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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Ημερίδα με το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας 

Καπνού για την επανάχρηση των διατηρητέων 

καπναποθηκών της Καβάλας. 
Με απόλυτη επιτυχία 
διοργανώθηκε την Δευτέρα 25 
Ιουνίου 2018 από το 
Επιμελητήριο Καβάλας και το 
Ινστιτούτο Κοινωνικών 
Κινημάτων και Ιστορίας 
Καπνού, ημερίδα με θέμα 
«Αποτελεσματική Επανάχρηση 
Διατηρητέων Καπναποθηκών 
της Καβάλας Προβλήματα, 
Τρόποι Αντιμετώπισης» στη 
Δημοτική Καπναποθήκη 
Καβάλας. Κατά τη διάρκεια της 
ημερίδας πραγματοποιήθηκε η 
παρουσίαση των καπναποθηκών της Καβάλας δίνοντας έμφαση στο κόστος και 
στα νομικά προβλήματα επανάχρησης των υφιστάμενων κτηρίων ενώ παράλληλα 
παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές αξιοποίησης καπναποθηκών από 
επιχειρηματίες, που κατέθεσαν την προσωπική τους εμπειρία και τους τρόπους 
αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν. Επίσης αναλύθηκαν οι τρόποι 
ένταξης της «καπνικής ταυτότητας» της Καβάλας σε ένα συμμετοχικό μοντέλο 
Αστικής Αναγέννησης. 
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να 
αναδειχθούν και να 
καταγραφούν τα προβλήματα 
που θα ανακύψουν από την 
αξιοποίηση των καπναποθηκών 
ώστε να βοηθηθούν οι 
ιδιοκτήτες και οι επενδυτές που 
θα αποφασίσουν να τις 
αξιοποιήσουν, ξεπερνώντας τα 
γραφειοκρατικά προβλήματα. Ο  
πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. 
Μάρκος Δέμπας στην ομιλία του 
σημείωσε ότι οι καπναποθήκες αυτές είναι η ιστορία της Καβάλας όσον αφορά το 
καπνεμπόριο και την καπνεργασία και ως εκ τούτου θα πρέπει να διατηρηθούν με κάθε 

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


κόστος ώστε να μην σβήσει η ταυτότητα της πόλης. Πρέπει να μπει ένα τέλος στην καταστροφή αυτών των κτιρίων και 
να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες- επενδυτές να τις αναπτύξουν κάτι που θα φέρει και πλούτο για την Καβάλα. 
Οι εισηγητές της ημερίδας προσέγγισαν το θέμα από όλες τις πλευρές ώστε να διατυπωθεί μια σφαιρική άποψη για το 
υφιστάμενο πρόβλημα. Οι κ. Ιωάννης Βύζικας, πρόεδρος του ΙΚΚΙΚ, και ο Μιχάλης Σαχσαμάνογλου, αντιπρόεδρος, 
έκαναν μια εκτενή αναφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των καπναποθηκών της πόλης και στο υψηλό κόστος 
συντήρησης και επισκευής τους. Ο κ. Δημοσθένης Τουκλκίδης, αντιδήμαρχος ανάπτυξης, προγραμματισμού, 
ψηφιακών υπηρεσιών & κοινωνικής προστασίας και μέλος του ΙΚΚΙΚ, στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην 
σημαντικότητα των κτηρίων αυτών για την πόλης της Καβάλας καθώς και στα σχέδια αξιοποίησης που υπάρχουν για 
τα υφιστάμενα κτήρια μέσω του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.  
Αμέσως μετά τον λόγο πήραν ο κ. Μανώλης Λεδάκης, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Hydrama Grand Hotel στη Δράμα, 
και η κα. Σκιπετάρη Αναστασία, αρχιτέκτων και συνιδιοκτήτρια του Εμπορικού Κέντρου Καβάλας παρουσίασαν τις 
προσωπικές τους εμπειρίες και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν από την επαναχρησιμοποίηση δύο καπναποθηκών οι 
οποίες αποτελούν σημείο αναφοράς και κόσμημα 
της περιοχής. 
Κεντρικός ομιλητής της ημερίδας ήταν ο κ. Νικόλαος 
Χαρκιολάκης, αρχιτέκτων μηχανικός, επίτιμος 
διευθυντής αναστήλωσης νεωτέρων και σύγχρονων 
μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και πρόεδρος 
του πανελληνίου συλλόγου ιδιοκτητών διατηρητέων 
κτηρίων και μνημείων, ο οποίος παρουσίασε τα 
προβλήματα και τις προοπτικές επανάχρησης των 
διατηρητέων κτηρίων και μνημείων.  
Στα νομικά θέματα που προκύπτουν για την 
επανάχρηση των διατηρητέων καπναποθηκών 
αναφέρθηκε ο κ. Δημήτριος Πανάρετος, δικηγόρος, 
μέλος τους διοικητικού συμβουλίου και νομικός 
σύμβουλος του ΙΚΚΙΚ ενώ εκ μέρους της εφορείας 
αρχαιοτήτων Καβάλας τοποθετήθηκε ο κ. Μιχάλης Λυχούνας, αρχαιολόγος ο οποίος παρουσίασε τα ζητήματα 
διαχείρισης αρχιτεκτονικού αποθέματος σε τοπικό επίπεδο.  
Η ημερίδα έκλεισε με την εισήγηση της του κ. Κωνστανίνου Λαλένη, καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και της επιστημονικής του ομάδα η οποία 
αποτελείται από τους  κ. Δημήτριο Καλέργη, αρχιτέκτονα και διδάκτορα πολεοδομίας, την κα. Φωτεινή Ζυγούρη, 
δικηγόρο και υποψήφια διδάκτορα. Η ομάδα του κ. Λαλένη αναφέρθηκε στο θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς ως 
βασική διάσταση αειφορίας στο αστικό περιβάλλον και την ένταξη της καπνικής ταυτότητας της Καβάλας σε ένα 
συμμετοχικό μοντέλο αστικής αναγέννησης.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόντες ήταν η δήμαρχος Καβάλας κα. Δήμητρα Τσανάκα και πολυάριθμοι δημοτικοί 
σύμβουλοι, ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Καβάλας, ο κ. Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, Αντιπεριφερειάρχης 
Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας ΑΜ-Θ καθώς και ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων 
Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος ο οποίος έκανε και έναν σύντομο χαιρετισμό. 

