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Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 

Δραστηριότητες Διοίκησης 

Παρουσίαση σχεδίου δράσης για την τουριστική προβολή και 

ανάπτυξη της Θάσου του Οργανισμού Τουρισμού Θάσου.  
Ο Οργανισμός Τουρισμού 
Θάσου σε συνεργασία με 
την εταιρία H & T Tourism 
and Destination Consulting 
παρουσίασαν και 
αποτύπωσαν  την παρούσα 
τουριστική κατάσταση του 
νησιού καθώς και την 
ανάπτυξη ενός πρακτικού 
σχεδίου δράσης με  στόχο 
να καταστήσουν τη Θάσο 
ως ένα εδραιωμένο και 
ανερχόμενο ποιοτικό 
προορισμό.  Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη 
2 Μαΐου και ώρα 18.30, στην αίθουσα του Καλογερικού στο Λιμένα Θάσου. 
Σημαντική ήταν η στήριξη και η παρουσία του προέδρου κου Δέμπα Μάρκου και 
της διοικητικής επιτροπής του Επιμελητηρίου Καβάλας, του προέδρου της 
Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων ΑΜ-Θ κου Μαρκιανού Γιάννη, του 
προέδρου του Συλλόγου Επαγγελματιών Θάσου και των άλλων μετόχων του 
Οργανισμού Τουρισμού Θάσου, των εκπροσώπων των τραπεζών Eurobank και 
Πειραιώς καθώς και του προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Καβάλας κου Μιτζάλη 
Αντώνη. 
Ο Τουρισμός είναι επιστήμη και ο 
σχεδιασμός του πρέπει να 
χαράσσεται από αυτούς που τον 
γνωρίζουν», δήλωσε ο κ. 
Χατζηεμμανουήλ, αποκαλύπτοντας 
ότι ο δήμος Θάσου έχει ήδη 
εκπονήσει μια ανάλογη μελέτη, η 
οποία θα «δέσει» με το σχέδιο 
δράσης το οποίο εκπόνησε η H&T 
Consulting. Ο κ. Γιάννης 
Μιχαηλίδης από την εταιρεία H&T 

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


Consulting αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα του νησιού, σε σύγκριση με άλλους αντίστοιχης «φυσιογνωμίας» 
προορισμούς, αλλά και στα σημεία στα οποία «χωλαίνει» το νησί, τονίζοντας ότι «η ουσία είναι πάντα πίσω από τα 
νούμερα και τα δελτία Τύπου», ενώ σχολίασε ότι η τουριστική προβολή είναι ένα αντικείμενο πολύ εξειδικευμένο το 
οποίο δεν είναι διαδεδομένο στην Ελλάδα. 
 
Από την παρουσίαση έγινε σαφές ότι για να γίνει δυνατή η συνολική παρουσίαση του τοπικού τουριστικού προϊόντος 
της Θάσου, απαραίτητη είναι η συνεργασία των φορέων και των ιδιωτών του τουρισμού, κάτω από την στέγη ενός 
Οργανισμού Τουρισμού. Με τον τρόπο αυτό μπορούν οι εμπλεκόμενοι , να πετύχουν καλύτερη προβολή των 

υπηρεσιών τους και να δημιουργήσουν ξεκάθαρη εικόνα του προορισμού τους στον επισκέπτη. 
 

Παρουσία του Προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας στην πρώτη γενική συνέλευση της 

ΚΕΕ με τη νέα της σύνθεση  
Στην πρώτη γενική συνέλευση της ΚΕΕΕ με τη νέα της σύνθεση 
παρευρέθηκαν την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 ο πρόεδρος  και ο Α΄ 
αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, κύριοι Μάρκος Δέμπας και 
Ιωάννης Παναγιωτίδης,  που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του ΕΒΕΑ στην 
Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ο πρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος ζήτησε την 
τροποποίηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας στα σημεία που χρήζουν 
βελτίωσης.  
Ο κ. Μίχαλος μιλώντας παρουσία των κ.κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου υφ. 
Κοινωνικής Ασφάλισης, Ηλία Ξανθάκου γ. γρ. υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Δημήτρη 
Αυλωνίτη γ. γρ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και αρμόδιο για τα 
επιμελητήρια, Φώτη Κουρμούση ειδικού γραμματέα Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους, Γιώργου Τζιάλλα γ. γρ. Τουριστικής Πολιτικής και 
Ανάπτυξης, των βουλευτών της Ν.Δ. κ. Χρίστο Δήμα και κ. Νότη 
Μηταράκη, επεσήμανε μεταξύ άλλων: 
«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά όχι μόνο τα μακροοικονομικά προβλήματα της χώρας, 
αλλά και τα ζητήματα που σε καθημερινή βάση θέτουν προσκόμματα στην 
επιχειρηματικότητα. Σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια, πρέπει να 
επισημάνω, τα Επιμελητήρια, έχουν αναλάβει και επιτελούν ουσιαστικό 
ρόλο.» 

