για ίδρυση επιχείρησης 
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Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην 
αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους 
δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν 
επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας. 
 Δικαιούχοι 
Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:  
 • έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018 
• δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή 
πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας 
• δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 
έως 6/2/2019  
• έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον 
ένα έτος 
 Διάρκεια Επιχορήγησης 
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και με δυνατότητα επέκτασης για 
επιπλέον 12 μήνες. 
 Ποσό Επιχορήγησης 
Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις και με την 
πιθανή, μετά από αίτηση του δικαιούχου, επέκταση του προγράμματος μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 
36.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης είναι στο 100%. 
Το πρόγραμμα αυτή την περίοδο είναι ενεργό και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι με σειρά 
προτεραιότητας. 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέ-

σεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2019-2020 

Ξεκίνησε από την  Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11η πρωινή και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 20 
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή αιτήσεων των εποχικών ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων για συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2019-2020». Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά τη 
χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως την 29η Φεβρουαρίου 2020. 
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν 
σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
Α) Λειτουργούν εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και 
του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλεως της Θεσσαλονίκης, 
Β) Έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ, 
Γ) Είχαν διακόψει τη συνεχόμενη λειτουργία τους τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την προηγούμενη πενταετία 
2014 – 2018 (συγκεκριμένα, εντός της χρονικής περιόδου από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου) 
εκτός εάν μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα όμοια προγράμματα διατήρησης θέσεων 
εργασίας για τη χειμερινή περίοδο. 
Οι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να λειτουργούν από την 1/1/2018 και να  έχουν διακόψει την συνεχόμενη 
λειτουργία τους, πριν την 1/11/2018.  
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,  στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), 
με  χρήση  κωδικών πρόσβασης (ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
Οργανισμού. 
Όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης οφείλουν να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 περιοχής αρμοδιότητας της 
επιχείρησης τους, προκειμένου να παραλάβουν κλειδάριθμο και τους  σχετικούς κωδικούς πρόσβασης.  
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Ωφελούμενοι είναι ξενοδοχοϋπάλληλοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις εξής προϋποθέσεις: 
* Απασχολούνταν στην ξενοδοχειακή επιχείρηση έως και τις 31 Οκτωβρίου 2019, 
* Είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2019 και 
* Δεν είχαν συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην ίδια ή/και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση πριν την 
1η Νοεμβρίου 2019. 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). 

Έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου. 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας ανακοινώνει στους συναδέλφους εμπόρους και στο καταναλωτικό κοινό ότι 
οι χειμερινές εκπτώσεις του 2020 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου και θα λήξουν τo Σάββατο 29 
Φεβρουαρίου 2020. 
Σημειώνεται ότι κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας 
μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και 
εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. 
Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η 
επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη 
του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν 
διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του 
παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις 
αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό. 
Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην 
αλήθεια και να μην είναι ανακριβής, καθώς σε περίπτωση ελέγχου, οι κυρώσεις είναι αυστηρές και τα ποσά 
των προστίμων αρκετά υψηλά. 
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να 
ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, δηλαδή 
την Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020. 
Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας θέλει να ευχαριστήσει τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες της πόλης 
για την στήριξή τους στην τοπική αγορά, προτρέποντας τους να συνεχίσουν να επισκέπτονται τα τοπικά 
καταστήματα επωφελούμενοι την ευκαιρία των μεγάλων εκπτώσεων. 

ΑΑΔΕ: Εκστρατεία ενημέρωσης των τουριστών - «Apódixi please» 

