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Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

Διεξαγωγή του σεμιναρίου «Δημιουργία εξαγώγιμου 

προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες», Δευτέρα 14 & Τρίτη 15 

Μαΐου 2018 και ώρες 17:00-21:00 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει για την 
διεξαγωγή σεμιναρίου με θέμα «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & 
εξαγωγικές διαδικασίες» την Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρες 
17:00-21:00 σε συνεργασία με την Enterprise Greece. Το σεμινάριο θα 
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου, Ομονοίας 50, θα είναι 
δωρεάν και είναι διάρκειας 8 ωρών. Εισηγητής στο σεμινάριο θα είναι ο κος. 
Παπαστεργιόπουλος Γεώργιος, Διευθυντής Πληροφόρησης και Υποστήριξης 
Επιχειρήσεων της Enterprise Greece, οικονομολόγος με 36 χρόνια θητείας στο 
εξωτερικό εμπόριο.   
Στόχος του διήμερου σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν διεξοδικά οι 
ενδιαφερόμενοι για όλο το πλέγμα που καθορίζει μια επιτυχημένη εξαγωγική 
προσπάθεια έτσι ώστε να αποφεύγονται συγχύσεις, λάθος βήματα και ως εκ 
τούτου χάσιμο χρόνου και χρημάτων. Τα σεμινάρια  είναι δομημένα με τρόπο 
ώστε,  να δίδονται απαντήσεις στα ερωτήματα των εν δυνάμει εξαγωγέων όσον 
αφορά στη μεθοδολογία προσέγγισης της εξαγωγικής διαδικασίας,  χωρίς άσκοπες 
θεωρητικές προεκτάσεις. 
 

 

Enterprise Europe 

Network- Στην υπηρεσία 

της επιχείρησής σας 

Υποστηρίζοντας δυναμικές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις να 

καινοτομήσουν και να 

αναπτυχθούν διεθνώς 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, 

μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Στήριξης Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων, Enterprise Europe 

Network, παρέχει 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

επιχειρηματικής υποστήριξης σε 

επιχειρήσεις με εξωστρεφή και 

καινοτόμο προσανατολισμό, με 

στόχο την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητάς τους. Το 

δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για 

τις ελληνικές επιχειρήσεις σε 

περισσότερες από 60 χώρες και 

συνεργάζεται με εθνικούς και 

ευρωπαϊκούς οργανισμούς για 

την υποστήριξή τους. Οι 

υπηρεσίες που παρέχονται στις 

επιχειρήσεις είναι ενδεικτικά οι 

ακόλουθες.  

 Πρόσβαση σε νέες 
αγορές-Εξωστρέφεια 

 Πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση 

 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. 

Δέσποινα Παρασύρη και στο 

info@chamberofkavala.gr 

 

Παρακαλούμε οι επιχειρηματίες που θα 

ήθελαν να λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό 

από το Επιμελητήριο να μας στείλουν το 

email τους στο info@chamberofkavala.gr 

mailto:info@chamberofkavala.gr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετά το πέρας του Σεμιναρίου θα δοθούν στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής. 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής μέχρι Παρασκευή 27 Απριλίου 2018.  
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Καβάλας στο 
τηλέφωνο 2510 222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) ή κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ.11) και στο 
info@chamberofkavala.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στην ύλη των σεμιναρίων ενδεικτικά περιλαμβάνονται 
και αναλύονται τα παρακάτω θέματα: 

 Δημιουργία – κατοχύρωση εμπορικών σημάτων. 

 Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (από πλευράς 
της marketing διάστασής του) δηλ. design, 
συσκευασία (περιέκτης, ετικέτα), πιστοποιήσεις. 

 Σήμανση προϊόντων – barcode κ.λπ. 

 Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων. 

 Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των 
προϊόντων σε αυτές. 

 Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – 
στόχους. 

 Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση 
πελατών. 

 Αναφορά σε Διεθνείς Εκθέσεις (τρόπος επιλογής 
της κατάλληλης Έκθεσης και βήματα οργάνωσης). 

 Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος σωστής 
προετοιμασίας τους. 

 Τρόπος συζήτησης με τους υποψήφιους πελάτες, 
θέματα κατάρτισης εμπορικών συμφωνιών. 

 Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία. 

 Τρόποι παράδοσης – χρήση Διεθνών εμπορικών 
όρων. 

 Τρόποι πληρωμής – συνεργασία με τράπεζες. 

 Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών. 

 Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος, θέματα 
Φ.Π.Α. εξαγωγών. 

 Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κ.λπ. 

 Ιδιαιτερότητες – ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε 
τρίτες χώρες σχετικά με έλεγχο και πιστοποίηση 
φορτίων (έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κ.λπ.) 

 Χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για 
άντληση χρήσιμων στοιχείων. Αξιοποίηση των 
εμπορικών μας ακολούθων. 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας ανακοινώνεται το ωράριο 

των καταστημάτων κατά την Πασχαλινή περίοδο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρασκευή 30/03/2018 8:30-14:00&17:30-
21:00 

Σάββατο 31/03/2018 8:30-15:00 
Κυριακή Βαΐων 01/04/2018 11:00-15:00 

Μ. Δευτέρα 02/04/2018 8:30-14:00&17:30-
21:00 

Μ. Τρίτη 03/04/2018 8:30-14:00&17:30-
21:00 

Μ. Τετάρτη 04/04/2018 8:30-14:00&17:30-
21:00 

Μ. Πέμπτη 05/04/2018 8:30-14:00&17:30-
21:00 

Μ. Παρασκευή 06/04/2018 13:00-18:00 
Μ. Σάββατο 07/04/2018 8:30-15:00 

Κυριακή Πάσχα 08/04/2018 ΚΛΕΙΣΤΑ 
Δευτέρα Πάσχα 09/04/2018 ΚΛΕΙΣΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλα τα εμπορικά καταστήματα δύνανται να 
λειτουργήσουν την Κυριακή των Βαΐων 
01/04/2018, βάσει του νόμου 4177/2013. 
Προτεινόμενο ωράριο για την Κυριακή των 
Βαΐων είναι 11:00-15:00 

mailto:info@chamberofkavala.gr


Δραστηριότητες Διοίκησης 

Συνάντηση του προέδρου του Επιμελητηρίου κου Μάρκου Δέμπα με τον βουλευτή κ. 

Παπαφιλίππου 
Με αφορμή την εκδήλωση που διοργάνωσε το 
Επιμελητήριο Καβάλας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό στις 
20/3/2018, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του 
Βουλευτή κου Παπαφιλίππου και του προέδρου κου 
Μάρκου Δέμπα. 
Ο κ. Δέμπας το πρώτο θέμα που συζητήθηκε ήταν  η 
διοίκηση της Fraport. Όπως είπε στον κ. Παπαφιλίππου θα 
πρέπει να τεθούν δύο θέματα, της εταιρίας Egnatia Aviation 
και της δημιουργίας χώρου κάργκο στο αεροδρόμιο «Μέγας 
Αλέξανδρος». Ο κ. Δέμπας ζήτησε να υπάρξει ραντεβού και 
συνάντηση με τους εκπροσώπους της Fraport πριν το 
Πάσχα.  Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου υιοθετεί τις 
απόψεις της εταιρίας Egnatia Aviation, σύμφωνα με τις οποίες η Fraport έχει αυξημένες χρεώσεις για τη 
δραστηριότητα της σχολής πιλότων. Δημιουργεί πίεση στην εταιρία που για αυτόν τον λόγο σκοπεύει να μεταφέρει 
μέρος της δραστηριότητας της στο αεροδρόμιο της Κοζάνης.  
 