 

Συγκρότηση Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης  
 
Συγκροτήθηκε στην Καβάλα το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 το 
Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. Μετά από τις αρχαιρεσίες, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον Ν. 4497/2017, 
έγινε η εκλογή προέδρου κατά την οποία εξελέγη ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου κ. Χριστόδουλος 
Τοψίδης ως πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σύμφωνα 
με το άρθρο 89 Ν.449/2017 ορίστηκαν αντιπρόεδροι οι κ. 
Μάρκος Δέμπας, Α’ Αντιπρόεδρος –Πρόεδρος Επιμελητηρίου 
Καβάλας, κ. Στυλιανός Μωραΐτης, Β’ Αντιπρόεδρος- 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ξάνθης, κ. Στέφανος Γεωργιάδης, 
Γ’ Αντιπρόεδρος-Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας,  
 
 



 κ. Αντώνιος Γραβάνης, Δ’ Αντιπρόεδρος- Πρόεδρος Επαγγελματικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης και κ. 
Νικόλαος Αγγελίδης, Ε’ Αντιπρόεδρος-Πρόεδρος Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Ακολούθησε η 
συγκρότηση σε σώμα κατά την οποία ορίστηκαν ως μέλη οι κύριοι Ιωάννης Ελματζόγλου (Επιμελητήριο Δράμας), 
Απόστολος Παλακίδης (Επιμελητήριο Έβρου), Ιωάννης Παναγιωτίδης και Γεώργιος-Παύλος Ζησίμου (Επιμελητήριο 
Καβάλας) και ο κύριος Σπυρίδων Κάλφας (Επιμελητήριο Ξάνθης). Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ, ο κ. Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, και εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΟΣΥΕ 
η κα. Σούζη Μαυρομμάτη από το Επιμελητήριο Καβάλας. 

Συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκου Δέμπα με τον Αντιπ. 

Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Αθλήτισμού κ. Αλέξανδρου Ιωσηφίδη  
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 μεταξύ 
του Προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας κου. Μάρκου Δέμπα, 
του Β’ Αντιπροέδρου κου. Τάκη Αγγελίδη και του νέου 
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Αθλητισμού κου. 
Αλέξανδρου Ιωσηφίδη. Ο κ. Δέμπας συνεχάρη τον κ. Ιωσηφίδη για 
την ανάληψη των νέων καθηκόντων του και είχε μια πρώτη 
συζήτηση μαζί του για τα θέματα που απασχολούν τον 
επιχειρηματικό κόσμο της Καβάλας. Ο κ. Ιωσηφίδης αναφέρθηκε 
στο ρόλο της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη της 
περιφερειακής οικονομίας και συμφώνησαν να έχουν τακτική και 
εποικοδομητική συνεργασία 
 

Πραγματοποίηση εκδήλωσης με θέμα «Ο νέος Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα» σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας  
Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο 
Καβάλας μέλος του δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
Enterprise Europe Network  πραγματοποίησε 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 πραγματοποιήθηκε 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 σεμιναρίου με θέμα «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές 

διαδικασίες»  
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο με θέμα «Δημιουργία 
εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες», το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του δικτύου 
στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σε 
συνεργασία με την Enterprise Greece την Δευτέρα 14 & Τρίτη 15 Μαΐου 
2018. Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κύριος Παπαστεργιόπουλος 
Γεώργιος, Διευθυντής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων της 
Enterprise Greece, οικονομολόγος με 36 χρόνια θητείας στο εξωτερικό 
εμπόριο. Στο σεμινάριο συμμετείχαν πλήθος εταιρειών από την Καβάλα 
οι οποίες έχουν ή θέλουν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα. 
 