Επίσκεψη του Γ.Γ. του Κινήματος αλλαγής Μανώλη Χριστοδουλάκη 
Τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε, 
την Τετάρτη 14/6/2018, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου 
Καβάλας κ. Μάρκο Δέμπα και με μέλη της Διοικητικής Επιτροπής 
του Επιμελητηρίου, κ. Αγγελίδη και κ. Κούτρα, ο Γενικός Γραμματέας 
το Κινήματος Αλλαγής κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης.  
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, μετά από μια συνοπτική 
περιγραφή της περιοχής μας, επεσήμανε την  σημασία του 
τουρισμού και την ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ καθώς ο ανταγωνισμός 
με τις γείτονες χώρες είναι υψηλός. Τόνισε την ανάγκη να 
ξεπεραστούν τα προβλήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων και 
να μειωθεί η γραφειοκρατία η οποία ταλαιπωρεί τους 
επιχειρηματίες και τους απλούς πολίτες. Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη ολοκλήρωσης των κάθετων αξόνων 
σύνδεσης της Καβάλας με τη Βουλγαρία μέσω σιδηροδρόμου καθώς και την ανάγκη σύνδεσής του με το εμπορικό 
λιμάνι. Τέλος, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα επιδότησης μισθοδοτικού κόστους, καθώς αυτό θα αποτελούσε μια 



σημαντική βοήθεια για τις επιχειρήσεις.  
Στο τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ενημέρωσε τον κ. Χριστοδουλάκη για τον σχεδιασμό ενός 
καλαθιού προϊόντων από επιχειρήσεις της περιοχής το οποίο θα προσφέρεται σε χώρους εστίασης και ότι η ανάπτυξη 
του τουρισμού θα επιφέρει και ανάπτυξη σε άλλους κλάδους της οικονομίας.  