Ο κ. Παπαφιλίππου δεσμεύτηκε  τόσο αυτός όσο και οι συνάδελφοι του να στηρίξουν την προσπάθεια του 
Επιμελητηρίου. Ο κ. Δέμπας είπε στον βουλευτή ότι ακούει καλά νέα όσον αφορά την διαδικασία της ιδιωτικοποίησης 
του αεροδρομίου του Αμυγδαλεώνα. Για το αεροδρόμιο ενδιαφέρεται η Egnatia Aviation. Σύμφωνα με τις ίδιες 
πληροφορίες ο διαγωνισμός θα ξαναβγεί στον «αέρα», αφού έχουν ξεκαθαρίσει σημεία του που δημιούργησαν 
παρεξηγήσεις την προηγούμενη φορά. 
 

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψε το Επιμελητήριο Καβάλας με το Ινστιτούτο 

Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού 
Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψε το 
Επιμελητήριο Καβάλας, και ο Πρόεδρος κ. 
Μάρκος Δέμπας, με το Ινστιτούτο Κοινωνικών 
Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού, και τον 
Πρόεδρο κ. Ιωάννη Βύζικα, για την ανάδειξη της 
ιστορίας της Καβάλας. Ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου κ. Μάρκος Δέμπας δήλωσε πως 
είναι μία εξαιρετική ευκαιρία για συνεργασία 
σε πολλά επίπεδα. Το Ινστιτούτο Κοινωνικών 
Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού είναι ένας 
φορέας ο οποίος είχε δημιουργηθεί εδώ και 10 
χρόνια περίπου με σκοπό, κυρίως, την ανάδειξη της ιστορικότητας και της πολιτιστικής μας ιστορίας. Ως  γνωστόν, η 
πόλη και η περιοχή της Καβάλας έχει μακρά ιστορία στο αντικείμενο του καπνού. Σε συνεργασία με το Μουσείο 
Καπνού,  το Επιμελητήριο από την πρώτη στιγμή ήταν αρωγός αυτής της προσπάθειας. Πρωταρχικός σκοπός του 
πρωτοκόλλου συνεργασίας είναι η ανάπτυξη της περιοχής μας και η ανάδειξη του ιστορικού παρελθόντος ως 
υπόδειγμα βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης (πρωτογενής τομέας-δευτερογενής τομέας-τριτογενής τομέας) λόγω 
της καπνοκαλλιέργειας, της επεξεργασίας καπνού και του καπνεμπορίου καθώς και η ενδυνάμωση της 
συνεργατικότητας, της αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης μέσα από κοινές δράσεις. Κυρίως είναι η διαμόρφωση 
μία νέας πρότασης παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της περιοχής μας με βάση τα τοπικά 
χαρακτηριστικά. 
 
 
 



 
 
Ενδεικτικές Δράσεις για την υλοποίηση του Πρωτοκόλλου. 
1.Δημιουργία δικτύων και συνεργασία με λοιπούς φορείς, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση του ανωτέρω περιγραφόμενου σκοπού. Ειδικότερα, συμφωνείται η προώθηση 
του Δικτύου «Οι Δρόμοι του Καπνού- The Tobacco Roads”. 
2.Ίδρυση Διεθνούς κέντρου συνεργασίας Επιμελητηρίων.  
3.Υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλες συλλογικές οργανώσεις που προωθούν την πολιτιστική 
ανάπτυξη και διαπολιτισμικότητα. 
4.Συμμετοχή σε περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διακρατικά προγράμματα σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και 
αξιοποίησης τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. 
5.Δράσεις για την ανάδειξη του δυναμικού της περιοχής μας 
6.Δράσεις για την αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του εθελοντισμού, η ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού, η 
στήριξη των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών αξιών, η σύνδεση του πολιτισμού με την τοπική 
επιχειρηματικότητα, η αλληλοενημέρωση και στο συντονισμό των φορέων, οργανισμών, εταιριών, πολιτιστικών και 
επαγγελματικών συλλόγων, ιδρυμάτων των συμμετεχουσών περιοχών, η στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των τοπικών 
οικονομιών, η ανάπτυξη κοινών δράσεων και με άλλους φορείς κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. 
7.Κοινός σχεδιασμός δράσεων η οποία στόχο θα έχει την ανάδειξη της περιοχής ως ιχθυοπαραγωγικής. Συμφωνείται η 
Διοργάνωση της εκδήλωσης: «Η Εβδομάδα Ψαριού» (FISH WEEK), που θα διοργανώνεται κάθε Νοέμβριο ή Μάρτιο 
εκάστου έτους, με γνωστούς σέφ από Ελλάδα και από τις γειτονικές χώρες (Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Τουρκίας κ.λ.π.). 
Θα γίνεται επίδειξη τρόπων μαγειρικής της πρώτης ύλης, ήτοι του ψαριού, θα διοργανώνονται σχετικά σεμινάρια και 
ημερίδες (όπως π.χ. σχετικά με την θρεπτική αξία των ψαριών, τα διάφορα προβλήματα των αλιέων, την μείωση των 
αλιευμάτων, ακόμα και την ρύπανση της θάλασσας). Παράλληλα επιδιώκεται συνεργασία με τον αρμόδιο Επίτροπο 
Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απώτερο στόχο την δημιουργία μόνιμου παρατηρητήριου αλιείας στην Καβάλα.  
8.Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 
9.Η αξιοποίηση πόρων από διάφορες πηγές, τοπικές, εθνικές, ευρωπαϊκές, διεθνείς, δωρεές, χορηγίες κλπ 
10.Ανάπτυξη Διεθνών Σχέσεων και οτιδήποτε έργο προάγει την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής. 

Σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας με αντικείμενο την Παγκόσμια 
Ημέρα Καταναλωτή 

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2018, 
Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, σύσκεψη στο 
γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας με 
αντικείμενο την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή και 
τα ζητήματα που σχετίζονται με τις Περιφερειακές 
Ενότητες Καβάλας και Θάσου. 
Στη σύσκεψη συμμετείχε η Πρόεδρος της Ένωσης 
Καταναλωτών Καβάλας και Περιφερειακή 
Σύμβουλος, κα. Κατερίνα Γεροστεργίου, ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, κ. Μάρκος 
Δέμπας, η εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου 
Καβάλας, κα. Έλσα Βακιρτζή, ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος, Δρ Σωτήρης Παπαδόπουλος και εκ 
μέρους των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ο Νομίατρος και προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας, κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, η προϊσταμένη του τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καβάλας, κα. Θάλεια Αϊναλίδου, η προϊσταμένη του τμήματος 
Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Καβάλας, κα. Αθανασία Τεκτονίδου και ο υπάλληλος του 
ίδιου τμήματος, κ. Ελευθέριος Λαζαρίδης. 
Στη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τα ζητήματα των καταναλωτών και επισημάνθηκε η σχέση του 
τουρισμού και των επισκεπτών της περιοχής μας με το θέμα. Τονίστηκε η έγκυρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση 
που είναι αναγκαία προς τους καταναλωτές, η αναγκαιότητα της πάταξης του παραεμπορίου, η πολυδιάσπαση των 
αρμοδιοτήτων της σχετικής νομοθεσίας και η έλλειψη προσωπικού. Επίσης τέθηκαν τα θέματα που έχουν σχέση με τις 



απαιτήσεις των καταναλωτών και τα προϊόντα που παράγουν οι ΠΕ Καβάλας και Θάσου και η ανάγκη εκπλήρωσης των 
απαιτήσεων που θέτουν τα δημόσια πρότυπα, η νομοθεσία, αλλά και τα προαιρετικά ιδιωτικά πρότυπα των 
πιστοποιήσεων. 
 
Στη σύσκεψη συμφωνήθηκε σε τακτά χρονικά διαστήματα να πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων φορέων για την καλύτερη αλληλοενημέρωση, συντονισμό των ενεργειών και προσπαθειών που 
καταβάλλονται με σκοπό αφενός ο καταναλωτής να νιώθει ασφαλής για ό,τι καταναλώνει και αφετέρου τα προϊόντα 
των ΠΕ Καβάλας και Θάσου να πληρούν όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας των αγορών και των 
καταναλωτών. Μετά το τέλος της σύσκεψης παρατέθηκε συνέντευξη τύπου. 

Συνάντηση του Μάρκου Δέμπα με το Δ.Σ. των «Φίλων Παιδόπολης»  
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κος Μάρκος 
Δέμπας συναντήθηκε την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 με 
τον Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Αγαπητό και το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Σωματείου «Φίλοι Παιδόπολης Άγιος 
Γεώργιος Καβάλας» ώστε να ενημερωθεί αναλυτικά για το 
σημαντικό έργο του Σωματείου και να συζητήσει 
σημαντικά κοινωνικά ζητήματα παιδικής προστασίας και 
υποστήριξης νεαρών ενηλίκων, που βρίσκονται στο στάδιο 
μετάβασης από το «Ίδρυμα» στην κοινωνία, χωρίς κάποιο 
ουσιαστικό «στήριγμα». 
Το Σωματείο είναι ΝΠΙΔ και έχει πιστοποιηθεί ως Φορέας 
Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και τα μέλη του αριθμούν περί 
τους 140 πολίτες της Καβάλας. 
Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν η υποστήριξη των ανέργων νέων που αποχώρησαν από το Παράρτημα 
Προστασίας Παιδιού (πρώην  Παιδόπολη), η συνεργασία των δύο φορέων και η ανάπτυξη του προγράμματος 
«Υποστηριζόμενη Διαβίωση για νέες/-ους ενήλικες που αποχωρούν από τα Παραρτήματα Προστασίας Παιδιού και η 
ένταξη τους στην Κοινωνία» το οποίο υλοποιείται από το Σωματείο εδώ και ένα χρόνο για δέκα νέους. Επίσης, 
συζητήθηκε η προοπτική συνδιοργάνωσης συνεδρίου ή ημερίδας για την παρουσίαση των δράσεων του Σωματείου. 
 

Φεστιβάλ γαστρονομίας στην Αθήνα, μόνο με συνταγές της Καβαλιώτικης 

κουζίνας(Kavala Tales of Taste)  
Φεστιβάλ Γαστρονομίας της τοπικής κουζίνας του νομού Καβάλας, 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 19-23 Μαρτίου 2018, με πρωτοβουλία του 
Δήμου Καβάλας, και της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, με τη στήριξη του Επιμελητηρίου 
Καβάλας και του Προέδρου του κ. Μάρκου Δέμπα, και τη προσφορά προϊόντων 
από τοπικές επιχειρήσεις γαστρονομίας, κρασιού κλπ.  
Στο εστιατόριο Balkony στην περιοχή Κουκακίου, το βράδυ της Δευτέρας, ο 
Καβαλιώτης Βραβευμένος Σεφ, Νίκος Φωτιάδης, παρουσία και της Προέδρου 
της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ κ. Αναστασίας Ιωσηφίδου, παρουσίασε ειδική κουζίνα με 
τοπικά πιάτα της Καβάλας, όπως το προσφάϊ του καπνεργάτη, την ψαρόσουπα 
με ταχίνι Παγγαίου, το σαρδελοπίλαφο, τη σαλάτα θαλασσινών, το αρνάκι με 
σπανάκι και πολλά άλλα.   
Να σημειωθεί ότι οι συνταγές διαμορφώθηκαν στα πολύ πετυχημένα σεμινάρια 
γαστρονομίας, που πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα, με τον σεφ Νίκο 
Φωτιάδη και περιλαμβάνονται σε σχετικό εγχειρίδιο με συνταγές. 
Στην κεντρική παρουσίαση της Δευτέρας, είχαν προσκληθεί για να δοκιμάσουν τους τοπικούς μεζέδες της Καβάλας, 
όλοι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης που ασχολούνται με την γαστρονομία, προκειμένου στη συνέχεια να 
καταγράψουν και να δημοσιοποιήσουν τις εντυπώσεις τους. 
 



Προγράμματα Χρηματοδότησης 

Ενεργοποιήθηκε εκ νέου η πλατφόρμα για το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» 
 Στις 14:00 της Παρασκευής 23 Μαρτίου, ενεργοποιήθηκε εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υπαγωγής στο 
πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα αλλά δεν 
πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ενέργειας. 
Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 25/3 και αφού οριστικοποιήθηκαν 12.338 αιτήσεις, εξαντλήθηκαν τα 120,7 εκατ. ευρώ 
που μέχρι τότε διέθετε το Ταμείο Άμεσης Ενίσχυσης. Στη συνέχεια πρωτοκολλήθηκαν περίπου 3.500 επιλαχούσες 
αιτήσεις ενώ περί των 8.000 χρηστών έχουν ξεκινήσει αλλά δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής 
αίτησης. Με τον διπλασιασμό των πόρων του προγράμματος, που ανακοινώθηκε, θα καλυφθούν οι αιτήσεις όλων 
αυτών των επιλαχόντων. Η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αφορά, προφανώς, τις Περιφέρειες Ηπείρου, 
Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, για τις οποίες γίνονταν 
δεκτές αιτήσεις υπαγωγής αυτή την εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 26 Μαρτίου, στις 8:00 ξεκίνησε η 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίου, 
Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ 

Ανακοίνωση της Mp Education-προεγγραφές για τα πανελλαδικά ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 

