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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


 

Δραστηριότητες Διοίκησης 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου στην Δήμαρχο για το Βιοτεχνικό Πάρκο  
Εθιμοτυπική και ουσιαστική επίσκεψη πραγματοποίησε ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μάρκος Δέμπας και το Μέλος του 
Δ.Σ. Αβραάμ Δημητριάδης στη Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα 
Τσανάκα, την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018. 
Βασικό θέμα της συζήτησης με τη Δήμαρχο ήταν το Βιοτεχνικό 
Πάρκο της Καβάλας. Έγινε αναλυτική αναφορά στις υποχρεώσεις 
του ΒΙΟΠΑ και στις πιθανές λύσεις, αλλά και στον τρόπο 
αξιοποίησής του. 
Επίσης, συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας του Δήμου 
Καβάλας με το Επιμελητήριο, σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, 

δράσεις και εκδηλώσεις

Συνάντηση με την εκπρόσωπο της Aegean στην Καβάλα  
Νέα συνάντηση με την υπεύθυνη της AEGEAN στη βόρεια Ελλάδα, 
Ειρήνη Σιδηροπούλου, είχαν το μεσημέρι της Τετάρτης (25/4) στην 
Καβάλα, τα μέλη της τριμερούς επιτροπής, την οποία απαρτίζουν 
ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, Κώστας Αντωνιάδης, η πρόεδρος της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», 
Αναστασία Ιωσηφίδου και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, 
Μάρκος Δέμπας. 
Την Πέμπτη (19/4) στη Θεσσαλονίκη είχε προηγηθεί η πρώτη 
συνάντηση ανάμεσα  στην εκπρόσωπο της AEGEAN στη βόρεια 
Ελλάδα και την τριμερή επιτροπή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να 
προστεθεί μια ακόμη πτήση για τη Δευτέρα, με τις πτήσεις από 
και προς την Αθήνα να γίνονται συνολικά δέκα την εβδομάδα. 
Οι νέες πτήσεις μετ’ επιστροφής για Αθήνα θα 
πραγματοποιούνται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και θ’ αρχίσουν να εκτελούνται από τις 18 Ιουνίου με αεροσκάφη 
τύπου airbus, ενώ θα διαρκέσουν μέχρι και τις 18 Οκτωβρίου 2018. 
Το επίσης θετικό είναι ότι οι πτήσεις αυτές θα εκτελούνται νωρίς το πρωί, στις 6.30 και στις 7.30, σε σχέση με τις 
απαγορευτικές ώρες που ισχύουν σήμερα, ενώ το γεγονός ότι θα εκτελούνται από αεροσκάφη τύπου airbus των 180 
θέσεων θα διαμορφώσει τις τιμές των εισιτηρίων ακόμη πιο χαμηλά. 
 

Ημερίδα ενημέρωσης για την «Καλλιέργεια και Διαχείριση των Ρώσικων Ποικιλιών 

Ιπποφαούς στην Ελλάδα»  
Η Ομάδα Παραγωγών «Ιπποφαές Ελλάς Α.Ε.» στην οποία 
συμμετέχουν έως τώρα 94 παραγωγοί Ρώσικων ποικιλιών Ιπποφαούς 
χωρίς αγκάθια και έχει εγκαταστήσει μέχρι σήμερα άνω των 1.600 
στρεμμάτων Ιπποφαούς διοργάνωσε στην Καβάλα,, το Σάββατο 21 
Απριλίου, ενημερωτική Ημερίδα με θέμα την Καλλιέργεια και τη 
Διαχείριση των Ρώσικων ποικιλιών Ιπποφαούς στην Ελλάδα με 
σημαντική συμμετοχή. 
Στην εκδήλωση συμμετείχε το Ειδικό Γυμνάσιο Καβάλας και απεύθυνε 
χαιρετισμό ο Διευθυντής του σχολείου κος Κυριάκος Παπαδόπουλος. 
Επίσης την Ημερίδα χαιρέτισαν ο πρόεδρος του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου κος Μάρκος Δέμπας και ο κος Σωτήρης 
Παπαδόπουλος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος. 
Στην συνέχεια ο κος Νικόλαος Δούκας Γενικός Διευθυντής της Ο.Π. 



Ιπποφαές Ελλάς παρουσίασε την οργανωτική δομή της ομάδας και παρουσίασε τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της 
οργάνωσης. Επίσης έγινε ενημέρωση και για την ένταξη της καλλιέργειας του Ιπποφαούς στα σχέδια βελτίωσης. 
Κατόπιν έγινε παρουσίαση των καλλιεργητικών αναγκών του ιπποφαούς από τον Διευθυντή του Γεωπονικού 
Τμήματος κο Κωνσταντίνο Κόκκινο όπου τονίστηκε η εξαιρετική προσαρμογή του δένδρου στις Ελληνικές 
εδαφοκλιματικές συνθήκες εδώ και 6 χρόνια. Έγινε δε ειδική μνεία στην περιοχή του Νομού Καβάλας όπου όπως 
επισημάνθηκε η καλλιέργεια μπορεί να ευδοκιμήσει εξαιρετικά. Μάλιστα η προσαρμογή των ποικιλιών στην Ελλάδα 
θεωρείτε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ιπποφαούς ως η καλύτερη στον κόσμο και αυτό μαζί με την δομή και 
οργάνωση που χρησιμοποιείτε από την Ιπποφαές Ελλάς είναι οι λόγοι που επιλέχθηκε η Ομάδα για την διοργάνωση 
του Παγκοσμίου Συνεδρίου Ιπποφαούς το 2020 στην Ελλάδα! 
Τέλος η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του κου Νικολάου Δούκα για την εμπορική προσέγγιση της 
καλλιέργειας και τις αποδόσεις της.   

