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Enterprise Europe Network- 

Στην υπηρεσία της επιχεί-

ρησής σας 

Υποστηρίζοντας δυναμικές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

να καινοτομήσουν και να α-

ναπτυχθούν διεθνώς 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήρι-

ξης Μικρομεσαίων Επιχειρή-

σεων, Enterprise Europe Net-

work, παρέχει ολοκληρωμένες υ-

πηρεσίες επιχειρηματικής υπο-

στήριξης σε επιχειρήσεις με εξω-

στρεφή και καινοτόμο προσανα-

τολισμό, με στόχο την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητάς τους. Το 

δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις σε περισ-

σότερες από 60 χώρες και συνερ-

γάζεται με εθνικούς και ευρωπα-

ϊκούς οργανισμούς για την υπο-

στήριξή τους. Οι υπηρεσίες που 

παρέχονται στις επιχειρήσεις εί-

ναι ενδεικτικά οι ακόλουθες.  

 Πρόσβαση σε νέες αγορές-Ε-
ξωστρέφεια 

 Πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση 

 Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές 

 Μεταφορά τεχνολογίας & 
Διαχείριση καινοτομίας 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες 

παρέχονται δωρεάν. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με 

το Επιμελητήριο Καβάλας στο 

2510 222212 (εσωτ.4) κα. Σούζη 

Μαυρομμάτη ή (εσωτ.11) κα. Δέ-

σποινα Παρασύρη και στο 

info@chamberofkavala.gr 
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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Εγκαίνια αεροδρομίου 

Τα εγκαίνια των ανακαινισμένων και αναβαθμισμένων 
εγκαταστάσεων του Διεθνούς Αερολιμένα της Καβάλας 
«Μέγας Αλέξανδρος», πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα 
της Δευτέρας 27 Ιανουαρίου, παρουσία εκπροσώπων των 
τοπικών Αρχών, του τουριστικού και οικονομικού τομέα, και 
της Fraport Greece. 
Τον αγιασμό των εγκαινίων, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, κ. 
Στέφανος, ο οποίος, μάλιστα, σε άπταιστα αγγλικά 
καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Fraport Greece, και 
ευχήθηκε το αεροδρόμιο της Καβάλας να αποτελέσει κόμβο 
επικοινωνίας πολλών ανθρώπων, και να εγγυάται πάντα 
καλές πτήσεις. 
Το πλάνο της εταιρείας περιλάμβανε άμεσες, αλλά και σε 
βάθος χρόνου εργασίες και έργα ανάπτυξης των υποδομών, 
οι οποίες θα συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των επιβατών και στη βελτίωση της ταξιδιωτικής 
εμπειρίας τους. Για το σύνολο των έργων ανάπτυξης, η Fraport Greece, θα επενδύσει έως και το έτος 2021 το 
χρηματικό ποσό των 400 εκ. ευρώ. Στην υπόλοιπη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης, θα 
πραγματοποιήσει επιπλέον έργα συντήρησης και αναβάθμισης στα αεροδρόμια, υλοποιώντας, συνολικά, 
επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ περίπου. 
Ειδικότερα για τον αερολιμένα «Μέγας Αλέξανδρος», οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν και θα γίνουν είναι οι 
εξής: 

 Επέκταση τερματικού σταθμού κατά 2.029 m2 (τετραγωνικά μέτρα) 

 Αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού 

 Εγκατάσταση συστήματος HBS inline screening, για τον έλεγχο των αποσκευών 

 Αναδιαμόρφωση και επέκταση του πυροσβεστικού σταθμού 

 Επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, ή σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο 

 Αναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών 

 Αλλαγή του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης-απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών 

 20% αύξηση των σταθμών Check-in (από 8 σε 10) 

Συνάντηση με τον ΟΑΕΔ για προγράμματα  

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο με-

ταξύ του Προέδρου κ. Μάρκου Δέμπα και στελεχών του 

ΟΑΕΔ Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα παρόντες στην συνά-

ντηση ήταν ο προϋστάμενος ΚΠΑ2 Καβάλας κ. Νίκος 

Ταστσόγλου και στα στελέχη κ.  Σταθης Προδρομογλου  

και κα. Ζωή Γιαννακίδου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν 

τα διαθέσιμα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ 

και συμφωνήθηκε η από κοινού προβολή τους και από 

τους δύο φορείς με σκοπό την καλύτερη πληροφόρηση 

αξιοποίηση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον συμφωνήθηκε η συνεργασία των δύο φορέων και 

η διοργάνωση εκδήλωσης για την παρουσίαστη των διαθέσιμων προγραμμάτων, κυρίως χρηματοδότησης, 

για την απασχόληση προσωπικού και δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης 

παρέχεται από το www.oaed.gr 
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Συνάντηση με στελέχη τουρισμού 

Συνάντηση εργασίας με θέμα  το Σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης της ΠΑΜΘ στον τομέα του Τουρισμού 
πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Καβάλας παρουσία τοπικών φορέων. Παρόντες στην συνάντηση ήταν 
από το Επιμελητήριο ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Μάρκος Δέμπας, ο Πρόεδρος του Τουριστικού 
Τμήματος κ. Αναστάσιος Μπίλλιας και το μέλος του ΔΣ. κ. Γιώργος Φραγκιόγλου. Παρόντες ήταν επίσης 
εκπρόσωπος της Δημωφέλεια, ο πρόεδρος των ξενοδόχων Θάσου κ. Πάρις Παρασχούδης, ο πρόεδρος των 
ενοικιαζομένων δωματίων ΑΜΘ κ. Γιάννης Μαρκιανός,  εκπρόσωπος του Δήμου Θάσου κ. Αλέκος Γκάγκος, ο 
εκπρόσωπος της επιστημονικής ομάδας Οψόμεθα εις Φιλίππους κ. Χαράλαμπος Τσουρουκίδης, ο 
εκπρόσωπος του Οργανισμού Λιμένα Θάσου κ. Παναγιώτης Ζαμπέκος και επαγγελματίες στον τομέα του 
τουρισμού.  
Στη συνάντηση έγινε καταγραφή των προτεραιοτήτων σχετικά με την τουριστική προβολή της ΠΕ Καβάλας 
και συμφωνήθηκε η αποστολή ερωτηματολογίου σε επιχειρήσεις του τουρισμού και φορείς σχετικά με τις 
προτάσεις τους για την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων της περιφέρειας. Μέσω του ερωτηματολογίου 
αυτού θα καταγραφεί η έκφραση απόψεων τους ώστε να προωθηθούν τα αποτελέσματα την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