Εκστρατεία ενημέρωσης των ξένων τουριστών, για τα δικαιώματά τους στις συναλλαγές στην Ελλάδα, 
ξεκίνησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σχετική διαφήμιση μέσω Google εμφανίζεται ήδη στους 
μεγαλύτερους ιστότοπους όλου του κόσμου, ενώ σύντομα θα εμφανιστούν αφίσες με οδηγίες για το «τι είναι 
απόδειξη και τι όχι» στα αεροδρόμια. 
Σε πρώτη φάση, πατώντας το σχετικό μπάνερ, οι ξένοι τουρίστες θα διαβάζουν το παρακάτω μήνυμα της 
ΑΑΔΕ (στα αγγλικά): 
«Καλώς Ήλθατε στην ΕΛΛΑΔΑ! 
Αυτό το μήνυμα αποσκοπεί να σας ενημερώσει για τα δικαιώματα των καταναλωτών στη χώρα μας. Σύμφωνα 
με τον ελληνικό νόμο, όλα τα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και, γενικά, 
σχεδόν όλοι οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών (με λίγες εξαιρέσεις, όπως οδηγοί ταξί και περίπτερα) 
υποχρεούνται να δέχονται χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες. 
Επομένως, δεν χρειάζεται να πληρώσετε με μετρητά. Μπορείτε να ζητήσετε να πληρώσετε με κάρτα. 
Επιπλέον, όλοι οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις στους πελάτες 
τους. Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να πληρώνει, με μετρητά ή με κάρτα, εάν δεν του δοθεί νόμιμη 
απόδειξη πληρωμής ("apódixi"). 
Τα εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, καταστήματα, μίνι μάρκετ και γενικά σχεδόν όλοι οι προμηθευτές αγαθών 
υποχρεούνται να διαθέτουν ηλεκτρονικά ταμειακές μηχανές και δεν επιτρέπεται να εκδίδουν χειρόγραφες 
αποδείξεις ή τυπωμένες σε απλό χαρτί. 
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Για όσους απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαθέτουν ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές 
(συγκεκριμένα, ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών όπως ξενοδοχεία, κλινικές, γιατροί, δικηγόροι κ.λπ.), οι 
αποδείξεις που τυπώνονται στις περισσότερες των περιπτώσεων, πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα, τη 
διεύθυνση και το εννιαψήφιο ΑΦΜ τους. 
Έτσι, σε κάθε περίπτωση, προτού πληρώσετε, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε απόδειξη και δεν είστε 
υποχρεωμένοι να πληρώσετε αν δεν τη λάβετε. Είναι τόσο απλό να λέτε στα ελληνικά: "Apódixi please"! 
(=Απόδειξη παρακαλώ!) 
Και κάτι ακόμα. Χρησιμοποιώντας την κάρτα σας για τις πληρωμές σας και ζητώντας απόδειξη, βοηθάτε την 
ελληνική φορολογική αρχή να εισπράξει φόρους που συμπεριλαμβάνονται στην τιμή που πληρώνετε. 
Πρακτικά συμβάλλετε στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας και μας προσφέρετε την ευκαιρία να σας 
προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες την επόμενη φορά που θα έρθετε στη χώρα μας. 
Καλή διαμονή» 
Εξάλλου, στις αφίσες που θα τοποθετηθούν στα αεροδρόμια, κάτω από μια ωραία φωτογραφία ενός 
τραπεζιού εστιατορίου – δίπλα στη θάλασσα, θα υπάρχει η εικόνα μιας νόμιμης απόδειξης, συνοδευόμενη 
από το εξής κείμενο (στα αγγλικά): «#Apodixi_Please (απόδειξη παρακαλώ). Καλώς ήλθατε στην Ελλάδα. Θα 
θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα καταναλωτικά δικαιώματά σας. Όλα τα ξενοδοχεία, εστιατόρια και 
καταστήματα υποχρεούνται να δέχονται χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες. Δεν υποχρεούστε να πληρώσετε εάν 
δεν λάβετε απόδειξη. Γι' αυτό, ζητήστε να πληρώσετε με κάρτα. Ζητήστε απόδειξη. Είναι τόσο απλό να το 
πείτε ελληνικά: #Apodixi_Please». 

Χρονική επέκταση ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2018, μέχρι 

τις 31 Δεκεμβρίου 2020 

Τη χρονική παράταση ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2018, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2020, υπέγραψαν με τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), οι εργοδοτικές 
οργανώσεις (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, 
Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 
(ΕΣΕΕ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). 
Συγκεκριμένα, το σύνολο των κανονιστικών και ενοχικών όρων της ΕΓΣΣΕ του 2018, διατηρούνται σε ισχύ ως 
έχουν σήμερα, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Το διάστημα αυτό νοείται ως χρόνος κανονικής (συμβατικής) 
ισχύος της ΕΓΣΣΕ 2018. 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοί-

κηση Επιχειρήσεων στην Καβάλα 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη για εκπαίδευση, παρουσιάζει, με την 
υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), και σε συνεργασία με τη 360U Better Skills 
– Better Business και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων. 
 
Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι να προετοιμάσει στελέχη τα 
οποία, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, θα μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις 
ανάγκες της αγοράς και να αντιδρούν άμεσα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και να 
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα που εμποδίζουν την αποδοτική λειτουργία των 
επιχειρήσεων. 
  
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και σε όσους θέλουν να 
ακολουθήσουν καριέρα στελέχους και δεν έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
Το διδακτικό προσωπικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων διαθέτει πολυετή 
εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και άρτια γνώση της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς, 
εξασφαλίζοντας στους συμμετέχοντες την παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου.  
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Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε τέσσερις ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά τριάντα πέντε (35) 
υποενότητες, σχεδιασμένες για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρηματιών και των στελεχών  
επιχειρήσεων. 
  
Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος ανέρχεται σε 9 μήνες (168 ώρες) και υλοποιείται δύο φορές το μήνα, 
Παρασκευή (17:30-21:30) και Σάββατο (09:00-17:00). Η διεξαγωγή του συνόλου των μαθημάτων 
πραγματοποιείται στο Επιμελητήριο Καβάλας και η έναρξη του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020. 
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση της 
τελικής εργασίας που υποβάλουν οι συμμετέχοντες, απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Το κόστος του Προγράμματος μπορεί να καλυφθεί με το 0,24% (ΛΑΕΚ) της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς 
που καταβάλλουν οι εταιρίες για την ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: 
Επιμελητήριο Καβάλας | Αφροδίτη Μάρκου| 2510 222212 | info@chamberofkavala.gr 
360U Betters Skills – Better Business | Κατερίνα Δογκάκη | 210 00 81 299 | info@360u.gr  

Παράταση 4 μηνών για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων για τον εξωδικαστικό μηχανι-