σεμινάρια ΟΑΕΔ 
Άρχισαν οι προεγγραφές για τα τελευταία 30 πανελλαδικά επιδοτούμενα Σεμινάρια ΟΑΕΔ στο χώρο εργασίας σας. Με 
στόχο την αύξηση των εξαγωγών, ο ΟΑΕΔ επιδοτεί την εκπαίδευση των Στελεχών επιχειρήσεων σε Ρώσικα-Ισπανικά-
Κινέζικα-Εβραϊκά-Αγγλικά-Ιταλικά-Γερμανικά-Γαλλικά-Σέρβικα-Αλβανικά-Ρουμάνικα-Βουλγάρικα-Ελληνικά για ξένους 
με παράλληλη εκπαίδευση στη χρήσιμη ορολογία του κλάδου τους. Πληροφορίες: email oaseminars@gmail.com και 
στο τηλέφωνο 2110134358. 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Επίσκεψη των μελών της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Ελλάδος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος 
δέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τη νέα 
Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος με επικεφαλής τον πρόεδρό της 
κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο και αφού εξήρε τον σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζουν τα Επιμελητήρια στο σύνολο 
της εθνικής μας οικονομίας, εξέφρασε την αισιοδοξία 
του για ένα καλύτερο μέλλον και τόνισε ότι θα βρίσκεται 
στο πλευρό του Επιμελητηριακού κόσμου.  
Η νεοεκλεγείσα Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ αποτελείται 
από τους: Παναγιώτη Αγνιάδη, Ιορδάνη Τσώτσο, Γιάννη 
Βουτσινά, Γιάννη Μασούτη, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, 
Στέφανο Γεωργιάδη, Φώτη Δαμούλο, Παναγιώτη 
Παπαδόπουλο, Παύλο Ραβάνη και Μανώλη Αλιφιεράκη.  
 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΕ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, αφού παρουσίασε τους νεοεκλεγέντες 
εκπροσώπους της ΚΕΕ, ανέλυσε διεξοδικά τις θέσεις και τις απόψεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας για να επανέλθει 
η αγορά και η εθνική οικονομία στην κανονικότητα. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι τα Επιμελητήρια έχουν ήδη επεξεργαστεί 
ένα συγκεκριμένο σχέδιο αναπτυξιακών δράσεων, το οποίο θα προτείνουν στην Κυβέρνηση και γενικότερα στον 
πολιτικό κόσμο, καθώς πλέον μπαίνουμε σε μια νέα εποχή.  

http://www.ypeka.gr/?tabid=526
mailto:oaseminars@gmail.com


Γενική συνέλευση Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματιών Φορέων  
Σε κλίμα ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη Γενική Συνέλευση του Δικτύου στο 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Εκπρόσωποι 
από όλα σχεδόν τα Επιμελητήρια της Ελλάδας 
συμμετείχαν στις εργασίες της Συνέλευσης. Το 
μέτρο της ποσόστωσης στις πρόσφατες εκλογές των 
επιμελητηρίων φαίνεται πως απέδωσε με λαμπρά 
αποτελέσματα. Είκοσι εννέα γυναίκες συμμετέχουν 
στις Διοικητικές Επιτροπές και πολύ περισσότερες 
στα Διοικητικά Συμβούλια των περιφερειακών 
Επιμελητηρίων.  
Η αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΕΑ γέμισε με νιάτα, 
ομορφιά και δυναμισμό, φρέσκιες ιδέες θέληση για 
προσφορά και δημιουργία. Μια νέα σελίδα ανοίγει για το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών 
Επιχειρηματιών.  
Η Πρόεδρος Σοφία Οικονομάκου και οι κυρίες της Διοικούσης Επιτροπής του Δικτύου υποδέχτηκαν τις συναδέλφους 
τους με ιδιαίτερη χαρά.  Η Πρόεδρος παρουσίασε το Δίκτυο και τη Διοικούσα Επιτροπή και η Αντιπρόεδρος Στέλλα 
Μπαλάση ανέπτυξε τη φιλοσοφία και τους στόχους του Δικτύου. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι νεοαφιχθείσες 
κυρίες, οι οποίες αναφέρθηκαν στην επαγγελματική τους δραστηριότητα και στο Επιμελητήριο που εκπροσωπούν, εν 
συντομία. Το Επιμελητήριο Καβάλας εκπροσωπήθηκε από την κα. Μαρία Καραμπουρνιώτη, μέλους της Διοικητικής 
Επιτροπής και Οικονομική Επόπτης του Επιμελητηρίο. 
Όσον αφορά τις δράσεις στα περιφερειακά επιμελητήρια, η Πρόεδρος πρότεινε την επιχειρηματική εκπαίδευση και 
την προβολή των τοπικών προϊόντων μέσω μικρών φεστιβάλ και εκθέσεων, για την οργάνωση των οποίων έχει ήδη 
πάρει την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το θέμα ενθουσίασε τις παριστάμενες, πολλές από τις οποίες 
ανέπτυξαν τις δράσεις των Επιμελητηρίων τους στον πρωτογενή τομέα, κατέθεσαν απόψεις και δεσμεύτηκαν να 
μελετήσουν το θέμα της οργάνωσης εκδηλώσεων στα Επιμελητήριά τους. 

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτει ο Κανονισμός της ΕΕ στο 

πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού Ξυλείας. 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, 
σας ενημερώνει ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ο κανονισμός της ΕΕ στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 
Ξυλείας. Αναφορικά με το θέμα σας κοινοποιούμε το σχετικό σύνδεσμο 
(https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_el) όπου μπορείτε 
να βρείτε το ερωτηματολόγιο που αφορά στη Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τα προϊόντα ξυλείας που καλύπτει ο 
Κανονισμός Ξυλείας της ΕΕ (EUTR) στο πλαίσιο εφαρμογής του, ενθαρρύνοντάς σας για την ενεργή συμμετοχή σας σε 
αυτή.  
Επισημαίνουμε ότι η Διαβούλευση αυτή με καταληκτική ημερομηνία στις 24 Απριλίου 2018 απευθύνεται τόσο σε 
Φορείς Εκμετάλλευσης και Εμπόρους (όπως αυτοί ορίζονται στον EUTR) όσο και σε τυχόν άλλους εμπλεκόμενους 
φορείς με τον Κανονισμό Ξυλείας.  