Λευκή Νύχτα Καβάλας 2018  
Κάθε χρόνο και καλύτερα για τη Λευκή Νύχτα στην Καβάλα που 
διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος, η οποία διεξήχθη για 5η 
συνεχόμενη χρονιά το βράδυ της Παρασκευής. Με επίκεντρο την 
οδό Ομονοίας, αλλά και με εκδηλώσεις στην πλατεία 
Καπνεργάτη, στον πεζόδρομο της Μεγάλου Αλεξάνδρου και στην 
παραλιακή λεωφόρο (αγώνες σκάκι από αθλητές του Σκακιστικού 
Ομίλου Καβάλας), εκατοντάδες Καβαλιώτες αλλά και επισκέπτες 
από όμορους νομούς απόλαυσαν τον περίπατό τους στις 
πεζοδρομημένες περιοχές της πόλης, διασκέδασαν στα 
καταστήματα καφεστίασης και άδραξαν την ευκαιρία για να περάσουν καλά και να αφήσουν πίσω τους -έστω και για 
ένα μόνο βράδυ- τις σκοτούρες και την αγωνία της καθημερινότητας. 
Για μια ακόμα χρονιά δεν υπήρξαν παράπονα για το πλήθος των εκδηλώσεων και τη διασπορά τους -το ακριβώς 
αντίθετο, μάλιστα, καθώς δεν ήταν λίγοι οι επισκέπτες που επαίνεσαν τους διοργανωτές της Λευκής Νύχτας (τον 
Εμπορικό Σύλλογο και την εταιρία "Ανάδρασις", με τη στήριξη του δήμου, του Επιμελητηρίου Καβάλας και της 
αντιπεριφέρειας Καβάλας) για το γεγονός ότι τα events είχαν διασπαρεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, τόσο σε 
ολόκληρη την οδό Ομονοίας όσο και στις γύρω περιοχές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η παρουσία της 
ορχήστρας "Χάλκινα Ηχοχρώματα" από τη Φλώρινα, η οποία με τους παραδοσιακούς της ήχους και μουσικές έδωσαν 
ζωή στην περιοχή του Αγίου Παύλου και τη δυνατότητα, σε όσα καταστήματα λειτουργούν στην περιοχή, να δουν τα 
ταμεία της ημέρας να γεμίζουν. 
Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήταν, αναμφίβολα, η συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου και το μουσικό αφιέρωμα 
του Μουσικού Σχολείου Καβάλας στο δημοφιλή μουσικοσυνθέτη και τραγουδιστή. 

Συμμετοχή στην έκθεση Ελλάδος Γεύση  
 

Την Κυριακή 13 Μαΐου έκλεισε τις πύλες της 

η Έκθεση Ελλάδος Γεύση η οποία 

πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 13 Μαΐου 
2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου 
και  στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία τόσο για τους 
συμμετέχοντες όσο και για τους διοργανωτές και 
ανανεώνει το ραντεβού της για το 2019 
ανανεωμένη και με περισσότερες συμμετοχές. Το 
Επιμελητήριο Καβάλας συμμετείχε με δικό του 
σταντ στο περίπτερο της Περιφέρειας ΑΜΘ όπου 
εκπροσωπήθηκαν εταιρείες του Ν. Καβάλας 
παρουσιάζοντας τοπικά εδέσματα. 

 

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Επιμελητήριο Καβάλας  
 
Ο Σύλλογος  Αιμοδοτών  Επιμελητηρίου Καβάλας πραγματοποίησε με 
επιτυχίς την 24

η
 εθελοντική αιμοδοσία του το Σάββατο 12 Μαΐου 2018.  

Ευχαριστεί από καρδιάς όλους τους αιμοδότες και τις αιμοδότριες που 
ανταποκρίθηκαν για ακόμα μια φορά, έχοντας σαν αποτέλεσμα μία 
πετυχημένη αιμοδοσία του Συλλόγου.  
Επίσης ευχαριστεί θερμά: 

 Το Ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου 
Καβάλας για την άριστη συνεργασία  

 Το Επιμελητήριο Καβάλας για τη στήριξή του  

 Την εταιρεία «ΦΟΥΡΝΟΙ ΦΕΛΛΑΧΙΔΗ» για τα κεράσματα 

 Την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης- Παράρτημα Ν. Καβάλας για την 
στήριξή τους  

 Όλους τους συλλόγους, σωματεία και ομάδες για την άψογη 



συνεργασία. 

 Τα Μ.Μ.Ε. για τη στήριξή τους 
 
Όσοι δεν προλάβατε να αιμοδοτήσετε μπορείτε να επισκεφθείτε το Νοσοκομείο Καβάλας, Δευτέρα έως Παρασκευή 
08:00-13:30 και Σαββατοκύριακο 10:00 -12:00 και να δηλώσετε ότι είναι για τον Αιμοδοτικό Σύλλογο Επιμελητηρίου 
Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης». 

Σεμινάρια 

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.  
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€) 

http://www.kcci.gr/


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 

Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης επιχειρήσεων του κλάδου 

λατομικών ορυκτών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας 
ενημερώνει για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης επιχειρήσεων 
του κλάδου λατομικών ορυκτών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”.  
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν σε καινοτομία, εφαρμοσμένη 
ή βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη, τα οποία συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τον κλάδο των 
λατομικών ορυκτών (βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και αδρανών υλικών).  
Σε ποιους απευθύνεται 
 
 
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή 
Γ' κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2017 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις. Οι επιχειρήσεις 
πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, του ιδιωτικού τομέα, ατομικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, 
κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), και δύνανται να υποβάλουν έως ένα 
επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ. 
Περίοδος υποβολής από 15/5/2018 έως 17/7/2018 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ  

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης 

επιχειρήσεων 
Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δράσης «Επενδυτικά σχέδια 
καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας  
1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» και συγκεκριμένα στον θεματικό στόχο 1: «Ενίσχυση 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας», επενδυτική προτεραιότητα 1β, και στον ειδικό στόχο 1: «Αύξηση 
των επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και στην καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)». Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της δημοσιευμένης πρόσκλησης, η δημόσια δαπάνη της δράσης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.000.000 ευρώ και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 
περίπου 3.000.000 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού και της δημόσιας 
δαπάνης ορίζεται ως η ιδία συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους δικαιούχους (επιχειρήσεις). 
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών που έχουν προκύψει 
έπειτα και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων που 
επενδύουν στην καινοτομία ή/και στην έρευνα και ανάπτυξη, στον κλάδο των χημικών-πολυμερών υλικών, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στη Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(ΠΑΜΘ). 
 
Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ):  
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων. 
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες ή να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των  
προτάσεων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου xημικών-πολυμερών υλικών. 
 

http://www.kcci.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3841/2350h_Prosklish_AMTH_42_v1.0.pdf


Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη βασική έρευνα. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ 
Περίοδος υποβολής από 15/5/2018 έως 17/7/2018 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

E.E.: Η Ελλάδα στην κορυφή των χωρών που επωφελούνται από το σχέδιο Γιούνκερ 
Στην κορυφή των χωρών της ΕΕ που επωφελούνται από τις επενδύσεις που προβλέπονται από το σχέδιο Γιούνκερ, με 
στόχο την ανάπτυξη, κατατάσσεται με βάση το ΑΕΠ η Ελλάδα, σύμφωνα με tweet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 
σχέδιο Γιούνκερ αναμένεται να ενεργοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 283,7 δισ. ευρώ, αριθμός που 
αντιπροσωπεύει το 90% του αρχικού στόχου, επισημαίνει στο ίδιο tweet, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, 
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε για την Ελλάδα τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) περίπου 2,4 δισ. ευρώ και εκτιμάται να ενεργοποιήσει επενδύσεις ύψους 9,2 δισ. 
ευρώ στη χώρα μας. Τα νούμερα αυτά φέρνουν την χώρα μας στην πρώτη θέση μεταξύ των 28 με βάση το ΑΕΠ της 
κάθε χώρας. Μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.Ανανέωση Ειδικού 
Μητρώου Εξαγωγέων 
 
 

ΕΦΚΑ: Με χρεωστικά εκκαθαριστικά το 47,7% των αυτοαπασχολούμενων  
Σχεδόν ένας στους δύο αυτοαπασχολούμενους, δηλαδή το 47,7% αυτών που πήραν τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ με 
την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2017 έχει χρεωστικό υπόλοιπο. Από αυτούς το 22,1% έχει κάνει 
μερικές καταβολές ενώ ένα ποσοστό ασφαλισμένων της τάξης του 25,6% δεν έχει καταβάλει καθόλου εισφορές. Να 
σημειωθεί πως από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2017 το 23,7% των μη μισθωτών δεν έχει ούτε 
χρεωστικό ούτε πιστωτικό υπόλοιπο. Το 28,6% έχει πιστωτικά εκκαθαριστικά. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
υπουργείου Εργασίας, στο 74,4% ανέρχεται το ποσοστό των ασφαλισμένων αυτοαπασχολουμένων, δηλαδή 
ελευθέρων επαγγελματιών, εμπόρων, δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών και αγροτών, οι οποίοι είτε έχουν αποπληρώσει 
όλες τις εισφορές στον ΕΦΚΑ είτε έχουν προχωρήσει σε μερική αποπληρωμή των οφειλών τους. 

Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των νέων αντικειμενικών  
Αντίστροφα κυλά ο χρόνος για την ανακοίνωση των νέων αντικειμενικών τιμών των ακινήτων από το υπουργείο 
Οικονομικών. Όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών, το αργότερο έως τις 14 Ιουνίου θα 
έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση με τις νέες τιμές ζώνης σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, θα έχουν γίνει και οι 
όποιες διορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ, εφόσον χρειασθεί, προκειμένου να διασφαλισθεί ο ετήσιος στόχος είσπραξης εσόδων 
από την κατηγορία αυτή. Στο υπουργείο Οικονομικών συνεχίζουν να εργάζονται ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως ο 
στόχος της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων. Οι νέες αντικειμενικές είναι προαπαιτούμενο 
της τέταρτης αξιολόγησης και αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο των συζητήσεων με τους δανειστές στη νέα 
φάση των διαπραγματεύσεων που ξεκινούν από σήμερα. 

Αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων του τέως ΟΑΕΕ 
Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των βεβαιώσεων αποδοχών 2017 των συνταξιούχων του τέως Οργανισμού Ασφάλισης 
Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) στην ιστοσελίδα του τέως Οργανισμού, όπως ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για ολόκληρο το χρονικό διάστημα 
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φορολογητέου έτους 2017, με χρήση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του δικαιούχου. 