σμό 

Δημοσιεύτηκε την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄212/24-12-19), με 
την οποία το Υπουργείο Οικονομικών παρατείνει κατά 4 μήνες, το υφιστάμενο πλαίσιο του εξωδικαστικού 
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων και ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή 
μέχρι και 30 Απρίλιου 2020. 
Υπενθυμίζεται ότι με τη διάταξη της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το πλαίσιο ρύθμισης έπαυε να ισχύει στις 31 
Δεκεμβρίου 2019. 
Με την τετράμηνη αυτή παράταση, παρέχεται η ευκαιρία αφενός σε περισσότερους οφειλέτες να ρυθμίσουν 
τις οφειλές τους και αφετέρου σε όσους έχουν ήδη εισέλθει στην πλατφόρμα και δεν έχουν υποβάλλει την 
αίτησή τους, να προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ετοιμασίας αίτησης μέχρι την τελική προθεσμία, 
δεδομένου ότι αποτελεί την τελευταία παράταση και ευκαιρία αξιοποίησης αυτού του πλαισίου ρύθμισης 
επιχειρηματικών οφειλών. 
Οι οφειλέτες μπορούν να διενεργούν τη διαδικασία αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών    
(http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_home/). 
Σημειώνεται ότι από την 1η Μαΐου 2020 θα αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης χρεών 
και πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων, το οποίο θα καταργήσει και ενσωματώσει όλα τα επιμέρους 
εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προστασία 1ης κατοικίας, 
εξωδικαστικός μηχανισμός). 

Παρατείνεται έως 30 Απριλίου το Μεταφορικό Ισοδύναμο για τα καύσιμα 

Παράταση μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 δίνεται στην πιλοτική εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου των 
καυσίμων, έπειτα από σχετική απόφαση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου, χωρίς να θιγούν οι κάτοικοι των νησιών, να αξιολογηθεί το 
μέτρο και να μελετηθούν στρεβλώσεις που επισημάνθηκαν από τους εκπροσώπους των αντίστοιχων 
φορέων, έτσι ώστε σε συνεργασία και διάλογο με τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν οι απαραίτητες 
διορθωτικές κινήσεις, προκειμένου το μέτρο να γίνει περισσότερο λειτουργικό με άμεσα ωφελούμενους τους 
νησιώτες. 
Στόχος η διασφάλιση της παροχής ουσιαστικών αναπτυξιακών κινήτρων που εγγυώνται τη σωστή λειτουργία 
της αγοράς και την κοινωνική συνοχή ιδίως στα μικρά νησιά. 
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Α. 1476 /20-12-2019, Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργη-

θούν κατά το έτος 2020.  

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4907/Τ.Β’/31.12.2019 η με αριθ. Πρωτ.Α 1476/20-12-2019 απόφαση του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κ. Γεωργίου Πιτσιλή με θέμα: Καθορισμός του αριθμού 
φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2020. Δείτε την απόφαση σε μορφή ΦΕΚ εδώ  

Αλλαγές στη φορολόγηση της παροχής εταιρικού οχήματος 

Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των παροχών σε είδος, με τη μορφή του εταιρικού οχήματος, με το άρθρο 4 
του νέου φορολογικού νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα. 
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε έναν 
εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε 
διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται με βάση τη σχετική κλίμακα, ως ποσοστό επί της 
Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι πλέον, ο υπολογισμός της αξίας της 
παραχώρησης του οχήματος, γίνεται «κλιμακωτά» με την εφαρμογή του σχετικού συντελεστή στο τμήμα της 
ΛΤΠΦ του οχήματος που εμπίπτει στο σχετικό «κλιμάκιο», εν αντιθέσει με το υφιστάμενο σύστημα, όπου το 
σύνολο της αξίας του οχήματος υπάγεται σε έναν και μόνο συντελεστή. 
Σύμφωνα με το υπουργείο, από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης την 1/1/2020 και με βάση τον νέο τρόπο 
υπολογισμού, η αξία της παραχώρησης για τον εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, γίνεται πλέον «κλιμακωτά» 
και οδηγεί σε χαμηλότερη επιβάρυνσή του για το ίδιο όχημα. Επιπλέον, εφόσον το όχημα αυτό παραχωρείται 
αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχει ΛΤΠΦ έως 17.000 ευρώ, δεν υπολογίζεται η αξία της 
παραχώρησής του, ως εισόδημα για τον εργαζόμενο. 
Το υπουργείο δημοσιοποίησε και ένα παράδειγμα για όχημα με ΛΤΠΦ 17.100 ευρώ που παραχωρείται σε 
εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο της επιχείρησης. Το όχημα αυτό έχει αποκτηθεί ως καινούριο από την 
επιχείρηση, προ ενός έτους και άρα η αξία από την παραχώρησή του, δεν υπόκειται σε μείωση λόγω 
παλαιότητας. Με βάση τον παλαιό τρόπο υπολογισμού, η αξία της παραχώρησης για τον εργαζόμενο 
ανέρχεται σε 2.394 ευρώ, ενώ με τον νέο τρόπο υπολογισμού η αξία της παραχώρησης για το ίδιο όχημα 
ανέρχεται σε 1.193 ευρώ. 

Μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για 
το φορολογικό έτος 2018, για τη μείωση της προκαταβολής του φόρου από το 100% στο 95%, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο ν. 4646/2019. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων έγινε επανεκκαθάριση σε περισσότερες από 75.000 δηλώσεις και προέκυψε τελικά ποσό 
μείωσης προκαταβολής 175 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης στον προϋπολογισμό για 138 εκατ. ευρώ. 
Ωφελήθηκαν συνεπώς περισσότερες, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. 
Για όσα νομικά πρόσωπα είχαν, στις 30/12/2019, υπόλοιπο οφειλής από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
του φορολογικού έτους 2018, το ποσό αυτό μειώθηκε κατά το ποσό της μείωσης της προκαταβολής. Το νέο 
μειωμένο υπόλοιπο εμφανίζεται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των νομικών προσώπων αυτών στο 
TAXISnet. Για όσα νομικά πρόσωπα δεν είχαν, στις 30/12/2019, υπόλοιπο οφειλής φόρου εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2018, δημιουργήθηκε ή προσαυξήθηκε κατά περίπτωση το ποσό επιστροφής του φόρου 
αυτού. Τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα, όπως αναφέρει το insider,  θα ενημερωθούν άμεσα, μέσω του 
TAXISnet, για το πώς θα λάβουν την επιστροφή αυτή, μετά και τον συμψηφισμό της με τυχόν άλλες 
βεβαιωμένες οφειλές τους.

Παρατείνεται έως 30 Απριλίου ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών 

Δημοσιεύτηκε την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄212/24-12-19), με 
την οποία το υπουργείο Οικονομικών παρατείνει κατά 4 μήνες, το υφιστάμενο πλαίσιο του εξωδικαστικού 
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων και ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή 
μέχρι και 30 Απρίλιου 2020.   
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«Ελλάδα ξανά» - Ενημερωτικό για επιχειρήσεις που μπορούν να προσλάβουν με χρημα-

τοδότηση υπαλλήλους υψηλής ειδίκευσης 

Το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ συνιστά την πρώτη πιλοτική δράση της Ελληνικής Πολιτείας για τη δημιουργία 
συνθηκών εισροής τεχνογνωσίας στη χώρα μας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για να προσλάβουν έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους 28-40 ετών του 
εξωτερικού με άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, με διεθνή εργασιακή εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών, 
κάτοχοι μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου σπουδών. 
Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο οποίο οι 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις εισέρχονται με τους κωδικούς τους, έχει ήδη αναρτηθεί η φόρμα εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα με τίτλο ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ. Εκεί οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν 
για τους όρους του προγράμματος και να  δηλώσουν έως 4 θέσεις εργασίας, σε συγκεκριμένες ειδικότητα/ες 
υψηλής εξειδίκευσης για εν ενεργεία εργαζομένους του εξωτερικού κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης και 
επιλογής από την επιχείρηση για 24 μήνες. 

Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού sale and lease back σε ειδικές πε-

ριπτώσεις 
Με την εγκύκλιο Ε.2002/31-12-2019 της ΑΑΔΕ παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση 
αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της 
παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013. 

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ  

ΑΑΔΕ: Σβήνονται προσαυξήσεις για το υπόλοιπο των δόσεων σε περίπτωση εφάπαξ εξό-

φλησης ολόκληρης της οφειλής 
Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία αφαίρεσης των προσαυξήσεων για τις υπόλοιπες δόσεις, σε 
περίπτωση πρόωρης εφάπαξ εξόφλησης της συνολικής οφειλής, που έχει ρυθμιστεί, δίνει με εγκύκλιο ο 
διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Πρόκειται για προσαυξήσεις, με τις 
οποίες επιβαρύνεται η βασική οφειλή που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής. 
 
- Στην περίπτωση που το σύνολο του υπολοίπου ρυθμισμένης οφειλής εξοφληθεί πρόωρα με οποιονδήποτε 
τρόπο (εφάπαξ καταβολή ή διοικητικά ή αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως αποδεικτικό ενημερότητας και 
κατάσχεση, ή συμψηφισμός), ο οφειλέτης επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις που αναλογούν στον 
πραγματικό αριθμό δόσεων, όπως αυτός τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της 
ρύθμισης. Αν έχουν καταβληθεί επιβαρύνσεις πλέον του αριθμού δόσεων, που τελικά διαμορφώνεται κατά 
την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης, αυτές επιστρέφονται στον οφειλέτη μετά από αίτησή του στην 
αρμόδια υπηρεσία. 
 
- Αν η ρύθμιση εξοφληθεί πρόωρα εκουσίως από τον οφειλέτη με εφάπαξ καταβολή, για να μην 
υπολογιστούν πλεονάζουσες του αριθμού των δόσεων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τον 
αρχικό αριθμό δόσεων της ρύθμισης, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει αίτηση για πρόωρη εξόφληση 
της ρύθμισης στην αρμόδια υπηρεσία. 