Επιστολή των Επιμελητηρίων της ΑΜΘ στον πρωθυπουργό για την κατάργηση επιδότησης 

του εργοδοτικού κόστους 
Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με την κατάργηση της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους 
απέστειλαν τα Επιμελητήρια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παρακάτω παραθέτουμε την επιστολή: 
«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 
Όπως γνωρίζετε, τον Απρίλιο του έτους 2016 με την υπουργική απόφαση 13311/273 που δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθμόν 997/11-4-2016 ΦΕΚ, καταργήθηκε η επιδότηση του εργοδοτικού κόστους του ν. 1767/1988 για 
τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Ανατολική 
Μακεδονία – Θράκη. 
Ο τότε υπουργός Ανάπτυξης, κος Σταθάκης προέβη στην αιφνίδια κατάργηση της οικονομικής ενίσχυσης, 
καίτοι γνώριζε ότι ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν είχε καταβάλει στις επιχειρήσεις τις οφειλόμενες ενισχύσεις από το Β΄ 
εξάμηνο του έτους 2010 έως το έτος 2015, δηλαδή για χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο νόμος βρισκόταν 
σε ισχύ. Συνεπεία της άρνησης καταβολής των οφειλόμενων οικονομικών ενισχύσεων για μια πενταετία και 
περαιτέρω της οριστικής κατάργησης του αναπτυξιακού μέτρου, εκατοντάδες μεταποιητικές και τουριστικές 
επιχειρήσεις των παραμεθορίων περιοχών υπέστησαν τεράστια οικονομική ζημία ενώ αναρίθμητες θέσεις 
εργασίας χάθηκαν στις ευαίσθητες αυτές περιοχές.  
Τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης από το έτος 2010 και μέχρι την κατάργηση του μέτρου 
το έτος 2016, αποστείλαμε στα αρμόδια υπουργεία δεκάδες παρεμβάσεις και προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο 
να αποτρέψουμε την κατάργηση ενός σημαντικού αναπτυξιακού μέτρου που συνέβαλε καθοριστικά στη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες 
προσπάθειές μας, η προηγούμενη κυβέρνηση κατήργησε οριστικά τον ν. 1767/1988 και παρά τις δεσμεύσεις 
για αντικατάσταση της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης με παρόμοιο αναπτυξιακό μέτρο, ουδέποτε προέβη 
σε οποιαδήποτε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση. 
Παράλληλα, εκατοντάδες επιχειρήσεις προσέφυγαν στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας, 
στρεφόμενες κατά του ΟΑΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου και διεκδικώντας την καταβολή των οφειλομένων 
ενισχύσεων για τα έτη 2010 έως 2015. Την 10-9-2019 εκδόθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας η με 
αριθμό 714/2019 απόφαση, η οποία δικαιώνει την προσφεύγουσα επιχείρηση και καταδικάζει τον Ο.Α.Ε.Δ. 
στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του ν. 1767/1988 (επιδότηση εργοδοτικού κόστους) για τα έτη 
2010-2015. Το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης κάνει ρητή αναφορά στην υποχρέωση του ΟΑΕΔ να 
καταβάλει τις οικονομικές ενισχύσεις από το Β΄ εξάμηνο του έτους 2010 έως και του έτους 2015, διότι οι 
επιχειρήσεις πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις και τήρησαν την προβλεπόμενη διαδικασία.  
Περαιτέρω, το προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται η εκδίκαση εκατοντάδων ακόμη αγωγών ενώπιον των 
Διοικητικών Δικαστηρίων της περιφέρειας, για τις οποίες έχει ήδη δημιουργηθεί το δεδικασμένο της ως άνω 
δικαστικής απόφασης. 
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Αξίζει, επίσης να σημειωθεί ότι ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κατατεθεί αίτηση ακύρωσης 
κατά της ως άνω 13311/273 Υπουργικής απόφασης, η οποία κατήργησε την επιδότηση εργοδοτικού κόστους 
και αναμένεται η έκδοση αποφάσεως.  
Κύριε Πρωθυπουργέ, 
Τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, αποδεχόμενα το γεγονός της κατάργησης της 
συγκεκριμένης ενίσχυσης προς τις μεταποιητικές και τουριστικές περιοχές της περιφέρειάς μας, θεωρούμε 
ότι θα πρέπει να δοθεί άμεσα οριστική λύση του εκτιθέμενου ζητήματος. Ωστόσο, η εξεύρεση λύσης 
προϋποθέτει τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, του 
Υπουργείου Εργασίας και του Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις και να υπάρξει 
δικαίωση για τις επιχειρήσεις που αναμένουν την καταβολή των οφειλομένων επί μια δεκαετία.  
Για το λόγο αυτό, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αποστείλαμε εκ νέου σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο 
Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Επενδύσεων, αιτούμενοι την εξεύρεση οριστικής λύσεως για τις επιχειρήσεις των παραμεθορίων περιοχών 
μας. Παρ’ όλα αυτά, έως σήμερα, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση.  
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, θεωρούμε ότι το σημαντικό αυτό ζήτημα πρέπει να τεθεί υπόψη σας και 
ειδικότερα προτείνουμε την πραγματοποίηση διευρυμένης σύσκεψης παρουσία του Πρωθυπουργού, των 
εμπλεκομένων Υπουργείων και του Ο.Α.Ε.Δ., ώστε να εκθέσουμε αναλυτικά τις απόψεις μας και να 
επιχειρήσουμε, πριν την έκδοση περαιτέρω δικαστικών αποφάσεων, την επίλυση του προβλήματος.  
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
Με εκτίμηση, 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΜΠΑΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ» 

Σεμιναριο με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης σχετικά με την καρδιοαναπνευστική αναζω-

ογόνηση  

Το Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με  την 
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παραρτήματος Νομού 
Καβάλας πραγματοποίησε  στις 9 Φεβρουαρίου στο 
Επιμελητήριο Καβάλας εκδήλωση σχετικά με την 
παροχή  πρώτων βοηθειών στις θεματικές ενότητες 
καρδιακή ανακοπή, Καρδιοαναπνευστική 
Αναζωογόνηση (Καρ.Πα) με χρήση αυτόματου 
εξωτερικού απινιδωτή, απόφραξη αεραγωγού από ξένο 
σώμα (πνιγμονή), πλάγια θέση ασφαλείας (θέση 
ανάνηψης), επιληπτική κρίση, πνιγμός από υγρό 
στοιχείο (θάλασσα, ποτάμια, λίμνες). 
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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.   
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. 
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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 

 
Επέκταση/ αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος στην Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας και 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 
 

“ERANETs 2019b” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που 
συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δι-
κτύων ERANETs 
Ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας και περιλαμβάνεται στις Δράσεις 
για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων.   

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 11/2/2020 - 1/4/2020, ώρα 16:00 
Για περισσότερες πληφοροφίες πατήστε εδώ 
 

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 
βιολογικής 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 - 28/2/2020 
Για περισσότερες πληφοροφίες πατήστε εδώ 
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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 - 28/2/2020 
Για περισσότερες πληφοροφίες πατήστε εδώ 
 

Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια 

Ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία θα 
περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα 
ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων 
ή θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 2/10/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
 

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2ης ευκαιρίας για ίδρυση επιχείρησης 
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. 
 

Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ανέργων με Έμφαση στις Γυναί-
κες 
 

Ένα νέο «Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 
ετών» θα τεθεί σε εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020. Η λήξη της προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων από πλευράς των ανέργων θα είναι η 28η Φεβρουαρίου 2020. 
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Στόχος του νέου προγράμματος είναι η υποστήριξη άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών που επιθυμούν να 
αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε 
ποιοτικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση για τη 
συμμετοχή τους σε δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching), με απώτερο στόχο να ενισχυθούν 
οι δυνατότητές τους για  πρόσβαση στην αγορά εργασίας, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης νέων 
επιχειρήσεων. 
 
Συγκεκριμένα, οι βασικοί άξονες του προγράμματος έχουν ως εξής: 
 

 Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) σε έως 
5.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέσω 
5ήμερου σεμιναρίου νέας επιχειρηματικότητας 

 Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) για την ωρίμανση των επιχειρηματικών τους ιδεών και 
τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων σε έως 3.000 (από τους 5.000) άνεργους νέους 
ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η καθοδήγηση θα περιλαμβάνει έξι 
συνεδρίες (μία δια ζώσης, πέντε εξ’ αποστάσεως) 

 Προκήρυξη προγράμματος επιχειρηματικότητας για 2.500 νέους άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών. 
Στο πρόγραμμα αυτό, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων όσων θα έχουν ολοκληρώσει τις δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης 
(coaching) επιχειρηματικών σχεδίων της παρούσας πρόσκλησης. Συγκεκριμένα, με Δημόσια 
Πρόσκληση οι άνεργοι θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από το 
επιχειρηματικό τους σχέδιο στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ). Οι Αιτήσεις θα αξιολογηθούν με Συγκριτική Αξιολόγηση, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 
μοριοδότησης και θα επιλεγούν οι πλέον ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις. Έμφαση θα δοθεί 
στις γυναίκες οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέσεων του προγράμματος.  