Σεμινάρια 

 Ημερίδα «Ο νέος Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»,       

Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 και ώρα 18:00 
Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του δικτύου στήριξης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Network  σας ενημερώνουν ότι θα πραγματοποιήσουν ενημερωτική 
ημερίδα την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου με θέμα: 

«Ο νέος Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» 
Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για όσα διέπουν, χαρακτηρίζουν ή και  απορρέουν ως 
υποχρεώσεις για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και η οποία θα έχει άμεση εφαρμογή από τις 25 Μαΐου σε 
όλα τα κράτη  μέλη της Ε.Ε.  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 Χρήση κατάλληλωνβάσεων δεδομένων για άντληση χρήσιμων στοιχείων. Αξιοποίηση των εμπορικών μας 

ακολούθων. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας 
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 επιμορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να 
αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. 
Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού 
ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ κατηγορίας (Προγράμματα έτους 2017). 
Ειδικότερα, τα σεμινάρια  κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
Κ.Ν.Υ.Α.Ε: 
 
Β’ Κατηγορίας, οι έχοντας τις απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών  
δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας με πληρωμένες τις συνδρομές  του τρέχοντος έτους και του ΓΕΜΗ 
100€ για τα μη μέλη. 
  
Γ’ Κατηγορίας για εργοδότες που οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, διάρκειας 10 ωρών 
δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας με πληρωμένες τις συνδρομές του τρέχοντος έτους 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. 
Συνημμένα παρακαλούμε βρείτε τη σχετική αίτηση συμμετοχής στα σεμινάρια. 
Για περισσότερες πληροφορίες  παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Καβάλας Enterprise Europe 
Network, κα Σούζη Μαυρομμάτη τηλ. 2510 222212 εσωτ. 4, και στο site του Επιμελητηρίου www.kcci.gr.  

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων 

Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του 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, διακινούν 
τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι 
εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.  
 
 
 

 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.) 

mailto:info@chamberofkavala.gr
http://www.kcci.gr/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Είναι πρόγραμμα  κατάρτισης απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ελάχιστη 
διάρκεια: 10 ώρες.   
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP. 
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την 
προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. 
Κόστος συμμετοχής για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά για το τρέχον έτος είναι  
Επιχειρήσεις 

Καβάλα σαράντα ευρώ (40 €)  
Θάσο τριάντα ευρώ (30 €)  

Εργαζόμενοι  
Καβάλα εξήντα ευρώ (60€) 
Θάσο πενήντα ευρώ (50€) 

 
Τα υπόλοιπα έξοδα οργάνωσης του σεμιναρίου  καλύπτονται από το Επιμελητήριο Καβάλας. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου 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, www.kcci.gr , κα. Σ. Μαυρομμάτη  (εσωτ. 4) κα. Δ. 
Ιωαννίδου  (εσωτ. 12) 

Προγράμματα Χρηματοδότησης 

Νέο πρόγραμμα υποστήριξης τεχνολογικών startups επιχειρήσεων 

Παρέχεται χρηματοδότηση, εκπαίδευση και υποστήριξη - Υποβολή αιτήσεων έως 15 Μαΐου 

Ανακοινώθηκε το ARISE Europe Venture Program, ένα νέο πρόγραμμα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας για 
νεοφυείς ομάδες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμο 
στάδιο. 
Πρόκειται για ένα accelerator πρόγραμμα, σχεδιασμένο ειδικά για να βοηθήσει τις νέες startups να αναπτύξουν και να 
ολοκληρώσουν το προϊόν τους σε στάδιο λειτουργικού πρωτοτύπου (MVP), με τη βοήθεια έμπειρων μεντόρων από 
την ομάδα του Found.ation και το δίκτυο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας και να δώσουν νομική 
υπόσταση στην εταιρεία τους. 
 
Τι προσφέρει το ARISE Europe Venture Program 

 Χρηματοδότηση 15.000 ευρώ ανά εταιρεία, που παρέχεται από το EIT Digital για τη διάρκεια του 
προγράμματος. 

 Υποστήριξη από ειδικούς για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση του MVP τους. 

 Εκπαίδευση στον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης, κατά τη διάρκεια ενός διήμερου Bootcamp. 
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
Νέοι επιχειρηματίες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, με ομάδες που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε 
νομική σύσταση εταιρείας. Το πρόγραμμα εστιάζει στην καινοτομία. Οι ομάδες θα πρέπει να κάνουν χρήση βαθιά 
τεχνολογικών εργαλείων και λύσεων. Οι ομάδες θα πρέπει επίσης να αποτελούνται από μέλη με 
αλληλοσυμπληρούμενες ικανότητες τόσο τεχνολογικές, όσο και διοικητικές. 
Το πρόγραμμα εστιάζει σε πέντε τομείς της αγοράς: 

 Ψηφιακή βιομηχανία 

 Ψηφιακές πόλεις 

 Ψηφιακή υγεία/ευεξία 

 Ψηφιακές υποδομές 

 Ψηφιακή οικονομία 
 

http://www.kcci.gr/


 
Πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση 
Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην αγγλική γλώσσα, μέσα από την πλατφόρμα F6s. Η 
προθεσμία για τη λήξη υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15 Μαΐου 2018 και ώρα 23:59:00 CEST (22:59:00 ώρα 
Ελλάδος). Οι ομάδες δεσμεύονται να παρέχουν μετοχικό κεφάλαιο 7% της εταιρείας που θα ιδρύσουν, ως αποτέλεσμα 
της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα του προγράμματος πατώντας 
εδώ ή να επικοινωνήσουν με την ομάδα του Found. ation στο email info@thefoundation.gr. 
 

2Η προκήρυξη καθεστώτων του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016  
 
Πρόκειται για τα καθεστώτα "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ" & "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού" του Ν. 4399/2016. 
Στόχος του καθεστώτος "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ" είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο 
τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ 
που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. Η 
ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 4η 
Απριλίου 2018. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 30η Ιουνίου 2018. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ, εκ των οποίων τα εκατόν 
είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον 
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης 
της φορολογικής απαλλαγής. Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι υπό σύσταση και νέες επιχειρήσεις όλων των τύπων 
(ατομική, Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Α.Ε, συνεταιρισμοί κλπ) που λειτουργούν έως 7 έτη. Επιλέξιμες δαπάνες: Κτιριακές 
εγκαταστάσεις,  Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου,  Μηχανολογικός εξοπλισμός - τεχνικές (ειδικές) 
εγκαταστάσεις,  Λοιπός εξοπλισμός,  Μεταφορικά μέσα,  Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει 
παύσει την λειτουργία της ,  Άυλα στοιχεία ενεργητικού,  Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας ,  Δαπάνες για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ).  
Σκοπός του καθεστώτος "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού" είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων 
περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα 
ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που 
χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. Η ημερομηνία έναρξης 
της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 4η Απριλίου 2018. Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2018 εφόσον δεν 
εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος 
καθεστώτος ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Δικαιούχοι 
του καθεστώτος είναι υπό σύσταση και νέες επιχειρήσεις όλων των τύπων (ατομική, Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Α.Ε, 
συνεταιρισμοί κλπ) που λειτουργούν έως 7 έτη. Επιλέξιμες δαπάνες:  Μηχανολογικός εξοπλισμός ,  Μεταφορικά 
μέσα,  Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της.  
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