ΑΑΔΕ: Σβήνονται προσαυξήσεις για το υπόλοιπο των δόσεων σε περίπτωση εφάπαξ εξό-

φλησης ολόκληρης της οφειλής 
Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία αφαίρεσης των προσαυξήσεων για τις υπόλοιπες δόσεις, σε 
περίπτωση πρόωρης εφάπαξ εξόφλησης της συνολικής οφειλής, που έχει ρυθμιστεί, δίνει με εγκύκλιο ο 
διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Πρόκειται για προσαυξήσεις, με τις 
οποίες επιβαρύνεται η βασική οφειλή που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής. 
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- Στην περίπτωση που το σύνολο του υπολοίπου ρυθμισμένης οφειλής εξοφληθεί πρόωρα με οποιονδήποτε 
τρόπο (εφάπαξ καταβολή ή διοικητικά ή αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως αποδεικτικό ενημερότητας και 
κατάσχεση, ή συμψηφισμός), ο οφειλέτης επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις που αναλογούν στον 
πραγματικό αριθμό δόσεων, όπως αυτός τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της 
ρύθμισης. Αν έχουν καταβληθεί επιβαρύνσεις πλέον του αριθμού δόσεων, που τελικά διαμορφώνεται κατά 
την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης, αυτές επιστρέφονται στον οφειλέτη μετά από αίτησή του στην 
αρμόδια υπηρεσία. 
- Αν η ρύθμιση εξοφληθεί πρόωρα εκουσίως από τον οφειλέτη με εφάπαξ καταβολή, για να μην 
υπολογιστούν πλεονάζουσες του αριθμού των δόσεων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τον 
αρχικό αριθμό δόσεων της ρύθμισης, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει αίτηση για πρόωρη εξόφληση 
της ρύθμισης στην αρμόδια υπηρεσία  

Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2020 

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην εξόφληση των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2020. 
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.  
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Διεθνή 

H νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για το περιβάλλον 

Στις 11 Δεκεμβρίου, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την «Πράσινη Συμφωνία» που στοχεύει στην 
ανάδειξη της Ε.Ε. ως την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο, έως το 2050. Για την υλοποίηση της Συμφωνίας, 
η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης με το αντίστοιχο Ταμείο 
προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέτρα που θα αποβλέπουν στην αποτελεσματική μείωση της ρύπανσης, 
στην ενίσχυση των «καθαρότερων» πηγών ενέργειας, στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και των 
βιώσιμων μέσων μεταφοράς, στην προστασία του οικοσυστήματος, καθώς και στη διασφάλιση μιας πιο 
βιώσιμης αλυσίδας τροφίμων. Μέσω του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, η Ε.Ε. προβλέπεται να διαθέσει 
100 δις. ευρώ σε μία νέα αναπτυξιακή στρατηγική, που ευελπιστεί ότι θα είναι δίκαιη και κοινωνικά 
εξισορροπημένη. 

Οι προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας 

Την 1η Ιανουαρίου, η Κροατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., για τους επόμενους έξι 
μήνες. Στις βασικές προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση του πολυε-
τούς δημοσιονομικού πλαισίου, η προώθηση μίας ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης, η αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και των επαγγελματικών δεξιοτήτων, 
καθώς και η προαγωγή των δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, η νέα Προε-
δρία θα προωθήσει την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση, την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, τη σταθερότητα στα Νοτιοανατολικά Βαλκάνια, καθώς και την ενίσχυση της παγκόσμιας επιρ-
ροής της E.E.. 

Οι δραστηριότητες της Ε.Ε. για το οικονομικό έτος 2020 

Σύμφωνα με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2020, διαφαίνεται ότι το 
περιβάλλον θα αποτελέσει τη βασική μελλοντική προτεραιότητα. Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών 
βρίσκονται η επίτευξη του στόχου της Ε.Ε. για το κλίμα, η εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ, καθώς και η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η τόνωση της απασχόλη-
σης και η υποστήριξη της νεολαία εξακολουθούν ως βασικές προτεραιότητες στον προϋπολογισμό της Ένω-
σης. Επίσης, σημαντικές χρηματοδοτήσεις προβλέπονται για τη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση 
της σύγκλισης, την ενθάρρυνση της έρευνας, την ενίσχυση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών, 
καθώς και την υποστήριξη των ΜΜΕ. 

Σήμανση CE 
Πολλά προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE για να μπορούν να πωληθούν στην ΕΕ. Η σήμανση CE δείχνει 
ότι ένα προϊόν έχει ελεγθεί από τον κατασκευαστή και θεωρείται ότι πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Είναι υποχρεωτιξκή για τα 
προϊόντα που κατασκευάζονται απουδήποτε στον κόσμο και στη συνέχεια διατίθετνται στην αγορά της ΕΕ. 
Χρειάζεστε βοήεθια από τις υπηρεσίες υποστήριξης; Επικοινων΄σητε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής 
βοήθειας. Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές: 

 Συμβουλές για τους κανόνες της ΕΕ που ισχύουν για την επιχείρησή σας/ την επίλυση προβλημάτων 

με δημόσια αρχή: https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-

form/home?languageCode=en&origin=yeb_product 

 Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα: https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-

sectors/mutual-recognition/contacts-list/ Το εθνικό σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορεί να σας 

ενημερώσει σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα και να σας βοηθήσει να αποκτήσετε 

πρόσβαση στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ. 

 Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων: https://europa.eu/youreurope/business/een-form/index_el.htm 
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Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή 
επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.  