 
Το ποσό της ενίσχυσης και η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 10.000 ευρώ και 12 μήνες ή 17.000 ευρώ 
και 18 μήνες. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 43.400.000€, υλοποιείται στο πλαίσιο του άξονα 
προτεραιότητας για τη «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών του 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014–2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 
Νέων – «ΠΑΝ». 
 
Περισσότερες πληροφορίες στη Δημόσια Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στον  ιστότοπο του ΟΑΕΔ 
www.oaed.gr. 
 

Επιχειρηματική xρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) από το Ε-

θνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

Παροχή επιχειρηματικών δανείων με ευνοικό επιτόκιο (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού ή/και επενδυτικού 
σκοπού), που θα χρηματοδοτήσουν επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, σε πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 26/3/2019, έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 
 

http://www.kcci.gr/
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ΟΑΕΔ: Ενισχυμένο και απλουστευμένο πρόγραμμα απασχόλησης Ευπαθών Κοι-

νωνικών Ομάδων - 1.250 νέες θέσεις με επιχορήγηση 90% 

Στο πλαίσιο της δέσμευσης για συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των προγραμμάτων του, ο ΟΑΕΔ σήμερα 
προχώρησε στην απλούστευση και ενίσχυση του προγράμματος για νέες θέσεις απασχόλησης ανέργων από 
Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) που παραμένει ανοιχτό, καθώς σε χρονικό διάστημα 2,5 ετών 
καλύφθηκαν μόνο 750 από τις 2.000 προβλεπόμενες θέσεις. 
Με την τροποποίηση που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Οργανισμού, παρέχονται ισχυρότερα κίνητρα για την 
πρόσληψη ανέργων που ανήκουν σε ΕΚΟ (Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες 
ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό 
κίνδυνο), μέσω της μεγαλύτερης επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών και την απλούστευση των 
προϋποθέσεων συμμετοχής. Πιο συγκεκριμένα, για την κάλυψη των 1.250 διαθέσιμων θέσεων, έγιναν οι εξής 
αλλαγές: 

α). Αύξηση της επιχορήγησης νέας θέσης εργασίας από 70% στο 90% του συνολικού κόστους 
(μισθολογικού και μη μισθολογικού) και για τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος 
αδείας στον Ιδιωτικό Τομέα. 

β). Αύξηση του μέγιστου ποσού επιχορήγησης από 700€ στα 800€ για θέση πλήρους απασχόλησης και 
από 350€ στα 400€ μηνιαίως για θέση μερικής απασχόλησης. 

γ). Αφαίρεση της δέσμευσης απασχόλησης μετά τη λήξη της επιχορήγησης για τους μη μακροχρόνια 
ανέργους. 

δ). Αφαίρεση της προϋπόθεσης 2μηνης εγγραφής στο μητρώο ανέργων για τους ωφελούμενους, ώστε 
να μπορούν να προσληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ΕΚΟ. 

ε). Δυνατότητα πρόσληψης ανέργων ΑμεΑ από Δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς που 
ασκούν οικονομική δραστηριότητα, επιπλέον των επιχειρήσεων των Δήμων και των Περιφερειών, και 
των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. 

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: 
«Στόχος αυτών των βελτιώσεων είναι η αποτελεσματικότερη προώθηση της απασχόλησης για τους ανέργους 
από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην αγορά εργασίας. Μέσω της 
τροποποίησης, το πρόγραμμα καθίσταται ελκυστικότερο για επιχειρήσεις και εργοδότες και πιστεύουμε πως 
τώρα θα έχει μεγαλύτερη απήχηση και απορροφητικότητα. Καλούμε, λοιπόν, όλες τις επιχειρήσεις και τους 
εργοδότες να επισκεφτούν τον ιστότοπο ή τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και να 
ενημερωθούν σχετικά. Είναι αναγκαία η συμβολή τους στην εργασιακή ένταξη των ΕΚΟ, στην προστασία της 
κοινωνικής συνοχής και στην εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού». 
Η τροποποίηση αφορά στο από 2017 «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την 
απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, 
Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο 
και Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες». 

Αναμενόμενα προγράμματα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

 
Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
 
Η Δράση ενισχύει κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), ήτοι αγροδιατροφής, τουρισμού - πολιτισμού, υλικών 
(πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, 
περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς 
και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Η υποβολή επενδυτικών σχεδίων αφορά τη βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης νέων 
επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, με ελάχιστο 
επιχορηγούμενο π/υ 20.000 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 285.000 €. 
Η Δημόσια Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται σε 70% 
και η Ιδιωτική Συμμετοχή σε 30%. 
Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περίοδος υποβολής: από 18/2/2020 έως 30/4/2020 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έ-
ξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
 
Υλοποίηση ενισχύσεων για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περίοδος υποβολής: 18/2/2020 - 27/5/2020 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

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.  
  
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. 
  

http://www.kcci.gr/
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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: 
360U Betters Skills – Better Business | Κατερίνα Δογκάκη | 210 00 81 299 | info@360u.gr  

Σχολείο Τουρισμού On Tour στην Καβάλα και στην Θάσο 

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου θα διοργανωθούν οι ομιλίες στο Αμφιθέατρο Περιφερειακής Ενότητας "Γεώργιος 
Παυλίδης" και την Τρίτη 10 Μαρτίου τα εργαστήρια στο Επιμελητήριο Καβάλας, του Σχολείου Τουρισμού 
OnTour ΚΑΒΑΛΑΣ. Την Τετάρτη 11 Μαρτίου θα διοργανωθούν οι ομιλίες στο Καλογερικό του Λιμένα στη 
Θάσο. 
Το Σχολείο Τουρισμού OnTour (ΣΤΟΤ) είναι μία εκπαιδευτική, μη κερδοσκοπική δράση, η οποία γεννήθηκε 
από τη σύμπραξη του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) και του ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Την εθνική 
διοργάνωση των Σχολείων Τουρισμού OnTour επιμελείται το ΙΝΣΕΤΕ, σε συνεργασία με τους εκάστοτε 
τοπικούς διοργανωτές. Στόχος του Σχολείου Τουρισμού OnTour είναι να «εξοπλίσει» τους επαγγελματίες του 
τουρισμού με νέες γνώσεις, ιδέες και δεξιότητες, προσφέροντάς τους κίνητρα και έμπνευση μέσα από 
εξιδεικευμένους ομιλητές και σύγχρονες θεματικές ενότητες. 
Τις δύο ημέρες του ΣΤΟΤ Καβάλας πάνω από 300 συμμετέχοντες, θα έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν μοναδικούς εισηγητές, τόσο σε ομιλίες (την πρώτη ημέρα) όσο και σε workshops (τη 
δεύτερη ημέρα), οι οποίοι θα προσφέρουν σημαντικές γνώσεις μέσα από διαδραστικές εισηγήσεις σε 
τουριστικά θέματα. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Διεθνές 
Πανεπιστήμιο Ελλάδος. 
Μέχρι σήμερα, το Σχολείο Τουρισμού OnTour έχει ταξιδέψει, 11 ελληνικούς προορισμούς (Πόρο, Πιερία, 
Σκιάθο, Χίο, Χαλκιδική, Ναύπλιο, Κεφαλονιά, Λήμνο, Κω, Κορινθία, Αθήνα), με τη συμμετοχή περισσότερων 
από 4.000 ατόμων και παρουσία πάνω από 50 ομιλητών, 250 τοπικών χορηγών και 190 εθελοντών.  
Κάθε Σχολείο Τουρισμού OnTour, βασίζεται στις συνέργειες των τοπικών κοινωνιών και αναδεικνύει την 
ανάγκη της συνεργασίας, μεταξύ όλων των παρόχων της τουριστικής εμπειρίας του επισκέπτη. Με αυτό τον 
τρόπο δίνει ένα μήνυμα, αναφορικά με την πολυσύνθετη διάσταση του τουριστικού προϊόντος και την 
κρισιμότητα της λειτουργίας ενός τουριστικού προορισμού.  Άλλωστε, η αποστολή της διεύθυνσης 
εκπαίδευσης του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ, εθνικού διοργανωτή των ΣΤΟΤ, είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και 
των ικανοτήτων των επαγγελματιών, η διαμόρφωση κουλτούρας εκπαίδευσης και επένδυσης στο ανθρώπινο 
δυναμικό, η δημιουργία μιας δυναμικής εκπαιδευτικής κοινότητας και η αποδοτική διαχείριση και λειτουργία 
των τουριστικών προορισμών μέσα από την ανάδειξη των συνεργειών. 
Την τοπική διοργάνωση του Σχολείου Τουρισμού OnTour ΚΑΒΑΛΑΣ, έχει αναλάβει το Επιμελητήριο Καβάλας, 
μέσω του Προέδρου κυρίου Μάρκου Δέμπα. 
Για να μάθετε περισσότερα για το Σχολείο Τουρισμού OnTour πατήστε ΕΔΩ 
Για να δηλώστε συμμετοχή στις ομιλίες του Σχολείου Τουρισμού ΟnTour ΚΑΒΑΛΑΣ πατήστε ΕΔΩ 
 