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην 4ης Θρακο-Μακεδονικής Synergia 2018  
 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η διοργάνωση 
της 4ης Θρακο-Μακεδονικής Synergia 2018 στη Δράμα το 
Σάββατο 9 Ιουνίου 2018. Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος 
του δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
Enterprise Europe Network, συμμετείχε στην έκθεση με 
δικό του περίπτερο.  Το περίπτερο του Επιμελητηρίου 
επισκέφτηκαν ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Χρήστος Μέτιος, 
ο Θεματικός Αντι-περιφερειάρχης Ανάπτυξης, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και πρόεδρος της 
Επιτροπής Ανάπτυξης της Περιφέρειας κύριος Αλέξανδρος 
Ιωσηφίδης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. 
Στέφανος Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού 
και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης κ. Αντώνης 
Γραβάνης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Ηλιάδης, ο κύριος Γεώργιος Φραγκιόγλου μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας και επιχειρηματίες της περιοχής. 
Στην έκθεση συμμετείχαν επιχειρήσεις αγροδιατροφικού τομέα από όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ οι οποίες παρουσίασαν 
τα προϊόντα τους στους επισκέπτες. Στα πλαίσια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «ανταλλαγή 
απόψεων για την ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής επαγγελματικής συνεργασίας και τη δημιουργία δικτυώσεων», 
παρουσιάστηκε το «Καλάθι Προϊόντων» της Περιφέρειας ΑΜΘ, η Θρακο-Μακεδονική κουζίνα και 
πραγματοποιήθηκαν επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β. Σκοπός της έκθεσης ήταν στήριξη της ενδοπεριφερειακής 
καταναλωτικής συνείδησης και αλληλεγγύης, καθώς και η ενθάρρυνση της σύζευξης των τοπικών προϊόντων της ΑΜΘ 
με τον τουριστικό κλάδο, τους ξενοδόχους, τους επαγγελματίες της εστίασης, της αναψυχής και τους φορείς της 
κατανάλωσης στην περιοχή μας. Στο περίπτερό μας δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιαστούν όχι μόνο οι 
παραδοσιακοί κουραμπιέδες της Ν. Καρβάλης αλλά και νέοι κουραμπιέδες σε ιδιαίτερες γεύσεις. Κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης, τόσο οι εκθέτες όσο και οι επισκέπτες, είχαν την δυνατότητα να γευτούν παραδοσιακά εδέσματα από κάθε 
νομό της Περιφέρειας ΑΜΘ τα οποία παρασκεύαζαν σπουδαστές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης του ΙΕΚ Δράμας.  
Η 5η Θρακο-Μακεδονική Synergia θα πραγματοποιηθεί το 2019 στην Ξάνθη.    

Συνάντηση Προέδρων Επιμελητηρίων ΑΜΘ με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Πιτσιόρλα  
Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 η συνάντηση 
των Προέδρων των Επιμελητηρίων της ΑΜΘ με τον Υφυπουργό 
Αναπτυξης κ. Πιτσιόρλα Στέργιο. Στον Υπουργό παρουσιάστηκε 
η κατάσταση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή και τα 
προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της υψηλής φορολογίας 
αλλά και του εχθρικού εξωτερικού περιβάλλοντος.  Παράλληλα 
προτάθηκαν λύσεις για την επιδότηση του εργοδοτικού 
κόστους, το παραεμπορίο, το υψηλό μεταφορικό κόστος και τα 
διόδια, την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους των επιχειρήσεων 
αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνάρτηση με τον 
τραπεζικό τομέα.  

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην Έκθεση Alexpo 2018 στην Αλεξανδρούπολη 
Με την συμμετοχή 120 εκθετών και με προϊόντα όπως  τρόφιμα, ποτά υπηρεσίες υγείας - αισθητικής, υπηρεσίες 
διαφήμισης, τεχνικές υπηρεσίες, αγροτικά είδη, είδη κατοικίας άνοιξε τις πύλες της το απόγευμα της 
Παρασκευής η 18η Διεθνής Έκθεση Alexpo 2018 στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. 



Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιου Πιτσιόρλα, ο οποίος 
νωρίτερα το απόγευμα πραγματοποίησε στο Επιμελητήριο Έβρου, 
συνάντηση εργασίας με τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Επίσης στα εγκαίνια παρευρέθησαν εκπρόσωποι Φορέων, η 
ηγεσία της Περιφέρειας ΑΜΘ, ο Μητροπολίτης 
Αλεξανδρουπόλεως και πλήθος κόσμου.   
Στόχος της έκθεσης είναι η δημιουργία μιας μοναδικής 
γαστρονομικής ταυτότητας για τον Έβρο αλλά και η τόνωση της 
αγοράς. Το Επιμελητήριο Καβάλας συμμετείχε στην έκθεση με 
δικό του περίπτερο και επιχειρήσεις από την Καβάλα που 
δραστηριοποιούνται στον διατροφικό αλλά και στον κατασκευαστικό τομέα.  