Περισσότερες πληροφορίες για τη σήμανση CE  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index_el.htm  

Ενημερώσεις για ξένες αγορές 

Ενημέρωση για νέα Ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής προσφορών επιχειρηματικής συνερ-

γασίας του Βουλγάρικου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με ενημέρωση η οποία μας περιήλθε εκ του  Βουλγάρικου Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Bulgarian Chamber of Commerce and Industry-BCCI), το τελευταίο προσφέρει 
τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις από ξένες χώρες οι οποίες επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική 
συνεργασία με βουλγάρικες επιχειρήσεις-μέλη του να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρει η νέα 
Ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής επιχειρηματικών προσφορών «Бизнес оферти» (business cooperation of-
fers), προσβάσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: [https://www.bcci.bg/offers] 
Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα κοινοποίησης προσφορών (και, γενικότερα, ενδιαφέροντος για 
ανάπτυξη) επιχειρηματικής συνεργασίας εκ μέρους αλλοδαπών επιχειρήσεων, οι οποίες απευθύνονται 
πρωτίστως προς όλες τις επιχειρήσεις-μέλη του μεγαλύτερου Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας αλλά και προς 
εταίρους (partners) αυτού από όλο τον κόσμο.  Μέσω του δικτύου των μελών του αλλά και των συνεργατών 
του από όλο τον κόσμο – π.χ. εμπορικά επιμελητήρια, σύνδεσμοι και επιχειρηματικές ενώσεις, το β/Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο λαμβάνει τακτικά αιτήματα σχετικά με την αναζήτηση δυνητικών 
συνεργασιών, την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών και τη συνεργασία με ξένες εταιρείες, οποία και 
επιθυμεί να αξιοποιήσει με κατάλληλο τρόπο. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, το Επιμελητήριο επιθυμεί 
επίσης να βοηθήσει στην εξεύρεση επιχειρηματικών εταίρων από β/εταιρείες στο εξωτερικό και από ξένες 
εταιρείες που εδρεύουν στη Βουλγαρία (και είναι μέλη του). 
 
Μέχρι στιγμής και κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της πλατφόρμας (εγκαινιάσθηκε τον Ιανουάριο του 2019), 
περισσότερες από 160 προσφορές για επιχειρηματική συνεργασία με εταίρους από όλο τον κόσμο έχουν 
δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Βουλγάρικου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Η βάση 
δεδομένων την οποία το Επιμελητήριο διαθέτει, προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης βάσει 
επιχειρηματικών όσο και εθνικών κριτηρίων. Μόλις δύο αιτήματα προσφοράς / ζήτησης επιχειρηματικής 
συνεργασίας έχουν υποβληθεί από επιχειρήσεις της Ελλάδας κατά πρώτο έτος λειτουργίας της πλατφόρμας. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής συγκεκριμένης προσφοράς ή 
δημοσίευσης αιτήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών και Διεθνών 
Οργανισμών (Directorate for International Cooperation and International Organizations) του Βουλγάρικου 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, τηλ : +359 (0)2 8117 421, φαξ: +359 (0)2 9873 209 και e-mail: 
irelations@bcci.bg , ιστοσελίδα Επιμελητηρίου: [https://www.bcci.bg/]. 

 

ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ:  Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο, 
απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις Αιγύπτου για τον μήνα 
Δεκέμβριο του 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Κάιρο (www.agora.mfa.gr), τηλ: +202-27948482, 27952036, 
email: ecocom-cairo@mfa.gr  
ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ:  Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο 
Σεράγεβο, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για Δεκέμβριο 
του 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται να απευθύνονται 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index_el.htm
https://www.bcci.bg/offers
mailto:irelations@bcci.bg
https://www.bcci.bg/
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-cairo@mfa.gr


στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr  , τηλ: 
0038 733 560551  
ΒΕΛΓΙΟ : Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, 
απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων από το Βέλγιο που συνέταξε το 
Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών για τον μήνα Δεκέμβριο 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις Βρυξέλλες 
(http://agora.mfa.gr/ ) e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr   
ΚΑΝΑΔΑΣ : Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, 
απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τον Καναδά Δεκεμβρίου 
2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του 
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ) , email: ecocom-ottawa@mfa.gr  , τηλ: 613 238 
6271-2, fax: 6132385676.  
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βουδαπέστη, 
απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Οικονομία & Εμπόριο στην Ουγγαρία», Νοέμβριος – Δεκέμβριος 
2019 τεύχος Νο. 8/2019. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: +3614132612, +3614132613, φαξ: 
+3613217403, email: ecocom-budapest@mfa.gr  , site: http://hungexpo.hu/en  . 

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) Ρουμανική εταιρεία που ειδικεύεται στο εμπόριο γεωργικών παρασιτοκτόνων και λιπασμάτων ανα-

ζητά προμηθευτές από χώρες της ΕΕ (Κωδ. BRRO20181219001) 

2) Ρωσική εταιρεία ειδικευμένη στην πώληση λιπασμάτων αναζητά προμηθευτές οργανικών λιπασμά-

των βάσει συμφωνίας εμπορικής αντιπροσωπείας (Κωδ. BRRU20191209002) 

3) Σουηδική εταιρεία αναζητά κατασκευαστή αναβράζοντων δισκίων με υπηρεσίες ανάπτυξης προϊό-

ντων καλλυντικών ή οικιακών προϊόντων καθαρισμού (Κωδ. BRSE20190527001) 

Προσφορές 

1) Γαλλική εταιρεία προσφέρει τη γκάμα των τσαντών και των αποσκευών της για τη διανομή / συμφω-

νία εμπορικής αντιπροσωπείας (Κωδ. BOFR20180625001) 

2) Τουρκική εταιρεία ειδικευμένη στην πώληση γεωργικών ελκυστήρων αναζητά συνεργάτες συνεργα-

σίας βάσει συμφωνίας εμπορικής αντιπροσωπείας ή συμφωνίας παροχής υπηρεσιών διανομής. 