Λίγα λόγια για το Σχολείο Τουρισμού OnTour  
Το Σχολείο Τουρισμού OnTour (ΣΤΟΤ) είναι μία εκπαιδευτική, μη κερδοσκοπική δράση, η οποία γεννήθηκε 
από τη σύμπραξη του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) και του ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Την εθνική 
διοργάνωση των Σχολείων Τουρισμού OnTour επιμελείται το ΙΝΣΕΤΕ, σε συνεργασία με τους εκάστοτε 
τοπικούς διοργανωτές. 
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Όλες οι περιοχές που ταξιδεύει το 
ΣΤΟΤ έχουν ξεχωριστές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και βασικό στοιχείο της 
διοργάνωσης, αποτελεί η προσαρμογή 
της εκάστοτε ατζέντας ομιλιών και 
εργαστηρίων βάσει των τοπικών 
αναγκών. Σε αυτό έρχονται να 
συμβάλουν οι local ambassadors της 
κάθε περιοχής, οι οποίοι μαζί με την 
τοπική ομάδα διοργάνωσης 
προτείνουν τις θεματικές ενότητες, 
ανάλογα με τις ανάγκες των 
επαγγελματιών, την ωριμότητα και την 
σύνθεση του προορισμού τους.   
Οι εισηγητές των Σχολείων Τουρισμού 
OnTour είναι δυναμικοί 
επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί και 
επιχειρηματίες, που επιλέγονται λόγω 
της εξειδίκευσης τους στην εκάστοτε 
θεματολογία. Είναι όλοι  καταξιωμένοι 
στον χώρο τους και  ανήκουν στην 
μεγάλη οικογένεια των ΣΤΟΤ. 
Ταξιδεύουν μαζί μας, προσφέροντας 
τις γνώσεις τους αφιλοκερδώς στους 
επαγγελματίες του τουρισμού. 
Οι διοργανώσεις έχουν ελεύθερη 
είσοδο και στηρίζονται στον 
εθελοντισμό και τις χορηγίες τοπικών 
επιχειρήσεων, αποδεικνύοντας  ότι 
όταν οι τοπικές κοινωνίες 
αποφασίσουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για το κοινό καλό, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι 
εντυπωσιακά. Στόχος του Σχολείου Τουρισμού OnTour είναι να προσφέρει σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες, 
κίνητρα και έμπνευση στους επαγγελματίες των προορισμών που ταξιδεύει, οι οποίοι κατά κύριο λόγο, είναι 
αναπτυσσόμενες τουριστικές περιοχές.  
Κάθε Σχολείο συντονίζεται από μία τοπική ομάδα εθελοντών, της οποίας ηγείται ένας τοπικός εκπρόσωπος 
(Local Ambassador) και απευθύνεται σε όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα, απασχολούνται και επηρεάζουν το 
τουριστικό προϊόν και τις υπηρεσίες του εκάστοτε προορισμού.  
Τα Σχολεία Τουρισμού OnTour φέρουν την ακαδημαϊκή αιγίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. 
 

Υπουργείο Τουρισμού- Ενημερωτικό σημείωμα: Απόφαση, για επιδότηση ανεργίας με λι-

γότερα ένσημα, για όσους έμειναν άνεργοι λόγω πτώχευσης Thomas Cook 
Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τους εργαζόμενους σε ξενοδοχεία που έμειναν άνεργοι, λόγω της πτώχευσης 
της Thomas Cook. 
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
αναρτήθηκε στη Διαύγεια, καθορίζονται τα κριτήρια για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας σε 
ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί κατά το έτος 2019, σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία 
«Thomas Cook Group PLC». 
Σύμφωνα με την απόφαση (ΦΕΚ 4915/Β/31.12.2019) που υπογράφεται από τους υπουργούς Τουρισμού 
Χάρη Θεοχάρη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση και τον υφυπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη, δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας με κατ’ ελάχιστον 80 ημέρες εργασίας, 
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αντί 100 ημερών στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, είναι οι ασφαλισμένοι που πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
– Απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία «Thomas Cook Group 
PLC». 
– Απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις, των οποίων η αξία των φορολογητέων εκροών κατά το 
διάστημα από 1/1/2019 έως 30/9/2019 από την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» υπερέβη σε ποσοστό 
25% τη συνολική αξία των εκροών του ίδιου διαστήματος. 
– Η εργασιακή τους σχέση είτε έληξε (Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από την επιχείρηση 
μετά τις 23/9/2019. 
Για την ένταξη στην επιδότηση αυτή, πλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες 
περί τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας διατάξεις, οι ασφαλισμένοι οφείλουν να προσκομίζουν αντίστοιχα 
για κάθε περίπτωση υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των επιχειρήσεων στην οποία δηλώνεται η σύνδεσή 
τους με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC», απόφαση χορήγησης αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. 
του αρθρ. 7 του ν. 4638/2019 (Α΄181), από τον Προϊστάμενο της οικείας ΔΥΟ ή βεβαίωση από την επιχείρηση 
για το σύνολο των φορολογητέων εκροών της περιόδου από 1/1/2019 έως 30/9/2019 και για το σύνολο των 
φορολογητέων εκροών από την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» για την ίδια περίοδο. 
Για τους δικαιούχους, η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας παρατείνεται κατά ένα μήνα, ήτοι 
ορίζεται σε τέσσερις μήνες και πέντε ημέρες. Η παράταση ισχύει και για όσους δικαιούχους κατά τη 
δημοσίευση της σχετικής απόφασης έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ή έχουν υπαχθεί στην τακτική επιδότηση 
ανεργίας. 