Ευκολότερη η σύσταση μιας εταιρείας περιορισμένη ευθύνης  
Η σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) γίνεται ευκολότερη, ενώ εισάγεται η δυνατότητα αναβίωσής 
της, με βάση τις αλλαγές που προβλέπονται στο νομοθετικό πλαίσιο που κατέθεσε στη Βουλή από το υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης. Επίσης, μειώνεται η γραφειοκρατία και γίνεται απλούστερη η διαδικασία για τη σύσταση 
ΕΠΕ καθώς μειώνεται το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου και ορίζεται ότι η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων 
της εταιρείας δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη του 1 ευρώ από 30 ευρώ που είναι σήμερα. Η σύσταση της θα μπορεί 
πλέον να γίνει και με τη χρήση πρότυπου καταστατικού και όχι αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο όπως 
ισχύει σήμερα, ενώ πλέον η ΕΠΕ θα αποκτά νομική προσωπικότητα μόνο με την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (ΓΕΜΗ). 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3841
http://www.naftemporiki.gr/k/enfia-ενφια


Το υπουργείο πολιτισμού κλείνει οριστικά την ΑΕΠΙ  
Το Υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε στην οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Ανεξάρτητης Οντότητας 
Διαχείρισης του άρθρου 50 του ν. 4481/2017, με την επωνυμία «ΑΕΠΙ – Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν της 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.». Αυτό, ύστερα από σχετική εισήγηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, λόγω 
παραβίασης των υποχρεώσεών της για το χρονικό διάστημα της δραστηριοποίησής της πριν και κατά την έναρξη 
ισχύος του ν. 4481/2017, οι οποίες τεκμηριώνουν έλλειψη βιωσιμότητας και αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης 
των δικαιωμάτων των δικαιούχων. Οπως ενημερώνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμου, η εταιρεία ΑΕΠΙ, 
η οποία επί ογδόντα χρόνια, σχεδόν μονοπωλιακά, διαχειρίστηκε τα πνευματικά δικαιώματα συνθετών και 
στιχουργών στην Ελλάδα, είχε οδηγηθεί, εξαιτίας της μη χρηστής διοίκησης και διαχείρισης των μετόχων της και 
μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου σε πλήρες οικονομικό αδιέξοδο, με πολλά εισπραγμένα και μη αποδοθέντα 
δικαιώματα στους δικαιούχους - τα μέλη της, με οφειλές προς τους δικαιούχους – μέλη από προηγούμενες διανομές, 
προς τρίτους, προς τους εργαζομένους υπαλλήλους της και προς το Ελληνικό Δημόσιο, στους δε μετόχους και μέλη 
του Διοικητικού της Συμβουλίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επτά (7) κακουργήματα. Παράλληλα με την ανάκληση 
της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΙ, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προχωράει στη συγκρότηση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων εντός του ΟΠΙ, που ως στόχο έχει τη ρύθμιση της αγοράς και τη 
διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων συνθετών και στιχουργών, με τρόπο αποτελεσματικό, διαφανή, δίκαιο, 
αντικειμενικό και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  
 
Όλη η υποδομή και η τεχνογνωσία της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης θα μεταβιβασθεί στον Οργανισμό 
Συλλογικής Διαχείρισης, που θα συγκεντρώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να λειτουργήσει και που τα ίδια τα 
μέλη, μέσω της Γενικής τους Συνέλευσης, θα επιλέξουν σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 51Α του νόμου 
4481/2017. 

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) 

Μνημόνιο συνεργασίας ΚΕΕΕ- ΥΠΕΞ για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων  
Μνημόνιο Συνεργασίας για την υποστήριξη και προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων υπέγραψαν 
η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Στόχος της συμφωνίας, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ 
κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, είναι ο από κοινού σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων στήριξης της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικής δικτύωσης και προβολής στις αγορές του εξωτερικού. 

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. 

Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες»  
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει  τις επιχειρήσεις μέλη του ότι είναι σε ισχύ από 1

η
 Φεβρουαρίου 2018 το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ανταλλαγής για νέους επιχειρηματίες (Erasmus for Young Entrepreneurs) . 
Το πρόγραμμα «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες», βοηθά φιλόδοξους Ευρωπαίους επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις 
απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν και/ ή να διευθύνουν με επιτυχία μία μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη. Νέοι 
επιχειρηματίες συναντώνται και ανταλλάσσουν γνώσεις και επιχειρηματικές ιδέες με έναν έμπειρο επιχειρηματία, 
κοντά στον οποίο μένουν και συνεργάζονται για μία περίοδο 1-6 μηνών. Η διαμονή χρηματοδοτείται κατά ένας μέρος 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν : 
α) εν δυνάμει επιχειρηματίες ή νέοι επιχειρηματίες , ανεξαρτήτου οικονομικής δραστηριότητας, με εμπειρία έως τρία 
χρόνια. 
β) επιχειρήσεις (ιδιοκτήτες – διευθυντές μια μικρής ή μεσαίας επιχείρησης), ως επιχειρηματίας υποδοχής, 
ανεξαρτήτου οικονομικής δραστηριότητας, με εμπειρία περισσότερη από τρία χρόνια.  
Ως νέος επιχειρηματίας, θα επωφεληθεί με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα από την on-the-job εκπαίδευση σε μια 
μικρή ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση σε οποιαδήποτε από τις συμμετέχουσες χώρες. Αυτό θα διευκολύνει το 
επιτυχημένο ξεκίνημα την επιχείρησης του ή την ενίσχυση της νέας επιχείρησής του. Μπορεί επίσης να επωφεληθεί 
από την είσοδο σε νέες αγορές, διεθνείς συνεργασίες καθώς και από την πιθανή δυνατότητα συνεργασίας με νέους 