(Κωδ. BOTR20181123001)  

3) Βουλγαρική εταιρεία κατασκευής μονωμένων θυρών για κρύες αίθουσες ψάχνει για επιχειρηματι-

κούς εταίρους βάσει συμφωνίας παροχής υπηρεσιών διανομής (Κωδ. BOBG20191210001) 

Επιχειρηματικές Αποστολές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει για την πραγματοποίηση των παρακάτω επιχειρηματικών απο-
στολών από το Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο με έδρα τη Θεσσαλονίκη: 
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 «HOTEL EQUIPMENT AND ENTERTAINMENT ACCOMMODATION TECHNOLOGIES FAIR», Ξενοδοχεια-
κός ιματισμός, έπιπλα ξενοδοχείου, εξοπλισμός κουζίνας, εξοπλισμός ψύξεις, πλυντηρίων, Συστή-
ματα Η/Υ και Τηλεπικοινωνίας, κλιματισμού, φωτισμού, γεννητριών, πισίνες, τζακούζι, ειδών καθα-
ρισμού πισίνας, ειδών αθλητισμού, spa, 19 - 22 Φεβρουαρίου 2020, στη Σμύρνη 

 «School, Statıonery, Paper, Offıce Supplıes And Toy Faır», Σχολικά, Γραφικής Ύλης, Χαρτικών, Ειδών 
Γραφείου και Παιχνιδιών, 19 - 23 Φεβρουαρίου 2020, στη Κωνσταντινούπολη 

 Διεθνής Έκθεση «Μοτοσυκλέτας, Ποδηλάτων και Αξεσουάρ», 20 - 23 Φεβρουαρίου 2020 στη Κων-
σταντινούπολη 

 «INTERNATIONAL İSTANBUL YARN FAIR», Νημάτων, κατασκευαστές υφασμάτων, καλτσών, εσωρού-
χων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 27 - 29 Φεβρουαρίου 2020, στη Κωνσταντινούπολη 

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. 

Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση

Εκθέσεις 

Πρόσκληση Συμμετοχής στη 3η Ελληνο – Ολλανδική Εξαγωγική Έκθεση / Φεστιβάλ “Feel, 

Taste, Live Greece!” στην Ολλανδία  

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Ελλάδα Παντού» σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 3η Εξαγωγική Έκθεση / Φεστιβάλ 
«Feel, Taste, Live Greece!» που θα πραγματοποιηθεί στις 13/14/15 Νοεμβρίου του 2020 στο Άμστερνταμ της 
Ολλανδίας, και αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό και διαπολιτισμικό Ελληνο – Ολλανδικό γεγονός της 
χρονιάς. Το κύριο θέμα του «Feel, Taste, Live Greece!» είναι η Ελλάδα, και έχει τις παρακάτω θεματικές 
ενότητες: Τρόφιμα/ Ποτά /Αγροτικά και άλλα Προϊόντα, Θεματικός και Γενικός Τουρισμός, Πολιτισμός και 
Δημιουργικές Βιομηχανίες, Διάφορες υπηρεσίες (Εκπαίδευση, Ασφαλιστικά, Κτηματομεσιτικά). Απευθύνεται 
σε εταιρίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι επιθυμούν να εισχωρήσουν ή ήδη 
δραστηριοποιούνται στην Ολλανδική αγορά, και θέλουν να προβάλουν, προωθήσουν, διαφημίσουν και να 
πουλήσουν ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες στους επισκέπτες (B2C), καθώς και να δικτυωθούν με 
Ολλανδικές επιχειρήσεις, μέσα από στοχευμένες (B2B) συναντήσεις με επιμέλεια της διοργάνωσης. Επίσης 
απευθύνεται σε θεσμικούς και άλλους φορείς, οι οποίοι έχουν ως στόχο να προβάλουν την Άυλη Πολιτιστική 
Κληρονομιά και τον τοπικό Αγροδιατροφικό Πολιτισμό, και να αναδείξουν την περιοχή τους μεταξύ άλλων 
ως τουριστικό προορισμό, και τόπο παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών. Η δυνατότητα 
περαιτέρω αύξησης των ελληνικών εξαγωγών στην Ολλανδία με κάθε είδους ποιοτικά τυποποιημένα 
ελληνικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, η σταθερά αυξανόμενη τάση των τουριστικών αφίξεων στην 
Ελλάδα την τελευταία πενταετία 2014 –18 (αύξηση 54,41% ), καθώς η προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 
από την Ολλανδία μεταξύ άλλων στην αγορά ακινήτων, τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
καθιστούν απαραίτητη τη συμμετοχή στην 3η Εξαγωγική Έκθεση / Φεστιβάλ «Feel, Taste, Live Greece!» σε 
όσους ενδιαφέρονται για την Ολλανδική αγορά. Το πρόγραμμα του «Feel, Taste, Live Greece!» πλαισιώνεται 
με διάφορα καλλιτεχνικά δρώμενα, παρουσιάσεις και βιωματικές εμπειρίες, οι οποίες προσελκύουν 
επισκέπτες κάθε ηλικίας, και ενισχύουν τον διαπολιτισμικό και εμπορικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και 
Ολλανδίας. Στην 3η «Feel, Taste, Live Greece!» προβλέπεται να συμμετάσχουν παραπάνω από 120 άμεσοι 
και έμμεσοι εκθέτες, να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 80 B2B συναντήσεις, και η προσέλευση του κόσμου 
υπολογίζεται σε 4500 επισκέπτες. Για περισσότερες πληροφορίες και κόστος συμμμετοχής επικοινωνήστε με 
τον Θωμά Σοπιλίδη email: t.sopilidis@elladapantou.com, κιν. 6932 302009. Ιστοσελίδα: https://elladapan-
tou.com/3%ce%b7-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-
%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-
%cf%86%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb/   
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Κατάλογος Γερμανικών Εκθέσεων 2020 