ΑΑΔΕ: Διευκόλυνση των επιχειρήσεων που είχαν συνάψει συμβόλαιο με την Thomas Cook 
Εγκύκλιο, με την οποία ρυθμίζεται η έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος των επισφαλών απαιτήσεων των 
τουριστικών επιχειρήσεων από τη βρετανική εταιρεία Thomas Cook, λόγω της πτώχευσής της, υπέγραψε ο 
διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής. 
Όπως αναφέρεται από την ΑΑΔΕ, με την εγκύκλιο διευκολύνονται οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, που 
είχαν συνάψει συμβόλαια με το εν λόγω βρετανικό πρακτορείο, για τη φορολογική αντιμετώπιση της ζημίας 
που υπέστησαν από την πτώχευση, με σκοπό την αποφυγή περίπλοκων και χρονοβόρων νομικών ενεργειών. 

ΑΑΔΕ: Οδηγός μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 

Οδηγός παραδειγμάτων προϊόντων που υπάγονται σε μειωμένο σε μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή 
ΦΠΑ 13% και 6% αντίστοιχα. Δείτε τον Οδηγό πατώντας εδώ 

Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μη-

τρώο Πραγματικού Δικαιούχου» 

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και 
κατόπιν σχετικού αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών, παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο 
Πραγματικών Δικαιούχων» για το χρονικό διάστημα από τις 20/01/2020 έως και τις 28/02/2020. Η εν λόγω 
παράταση δίνεται προκειμένου να οριστικοποιηθούν κρίσιμα νομικά ζητήματα σχετικά με την υποχρέωση 
και τον τρόπο καταχώρισης ορισμένων νομικών οντοτήτων καθώς και ζητήματα τεχνικής διασύνδεσης των 
μητρώων πραγματικών δικαιούχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που πρόκειται να οριστικοποιηθούν σε 
συνάντηση εκπροσώπων των κρατών μελών στις 17/1/2010. 
Ως εκ τούτου, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής των στοιχείων 
των πραγματικών δικαιούχων. 
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Αποσύρονται έως 31/05/2020 ταμειακές μηχανές που δεν μπορούν να συνδεθούν online 

με την ΑΑΔΕ 

Σε ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο και για κάθε μία 
συναλλαγή των δεδομένων των λιανικών συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανισμών (ΦΗΜ), προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 
 
Με απόφαση του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, αποσύρονται οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ), που έχουν λάβει άδειες κα-
ταλληλότητας με τις ΠΟΛ.1234/2002 και ΠΟΛ.1135/2005 και δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης για απο-
στολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ. 
 
Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ υποχρεούνται να δηλώσουν, μέχρι τις 31 Μαΐου 2020, την παύση αυτών, στο 
TaxisNet ή στην αρμόδια ΔΟΥ, όπως αναλυτικά καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

Σε ΦΕΚ το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
Διαθέσιμο είναι πλέον το ΦΕΚ με την "Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)", 
από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. 
Πρόκειται για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και τα παραρτήματά του, που 
συνοδεύουν την απόφαση, συνιστώντας το Στρατηγικό Σχέδιο για τα θέματα του Κλίματος και της Ενέργειας 
και περιλαμβάνοντας έναν αναλυτικό οδικό χάρτη για την επίτευξη συγκεκριμένων Ενεργειακών και 
Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030. 
Στο τελικό κείμενο ενσωματώθηκαν στοιχεία που προέκυψαν από τη διαδικασία της δημόσιας 
διαβούλευσης, τόσο από τα 168 σχόλια που κατατέθηκαν στον ιστοχώρο του Opengov όσο και από τις 
προτάσεις και παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο ΥΠΕΝ. 
Ενδεικτικά, σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης προστέθηκαν στοιχεία για θέματα χωρικού, 
βιοκλιματικού, πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού, ενώ αναδείχθηκε η αλληλεξάρτηση των επιμέρους 
στόχων και η απαίτηση για συνολική αλλαγή του προτύπου κατανάλωσης, μέσω της μεγαλύτερης 
αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και εφαρμογών. 
Ελήφθησαν υπόψη σχόλια για την λειτουργία του μηχανισμού διακυβέρνησης του ΕΣΕΚ, ενώ αναφορικά με 
την εμβληματική προτεραιότητα της απολιγνιτοποίησης, παρατέθηκε αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 
απόσυρσης των εν λειτουργία λιγνιτικών μονάδων. 
Για τη μείωση των εκπομπών ρύπων στον τομέα των μεταφορών, τονίστηκαν περαιτέρω δράσεις αστικής 
κινητικότητας και μικροκινητικότητας, ενώ ενσωματώθηκε και η διάσταση της παραγωγής ενέργειας από 
δευτερογενή καύσιμα στα σχέδια στρατηγικής για τη διαχείριση αποβλήτων. 
Στην ενότητα για τις ΑΠΕ επισημάνθηκε ο σημαντικός ρόλος συμμετοχής της υδροηλεκτρικής ενέργειας και 
ειδικά των έργων με ταμιευτήρες, αλλά και η σημασία της υλοποίησης πιλοτικών –σε πρώτη φάση- 
εφαρμογών για τις νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη σύζευξη ενεργειακών τομέων (sectorcoupling). 

Κατάρτιση και Πιστοποίηση από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.),  η κεντρική εξαγωγική 
οργάνωση της χώρας,  πραγματοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εξειδικευμένο Στέλεχος 
Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο οποίο είναι 
δικαιούχος . 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε 865 εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα 
(ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), από όλη την Ελλάδα. 
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα: 
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• Πρόγραμμα εξ΄ αποστάσεως κατάρτισης (e-learning) διάρκειας 110 ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 
ωρών σε αίθουσες διδασκαλίας 
• Εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα κατάρτισης σε κάθε καταρτιζόμενο 
• Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 
Καταληκτική ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 2020 - θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Εξαγωγέων http://www.pse.gr, την Αίτηση και  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 
προγράμματος (με την Αναλυτική Περιγραφή της Πράξης, τα Κριτήρια Επιλογής Ωφελουμένων, τα 
Δικαιολογητικά κ.λπ.), καθώς και να προχωρήσουν στην υποβολή Αίτησης συμμετοχής. 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210 
5221515, 210 5228929. 
 

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ζαχαροπλαστικής 

Ο πρόεδρος και το ΔΣ της Λέσχης Αρχιζαχαροπλατών Ελλάδος σας προσκαλούνε στον 1ο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Ζαχαροπλαστικής στις 23 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:30 στο εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΘ 
HELEXPO στο περίπτερο 14. 

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., 
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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 

Ανακοίνωση για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Όπως μας ενημερώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από την Παρασκευή 31.1.2020 
αναρτήθηκε η παρακάτω ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη των Ελληνικών Τελωνείων (https://por-
tal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet): 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Η.Β. ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
Από τα μεσάνυχτα της 31 Ιανουαρίου 2020 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (01:00 ώρα Ελλάδας), το Ηνωμένο 
Βασίλειο παύει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία Αποχώρησης που 
προβλέπει μεταβατική περίοδο από 1/2/2020 έως 31/12/2020. 
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το σύνολο του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, 
συνεχίζει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεπώς δεν απαιτείται η τήρηση τελωνειακών 
διατυπώσεων για συναλλαγές από/προς το Η.Β. και στην ουσία δεν θα αλλάξει τίποτα για πολίτες και 
επιχειρήσεις σε Ε.Ε. και Η.Β. 