2η παράταση υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας 

νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» 
Ανακοινώθηκε η 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη 
δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», λόγω παράτασης της 
καταληκτικής ημερομήνιας μέχρι την Τρίτη 15 Μαίου 2018 και ώρα 17:00. 
Η απόφαση τροποποίησης της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί εδώ. 
 

http://thefoundation.gr/arise-europe-venture-program/
mailto:info@thefoundation.gr
https://www.360funding.gr/anaptixiakos-nomos/kathestos-enishysis-anaptyxiakoy-nomoy-nees-anexartites-mme-v-kyklos
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3617


 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Ανανέωση Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων 

Νέα προθεσμία μέχρι 31 Μαΐου 2018  

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  και  συγκεκριμένα ο Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/11-
04-2012 - Κεφάλαιο ΣΤ’, Άρθρα 35 §3) κατήργησε την υποχρέωση εγγραφής των επιχειρήσεων στα Ειδικά Μητρώα 
Εξαγωγέων. 
Η Υπηρεσία μας συνεχίζει την ανανέωση  του ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων (ΔΕ 124 / 12.12.2016). Κύριος στόχος 
της δημιουργίας της, είναι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με απλουστευμένη διαδικασία, και κυρίως χωρίς κόστος να 
έχουν οφέλη όπως την καταχώρηση τους στον Οδηγό Ελλήνων Εξαγωγέων και την διευκόλυνση εύρεσης 
 
 
συνεργασιών με επιχειρήσεις του εξωτερικού. 
Κατόπιν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, καλείστε να επιλέξετε αν επιθυμείτε να ανανεώσετε την εξαγωγική σας 
επωνυμία βάση της προηγούμενης νομοθεσίας ή να καταχωρηθείτε στην Προαιρετική Βάση με την επικαιροποίηση 
των στοιχείων σας.  
Για όσες εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να ανανεώσουν βάση της προηγούμενης νομοθεσίας: 
Για την ανανέωση της εγγραφής της εξαγωγικής επωνυμίας, πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης και να 
υποβληθεί μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων Εξαγωγέων: 

 Γραμμάτιο εισπράξεως ή παράβολο Δημοσίου Ταμείου αξίας 9 ευρώ.  

 Έγγραφο εκπροσώπησης κατά νομική μορφή: 
α) Καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε., με την τελευταία τροποποίηση από την οποία να προκύπτουν οι ομόρρυθμοι 
εταίροι. 
β) Καταστατικό ή ΦΕΚ για Ε.Π.Ε. από το οποίο να προκύπτει η διαχείριση. 
γ) ΦΕΚ ή ανακοίνωση ή πρακτικό με πρωτοκ. κατάθεσης για Α.Ε. με το τελευταίο ισχύον Δ.Σ. από το οποίο να 
προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι. 
δ) Καταστατικό για Ι.Κ.Ε. από το οποίο να προκύπτει η διαχείριση. 

 Υπεύθυνη  δήλωση    σχετικά   με τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία  τριετία  2015 – 
2017 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της  επιχείρησης και στην 
οποία θα αναγράφονται τα εξής: 
«Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης……………………………….δηλώνω, ότι αυτή εξακολουθεί να πληροί τις 
προϋποθέσεις εγγραφής στο ΕΜΕ, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθ. 9 του Ν. 936/79 και 
στην αριθ. 205759/Ε3/25759/23-6-2004 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με την 
μη μεταβολή της πτωχευτικής και ποινικής κατάστασης της επιχείρησης και των εκπροσώπων αυτής.» 

 
Προθεσμία μέχρι τις 31/5/2018 
Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο επικοινωνίας  2510-222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ.4) , κ. Δημήτρης 
Φιλιππίδης (εσωτ.1) 

Υποχρεωτική υποβολή Ε3 μέσω Λογιστών – Φοροτεχνικών 
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας χαιρετίζει την έκδοση της ΠΟΛ.1072/2018 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 
Γιώργου Πιτσιλή, σχετικά με την συμπλήρωση του εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα) και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017.  
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του N. 2873/2000, όπως ισχύει, και την ΠΟΛ.1008/19.1.2011, το έντυπο Ε3 συμπληρώνεται 
και υποβάλλεται αποκλειστικά και υποχρεωτικά από λογιστή – φοροτεχνικό με τους κωδικούς του και όχι με τους 
κωδικούς του επιχειρηματία (φυσικού ή νομικού προσώπου) για: 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28513
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/179
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12017


• όλα τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ανεξαρτήτως ορίων ακαθαρίστων εσόδων και όλες τις ατομικές 
επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.  
• τις ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία με ακαθάριστα έσοδα άνω των 100.000 ευρώ αν πρόκειται για 
εμπορική ή μικτή δραστηριότητα. 
• τους επιτηδευματίες που ασκούν εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα με ακαθάριστα 
έσοδα άνω των 50.000 ευρώ. 
Ο λογιστής - φοροτεχνικός πρέπει να είναι καταχωρημένος στο μητρώο Λογιστών - Φοροτεχνικών κατόχων 
επαγγελματικής ταυτότητας κατά τάξεις του ΟΕΕ, το οποίο ενημερώνεται κάθε έτος μετά την υποβολή της υπεύθυνης 
δήλωσης της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998 όπως ισχύει. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι βάσει του 
Ν. 2515/1997 και Π.Δ. 340/1998 όπως ισχύουν, οι λογιστές - φοροτεχνικοί πρέπει να είναι κάτοχοι της αντίστοιχης με 
το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους τάξης και συγκεκριμένα: 
α) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού Β’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και 
φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία (μέχρι 1.500.000 Ευρώ). 
β) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού Β’ τάξης ειδικής κατηγορίας διενεργούν κάθε είδους 
λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία και διπλογραφικά μέχρι του 
ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία (μέχρι 1.500.000 Ευρώ). 
γ) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού Α’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και 
φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία. 
Η συγκεκριμένη Απόφαση αποτελεί το επιτυχές αποτέλεσμα των παρεμβάσεων και προσπαθειών, που έχει κάνει το 
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος προς την κατεύθυνση εφαρμογής του νόμου, δηλαδή της προστασίας και 
διασφάλισης των συμφερόντων των φορολογουμένων, καθώς και των πιστοποιημένων λογιστών - φοροτεχνικών. 