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 κα. Μαρία Αρβανιτάκη εσωτ. 20, 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. 
 

http://www.kcci.gr/


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. Σούζη Μαυρομμάτη  (εσωτ. 4) κα. 
Μαρία Αρβανιτάκη (εσωτ. 20) 

Προγράμματα Χρηματοδότησης 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τα παρακάτω προγράμματα ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας: 

Ψηφιακό Βήμα 
Η Δράση στοχεύει στη ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες έχουν 
κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017 για 
να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή/και στην ψηφιακή τους 
αναβάθμιση. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών επενδυτικών σχεδίων 5.000 – 50.000 ευρώ. Οι 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης από 11 Ιουνίου έως 17 Σεπτεμβρίου 
2018. 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Ψηφιακό Άλμα 
Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει 
τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017, για να 
υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια από 55.000 έως 400.000 € που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή/και 
στην ψηφιακή τους αναβάθμιση. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών επενδυτικών σχεδίων. Οι 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης από 11 Ιουνίου έως 17 Σεπτεμβρίου 
2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός 
Η Δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν κλείσει 
τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και 
την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να ενισχυθούν δαπάνες για 
την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης 
και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της και για την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης - διαχείρισης 
ποιότητας, τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων. Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες 
προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς 
και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. 
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών επενδυτικών σχεδίων 50.000 – 400.000 ευρώ. 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης από 27 Ιουνίου μέχρις  
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο έως 18 μήνες από την αρχική δημοσίευσή της. Για 
περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

http://www.kcci.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3884
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3886
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3885


Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως τις 26 Ιουλίου 
Μέχρι τις 26 Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων η οποία έληγε στις 30 Ιουνίου. 
Η σχετική απόφαση υπεγράφη από την υφυπουργό Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου και δεν προβλέπεται καμία 
αλλαγή στις δόσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος από τα φυσικά πρόσωπα, ενώ ο αριθμός των δόσεων για τα 
νομικά πρόσωπα θα είναι πέντε αντί για έξι. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η παράταση της φετινής καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων αποφασίστηκε κατόπιν εισήγησης της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης και των 
οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται επίσης μέχρι την 26η Ιουλίου 2018. 
Η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεκτίμησης των γεγονότων ότι εισήχθησαν σημαντικές αλλαγές με το νέο έντυπο Ε3, 
ότι το σύστημα για την υποβολή των φετινών δηλώσεων άνοιξε περίπου δεκαπέντε ημέρες αργότερα από πέρυσι και 
ότι παρατηρήθηκαν ορισμένες καθυστερήσεις στην ηλεκτρονική καταχώρηση των δηλώσεων τις τελευταίες ημέρες. 
Σημειώνεται ότι για τις προθεσμίες καταβολής των δόσεων του φόρου για τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα 
και τις νομικές οντότητες εφαρμόζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση διεξαγωγής ενεργειακών ελέγχων στις 

επιχειρήσεις 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σας ενημερώνει  ότι: 

1. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης για ενεργειακό έλεγχο στις επιχειρήσεις που δεν είναι Μικρές και Μεσαίες 
Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), βάσει του άρθρου 10 του ν.4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση (ΦΕΚ Α΄ 
143), δημοσιεύτηκε η οικ.175275/22.05.2018 Υπουργική Απόφαση « Συστήματα αναγνώρισης προσόντων 
και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών 
Ελέγχων »(ΦΕΚ Β’ 1927), η οποία αντικατέστησε την οικ.178679/04.07.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’  
2337) και κατήργησε κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ρυθμίζονται στη 
νέα απόφαση. 

2. Η  νέα υπουργική απόφαση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον καθορισμό των προδιαγραφών του ενεργειακού 
ελέγχου, το περιεχόμενο των εκθέσεων των αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελεγκτών, το περιεχόμενο του 
Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων, τη διαδικασία υποβολής  των εκθέσεων ενεργειακού ελέγχου καθώς και 
θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων. Επίσης, 
καθορίζονται τα επαγγελματικά προσόντα των Ενεργειακών Ελεγκτών, το περιεχόμενο του Μητρώου 
Ενεργειακών Ελεγκτών και η διαδικασία εγγραφής σε αυτό. 