Ελληνο-Ιαπωνικό φόρουμ, 27-28 Φεβρουαρίου 2020 

Η μεγαλύτερη εμπορική αποστολή στον τομέα των τροφίμων και των ποτών θα πραγματοποιηθεί 27-28 
Φεβρουαρίου 2020 στο Ζάππειο Μέγαρο. 
Εκπρόσωποι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τροφίμων της Ιαπωνίας θα μας επισκεφθούν στη διάρκεια 
αυτού του διημέρου με στόχο να γνωρίσουν καλύτερα τα Ελληνικά ποιοτικά προϊόντα αλλά και να 
συζητήσουν με τους Έλληνες εκθέτες τρόπους συνεργασίας. 
Στην πλειονότητά τους έχουν ήδη γευθεί τα Ελληνικά προϊόντα εφ όσον συμμετείχαν στις εκδηλώσεις που 
δημιουργήθηκαν ειδικά για τα Ελληνικά προϊόντα στην Ιαπωνία. 
 

Πρόσκληση προς Έλληνες παραγωγούς ελαίων και ελαιολάδου για υποβολή προσφορών 

στην αλυσίδα καταστημάτων Mega Image της Ρουμανίας 

Σας γνωρίζουμε ότι ο υπεύθυνος πωλήσεων της μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων supermarket Mega Image, 
(μέλος του Ομίλου Ahold Delhaize, με 702 καταστήματα σε όλη τη Ρουμανία) κ. Emil Ilin, μας ενημέρωσε πως, 
στην παρούσα φάση, η εταιρία Mega Image εξετάζει προσφορές εταιριών που παράγουν ελιές και 
ελαιόλαδο, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον της εταιρίας για ελληνικά προϊόντα. 
Οι τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν απ’ ευθείας στον κ. Ilin (eilin@mega-image.ro), το 
ταχύτερο δυνατό, με μία σύντομη παρουσίαση του προϊόντος τους (brand, τιμή, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
πιστοποιήσεις κλπ). 
 

Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, σημαντική ανακοίνωση για την εισα-

γωγή επίπλων από  Τουρκία 

Το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη ανακoινώνει ότι η εταιρείες που θέλουν να εισάγουν 
έπιπλα από την Τουρκία μπορούνε να απευθυνθούνε στην πύλη (https://www.furntr.com/) των επίπλων 
δωρεάν και να πάρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται.  
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Ενημερώσεις για ξένες αγορές 
 

ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
 
ΒΟΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:  Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Σκό-
πια, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις της Βόρειας Μακεδο-
νίας για τον μήνα Ιανουάριο του 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα Σκόπια (www.agora.mfa.gr), email: eco-
com-skopje@mfa.gr  
ΙΑΠΩΝΙΑ:  Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τόκιο, 
απέστειλε Ενημερωτικό Έγγραφο με θέμα «Ανάγκη αξιοποίησης της απρόσμενα θετικής για το ελληνικό για-
ούρτι, πρώτης απόφασης επί της ενστάσεων μας κατά της κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος ιαπωνικής 
γιαούρτης “The Greek Yogurt”, της εταιρείας Meiji Co.». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επισκέπτονται να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τόκιο 
(http://agora.mfa.gr/jp70) , e-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr  
ΙΣΠΑΝΙΑ: Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μαδρίτη, 
απέστειλε κλαδική μελέτη για τις θεματικές μορφές τουρισμού στην Ισπανία. Για περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μαδρίτη 
(http://agora.mfa.gr/ )  
ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, 
απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την Ρουμανία, μηνός Δεκεμ-
βρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 
του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr ) , email: ecocom-bucharest@mfa.gr  , 
τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676.  

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) Η τούρκικη εταιρεία Agrima Sprayer Company που ασχολείται με την κατασκευή κιβωτίων 

ταχυτήτων, μονάδων ανεμιστήρων και διαδραστικών αντλιών που τροφοδοτούν τον τομέα των 
γεωργικών ψεκαστικών μηχανημάτων ζητάει συενργασία με ελληνικές επιχειρήσεις email: info@agri-
maprayer.co.com 

2) Εταιρεία παραγωγής θερμομονωμένων πορτών για ψυχρούς θαλάμους, συρόμενες πόρτες για 
ψυχρούς θαλάμους και για χώρους αποθήκευσης φαγητού από την Βουλγαρία αναζητά εταίρους για 
συνεργασία στην Ελλάδα  

Προσφορές 
1) Μοναδικά παπούτσια χορού και εργασίας από την Βουλγαρία προσφέρονται για διανομή (Κωδ. 

BOBG20190916001). 
2) Η ιρλανδική εταιρία αντικατάστασης μαλλιών επιθυμεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε 

διεθνές επίπεδο μέσω συμβάσεων franchising και αδειοδότησης που αρχικά απευθύνονται σε χώρες 
της ΕΕ (Κωδ. BOIE20190723001). 
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Επιχειρηματικές Αποστολές 

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

1) Επιχειρηματική αποστολή στην Διεθνή έκθεση “Modest Fashion Exhibition” στην Κωνσταντινούπολη 
στους τομείς έτοιμα ρούχα, 27-29 Φεβρουαρίου 2020 

2) Επιχειρηματική αποστολή στην Διεθνή έκθεση “International Windows Fair” στην Κωνσταντινούπολη 
στους τομείς PVC παραθύρων, κατασκευαστές, εισαγωγείς, εξαγωγείς, χονδρεμπόρους, αξεσουάρ 
παραθύρων, 04-07 Μαρτίου 2020 

3) Επιχειρηματική αποστολή στην έκθεση “8th International Trade Fair for Bus Industry and Accessories” 
στην Κωνσταντινούπολη, 05-07 Μαρτίου 2020 

4) Επιχειρηματική αποστολή στην Διεθνή έκθεση “Win Eurasia Istanbul Istanbul 2020 | Leading Trade 
Fairs of the Manufacturing Industry”  στην Κωνσταντινούπολη στους τομείς μεταλλουργία, συγκολ-
ληση, τεχνολογία επιφανειών, στις 12-14 Μαρτίου 2020 

5) Επιχειρηματική αποστολή στην έκθεση “Co-matching brokerage event” στους τομείς οχημάτων, με-
τάλλων και μηχανημάτων, πλαστικά ελαστικά, περιβάλλον, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά, τεχνολογίες πλη-
φορικής και επικοινωνιών στη Σμύρνη, 19-20 Μαρτίου 2020  

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

Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση

Εκθέσεις 

Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «IFT 2020» στο Βελι-

γράδι, 20-23 Φεβρουαρίου 2020 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης θα συμμετέχει στην 
Διεθνή Τουριστική Έκθεση «IFT 2020», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 23 Φεβρουαρίου 2020. 
Η Έκθεση και το booth της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  βρίσκονται στην παρακάτω 
διεύθυνση: Belgrade Fair (Beogradski Sajam), GREECΕ  (GNTO)- HALL 1 STAND No. 1116, Bulevar Vojvode Mi-
sic’a 14, Belgrade 11000, Serbia 
Η επίσημη  τελετή  εγκαινίων  της  έκθεσης  θα πραγματοποιηθεί  την  πρώτη ημέρα , Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 
2020, 11:00 π.μ.,  στο ΗΑll 4 (Gallery). 
 
Οι ώρες λειτουργίας    της Έκθεσης               είναι : 
Για τους εκθέτες :                                                                                                 
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα προετοιμασίας από 08:00 - 20:00 
Πέµπτη  20 Φεβρουαρίου 2020 έως Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020, 09:00 -20:00 
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου  2020: 09:00-18:00 
Για  το κοινό : 
Πέµπτη  20 Φεβρουαρίου 2020  έως  Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020, 10:00 - 19:00  
Κυριακή,  23 Φεβρουαρίου 2020: 10:00 - 18:00. 
 