ΕΚΤ: Η Ελλάδα ουραγός σε ανάπτυξη, κατανάλωση, ευημερία  
Τις χαμηλότερες επιδόσεις ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 σε βασικούς δείκτες ανάπτυξης αλλά και ευημερίας για 
την Ελλάδα καταγράφει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην ετήσια έκθεσή της που δόθηκε πρόσφατα στη 
δημοσιότητα. Τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ σε όλα τα κράτη-μέλη επιβεβαιώνουν ότι η 
Ελλάδα είχε το 2017 το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, στο 1,4% έναντι 2,3% μέσου όρου στην ευρωζώνη και 
επιδόσεις πάνω από το 5% στην Ιρλανδία. Αναδεικνύονται όμως και οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή κακή επίδοση. Η 
πιο μεγάλη υστέρηση συνδεόταν με την ιδιωτική κατανάλωση που αυξήθηκε μόνο κατά 0,1% το 2017. Είναι μακράν η 
χαμηλότερη επίδοση μεταξύ όλων των κρατών της ευρωζώνης, με την μέση αύξηση να διαμορφώνεται στο 1,6% στα 
υπόλοιπα κράτη του ευρώ. Η ιδιωτική κατανάλωση ήταν η κινητήριος δύναμη για κράτη όπως η Ιρλανδία (επίδοση 
πάνω από 3% τα προηγούμενα χρόνια), ενώ κατά 2,2% αυξήθηκε στην Πορτογαλία και κατά 2,4% στην Ισπανία. Αλλά 
και η κρατική κατανάλωση τράβηξε το... "χαλί" της ανάπτυξης το 2017 στη χώρα μας. Καταγράφεται η συρρίκνωσή της 
κατά 1,1% στην Ελλάδα, όταν κατά μέσο όρο αυξήθηκε κατά 1,2% στην ευρωζώνη. Στην Ιρλανδία η αύξηση είναι πάνω 
από 5% και στην κατά 1,6%. Αλλά και στην Κύπρο καταγράφεται αύξηση της κρατικής κατανάλωση κατά 2,7%. 
Κατά μέσο όρο το κατά κεφαλή εισόδημα σε κάθε Έλληνα αντιστοιχεί 19.900 ευρώ το χρόνο (κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε 
τρέχουσες τιμές και προσαρμοσμένο με βάση το κόστος ζωής), έναντι 54.600 ευρώ για κάθε Ιρλανδό (σ.σ. προ κρίσης 
ο μέσος Ιρλανδός ζούσε με 30.800 ευρώ, δηλαδή με πόσο σημαντικά μικρότερο δείχνοντας ότι όχι μόνο έχει 
ξεπεράσει τους τριγμούς της κρίσης αλλά έχει προχωρήσει). Στην Ελλάδα προ κρίσης (μέσος όρος περιόδου 1999-
2008) αντιστοιχούσαν 20.400 ευρώ σε κάθε πολίτη. Κατά μέσο όρο στην ευρωζώνη το μέσο εισόδημα σε όρους κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ είναι 31.700 ευρώ σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις (τα στοιχεία είναι του 2016), έναντι 24.300 
ευρώ προ κρίσης.  

Πολυμερείς φορολογικοί έλεγχοι κατά της φοροδιαφυγής για οκτώ κλάδους 
Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των φορολογικών Αρχών άλλων κρατών-μελών της ΕΕ 
βρίσκονται οκτώ κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας, στους οποίους έχει διαπιστωθεί κατά το παρελθόν πλήθος 
κρουσμάτων φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής. Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους της πώλησης και της εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής, της παρασκευής και πώλησης soft drinks και 
αναψυκτικών, της παραγωγής και πώλησης τσιμέντων και ορυκτέλαιων, της κατασκευής και πώλησης ρολογιών και 
κινητών τηλεφώνων, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

EUROSTAT : Στα 14,5 ευρώ το ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα. Υπερδιπλάσιο στην  
Το ανά ώρα κόστος της εργασίας (μισθολογικό και μη μισθολογικό) ανήλθε στην Ελλάδα το 2017 στα 14,5 ευρώ 
σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Στην ευρωζώνη ήταν κατά 
μέσο όρο στα 30,3 ευρώ, ενώ μεταξύ των κρατών της ΕΕ το μικρότερο εργατικό κόστος είχαν η Βουλγαρία με 4,9 ευρώ, 
η Ρουμανία με 6,3 ευρώ, η Λιθουανία με 8 ευρώ, η Λετονία με 8,1 ευρώ, και η Ουγγαρία με 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/3
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1
http://www.capital.gr/tag/europaiki-kentriki-trapeza-ekt
http://www.capital.gr/tag/aep
http://www.capital.gr/tag/eurostat


9,1 ευρώ. Στον αντίποδα, το μεγαλύτερο ανά ώρα κόστος εργασίας στην ΕΕ εμφάνισαν για το 2017 η Δανία με 42,5 
ευρώ, το Βέλγιο με 39,6 ευρώ, το Λουξεμβούργο με 37,6 ευρώ, η Σουηδία με 36,6 ευρώ και η Γαλλία με 36 ευρώ. 
Όπως αναφέρει η Eurostat οι εν λόγω εκτιμήσεις προέρχονται από επιχειρήσεις που απασχολούσαν κατ' ελάχιστον 10 
εργαζόμενους, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Διοίκηση. Το 2008 το ωριαίο κόστος της 
εργασίας στην Ελλάδα ήταν, όπως αναφέρεται, στα 16,8 ευρώ. Το 2015 είχε πέσει στα 14,1 ευρώ ενώ το 2016 ήταν 
στα 14,2 ευρώ. Το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας (κυρίως για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα) 
ήταν το 2017 στην Ελλάδα στο 25,7% του συνολικού κόστους, δηλαδή περίπου όσο ήταν κατά μέσο όρο και στο 
σύνολο της ευρωζώνης (25,9%). Στην Ελλάδα, τέλος το μεγαλύτερο ωριαίο κόστος εργασίας ήταν στον βιομηχανικό 
τομέα με 15,3 ευρώ. Στον τομέα των υπηρεσιών ήταν στα 14,3 ευρώ, ενώ στον τομέα των κατασκευών ήταν στα 10,2 
ευρώ. 