https://services.businessportal.gr/
http://acci.us6.list-manage1.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=2886304b29&e=ae5ee4a822
http://acci.us6.list-manage1.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=1666397bf0&e=ae5ee4a822


επιχειρηματίες του προγράμματος. 
Σαν οικοδεσπότης επιχειρηματίας, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, μπορεί να επωφεληθεί από νέες ιδέες από έναν 
νέο επιχειρηματία στην δικιά του επιχείρηση. Μπορεί να έχει ειδικές δεξιότητες ή γνώσεις σε έναν τομέα στον οποίο 
να μην έχει εξειδίκευση, το οποίο θα συμπληρώνει το δικό του. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες οικοδεσπότες 
απήλαυσαν την εμπειρία όπου αποφάσισαν να φιλοξενήσουν εν συνεχεία και άλλους επιχειρηματίες. 
Είναι πραγματικά μια win-win συνεργασία σύμφωνα με την οποία και οι δύο πλευρές μπορούν να ανακαλύψουν νέες 
Ευρωπαϊκές αγορές ή επιχειρηματικούς εταίρους, διαφορετικούς τρόπους για την επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Μακροπρόθεσμα, θα επωφεληθούν από διευρυμένες δυνατότητες δικτύωσης, και, πιθανόν, εάν αποφασίσουν στην 
συνέχιση της συνεργασίας τους, ενδεχομένως μακροπρόθεσμα επιχειρηματικούς εταίρους (π.χ. κοινές επιχειρήσεις, 
υπεργολαβία δραστηριοτήτων, προμηθευτής /εργολαβικές σχέσεις). 
Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο χρόνια (έως Ιανουάριο 2020) και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 
του. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον οδηγό του προγράμματος, στο link που ακολουθεί : 
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 
https://drive.google.com/file/d/1WicIvtW15e8Eb84VYfRdPsppfywOlx4m/view 
Επιπλέον περισσότερες πληροφορίες για τους νέους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα καθώς και για τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής τους επισυνάπτουμε τα παρακάτω link : 
https://drive.google.com/file/d/1K8N0kofVxhUxSw2bo4lsFedqYyYCtU3E/view 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form 
Για τους οικοδεσπότες επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καθώς και για τη 
συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, περισσότερες πληροφορίες στο link που επισυνάπτουμε :  
https://drive.google.com/file/d/1qrrclwIjo17rDayb3a1x4BJ3uqKkzONO/view 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form 
 

Διεθνή 

Διάλογος Πολιτών με τον Ευρωπαίο Επίτροπο κ. Χρήστο Στυλιανίδη 
Εκδήλωση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Χρήστο 
Στυλιανίδη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 
7 Μαΐου 2018 στο ξενοδοχείο Lucy. Ο κ. Στυλιανίδης 
βρέθηκε στην Καβάλα, προσκεκλημένος της πρυτανείας 
του ΤΕΙ ΑΜ-Θ και μίλησε για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
citizen dialoque. Το θέμα το οποίο ανέπτυξε ο κ. 
Στυλιανίδης ήταν «Η Ευρώπη της Αλληλεγγύης και η 
πρόταση rescEU για αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας». 

 
Ο κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή ιδέα έχει 
δεχτεί πολλά πλήγματα, όπως τον λαϊκισμό και την απαξίωση. 
Η Ευρώπη έχει απαντήσει σ’ αυτού του τύπου τις εσωτερικές ή 
εξωτερικές υποθέσεις με πολλούς τρόπους, άλλοτε με 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα, άλλοτε με ανεπάρκεια. Σκοπός 
του διαλόγου που πραγματοποιήθηκε ήταν να επισημανθεί η 
Ευρώπη της αλληλεγγύης, να βρεθούν οι αδυναμίες της και να 

καταγραφούν αυτά που της ταιριάζουν και μας κάνουν υπερήφανους, διότι είμαστε μέλη αυτής της Ευρώπης. 
 