Παρακαλούμε να μας δηλώσετε την δυνατότητα της συμμετοχής σας στις επιχειρηματικές συναντήσεις B2B, 
μέχρι 17/02/2020. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την 
ΠΕ ΕΒΡΟΥ Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού,  κ. Γεώργιο Παναγόπουλο,  Τηλ: 25513 50573, ή με 

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


το Επιμελητήριο Καβάλας, Τηλ: 2510 222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη ( εσωτ. 4), κα. Δέσποινα Παρασύρη 
(εσωτ. 11) 
 

Διοργάνωση Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου στην ASIA FRUIT LOGISTICA 2020 

Δρόμους εξωστρέφειας στην ασιατική αγορά τροφίμων ανοίγει το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο, που 
διοργανώνεται για τέταρτη φορά από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 
επίσημος αντιπρόσωπος της έκθεσης στην Ελλάδα και την Κύπρο, στην έκθεση ASIA FRUIT LOGISTICA 2020, 
η οποία αλλάζει τοποθεσία και μεταφέρεται για πρώτη φορά στη Σιγκαπούρη, στο Singapore EXPO. Η ASIA 
FRUIT LOGISTICA θα ανοίξει τις πύλες της από τις 16 έως τις 18 Σεπτεμβρίου του 2020, ενώ το ASIA FRUIT 
CONGRESS θα φιλοξενηθεί στην ίδια τοποθεσία, μια ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της έκθεσης, στις 
15 Σεπτεμβρίου. 
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα στην τελευταία διοργάνωση συμμετείχε με 6 δυναμικές επιχειρήσεις. Πιο 
συγκεκριμένα στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου έλαβαν μέρος οι εξής 
5 εταιρίες: Anatoli SA, Chatzidakis SA, Kolios Company SA, Mitrosilis SΑ και Protofanousi Fruits. Ενώ η εταιρία 
ZEUS KIWI έλαβε μέρος ως ανεξάρτητος εκθέτης. 
Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο εξασφάλισε τη στρατηγική υποστήριξη του Enterprise Greece Invest & 
Trade για τη συμμετοχή των Ελλήνων εκθετών στην έκθεση ASIA FRUIT LOGISTICA 2019, που δεν συμμετείχαν 
σε κάποιο πρόγραμμα,επιδοτώντας το 50% του ενοικίου του χώρου τους για σταντ επιφάνειας μέχρι 12 τ.μ. 
Ο Εnterprise Greece Invest & Trade και το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην 
προβολή των ελληνικών φρούτων και φρέσκων λαχανικών στην ασιατική αγορά, ενισχύοντας σημαντικά την 
προσπάθειά τους. 
Λόγω των πολιτικών δρώμενων του Χονγκ Κονγκ, η ASIA FRUIT LOGISTICA, που διοργανώνεται ετησίως στο 
Εκθεσιακό Κέντρο Asia World-Expo Center του Χονγκ Κονγκ, από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Βερολίνου σε 
συνεργασία με το Asiafruit Magazine και συνοδεύεται από το ASIAFRUIT CONGRESS, αποφάσισε το 2020 να 
μεταφερθεί στη Σιγκαπούρη, στο Singapore EXPO, που βρίσκεται κοντά στο Αεροδρόμιο Singapore’s Changi. 
Το 2019, παρόλες τις πολιτικές αναταράξεις του Χονγκ Κονγκ, η έκθεση φιλοξένησε 810 εκθέτες από 40 χώρες 
και καλωσόρισε πάνω από 12.000 εμπορικούς επισκέπτες, ενώ το ASIAFRUIT CONGRESS παρακολούθησαν 
υψηλόβαθμα στελέχη της βιομηχανίας του κλάδου. Στο πλαίσιο της έκθεσης λαμβάνουν χώρα τα ASIA FRUIT 
AWARDS για τη βράβευση των καλύτερων εταιριών σε θέματα μάρκετινγκ, εισαγωγής, παραγωγής και 
πώλησης. Για τέταρτη φορά διοργανώθηκε και το συνέδριο COOL LOGISTICS ASIA, το οποίο δίνει βαρύτητα 
σε θέματα, όπως η μεταφορά ευπαθών προϊόντων και η διαχείριση της ελεγχόμενης θερμοκρασίας κατά τη 
μεταφορά τους. Επιπλέον, θέματα όπως information technology, communication technology, the Internet-of-
Things, Big Data, ρομποτική και νέες τεχνολογίες για τον κλάδο τωνφρούτων και των λαχανικών 
παρουσιάζονται στο SMART HORTICULTURE ASIA. Ενώ, στο ASIAFRUIT BUSINESS FORUM, παρουσιάστηκαν 
όλα τα πλεονεκτήματα, που έχει η αυτοματοποιημένη συσκευασία έως την αναπτυσσόμενη δύναμη του 
marketing, προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία στο κοινό της. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ASIA FRUIT LOGISTICA 2020 και τη διοργάνωση του Ελληνικού 
Ομαδικού Περιπτέρου, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο της Έκθεσης ASIA FRUIT LOGISTICA στην Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα, 
τηλ.: 210 64 19 037, Θεσ/νίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr. Για online 
αγορά καρτών εισόδου με μειωμένη τιμή προπώλησης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.asiafruitlogis-
tica.com/tickets 
 

Εκθέσεις συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ 

 

Εκθέσεις Τουρισμού 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

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 

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 

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 

 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 

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  

 Athens Half Marathon & Sports Show, Αθλητισμός, Fitness, διατροδή, υγεία και τουρισμός, Εκθεσιακό Κέ-
ντρο Helexpo Maroussi, Αθήνα| 19-21 Μαρτίου 2020 

 
ΜΑΪΟΣ 2020 

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

 20η Πανεηπειρώτικη 2020, Ιωάννινα, Πανηπειρώτικο στάδιο | 22-24 Μαΐου 2020 

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


 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 
• 85η Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, γενική έκθεση με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία | 05-13 Σεπτεμβρίου 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 

• Meat & Grill days, έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις πρώτες ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα, Met-
ropolitan Expo, Αθήνα |07-09 Νοεμβρίου 2020 

• Dairy Expo, Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα,  Metropolitan Expo, Αθήνα |07-09 Νοεμβρίου 2020 
• Frozen Food, Τρόφιμα, ψύξη, logistics, Metropolitan Expo, Αθήνα |07-09 Νοεμβρίου 2020 

 
• Metal Machinery, Μηχανήματα & τεχνολογίες επεξεργασίας μετάλλου, βιομηχανικός εξοπλισμός, βιομη-

χανική εργολαβία, Αθήνα | 13-15 Νοεμβρίου 2020 
 

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 

 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

 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  

 Egy home tex exhibition, Έπιπλα, Κάιρο | 20-23 Φεβρουαρίου 2020 

 Διεθνής έκθεση "Lifestyle Turkey 2020", Κωνσταντινούπολη - Τουρκία|26 - 29 Φεβρουαρίου 2020 

 17η Διεθνή έκθεση νημάτων "Κωνσταντινούπολη Iplik 2020", Κωνσταντινούπολη - Τουρκία|27 - 29 Φε-
βρουαρίου 2020 

 Modest Fashion Exhibition, Έτοιμα ρούχα, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία | 27-29 Φεβρουαρίου 2020 

 Windoorex, Γυαλί, αλουμίνιο, παράθυρα, πόρτες, Κάιρο | 27-29 Φεβρουαρίου 2020 

 Egystitch & Tex exhibition, κλωστοϋφαντουργία, Kάιρο | 27 Φεβρουαρίου- 01 Μαρτίου 2020 