Το Ελληνο Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο μας ενημερώνει ότι όλες οι Γερμανικές Εκθέ-
σεις: κατά ημερομηνία, κατά πόλη, κατά κλάδο, κατά αλφαβητική σειρά συμπεριλαμβάνοντυαι στον Κατά-
λογο Γερμανικών Εκθέσεων 2020 που διατίθεται από το εν λόγω Επιμελητήριο.  Για περισσότερες πλήροφο-
ρίες και για να παραγγείλετε τον κατάλογο μπορείτε να απευθυνθείτε στο email s.theofanidou@ahk.com.gr  

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 

Birdfair, Λέστερ, Αγγλία 21-23 Αυγούστου 2020 

ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη 05-13 Σεπτεμβρίου 2020 

Πανέβρια Αγροτική Έκθεση, Φέρρες  

Kavala Expo, Καβάλα  

Πανελλήνια Γενική Έκθεση Ξάνθης, Ξάνθη  

Alexpo, Αλεξ/πολη  

Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση ΑΜΘ, Κομοτηνή  

Αnuga, Κολωνία, Γερμανία 09-13 Οκτωβρίου 2021 

 
 

Εκθέσεις Τροφίμων 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

Fruit Logistica, Βερολίνο, Γερμανία 05-07 Φεβρουαρίου 2020 

Detrop Boutique, Θεσσαλονίκη 22-24 Φεβρουαρίου 2020 

Food expo, Αθήνα 07-09 Μαρτίου 2020 

Prowein, Ντίσελντορφ, Γερμανία  15-17 Μαρτίου 2020 

Alimentaria, Βαρκελώνη, Ισπανία 20-23 Απριλίου 2020 

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

Sial, Παρίσι, Γαλλία 18-22 Οκτωβρίου 2020 
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Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

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

 Athens Fashion Trade Show, έκθεση μοδας, Metropolitan Expo, Αθήνα | 24-27 Ιανουαρίου 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  
 

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 
• Plastica 2020, 11η Διεθνής έκθεση Πλαστικών, μηχανημάτων, καλουπιών και ανακύκλωσης, Athens Met-

ropolitan Expo, Αθήνα | 02-05 Οκτωβρίου 2020 
• CHEM 2020, 11η Έκθεση Χημικών, εξοπλισμού & ποιοτικού ελέγχου ταυτόχρονα με την Health Lab 2020, 2η 

έκθεση εργαστηριακού εξοπλισμού & τεχνολογίας υγείας & βιοεπιστημών, Athens Metropolitan Expo, Α-
θήνα | 02-05 Οκτωβρίου 2020 

• Ελληνικό αλουμίνιο, κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο, Athens Metropolitan Expo, Αθήνα | 16-18 Οκτω-
βρίου 2020  

• TTGW, Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού τουρισμού) Γαστρονομίας και Οίνου, Στά-
διο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα | 23-25 Οκτωβρίου 2020 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

• Metal Machinery, Μηχανήματα & τεχνολογίες επεξεργασίας μετάλλου, βιομηχανικός εξοπλισμός, βιομη-
χανική εργολαβία, Αθήνα | 13-15 Νοεμβρίου 2020 

 

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 

 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 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 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

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

 Adventure Tourism and sport exhibition, Τουριστικά, ορειβατικά και αθλητικά είδη, Κωνσταντινούπολη, 
Τουρκία | 13-16 Φεβρουαρίου 

 Hotel equipment and entertainment accommodation technologies fair, Ξενοδοχειακός ιματισμός, έπιπλα 
ξενοδοχείου, εξοπλισμός κουζίνας, εξοπλισμός ψύξης, πλυντηρίων, συστήματα Η/Υ και τηλεπικοινωνίας, 
κλιματισμού, φωτισμού, γεννητριών, πισίνες, τζακούζι, ειδών καθαρισμού πισίνας, ειδών αθλητισμού, 
spa, Σμύρνη, Τουρκία | 19-22 Φεβρουαρίου 2020 

 School, stationery, paper, office supplies and toy fair, έκθεση σχολικών, γραφικής ύλης, χαρτικών, ειδών 
γραφειόυ και παιχνιδιών, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία | 19-23 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  
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 

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


 

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://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/