Τι θα ισχύσει φέτος για τα τεκμήρια 
Οι φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα του 2017 από περιστασιακή απασχόληση θα έχουν και φέτος προστασία 
από τα τεκμήρια. Ουσιαστικά μιλάμε για ανέργους, φοιτητές, νοικοκυρές κά., δηλαδή για φορολογούμενους που 
έχουν ελάχιστα πραγματικά εισοδήματα. Η ρύθμιση για τα τεκμήρια που ίσχυε για τα εισοδήματα του 2016 
επεκτείνεται και για το 2017 με βάση διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» που κατέθεσε στη Βουλή το 
υπουργείο Οικονομικών. Έτσι, αυτή η κατηγορία φορολογουμένων θα φορολογηθεί σύμφωνα με την κλίμακα των 
μισθωτών-συνταξιούχων που προβλέπει έκπτωση φόρου από 1.900 έως 2.100 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή 
κατάσταση και εφόσον πληρούνται τα εξής κριτήρια: (α) το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 
6.000 ευρώ (β) το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500  ευρώ, και (γ) να μην ασκούν 
επιχειρηματική ή ατομική αγροτική δραστηριότητα. 

Άνοιξε η εφαρμογή στο Taxis για την υποβολή των φορολογικών  
Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή στο ΤΑΧΙS για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φορολογούμενων με τα 
εισοδήματα του 2017 από τις 19 Απριλίου. Όπως είναι γνωστό πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν οι φορολογούμενοι 
μέσα από την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ( aade.gr). Στη συνέχεια θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς κωδικούς τους για να μπουν στην εφαρμογή. Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες 
ημέρες η ΑΑΔΕ είχε δημοσιεύσει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα νέα έντυπα Ε1 και Ε3 αλλά και την εγκύκλιο με 
τις οδηγίες για τη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Η εγκύκλιος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 
διευκρινίσεις για το πώς θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι τις δαπάνες με «πλαστικό» χρήμα για να καλύψουν το 
αφορολόγητο όριο, τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, καθώς και τι ισχύει για τους έγγαμους 
και τους φιλοξενούμενους. Αναλυτικές οδηγίες δίνονται και για το έντυπο Ε2 στο οποίο δηλώνονται τα εισοδήματα 

από ακίνητα και τα ανείσπρακτα ενοίκια

SOLVIT: Λύσεις σε προβλήματα σχετικά με τα δικαιώματα σας ως πολιτών της 

ΕΕ 

Το SOLVIT είναι μια υπηρεσία που παρέχουν οι εθνικές διοικήσεις των 

χωρών της ΕΕ, καθώς και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της 

Νορβηγίας. Το SOLVIT παρέχεται δωρεάν. Πρόκειται για διαδικτυακή 

κυρίως υπηρεσία. Αν και υπάρχει ένα κέντρο SOLVIT σε κάθε χώρα, ο 

καλύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω του ιστότοπου 

http://ec.europa.eu/solvit/index_el.htm 

Το SOLVIT σκοπό έχει την εξεύρεση λύσης μέσα σε 10 εβδομάδες – 
ξεκινώντας από την ημέρα που αναλαμβάνει την υπόθεσή σας το 
κέντρο SOLVIT της χώρας όπου ανέκυψε το πρόβλημα. 
Πότε μπορεί να βοηθήσει το SOLVIT; 
Το SOLVIT μπορεί να σας βοηθήσει, αν: 
τα δικαιώματα που έχετε ως πολίτης της ΕΕ ή ως επιχείρηση της 
ΕΕ παραβιάζονται από δημόσια αρχή άλλης χώρας της ΕΕ και 
δεν έχετε (ακόμη) προσφύγει στη δικαιοσύνη (αν και μπορούμε να σας 
βοηθήσουμε αν έχετε ασκήσει διοικητική προσφυγή). 
 

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm
http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm


Τυπικά προβλήματα που μπορεί να επιλύσει το SOLVIT: 

 Αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων 

 Δικαιώματα βίζας και διαμονής 

 Εμπόριο και υπηρεσίες (επιχειρήσεις) 

 Οχήματα & άδεια οδήγησης 

 Οικογενειακές παροχές 

 Συνταξιοδοτικά δικαιώματα 

 Εργασία στο εξωτερικό 

 Παροχές ανεργίας 

 Υγειονομική ασφάλιση 

 Πρόσβαση στην εκπαίδευση 

 Διασυνοριακή κυκλοφορία κεφαλαίων και πληρωμών 

 Eπιστροφή ΦΠΑ 
Το SOLVIT δεν μπορεί να βοηθήσει αν: 

 η εταιρεία σας έχει προβλήματα με άλλη εταιρεία 

 έχετε πρόβλημα που σχετίζεται με καταναλωτές 

 ζητάτε αποζημίωση για ζημία που υποστήκατε 

 προσφύγατε στη δικαιοσύνη (επειδή είναι άτυπο δίκτυο, το SOLVIT δεν μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με 
επίσημες ή νομικές διαδικασίες). 

Ενημέρωση σχετικά με το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ αμοιβολόγιο της ΑΕΠΙ 
Σας γνωρίζουμε ότι το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) αμοιβολόγιο της 
ΑΕΠΙ,  δεν έχει προσαρμοστεί στο νέο της ρεπερτόριο (ύστερα από αποχωρήσεις μελών της) και συνεπώς οι αμοιβές 
τις οποίες αναφέρει δεν αντιστοιχούν στις αμοιβές τις οποίες πρέπει να λάβει σήμερα σύμφωνα με τον νόμο. Η ΑΕΠΙ 
έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της αναπροσαρμοσμένο αμοιβολόγιο για το οποίο όμως δεν έχει τηρηθεί η νόμιμη 
διαδικασία. Συνεπώς, ενημερώνουμε τους χρήστες – μέλη μας , ενόψει και της θερινής περιόδου, να μην προβούν σε 
καταβολές για τις τρέχουσες χρήσεις βάσει του παλαιού αμοιβολογίου (του αναρτημένου στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ), 
μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα έκδοσης νέου αμοιβολογίου από την ΑΕΠΙ με την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. 
Για κάθε νέα πληροφορία θα σας ενημερώσουμε άμεσα. 