Διαθέσιμη είναι η νέα έκδοση εφαρμογής για υποβολή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ, 

μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να αιτούνται αυτόματα επιστροφή ΦΠΑ 
Διαθέσιμη είναι η νέα έκδοση εφαρμογής για υποβολή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέσω της οποίας οι 
φορολογούμενοι μπορούν να αιτούνται αυτόματα επιστροφή ΦΠΑ ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ. 
Η νέα έκδοση της εφαρμογής αφορά σε φορολογικές περιόδους από 01/03/2018 και εφεξής, εφόσον ο 
φορολογούμενος έχει προχωρήσει αθροιστικά στις παρακάτω ενέργειες: 
1. Έχει συμπληρώσει τον κωδικό 503 (Αιτούμενο ποσό για επιστροφή). 
2. Έχει επιλέξει τις αιτίες 1-5 του κωδικού 507. 
3. Έχει συμπληρώσει τον Αριθμό λογαριασμού IBAN, στη συγκεκριμένη δήλωση. 
 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_el


 
Αφορά στην αρχική ή και στην πρώτη τροποποιητική δήλωση της ίδιας φορολογικής περιόδου. 
O φορολογούμενος θα ενημερώνεται με εισερχόμενο μήνυμα στο TAXISnet για τη δημιουργία του αιτήματος. 
Για φορολογικές περιόδους μέχρι 28/02/2018, τα αιτήματα θα συνεχίσουν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Η Εταιρεία ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΒΕΕ υποψήφια για τα European Business Awards  
H εταιρία Akrolithos S.A. (ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΒΕΕ) κέρδισε τον τίτλο 
National Winner και πέρασε στον τελικό γύρο μαζί με άλλες 10 
ελληνικές εταιρίες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε έναν 
από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς για 
επιχειρήσεις, τα European Business Awards. Η εταιρεία είναι η 
μοναδική εκπροσώπηση από την περιοχή μας και χρειάζεται την 
στήριξη όλων μας για την επιβράβευση της αξιέπαινης 
προσπάθειά της. Για να ψηφίσετε την εταιρεία Ακρόλιθος 
επισκεφτείτε το επίσημο site των European Business 
Awards https://www.businessawardseurope.com/vote/category-
new/36 

Λήξη προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών Καταστάσεων 
Με αφορμή την επικείμενη λήξη της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων, υπενθυμίζουμε ότι: 
Με την ΠΟΛ. 1033/2018 τροποποιείται η ΠΟΛ. 1022/2014 και ορίζεται ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις που 
αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου έτους από το 
ημερολογιακό έτος που αφορούν. 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.4174/2013, εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή 
εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή 
Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση 
λειτουργεί για το κοινό. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη αυτή, η ημερομηνία λήξης υποβολής των 
συγκεντρωτικών καταστάσεων έτους 2017 είναι η 2 Απριλίου 2018. Με την άποψη αυτή συμφώνησαν και στελέχη του 

Υπουργείου. 
 

Εξαπάτηση εταιριών από ψεύτικες Ιαπωνικές επιχειρήσεις 
H Enterprise Europe Network Hellas έλαβε την παρακάτω ενημέρωση από την Νιγηρία, για δύο Ιαπωνικές επιχειρήσεις 
οι οποίες κατηγορούνται για εξαπάτηση των πελατών τους. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες είναι οι:   
Α. Tokuji Machinery Co ltd, http://www.tokujimachineryco.com/cropped-header-gif/ (δείτε τη διεύθυνση gmail). Ο 
ιστότοπος καταχωρήθηκε στη Νιγηρία και εμφανίστηκε η ίδια διεύθυνση gmail με άλλη εταιρεία. 
 Β. Τamiko Kokatsu, (http://www.tamikokatsu.com/342-2/) άλλη εταιρεία απάτης με το ίδιο info @ email με την 
παραπάνω εταιρεία Tokuji Αυτή η ιστοσελίδα της εταιρείας καταχωρήθηκε 1 εβδομάδα μετά από αυτή της εταιρείας 
Tokuji.  
Επίσης, οι καταχωρήσεις των εταιρειών έχουν πολλά λάθη στη διεύθυνση της εταιρείας κτλ. Τα περιεχόμενα των 
ιστoτόπων των εταιρειών αντιγράφηκαν από 100% καλές ιαπωνικές εταιρείες.  
Οι παραπάνω εταιρείες δεν είναι εγγραμμένες στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Νιγηρίας. Υπάρχουν σύνδεσμοι και 
συζητήσεις στο διαδίκτυο, όπου αναγράφεται ότι πρόκειται περί απάτης. Για την ενημέρωσή σας, σας πληροφορούμε 
ότι στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Νιγηρίας (https://registrydb.com) υπάρχει η δυνατότητα να 
αναζητήσει κάποιος στοιχεία μίας εταιρείας για την οποία ενδιαφέρεται. Θα συμβουλεύαμε στις ελληνικές εταιρείες 
που πραγματοποιούν συναλλαγές με εταιρείες του εξωτερικού να αγνοούν τα email που αποστέλλονται τις παραπάνω 
επιχειρήσεις.   

https://www.facebook.com/akrolithos/?fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.businessawardseurope.com%2Fvote%2Fcategory-new%2F36&h=ATPhUSBS9YOe-yyMXH1qb7L9cS_w6FtBghwjedkzL2z_kIZiMYxu6rqVP_AUVVGb4bbGXyCfy62DxwkG03klG_mDjT_pKgzQ2TceMJJuAmlH0qaIJKo2jaKdblc6EkUQssg1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.businessawardseurope.com%2Fvote%2Fcategory-new%2F36&h=ATPhUSBS9YOe-yyMXH1qb7L9cS_w6FtBghwjedkzL2z_kIZiMYxu6rqVP_AUVVGb4bbGXyCfy62DxwkG03klG_mDjT_pKgzQ2TceMJJuAmlH0qaIJKo2jaKdblc6EkUQssg1
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=10E09CFBD503EF20.1D031AEA53&version=2018/02/23
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=F7E5149B4DA6C130.1D031AEA53&version=2018/02/27
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D107B3123F316F0.21E447CC04
https://registrydb.com/


Ενημέρωση για τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR). 
Ο κανονισμός 2016/679 (Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – General 
Data Protection Regulation, GDPR ) πραγματεύεται την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας τους. Ο κανονισμός εκδόθηκε στις 27/4/2016 
και θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις των κρατών μελών στις 25/5/2018. Ο 
κανονισμός αφορά όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις κρατικές αρχές που με οποιοδήποτε 
τρόπο επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών της ΕΕ ή νομίμως κατοικούντων στην ΕΕ.  Ισχύει δε 
αυτόματα και δεν απαιτείται ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο. 
 
Οι φορείς και οι επιχειρήσεις για την εν λόγω υποχρέωση τους θα πρέπει  να ενημερωθούν σε πολύ σύντομο χρόνο. O 
νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων, φέρνει από την 25/5/2018, μια σειρά αλλαγών, που στόχο έχουν να επιτύχουν την  ελεύθερη και 
προστατευμένη ροή των προσωπικών δεδομένων, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τη δημιουργία κουλτούρας 
για τα προσωπικά δεδομένα, την οργάνωση και τυποποίηση των διαδικασιών και τη  λήψη των κατάλληλων μέτρων. 
Ειδικότερα,  ο με αριθμ. 679/2016 Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ψηφίστηκε το 2016. 
Ημερομηνία άμεσης και καθολικής εφαρμογής του για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ορίστηκε η 25/05/2018,  με στόχο, 
τη διασφάλιση ενός συνεκτικού επιπέδου προστασίας των φυσικών προσώπων, σε ολόκληρη την Ένωση  και προς 
αποφυγή αποκλίσεων, που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , στην 
εσωτερική αγορά, κατοχυρώνοντας έτσι, την ασφάλεια δικαίου και τη διαφάνεια για τους οικονομικούς παράγοντες. Η 
εφαρμογή του Κανονισμού από τον Μάιο του 2018, σε ένα ιδιαίτερα διευρυμένο πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται από 
τον Κανονισμό, και με υποχρεωτικό χαρακτήρα, ιδίως για τους φορείς του Δημοσίου, επιβάλλει να πραγματοποιηθούν 
συγκεκριμένες ενέργειες, προς επίτευξη της κανονιστικής συμμόρφωσης,  της βελτίωσης και καλύτερης απόδοσης των 
διαδικασιών, αλλά και  της προστασίας, από αστικές και διοικητικές  κυρώσεις.  Πληροφορίες στην Αρχή Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 
210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  contact@dpa.gr  , ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.dpa.gr . 