3. Οι υπόχρεες  επιχειρήσεις για την διενέργεια ενεργειακού ελέγχου είναι οι επιχειρήσεις που δεν είναι 
ΜΜΕ βάσει της Σύστασης 2003/361/ΕΚ (EE L 124 της 20.05.2003) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (6

ης
Μαΐου 2003), όπως αναφέρεται στο άρθρο 2  του ν.4342/2015. 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 4 της νέας υπουργικής απόφασης, οι υπόχρεες επιχειρήσεις καταχωρίζουν 
στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, ή/και 
στοιχεία εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης εντός του έτους 
χαρακτηρισμού τους, βάσει της Σύστασης 2003/361/ΕΚ.  Επομένως για τις επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται 
υπόχρεες το έτος 2018, η καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων είναι η 
31

η
Δεκεμβρίου 

5. Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να υποβληθούν σε Ενεργειακό Έλεγχο, επιλέγουν τους Ενεργειακούς 
Ελεγκτές από το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών. 

6. Όπως προβλέπει το άρθρο 10 της Απόφασης, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=281&language=el-GR)   έχει αναρτηθεί εγχειρίδιο με 
κατευθυντήριες οδηγίες διενέργειας ενεργειακού ελέγχου και σύνταξης της σχετικής έκθεσης («Οδηγός 
Ενεργειακών Ελέγχων»), υπόδειγμα έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, καθώς και ενδεικτικά 
υπολογιστικά εργαλεία για τη διενέργεια των υπολογισμών. 

7. Επισημαίνεται ότι στις υπόχρεες επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 13 της Απόφασης . 

http://www.vpeka.gr/Default.aspx?tabid=281&language=el-GR


Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 

18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. 
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 
απασχόληση 10.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα». Οι 6.000 θέσεις εργασίας αφορούν αποκλειστικά  
εγγεγραμμένους ανέργους, πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 
τομέα και οι υπόλοιπες 4.000 θέσεις αφορούν εγγεγραμμένους ανέργους λοιπών εκπαιδευτικών βαθμίδων. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και 
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου 
πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, σε μείωση του προσωπικού της.  
Ωφελούμενοι -με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και 
τεχνολογικού τομέα ηλικίας 18-29 ετών-  του προγράμματος είναι:  
•Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών  μηνών πριν από 
την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ  
•Μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών 
μέχρι την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ  
•Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας ημέρας πριν από 
την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2,  δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). 
Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο 
όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται ως εξής: 
1.Δώδεκα (12) μήνες για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να 
διατηρήσουν το προσωπικό τους (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) για τρεις ακόμα μήνες χωρίς επιχορήγηση. 
2.Δεκαπέντε (15) μήνες για πρόσληψη 
i.μακροχρονίων ανέργων 
ii.δικαιούχων ΚΕΑ 
Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 18-29 ετών και εγγεγραμμένους ανέργους 
δικαιούχους του ΚΕΑ ηλικίας 18-29 ετών, δεν δεσμεύονται για διατήρηση του προσωπικού τους (προϋπάρχοντος και 
επιχορηγούμενου) για επιπλέον τρεις μήνες χωρίς επιχορήγηση. 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική 
Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). 

Κανένα ζήτημα με την κυκλοφορία των μη νικοτινούχων υγρών ηλεκτρονικών τσιγάρων 
Κανένα απολύτως ζήτημα δεν υπάρχει με την κυκλοφορία των μη νικοτινούχων υγρών ηλεκτρονικών τσιγάρων, 
διαβεβαιώνουν πηγές από το υπουργείο Υγείας που εκφράζουν την έκπληξή τους για ενδεχόμενες σκοπιμότητες πίσω 
από δημοσιεύματα, τα οποία διαρρέονται στην αγορά και «περιλαμβάνουν τεράστιες ανακρίβειες που υποδηλώνουν 
«άγνοια για τον κλάδο». 
Το υπουργείο έχει διευκρινίσει ότι τα προϊόντα αυτά είναι σε διαδικασία ρύθμισης, ώστε να συνεχίσουν να 
κυκλοφορούν κανονικά στην αγορά, βάσει και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της εφαρμογής της 
σε χώρες-μέλη, όπως για παράδειγμα στην Κύπρο όπου η νομοθεσία για το ηλεκτρονικό τσιγάρο αναφέρει ρητά 
«υγρό για χρήση σε ηλεκτρονικά τσιγάρα, ανεξάρτητα εάν αυτό περιέχει νικοτίνη». 