ΕΦΚΑ: Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2017- Εισφορές Μαρτίου 2018 Μη 

Μισθωτών Ασφαλισμένων  
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΕΦΚΑ:Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι η εκκαθάριση ασφαλιστικών 
εισφορών 2017 για τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους είναι σε εξέλιξη και αναμένεται η ανάρτηση των 
ειδοποιητηρίων εκκαθάρισης. Για το σκοπό αυτό οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ καθώς και εφαρμογές που 
υποστηρίζουν την εισφοροδότηση Μη Μισθωτών θα υπολειτουργούν από την Τρίτη 24/04/2018 έως την ολοκλήρωση 
της εκκαθάρισης. Δεδομένου ότι η εκκαθάριση συνδέεται τεχνικά με την έκδοση εισφοράς Μαρτίου 2018 (η οποία 
καθυστερεί) θα δοθεί νέα ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς, για την οποία θα υπάρξει νεότερη 
ενημέρωση. 

Πληρωμή φόρων μέσω καρτών 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ εντός των προσεχών ημερών, αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως της απόφασης που υπέγραψε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, 
μέσω της οποίας η ΑΑΔΕ θα παρέχει στους φορολογουμένους τη δυνατότητα να πληρώνουν βεβαιωμένες 
αρρύθμιστες οφειλές, Φυσικών και Νομικών προσώπων, με τη χρήση καρτών πληρωμών. Η πληρωμή θα 
πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσία, «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» του Taxisnet στη διαδικτυακή πύλη της 
Α.Α.Δ.Ε., www.aade.gr Με τη νέα παρεχόμενη υπηρεσία είναι δυνατή η πληρωμή πολλών οφειλών σε μια συναλλαγή, 

και με την επιτυχή ολοκλήρωση της , οι οφειλές πιστώνονται άμεσα

http://www.aade.gr/


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. 

mailto:contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
https://services.businessportal.gr/
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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.  

«Επιχειρηματικές Συναντήσεις (B2B @ EUROPEAN MARITIME DAY 2018, BURGAS, 31 

MAY 2018) »  
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network, σας ενημερώνει για τις Επιχειρηματικές Συναντήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν 31 Μαΐου 2018 στο 
Burgas της Βουλγαρίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρα Ναυτιλίας 2018 (European Maritime Day 2018, 
Matchmaking Event). 
Οι επιχειρηματικές συναντήσεις αυτές αποτελούν ιδανική ευκαιρία για να ξεκινήσετε μια πολλά υποσχόμενη 
συνεργασία μέσω προκαθορισμένων συναντήσεων, διάρκειας 20 λεπτών η κάθε μια, με την υποστήριξη του 
Enterprise Europe Network, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Yambol (Βουλγαρία), της Γενικής 
Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Φυσικών Επιστημών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δήμου του Burgas. 
Η εκδήλωση δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων εταιρικών σχέσεων για ερευνητικά έργα, μεταφορά τεχνολογίας 
και επιχειρηματικές συνεργασίες ή / και συμμετοχή σε έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα. 
Γιατί να συμμετάσχω; 

 Γρήγορη ευκαιρία εισόδου στην αγορά 

 Γνωρίστε νέους συνεργάτες και πελάτες πρόσωπο με πρόσωπο 

 Αποκτείστε νέες διασυνοριακές επαφές 

 Προωθήστε την τεχνολογία και την τεχνογνωσία σας 

 Ανακαλύψτε τις τελευταίες τάσεις στις υπηρεσίες της ναυτιλιακής βιομηχανίας και τα προϊόντα που 
συνδέονται με αυτή. 