Διοργάνωση info day με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Ευρώπης, 9 Μαΐου 2018 
Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise Europe 
Network, διοργάνωσε info day με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης την Τρίτη 9 Μαΐου 2018.  

https://drive.google.com/file/d/1WicIvtW15e8Eb84VYfRdPsppfywOlx4m/view
https://drive.google.com/file/d/1K8N0kofVxhUxSw2bo4lsFedqYyYCtU3E/view
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form
https://drive.google.com/file/d/1qrrclwIjo17rDayb3a1x4BJ3uqKkzONO/view
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form


Κάθε χρόνο, τον Μάιο, γιορτάζουμε την Ημέρα της Ευρώπης που είναι αφιερωμένη στην ειρήνη και την ενότητα στην 
Ευρώπη. 
Φέτος, οι αντιπροσωπείες της ΕΕ σε όλο τον κόσμο θα γιορτάσουν επίσης την ημέρα αυτή, που σηματοδοτεί την 
επέτειο της «Διακήρυξης Σουμάν». Σε ομιλία του στο Παρίσι το 1950, ο Ρομπέρ Σουμάν, ο οποίος τότε ήταν υπουργός 
Εξωτερικών της Γαλλίας, πρότεινε μια νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη, η οποία θα απέτρεπε κάθε 
ενδεχόμενο πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Όραμά του ήταν η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργάνου που θα 
διαχειριζόταν κεντρικά την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα. Η Συνθήκη για την ίδρυση του οργάνου αυτού υπεγράφη 
έναν μόλις χρόνο μετά. Η πρόταση του Σουμάν θεωρείται η απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Για να γιορτάσουν την Ημέρα της Ευρώπης, τα όργανα της ΕΕ ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό στις 5 Μαΐου στις 
Βρυξέλλες, στις 5 και 9 Μαΐου στο Λουξεμβούργο και στις 10 Ιουνίου στο Στρασβούργο. Τα κατά τόπους γραφεία της 
ΕΕ στην Ευρώπη και σ' όλο τον κόσμο διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. 
Κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα συμμετέχουν σε επισκέψεις, δημόσιες συζητήσεις, συναυλίες και άλλες εορταστικές 
εκδηλώσεις, που σκοπό έχουν να ενημερώσουν το κοινό γύρω από την ΕΕ. Κεντρικό θέμα φέτος είναι το «Ευρωπαϊκό 
Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) έχει ως στόχο να ενθαρρύνει 
περισσότερα άτομα να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, και να ενισχύσει  
την αίσθησή τους ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Το σύνθημα του ΕΕΠΚ είναι: «Η κληρονομιά μας: όταν 
το παρελθόν συναντά το μέλλον». 
Στο πλαίσιο αυτού του έτους, προγραμματίζονται διάφορες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, που 
έχουν ως στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα την πολιτιστική τους κληρονομιά και 
να συμμετάσχουν πιο ενεργά στη διατήρησή της. Η πολιτιστική κληρονομιά διαμορφώνει την ταυτότητά μας και την 
καθημερινή μας ζωή, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πόλεων, των φυσικών τοπίων και των αρχαιολογικών 
χώρων της Ευρώπης.  
Δεν βρίσκεται μόνο στη λογοτεχνία, στην τέχνη και στα αντικείμενα, αλλά και στις παραδοσιακές τέχνες που 
μαθαίνουμε από τους προγόνους μας, στις ιστορίες που αφηγούμαστε στα παιδιά μας, στις γεύσεις που μοιραζόμαστε 
και στις ταινίες που βλέπουμε και στις οποίες αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας. 
Κάθε κράτος μέλος έχει ορίσει έναν εθνικό συντονιστή για την υλοποίηση του ΕΕΠΚ και για τον συντονισμό των 
εκδηλώσεων και των πρωτοβουλιών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
Οι βασικοί ενδιαφερόμενοι του πολιτιστικού τομέα, καθώς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα 
συμμετάσχουν ενεργά στις προγραμματισμένες δραστηριότητες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ έχουν αναλάβει τη δέσμευση να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του ΕΕΠΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η Επιτροπή των Περιφερειών και 
η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα διοργανώσουν εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Ευρωπαϊκού 
Έτους και θα αναλάβουν δραστηριότητες με επίκεντρο την πολιτιστική κληρονομιά. 
Επιπλέον, η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει έργα που στηρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά. Ειδική πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για έργα συνεργασίας σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Δημιουργική Ευρώπη». Πολλές άλλες δυνατότητες θα είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus 
+, Ευρώπη για τους πολίτες, Ορίζοντας 2020, και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ. 
Για να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειές μας θα έχουν αντίκτυπο και πέρα από το 2018, η Επιτροπή, σε συνεργασία με 
το Συμβούλιο της Ευρώπης, την UNESCO και άλλους εταίρους, θα αναλάβει την υλοποίηση δέκα πρωτοβουλιών με 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες συνεργασίας με σχολικά ιδρύματα, 
διερεύνηση καινοτόμων λύσεων για την επαναχρησιμοποίηση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και μέτρα 
καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στόχος είναι να αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος με τον 
οποίο απολαμβάνουμε, προστατεύουμε και προωθούμε την πολιτιστική κληρονομιά, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Έτος να 
έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για τους πολίτες. 