 10η Διεθνής Έκθεση για την Ανώτατη και Επαγγελματική Εκπαίδευση, τις Εξωτερικές Σπουδές και τις 
Φοιτητικές Υπηρεσίες,Τιφλίδα-Γεωργία|28-29 Φεβρουαρίου 2020 

 41η  Διεθνής εμπορική έκθεση Kaduna, Kaduna International Trade and Investment Centre Kaduna, 
Νιγηρία| 28 Φεβρουαρίου – 08 Μαρτίου 2020 

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


 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

 Horeca and Packtech Expo Albania 2020, εστίαση, τρόφιμα, διακόσμηση, υγιεινή στα Τίρανα | 04-06 
Μαρτίου 2020 

 8η Διεθνής Έκθεση Βιομηχανίας Λεωφορείων και αξεσουάρ, Κωνσταντινούπολη – Τουρκία|04 – 06 
Μαρτίου 2020 

 «Door Expo» Διεθνής έκθεση για πόρτες, κλείστρο, κλείδωμα, πάνελ, συστήματα διαμερισμάτων και 
αξεσουάρ, Κωνσταντινούπολη – Τουρκία|04 – 07 Μαρτίου 2020 

 Bahrain International Garden Show, έκθεση επίπλων, στο Μπαχρέιν| 04-07 Μαρτίου 2020 

 Cam Eurasia Glass, έκθεση προϊόντων γυαλιού στην Κωνσταντινούπολη | 04-07 Μαρτίου 2020 

 Pencere Eurasia Window , έκθεση παραθύρων | 04-07 Μαρτίου 2020  

 Modeko 2020, έπιπλα και είδη σπιτιού, στη Σμύρνη | 04-08 Μαρτίου 2020 

 Διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών «ANUFOOD Brazil 2020», Σάο Πάολο – Βραζιλία 09 – 11 Μαρτίου 2020

 Διεθνής έκθεση επίπλων Σαμψούντας, Σαμψούντα – Τουρκία 10 – 15 Μαρτίου 2020

 Unicera Istanbul Ceramics Bathroom Kitchen Exhibition, Κεραμικά μπάνιου και κουζίνας, στην Κωνσταντι-
νούπολη | 10-14 Μαρτίου 2020 

 Kitchen & Bathroom Furniture and Built –In Devices Special Section, Έπιπλα μπάνιου και κουζίνας, στην 
Κωνσταντινούπολη | 10-14 Μαρτίου 2020 

 Sfera 2020, τεχνολογία κατασκευαστικών πρακτικών, Σαράγιεβο – Βοσνία Ερζεγοβίνη | 11-12 Μαρτίου 
2020 

 Buy Domestic 2020, μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, , Σαράγιεβο – Βοσνία Ερζεγοβίνη | 11-12 Μαρτίου 
2020 

 Intourmarket, τουρισμός, Μόσχα | 12-14 Μαρτίου 

 Win Eurasia- Leading Trade Fairs of the Manufacturing Industry, Βιομηχανικές κατασκευές, Κωνσταντινού-
πολη | 12-15 Μαρτίου 2020 

 23th East Mediterranean Internatinal Tourism and Travel Exhibition, Τουρισμός, Κωνσταντινούπολη | 12-
15 Μαρτίου 2020

 22η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 2020, Τιφλίδα – Γεωργία|13-14 Μαρτίου 2020 

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

 Informatica Cuba, Ψηφιακή τεχνολογία, Αβάνα, Κούβα | 16-20 Μαρτίου 2020 

 ΜΙΤΤ, Τουρισμός, Μόσχα | 17-29 Μαρτίου 2020 

 Konya Agriculture 2020, Γεωργία, Ικόνιο, Τουρκία | 17-21 Μαρτίου 2020 

 Modern Bakery Moscow, Αρτοσκευάσματα, Μόσχα |17-20 Μαρτίου 2020 

 1η  Διεθνής έκθεση Τουρισμού, Αλγέρι – Αλγερία|25 – 28 Μαρτίου 2020 

 Εμπορική  Έκθεση  αλιείας, υδατοκαλλιέργειας & τεχνολογιών, Κωνσταντινούπολη – Τουρκία|26 - 
29 Μαρτίου 2020 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 
 

 26η Διεθνής Έκθεση Φυσικών Πέτρων & Τεχνολογιών, Σμύρνη – Τουρκία|4 Απριλίου 2020 

 29η Διεθνή Επιχειρηματική Έκθεση και Συνέδριο Trade, Tourism, Investment Opportunities & Through Gas-
tronomy «Hermes Expo 2020», Σικάγο|02 Απριλίου 2020, Ουάσιγκτον|06 Απριλίου 2020, Φιλαδέλφεια|08 
Απριλίου 2020, Νέα Υόρκη|09 Απριλίου 2020, Η.Π.Α.|02– 09 Απριλίου 2020 

 1η Έκθεση Ακινήτων, Ανάπτυξη Ακινήτων, Κατασκευαστικών Έργων, Μεσιτών και Επενδυτικών ομάδων, 
Τιφλίδα – Γεωργία|29 Απριλίου – 2 Μαΐου 2020  

 25η Διεθνής έκθεση για κτίρια και εσωτερικούς χώρους, Τιφλίδα – Γεωργία|30 Απριλίου – 3 Μαΐου 2020 
 

ΜΑΪΟΣ 2020 
 

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


 Διεθνές Φεστιβάλ Φυσικών Οίνων, Τιφλίδα – Γεωργία| Μάιος 2020 

 Έκθεση δερμάτινων παπουτσιών & προϊόντα μόδας, Κωνσταντινούπολη - Τουρκία|12-14 Μαΐου 2020 

 Έκθεση Τέχνης Τιφλίδας, Τιφλίδα – Γεωργία|14-17 Μαΐου 2020 

 Expo Batumi Travel 2020, Μπατούμι – Γεωργία|8-10 Mαϊου 2020 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

 Διεθνής Έκθεση Κρασιού, Τιφλίδα – Γεωργία|5-7 Ιουνίου 2020  

 5η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών «SITIC AFRICA 2020», Τύνιδα – 
Τυνησία|09– 11 Ιουνίου 2020 

 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 Διεθνής έκθεση Τροφίμων και τεχνολογίας International Food and Technology Expo «INFTEXPO», 
Εκθεσιακός χώρος Amman International Show Halls – Αμμάν, Ιορδανίας|01 – 04 Ιουλίου 2020 

 Innoprom, Διεθνής έκθεση βιομηχανικού εξοπλισμού, Αικατερίνενμπουργκ | 07-10 Ιουλίου 2020 

 1η Διεθνής Οικονομική Έκθεση «IJEX», Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Mecca-Mall Αμμάν – Ιορδανία|15 – 17 
Ιουλίου 2020 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

 Διεθνές Φόρουμ «Life Sciences Baltics 2020», Βίλνιους – Λιθουανία|30 Σεπτεμβρίου – 01 Οκτωβρίου 2020 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 

 Διεθνής έκθεση Γεωργίας και Βιομηχανίας Τροφίμων Kazakhstan International Exhibition of Agriculture 
and Food Industry «KazAgro 2020», Νούρ – Σούλταν – Καζακστάν| 21 – 23 Οκτωβρίου 2020 

 Διεθνής έκθεση Εκτροφείων Πουλερικών Kazakhstan International Exhibition of Cattle-Breeding and 
Poultry Yards «KazFarm 2020», Νούρ – Σούλταν – Καζακστάν| 21 – 23 Οκτωβρίου 2020 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

 Διεθνής Έκθεσης Γεωργίας, Φαγητού, Ποτών & Τεχνολογίας, Τιφλίδα – Γεωργία|20–22 Νοεμβρίου 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)  

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


 

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://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/