Κύρια θέματα των συναντήσεων B2B 
Ναυτιλιακή Βιομηχανία 

 Ναυτική πολιτική 

 Παράκτιες περιοχές και λιμάνια 

 Θαλάσσιο περιβάλλον και προστατευόμενες περιοχές 

 Τεχνολογίες και Εξοπλισμός Ναυτιλίας και Ναυπηγείων 

 Ναυτιλιακές υπηρεσίες, μεταφορές και ναυτιλία 

 Ναυτική ασφάλεια και ασφάλεια λιμένων 

 Δεξιότητες και εκπαίδευση 

 Τουρισμός 
Μπλε Ανάπτυξη 

 Υδατοκαλλιέργεια 

 Παράκτιος τουρισμός 

 Θαλάσσια Βιοτεχνολογία 

https://b2b-eusair-forum-2018.b2match.io/
http://www.kcci.gr/


 Ενέργεια Ωκεανών 

 Εξόρυξη βυθού 

 Θαλάσσια έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία 
 
Οι συναντήσεις B2B θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής εκδήλωσης στον τομέα της 
Ναυτιλιακής Βιομηχανίας - Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας 2018, η οποία θα διεξαχθεί φέτος στο Burgas. Αυτό παρέχει 
στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις υποστήριξης όπως εργαστήρια, 
συνέδρια, εκθέσεις και συζητήσεις. Η εκδήλωση είναι δωρεάν και απευθύνεται κυρίως σε καινοτόμες εταιρείες, 
πανεπιστήμια, ερευνητές, δημόσιες αρχές και άλλους οργανισμούς που ενδιαφέρονται να μοιραστούν νέες ιδέες και 
να βρουν νέους συνεργάτες. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στα Αγγλικά. Για την συμμετοχή σας απαιτείται 
εγγραφή στην  ειδική πλατφόρμα. 
Πώς λειτουργεί; 
1. Καταχωρίστε και δημοσιεύστε τις προσδοκίες σας για συνεργασία και τον στόχο του οργανισμού σας: 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν με το δικό τους όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Χρησιμοποιώντας τον 
κωδικό πρόσβασης, είναι σε θέση να δημοσιεύουν το προφίλ συνεργασίας, την περιγραφή του προϊόντος, τον τομέα 
δραστηριότητας και τον τύπο συνεργάτη που αναζητούν 
2. Στείλτε, λάβετε και επικυρώστε τις αιτήσεις για συνάντηση μόλις ανοίξει η πλατφόρμα: 
Μετά τις 2 Απριλίου 2018 οι συμμετέχοντες μπορούν να ξεκινήσουν να κάνουν κρατήσεις για τις συναντήσεις που 
επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Τις αιτήσεις ακολουθούν οι  επιβεβαιώσεις για τον προγραμματισμό των 
συναντήσεων 
3. Μπορείτε να δείτε το προσωπικό σας πρόγραμμα συναντήσεων B2B στο προφίλ σας πριν από την έναρξη του 
προγράμματος. 
Ζητάμε από τους συμμετέχοντες να δεχθούν ή να ακυρώσουν τις συναντήσεις τους για να λάβουν το τελικό τους 
χρονοδιάγραμμα. Κάθε συμμετέχων θα λάβει ηλεκτρονικά μια λίστα προγραμματισμένων συναντήσεων, η οποία είναι 
επίσης εύκολα προσβάσιμη από το προσωπικό τους προφίλ. 
Για την εγγραφή σας παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη πλατφόρμα προγραμματισμού: 
https://european-maritime-day-2018.b2match.io/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συναντήσεις Β2Β θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένο χώρο του Burgas Free University (62 San Stefano str., 
Burgas - https://www.bfu.bg/en) όπου θα λάβουν χώρα οι κύριες εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ναυτιλίας 2018  
και ώρες 10:00-13:00. 
 
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.  

Αλγερία: Απαγόρευση Εισαγωγής 900 Προϊόντων ως Αντιστάθμισμα των Απωλείων από 
το Πετρέλαιο 

Η Αλγερία απαγόρευσε προσωρινά την εισαγωγή 900 προϊόντων, ανάμεσά τους κινητά τηλέφωνα, οικιακές ηλεκτρικές 
συσκευές και λαχανικά, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις δαπάνες της για τις εισαγωγές μετά τη μείωση των 
εσόδων από την ενέργεια. 
Η χώρα, μέλος του OPEC, προσπαθεί να μειώσει τις δαπάνες της από τα μέσα του 2014, οπότε ξεκίνησε η πτώση των 
τιμών του πετρελαίου. Ο προϋπολογισμός της Αλγερίας βασίζεται κατά 60% στα έσοδα από την πώληση πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, όμως αυτά έχουν περιοριστεί σημαντικά μετά τη μείωση των τιμών. 
Η απαγόρευση στις εισαγωγές, που τέθηκε σε ισχύ χθες Κυριακή, αφορά μεταξύ άλλων έπιπλα, όλα τα λαχανικά εκτός 
από το σκόρδο, κάποια κρέατα και φρούτα, τυριά, σοκολάτες και γλυκά, ζυμαρικά, εμφιαλωμένο νερό και κάποια 
οικοδομικά υλικά. 

Προθεσμίες  

1 Φεβρουαρίου 2018 –  28 Μαΐου 2018 Εγγραφή και υποβολή για προφίλ συνεργασίας 

2 Απριλίου 2018 – 30 Μαΐου 2018 Online επιλογή συναντήσεων 

31 Μαΐου 2018 Συναντήσεις B2B (10:00 - 13:00) 

https://european-maritime-day-2018.b2match.io/
http://www.kcci.gr/


«Η αναστολή των εισαγωγών αυτών των προϊόντων είναι περιορισμένη χρονικά και θα αρθεί σταδιακά», αναφέρει το 
επίσημο κυβερνητικό έγγραφο του υπουργείου Εμπορίου. 
 

Επιχειρηματικές Αποστολές 
Επιχειρηματική αποστολή στην Κίνα-Πεκίνο 
Ο κ. Γιώργος Φλωράς,BELT AND ROAD ASSOCIATES LIMITED, MANAGING PARTNER, μας ανακοίνωσε την διεξαγωγή της 
επιχειρηματικής αποστολής στο Πεκίνο της Κίνας στις 18-24 Ιουνίου 2018.Βασικός στόχος της επιχειρηματικής 
αποστολής είναι η επικοινωνίας με Κινέζους επενδυτές και η προώθηση της Ελλάδας ως επενδυτικό προορισμό. 
Επικεφαλής της ελληνικής Αποστολής θα είναι ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. 
Νίκος Παππάς. Κεντρικός πυλώνας της αποστολής θα είναι η Ημερίδα «2

nd
 Greek Investment Forum» που θα 

διοργανωθεί στις 21 Ιουνίου στο Πεκίνο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κύριο 
Φλωρά στο gfloras@beltandroadassociates.com στο τηλέφωνο 6974910050 και στο www.beltandroadassociates.com 

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 
 Γαλλική ΜΜΕ που σχεδιάζει και κατασκευάζει μικρά έπιπλα οικιακής χρήσης , αναζητά κατασκευαστή 

επίπλων ξύλου για την παραγωγή κουφωμάτων από ξύλο σε στρογγυλά ή ορθογώνια σχήματα καθώς και 
ξύλινα πόδια. Η ΜΜΕ αναζητά μακροπρόθεσμο εταίρο υπεργολαβίας στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
(Κωδ. BRFR20180220001). 

 Η εταιρεία εμπορίας ιατρικών συσκευών που βασίζεται στο Qatar αναζητά διανομείς για τις καινοτόμες 
ιατρικές συσκευές που παράγει (Κωδ. BRQA20180423001). 

 Φινλανδική εταιρία διακόσμησης σπιτιών αναζητά κατασκευαστή οικιακών προϊόντων με δυνατότητα 
ψηφιακής εκτύπωσης υφασμάτων (Κωδ. BRFI20180417001) 

Προσφορές 
 Ρωσική εταιρεία, ειδικευμένη στη χονδρική πώληση και εξαγωγή φυσικών πόρων και προϊόντων διατροφής, 

αναζητά συνεργάτες στο εξωτερικό για συνεργασία στο πλαίσιο υπηρεσιών διανομής ή συμφωνίες εμπορικής 
αντιπροσωπείας (Κωδ. BORU20171109001). 

 Εταιρεία παραγωγής ορυκτών λιπασμάτων από την πΓΔΜ αναζητά ξένους εταίρους για την κατασκευή μιας 
νέας μονάδας βάσει συμφωνίας κοινής επιχείρησης ή διανομείς που πωλούν στον αγροτικό τομέα (Κωδ. 
BOMK20170302001). 