Υποχρέωση Υποβολής Αποδεικτικού Φορολογικής Δήλωσης στο Γ.Ε.Μ.Η. από τις Μη 

Κεφαλαιουχικές 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, σύμφωνα 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.  

Νέες υπηρεσίες Κεντρικής ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις –

μέλη των Επιμελητηρίων 
Δύο νέες πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες  προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο των 
Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων. Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών 
προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr/) και την υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης 
(http://elearning.uhc.gr/). Με την πρώτη υπηρεσία, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης, όπως και όλες 
τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε αυτά. Με την υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης  εκπαίδευσης οι 
επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος 
αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. 
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Διεθνή 

«Επιχειρηματικές Συναντήσεις (B2B @ EUSAIR Forum 2018)»  

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network, σας ενημερώνει για τις Επιχειρηματικές Συναντήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν 24  Μαΐου 2018 στην 
Κατάνια της Σικελίας στα πλαίσια του 3

ου 
Φόρουμ για την Στρατηγική της ΕΕ για την Μάκρο-περιφέρεια Αδριατικής- 

Ιονίου (3
rd

 Forum Of The EU Strategy For The Adriatic And Ionian Region). 
Το 3ο Φόρουμ για την Στρατηγική της ΕΕ για την Μάκρο-περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου, το οποίο διοργανώνεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ιταλική Δημοκρατία, με την υποστήριξη του EUSAIR Facility Point, θα 
πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Μαΐου 2018, στην Κατάνια της Σικελίας. 
Στο πλαίσιο του παραπάνω Φόρουμ, το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas, 
συμμετέχει ως συν-διοργανωτής στις Επιχειρηματικές Συναντήσεις (Β2Β) των χωρών της Αδριατικής και του Ιονίου 
(Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία). 
Η Εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες φορείς να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για τη σύναψη διεθνών συνεργασιών. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Τουρισμού 2018 με τιμώμενη χώρα την Κίνα (ECTY) και σε συνεργασία 
με τα γραφεία του ΕΕΝ της Κίνας, το Enterprise Europe Network θα καλέσει κινεζικές τουριστικές επιχειρήσεις και 
ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να συμμετάσχουν στις συναντήσεις B2B, προκειμένου να διευκολυνθούν οι 
συνεργασίες με ομολόγους της ΕΕ . 
 
Οι βασικοί θεματικοί τομείς είναι: 

 Εναλλακτικός Τουρισμός 

 Γαστρονομικός Τουρισμός 

 Ιατρικός και Ιαματικός Τουρισμός  

 Υπεύθυνη διαχείριση τουρισμού (καινοτομία και ποιότητα) 

 Δια-τομεακός τουρισμός: ICT, Μεταφορές, Ενέργεια, Υγεία 

 Θαλάσσιος, παράκτιος τουρισμός και τουρισμός κρουαζιέρας 

 Προσβάσιμος τουρισμός  

 Συνεδριακός τουρισμός 

 Θαλάσσιες μεταφορές & logistics 

 Ενδιάμεσες στάσεις και συνδέσεις με άλλες περιοχές της ενδοχώρας 

 Δίκτυα Ενέργειας 

 Θαλάσσιο περιβάλλον 

 Διεθνή οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα  

 Μόλυνση της θάλασσας 

 Γαλάζιες Τεχνολογίες 

 Υδατοκαλλιέργειες 

 Θαλάσσια διακυβέρνηση και υπηρεσίες 

 Μπλε Ενέργεια 

 Θαλάσσιοι ορυκτοί πόροι 
 
Ποιος μπορεί να συμμετέχει; 

 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς 

 Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 

 Επιμελητήρια 

 Clusters 

 Άλλοι οργανισμοί και ενδιαφερόμενοι από την περιοχή Ιονίου και Αδριατικής 
 
 
 



 
Τα οφέλη της συμμετοχής: 
Η Εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του 3ου EUSAIR Φόρουμ και αποτελεί σημαντική ευκαιρία για Επιχειρήσεις 
και Οργανισμούς από την Ελλάδα που ενδιαφέρονται για επαφές  
με δυνητικούς συνεργάτες στο εξωτερικό. Επίσης σε  νέους πελάτες/προμηθευτές και νέες τεχνολογίες που 
ενδιαφέρονται για την ελληνική αγορά καθώς και τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.  
Διαδικασία συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής) και να υποβάλουν το 
προφίλ τους (ζήτηση ή προσφορά Επιχειρηματικών προτάσεων, τεχνολογικών προϊόντων ή συμμετοχής σε ερευνητικά 
προγράμματα) στην σελίδα https://b2b-eusair-forum-2018.b2match.io. 
Τα προφίλ δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικό κατάλογο και αποτελούν τη βάση για τη διοργάνωση διμερών συναντήσεων 
με δυνητικούς συνεργάτες. 
Αναζητήστε στα δημοσιευμένα προφίλ τους συνεργάτες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και ζητήστε τους να τους 
συναντήσετε κατά τις ημέρες του brokerage event στον προκαθορισμένο χώρο. 
 
Κάθε συμμετέχων θα λάβει το ατομικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση. 
Η οριστική ατζέντα για το πρόγραμμα του Φόρουμ αναμένεται. 
 
Σημαντικές ημερομηνίες: 
Εγγραφή και υποβολή προφίλ: 21 Μαρτίου ως τις 22 Μαΐου 2018 
Αιτήσεις για συναντήσεις: 2-22 Μαΐου 2018 
Αποστολή προκαταρκτικού ατομικού προγράμματος: 22Μαΐου 2018 
Οριστικό πρόγραμμα και  διεξαγωγή της εκδήλωσης των Επιχειρηματικών Συναντήσεων: 24 Μαΐου 2018 
Κόστος συμμετοχής: 
Η συμμετοχή στην Εκδήλωση είναι δωρεάν. 
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο Επιμελητήριο Καβάλας, 
Enterprise Europe Network, στο τηλ. 2510 222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ 
11), στο email info@chamberofkavala.gr και στο site του Επιμελητηρίου www.kcci.gr.  
 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για το έτος 2018, για την επιχορήγηση 

προγραμμάτων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς στις χώρες μέλη του ΔΣΕ 
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (Δ.Σ.Ε.) 
http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/413-grants έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και τα απαραίτητα 
έντυπα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για το έτος 2018, για την 
επιχορήγηση προγραμμάτων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς στις χώρες μέλη του ΔΣΕ . Η καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής είναι η 16

η
 Απριλίου 2018. 