«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 

https://europa.eu/cultural-heritage/sites/eych/files/stakeholder_committee_european_year_of_cultural_heritage_12032018.pdf
https://ec.europa.eu/culture/node_en
http://www.europarl.europa.eu/portal/el
http://www.consilium.europa.eu/el/home/
http://cor.europa.eu/el/activities/commissions/Pages/Cultural-Heritage.aspx
http://www.eesc.europa.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://europa.eu/cultural-heritage/sites/eych/files/eych-initiatives_el.pdf
https://europa.eu/cultural-heritage/sites/eych/files/eych-initiatives_el.pdf


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. 
 
 
 
 
 

https://b2b-eusair-forum-2018.b2match.io/


 
 
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 

 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 

http://www.kcci.gr/


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.  

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, 

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/


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 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 
 
Στην έκθεση επιτρέπονται οι λιανικές πωλήσεις. 
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 

Έκθεση Meat & Grill 2018 
 
Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ προτίθεται να συμμετέχει στην έκθεση το MEAT & GRILL DAYS 2018στις 10-
12 Νοεμβρίου 2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο METROPOLITAN EXPO (www.meatdays.gr) καθώς και στο 10 ο Φεστιβάλ 
Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας στις 7-9 Δεκεμβρίου 2018 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
(www.greekhoneyfestival.gr ) 
Σκοπός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την παρουσία της στις συγκεκριμένες εκθέσεις, 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 περίπτερου, ενώ τα μεταφορικά και τα 
έξοδα διαμονής θα επιβαρυνθούν οι εκθέτες. 
Για την επιλογή των υποψηφίων, θα πρέπει 
1. τα προϊόντα να ανήκουν στον αγροδιατροφικό κλάδο και 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 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 που ασχολούνται με την επεξεργασία κρέατος και των προϊόντων τους καθώς και οι 
επιχειρήσεις επεξεργασίας μελιού και προϊόντων μέλισσας που ενδιαφέρονται για συμμετοχή με τα περίπτερα της 
Περιφέρειας, καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 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: Γραφείο θεματικού Περιφερειάρχη Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής. τηλ: 2541350105 ή 2531350443. 
 

Τρόφιμα και Ποτά: Εκδήλωση προώθησης ελληνικού οίνου και τυριών στην Αλβανία 
Το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων, στο πλαίσιο των δράσεων προώθησης ελληνικών προϊόντων, διοργανώνει στις 19 και 20 
Ιουνίου 2018 εκδήλωση με τίτλο «A Greek Symposium: Wine and Cheese Tasting» στο ξενοδοχείο Plaza Tirana. Η εν 
λόγω εκδήλωση θα περιλαμβάνει γευσιγνωσία ελληνικών οίνων και συνοδευτικών τυριών, δύο Greek Gala Dinners με 
συμμετοχή του διακεκριμένου Chef κ. Σωτήρη Ευαγγέλου και παράλληλες δράσεις όπως εβδομάδα ελληνικών 
κρασιών σε επιλεγμένα εστιατόρια και σούπερ μάρκετ, εκπομπές σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και καταχωρήσεις 
σε περιοδικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων (econom-tirana@mfa.gr) ή στα τηλέφωνα 00355 684026226 και 688041604 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

Εκθέσεις στην Ελλάδα 

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
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Επισκεφθείτε την σελίδα 

του Επιμελητηρίου 

Καβάλας  www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη 

Πληροφόρηση

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διεθνείς Εκθέσεις  

Building Materials & Equipment (MosBuild/WorldBuild)  

 Πόλη: Μόσχα, Ρωσία  

 Ημερομηνία: 3-6 Απριλίου 2018 

 Εκθέματα: Υλικά κατασκευών και εξοπλισμός 

 Πληροφορίες: Site: www.buildingshows.com 

 Email: building@ite-exhibitions.com 
 

Workplace 3.0/Salone Ufficio  

 Πόλη: Μιλάνο, Ιταλία  

 Ημερομηνία: 4-9 Απριλίου 2018 

 Εκθέματα: Εξοπλισμός γραφείου 

 Πληροφορίες: Site: www.salonemilano.it 

 Email: info@salonemilano.it 
Natural & Organic Products Europe  

 Πόλη: Λονδίνο, Αγγλία  

 Ημερομηνία: 22-23 Απριλίου 

 Εκθέματα: Βιολογικά τρόφιμα και προϊόντα 

 Πληροφορίες: www.naturalproducts.co.uk 

 Email: cdunning@divcom.co.uk 
WEINmesse berlin  

 Πόλη: Βερολίνο, Γερμανία  

 Ημερομηνία: 4-6 Μαΐου 2018 

 Εκθέματα: Κρασιά και προϊόντα οίνου 

 Πληροφορίες: Site: 
www.dwm.de/profis/messen/weinmesse-berlin 

 Email: weinmesse@dwm.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 
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