 Γαλλική εταιρεία ειδικευμένη στη διανομή τρούφας υψηλής ποιότητας ζητά πράκτορες πωλήσεων και 
διανομείς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κωδ. BOFR20180124001). 

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. 

mailto:gfloras@beltandroadassociates.com
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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  

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καβάλας στην Έκθεση “Alexpo 2018” στην 

Αλεξανδρούπολη, 15-19 Ιουνίου 2018 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network, σας ενημερώνει για την συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην Έκθεση «Alexpo 2018» η οποία θα 
πραγματοποιηθεί 15-19 Ιουνίου 2018 στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. 
Η Αlexpo2018 διοργανώνεται κάθε δυο χρόνια στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, σε στεγασμένο χώρο 3.000 τμ. 
Αποτελεί το σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός στην Π.Ε Έβρου και για ακόμη μια χρονιά αναμένεται να συγκεντρώσει 
το ενδιαφέρον δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών. 
Στην φετινή Αlexpo θα δοθεί έμφαση στον κλάδο της Γαστρονομίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα 
πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες με στόχο την ανάδειξη των προϊόντων του 
αγροδιατροφικού τομέα. Σχεδιάζονται εκδηλώσεις προβολής προϊόντων και γευσιγνωσίας, όπως και εμφανίσεις 

γνωστών σεφ που θα μαγειρέψουν ζωντανά μπροστά στο κοινό
Επίσης, οι επισκέπτες του εκθεσιακού χώρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις 
αποτελούμενες από μουσικές συναυλίες και χορευτικές παραστάσεις. 
Η Αlexpo2018 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή περίπου εκατόν πενήντα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους: 
• Επιχειρήσεις τεχνολογίας & Πληροφορικής 
• Ενέργειας 
• Τροφίμων και ποτών 
• Υπηρεσίες Προβολής & Διαφήμισης, 
• Υπηρεσίες Υγείας & Αισθητικής 
• Αγροτικών Ειδών & Ειδών Κατοικίας 
 
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο – αίτηση 
συμμετοχής  στο Επιμελητήριο Καβάλας, το αργότερο έως την Δευτέρα 15 Μαΐου 2018. Στην έκθεση επιτρέπονται 
οι λιανικές πωλήσεις. 

http://www.kcci.gr/


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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
Synergia 

 Πόλη: Δράμα 

 Ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2018 

 Εκθέματα: Αγροδιατροφή 

 Πληροφορίες:  25213- 51244 

 Email: sarigkolii@pamth.gov.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
KAVALAEXPO 2018 

 Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος 
Μαρδίρης 

 Ημερομηνία: 05-09 Οκτωβρίου 2018 

 Εκθέματα: Γενικού ενδιαφέροντος

 Πληροφορίες: Site 
http://www.kavalaexpo.gr

 Email: info@chamberofkavala.gr
KOSMIMA 

 Πόλη: ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη 

 Ημερομηνία: 20-22 Οκτωβρίου 2018 

 Εκθέματα: Κοσμήματα, Ρολόγια, 
Πολύτιμοι λίθοι 

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

 Email: ea@helexpo.gr

Εκθέσεις στην Ελλάδα 

Διεθνείς Εκθέσεις  

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  

SIAL CHINA 

 Πόλη: Σαγκάη, Κίνα 

 Ημερομηνία: 16-18 Μαΐου 2018 

 Εκθέματα: Μεταποιημένα φρούτα και 
λαχανικά 

 Πληροφορίες: Site: http://www.sialchina.com 

 Email: info@sialchina.cn 
FOOD AND HOSPITALITY S. AFRICA 

 Πόλη: Γιοχάνεσμπούργκ, Ν. Αφρική 

 Ημερομηνία: 06-08 Μαΐου 2018 

 Εκθέματα: Αγροτικά προϊόντα 

 Πληροφορίες: Site: 
http://www.foodandhospitalityafrica.co.za 

 Email: nicks@specialised.com 
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 GREEK FESTIVAL 

 Πόλη: Ντίσελντορφ, Γερμανία  

 Ημερομηνία: 10-13 Μαΐου 2018 

 Εκθέματα: Γαστρονομία 

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

 Email: info@paffrath-events.de
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Επισκεφθείτε την σελίδα 

του Επιμελητηρίου 

Καβάλας  www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη 

Πληροφόρηση

CIBUS 

 Πόλη: Πάρμα, Ιταλία  

 Ημερομηνία: 07-10 Μαΐου 2018 

 Εκθέματα: Έκθεση φαγητού 

 Πληροφορίες: Site: 
www.fiereparma.it/event/cibus-2018

 Email: info@fiereparma.it
EXPOKOS 

 Πόλη: Πρίστινα, Κόσοβο 

 Ημερομηνία: 08-10 Μαΐου 2018 

 Εκθέματα: Ενέργεια, Τεχνολογία και Έπιπλα 

 Πληροφορίες: Site: 
www.tradefairdates.com/Expokos-
M7747/Pristina.html

TOURNATUR 

 Πόλη: Ντίσελντορφ, Γερμανία  

 Ημερομηνία: 31 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 
2018 

 Εκθέματα: Εναλλακτικός Τουρισμός 

 Πληροφορίες: Site: www.tournatur.com

 Email: onlinesupport@messe-duesseldorf.de
INTERZOO 

 Πόλη: Νυρεμβέργη, Γερμανία  

 Ημερομηνία: 08-11 Μαΐου 2018 

 Εκθέματα: Έκθεση σχετική με τα οικόσιτα ζώα 

 Πληροφορίες: Site: www.interzoo.com
5

th
 EKSPOSHOES ISTANBUL 2018 

 Πόλη: Κωνσταντινούπολη,Τουρκία 

 Ημερομηνία: 08-11 Μαΐου 2018 

 Εκθέματα: Ανδρικά, Γυναικεία, Παιδικά 
παπούτσια, Τσάντες, Ζώνες και Πρώτες Ύλες 

 Πληροφορίες: Site: 
https://10times.com/eksposhoes 

SIAL PARIS 

 Πόλη: Παρίσι, Γαλλία 

 Ημερομηνία: 21-25 Οκτωβρίου 2018 

 Εκθέματα: Τρόφιμα 

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

 Email: sial@vfcrp.fr 
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