 

Επιχειρηματικά Νέα 
ΡΩΣΙΑ: Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε  

ενημερωτικό Δελτίο (7-21 Μαρτίου 2018). Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται 
την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr/kr91) , email: ecocom-moscow@mfa.gr 
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Το Γραφείο Οικονομικών & εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βουδαπέστη, 
απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Οικονομία και Εμπόριο στην Ουγγαρία», τεύχος Νο1. (Ιανουάριος 2018) και 
τεύχος Νο2. (Φεβρουάριος 2018). Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. +3614132612, email: ecocom-budapest@mfa.gr
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Επιχειρηματικές Αποστολές 

Επιχειρηματικές Αποστολές στη Τουρκία 
Το τούρκικο Προξενείο στη Θεσσαλονίκη ενημερώνει για τις παρακάτω επιχειρηματικές αποστολές 
19-21 Απριλίου 2018 «Biotechnology & Life Sciences Industry Exhibition», στην Κωνσταντινούπολη 
24-27 Απριλίου 2018 «Carpet and Flooring Exhibition», στο Gaziantep της Τουρκίας 
24-28 Απριλίου 2018 «Istanbul Home Textiles Exhibition», στην Κωνσταντινούπολη 
Για τις παραπάνω Επιχειρηματικές Αποστολές δίνεται η δυνατότητα δωρεάν διαμονής για τις ημέρες τις έκθεσης μέσω 
της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Ελλάδα. 
Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων μπορείτε να απευθυνθείτε στο 
τηλ. 2310-254460, φαξ 2310 25448 και στο email selanik@ekonomi.gov.tr

Ζητήσεις και Προσφορές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network, έλαβε τις παρακάτω επιχειρηματικές προσφορές και ζητήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες ή για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με τα γραφεία του 
Επιμελητηρίου στο τηλέφωνο 2510 222212 κ. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) ή κα. Παρασύρη Δέσποινα (εσωτ.11) και 
στο email info@chamberofkavala.gr  

Ζητήσεις 

1. Ιταλική εταιρεία που εδρεύει στη Σικελία, η οποία κατασκευάζει μάρμαρο, πέτρα από λάβα, όνυχα και 
γρανίτη ψάχνει για πράκτορες και διανομείς (BOIT20170105003). 

2. Εταιρεία που εδρεύει στην Τουρκία, στην περιοχή Kayseri, και εξειδικεύεται στην παραγωγή παραδοσιακού 
χαλβά, μαρμελάδας και λουκουμιών ψάχνει για διανομείς στο εξωτερικό, οι οποίοι θα μπορούσαν να 
προωθήσουν και να διανείμουν τα προϊόντα τους (BOTR20151231005). 

Προσφορές 
1. Ρουμάνος παραγωγός βιολογικών λιπασμάτων με μεγάλη εφαρμογή στη γεωργία προσφέρει τα προϊόντα της 

βάσει συμφωνίας παροχής υπηρεσιών διανομής (BORO20170630001). 
2. Βουλγαρική εταιρεία με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην καλλιέργεια και την πώληση της δικής της 

παραγωγής πατάτας και φασολιών προσπαθεί να επεκτείνει τη διανομή διεθνώς και αναζητά διανομείς των 
προϊόντων της (BOBG20180116001). 

Εκθέσεις 

Συμμετοχή της Περιφέρειας στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση 2018» 
Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σας ενημερώνει ότι 
η Περιφέρεια ΑΜΘ προτίθεται να συμμετέχει  στην Έκθεση Ελλάδος Γεύση στις 10-13 Μαΐου 2018 στο Εκθεσιακό 
Κέντρο Περιστερίου(www.elladosgefsi.gr). 
Σκοπός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την παρουσία της στη συγκεκριμένη έκθεση, είναι να 
προβάλλει και να προωθήσει τον αγροτοδιατροφικό τομέα της και παράλληλα, να συμβάλλει στη δημιουργία 
σημαντικών ευκαιριών για τους συμμετέχοντες, με την σύναψη εμπορικών συμφωνιών.  
Η Περιφέρεια ΑΜΘ θα επιδοτήσει τη συμμετοχή για την ενοικίαση ομαδικού περίπτερο, ενώ τα μεταφορικά και τα 
έξοδα διαμονής θα επιβαρυνθούν οι εκθέτες. 
Για την επιλογή των υποψηφίων, θα πρέπει   

1. Τα αγροτικά προϊόντα, όπως, κατεψυγμένα κρέατα-ιχθυρά, γαλακτοκομικά, φρέσκα τρόφιμα, ψωμί & 
αρτοσκευάσματα, βιολογικά τρόφιμα, αφεψήματα, κρέας & κρεατοσκευάσματα, gourmet, delicatessen 
κ.α. να έχουν παραχθεί εντός της Περιφέρειας. 

2. Η δραστηριότητα της επιχείρησης να εμφανίζει συμβολή στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των 
προϊόντων της Περιφέρειας ΑΜΘ και προκειμένου για την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών και την 

mailto:selanik@ekonomi.gov.tr
http://www.elladosgefsi.gr/


ένδειξη αξιοπιστίας των επιχειρήσεων .  
3. Να τηρούνται οι  απαιτήσεις της Κοινοτικής και Εθνικής  νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας κατά την 

παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση και διάθεση των προϊόντων  (π.χ. σύστημα ΗACCP, μέθοδοι ISO) και να 
διασφαλίζονται ικανές  ποσότητες, οι απαιτούμενες προς διάθεση του προϊόντος. 

  
Επισημαίνεται ότι, 

1. θα δοθεί προτεραιότητα σε συνεταιρισμούς, συλλόγους, ομάδες παραγωγών. 
2. θα εκπροσωπηθούν όσο το δυνατό περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες. 
3. θα προηγηθούν οι εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε 

εκθέσεις. 
 
Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που ενδιαφέρονται για συμμετοχή με το περίπτερο της 
Περιφέρειας, καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και τις 30/03/2018 με υποβολή σχετικής αίτησης 
(ακολουθεί συνημμένα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: antipagro@pamth.gov.gr  
Δεν θα γίνονται δεκτές, ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς τη σφραγίδα της επιχείρησης 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο του 
θεματικού Περιφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής τηλ: 2541350105 ή 2531350443 και στο 
Επιμελητήριο Καβάλας στο 2510 222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) ή κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ. 11) και 
στο email info@chamberofkavala.gr 
 

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καβάλας στην Έκθεση «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

2018» 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network, σας ενημερώνει για την συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην Έκθεση «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2018» 
η οποία θα πραγματοποιηθεί 18-20 Μαΐου 2018 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
(ΔΕΚΑΜΑΘ), στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.  
Στα εξωστρεφή και καινοτόμα αγροδιατροφικά προϊόντα επικεντρώνεται η φετινή πανελλήνια εμπορική έκθεση 
«Ανατολική Μακεδονία – Θράκη». Η ΔΕΘ-HELEXPO με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης στηρίζοντας έμπρακτα την ανάπτυξη στην περιφέρεια διοργανώνει για 25η χρονιά την έκθεση στοχεύοντας 
στην ανάδειξη της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή και πώληση τοπικών προϊόντων. 
Παράλληλα, η διοργάνωση στοχεύει στην προώθηση των σχέσεων συνεργασίας με τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, 
στην αύξηση της τουριστικής κίνησης και στην προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης. 
Αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα-ποτά, βιοτεχνικά προϊόντα, είδη λαϊκής τέχνης, γεωργικά μηχανήματα, είδη 
διακόσμησης και λαϊκής τέχνης, έπιπλα, ενδύματα, δερμάτινα είδη, τουριστικά καταλύματα κ.α., αποτελούν το 
περιεχόμενο της  έκθεσης. 
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο – αίτηση 
συμμετοχής  στο Επιμελητήριο Καβάλας, το αργότερο έως την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018. Στην έκθεση 
επιτρέπονται οι λιανικές πωλήσεις. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους θα πρέπει να 
συμπληρώσουν το κατάλληλο πεδίο στην επισυναπτόμενη αίτηση καθώς και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. τους και δίνεται η 
δυνατότητα καταχώρησης της επιχείρησης στον κατάλογο εκθετών δωρεάν. 
Το Επιμελητήριο θα καλύψει όλες τις δαπάνες που αφορούν την έκθεση των προϊόντων-δειγμάτων δηλ.: ενοικίαση 
χώρου, κατασκευή και βασικό εξοπλισμό περιπτέρου και μεταφορά προϊόντων. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας  στο τηλ. 2510 222212 με 
την κα Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ. 11), e-mail.:info@chamberofkavala.gr, 
ιστοσελίδα www.kcci.gr  
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FRESKON 

 Πόλη: ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη 

 Ημερομηνία: 26-28 Απριλίου 2018 

 Εκθέματα: Φρούτα και Λαχανικά 

 Πληροφορίες: Site: 
http://freskon.helexpo.gr/ 

 Email: freskon@helexpo.gr 
DOMOTEC & BUILDING GREEN 

 Πόλη: MEC, Αθήνα 

 Ημερομηνία: 26-29 Απριλίου 2018 

 Εκθέματα: Ανακαίνιση, Δόμηση & 
Εξοικονόμηση 

 Πληροφορίες: Site: 
http://pagritiaekthesi.gr/ 

 Email: info@pagritiaekthesi.gr
ΚΡΗΤΗ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 

 Πόλη: ΔΕΘ (Περίπτερο 12), Θεσσαλονίκη 

 Ημερομηνία: 28 Απριλίου- 06 Μαΐου 2018 

 Εκθέματα: Τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες 

 Πληροφορίες: Site: 
http://pagritiaekthesi.gr/ 

 Email: info@pagritiaekthesi.gr
ΔΙΕΘΝΉΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Πόλη: Θεσσαλονίκη 

 Ημερομηνία: 03-06 Μαΐου 2018 

 Εκθέματα: Βιβλία 

 Πληροφορίες: Site: 
http://thessalonikibookfair.gr/

 Email: exhibitions@helexpo.gr
GREEK TRAVEL SHOW 

 Πόλη: Helexpo, Μαρούσι Αθήνα 

 Ημερομηνία: 04-06 Μαΐου 2018 

 Εκθέματα: Τουρισμός 

 Πληροφορίες: Site: 
http://greektravelshow.helexpo.gr/

 Email: travel@helexpo.gr
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Πόλη: ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη 

 Ημερομηνία: 08-16 Σεπτεμβρίου 2018 

 Εκθέματα: Γενικού ενδιαφέροντος 

 Πληροφορίες: Site: http://tif.helexpo.gr/el

 Email: tif@helexpo.gr

Εκθέσεις στην Ελλάδα 

KOSMIMA 

 Πόλη: ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη 

 Ημερομηνία: 20-22 Οκτωβρίου 2018 

 Εκθέματα: Κοσμήματα, Ρολόγια, 
Πολύτιμοι λίθοι 

 Πληροφορίες: Site
http://kosmima.helexpo.gr/

 Email: ea@helexpo.gr
PHILOXENIA 

 Πόλη: ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη 

 Ημερομηνία: 09-11 Νοεμβρίου 2018 

 Εκθέματα: Τουρισμός 

 Πληροφορίες: Site
http://philoxenia.helexpo.gr/

 Email: exhibitions@helexpo.gr
HOTELIA 

 Πόλη: ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη 

 Ημερομηνία: 09-11 Νοεμβρίου 2018 

 Εκθέματα: Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός 

 Πληροφορίες: Site
http://hotelia.helexpo.gr/

 Email: hotelia@helexpo.gr  
ART THESSALONIKI 

 Πόλη: ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη 

 Ημερομηνία: 22-25 Νοεμβρίου 2018 

 Εκθέματα: Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης 

 Πληροφορίες: Site http://art-
thessaloniki.helexpo.gr/

 Email: director@art-thessaloniki.gr
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Επισκεφθείτε την σελίδα 

του Επιμελητηρίου 

Καβάλας  www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη 

Πληροφόρηση

AYMOD 

 Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 

 Ημερομηνία: 04-07 Απριλίου 2018 

 Εκθέματα: Έκθεση υποδημάτων 

 Πληροφορίες: Site: 
http://cnraymod.com/index.aspx?ln=2  

 Τηλ. +90 212 465 74 74 
11

th
 SOLAR ENERGY AND TECHNOLOGIES FAIR 

 Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 

 Ημερομηνία: 05-07 Απριλίου 2018 

 Εκθέματα: Ηλιακή Ενέργεια & Τεχνολογία 

 Πληροφορίες: Site: 
http://eng.solarexistanbul.com/ 

 Τηλ. +90 212 604 50 76 
SPOSA ITALIA 

 Πόλη: Μιλάνο, Ιταλία 

 Ημερομηνία: 06-09 Απριλίου 2018 

 Εκθέματα: Έκθεση μόδας 

 Πληροφορίες: Site: 
http://sposaitaliacollezioni.fieramilano.it 

 Email: sposaitaliacollezioni@fieramilano.it
2

ND
 GREEK FESTIVAL 

 Πόλη: Ντίσελντορφ, Γερμανία  

 Ημερομηνία: 10-13 Μαΐου 2018 

 Εκθέματα: Γαστρονομία 

 Πληροφορίες: Site: 
http://www.griechenlandfestival.de/ 

 Email: info@paffrath-events.de
TOURNATUR 

 Πόλη: Ντίσελντορφ, Γερμανία  

 Ημερομηνία: 31 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 
2018 

 Εκθέματα: Εναλλακτικός Τουρισμός 

 Πληροφορίες: Site: www.tournatur.com 

 Email: onlinesupport@messe-duesseldorf.de
SIAL PARIS 

 Πόλη: Παρίσι, Γαλλία 

 Ημερομηνία: 21-25 Οκτωβρίου 2018 

 Εκθέματα: Τρόφιμα 

 Πληροφορίες: Site: 
https://www.sialparis.com/ 

 Email: sial@vfcrp.fr 

 

Διεθνείς Εκθέσεις  
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