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες 
Ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του δικαίου των 
Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.), το οποίο αποτελεί μέρος των προαπαιτούμενων για το κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης. 
«Διαμορφώσαμε ένα νομοθέτημα με μεγάλο ορίζοντα ζωής που λύνει πολλά προβλήματα με λύσεις ουσιαστικές. 
Όταν ολοκληρώσουμε τα θέματα της εποπτείας και των ελέγχων, θα έχουμε το πλήρες πλαίσιο για να μπορούμε 
πραγματικά να πούμε ότι σε μεγάλα θέματα, τα οποία μας απασχολούν καθημερινά θα έχουμε δώσει λύσεις» τόνισε 
ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας. 

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την ηλεκτρονική σύσταση νέων επιχειρήσεων 
Το δρόμο για την ηλεκτρονική σύσταση των επιχειρήσεων, «άνοιξε» η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης η 
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οποία δημοσιεύθηκε στις 21 Ιουνίου 2018 στο ΦΕΚ με αριθμ. 2380 και ορίζει τον τρόπο λειτουργίας και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ). Στην απόφαση αυτή, αναφέρονται και οι όροι λειτουργίας της 
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ). 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, στην e-ΥΜΣ, η σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά από τους ίδιους 
τους ενδιαφερόμενους, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου 
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Ηλεκτρονικά, ωστόσο θα πρέπει να κατατεθούν και τα απαιτούμενα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόμο. Μάλιστα το κόστος για την σύσταση επιχείρησης 
ηλεκτρονικά, είναι κατά 70% χαμηλότερο με αυτό που καταβάλλεται για τη σύσταση με τον κλασικό τρόπο. 
Οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία μέσω της e-YMΣ αναθέτουν καταρχήν σε έναν εξ αυτών ή σε τρίτο 
πρόσωπο τη χρήση της εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας της e-ΥΜΣ. Στη συνέχεια το πρόσωπο αυτό: 

 Αυθεντικοποιείται μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID) βάσει των προτύπων του 
Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, όπως ισχύει, καθώς και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων, ή εναλλακτικά μέσω 
του κωδικού πρόσβασης και κωδικού χρήστη που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο 
TAXISnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου. 

 Συμπληρώνει το πρότυπο καταστατικό, υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 Δίνει εντολή για ηλεκτρονικό προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. 
Εάν κατά τον ηλεκτρονικό προέλεγχο προκύψει ότι η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας δεν διαφέρουν 
κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο ΓΕΜΗ, το αίτημα διακόπτεται και οι ενδιαφερόμενοι 
οφείλουν να απευθυνθούν σε Υπηρεσία Μίας Στάσης των Επιμελητηρίων ή σε συμβολαιογράφο. Εναλλακτικά, η 
διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης μπορεί να επανεκκινηθεί με διαφορετική επωνυμία ή και διακριτικό τίτλο. 
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των στοιχείων και εγγράφων και εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα με τον 
ηλεκτρονικό προέλεγχο της επωνυμίας, οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία μέσω της e-YMΣ ενημερώνονται 
ηλεκτρονικά για την υποβληθείσα αίτηση καθώς και για τα συνυποβληθέντα στοιχεία και έγγραφα και αφού 
αυθεντικοποιηθούν επικυρώνουν αυτά και υπογράφουν ηλεκτρονικά το πρότυπο καταστατικό. 
Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδρυτών, η πρόσβαση στην e-ΥΜΣ για την υλοποίηση των παραπάνω 
ενεργειών γίνεται από όλους διαδοχικά. Η αίτηση σύστασης θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο κατόπιν της θέσης 
ηλεκτρονικής υπογραφής από όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόμενους ιδρυτές, η οποία και αποτελεί απόδειξη 
επικύρωσης και αποδοχής όλων ανεξαρτήτως των καταχωρισμένων στο σύστημα της e-ΥΜΣ στοιχείων. 
Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών των προηγούμενων παραγράφων η αίτηση θεωρείται ολοκληρωθείσα και το 
σύστημα της e-ΥΜΣ: 

 Χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης. 

 Δημιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. 

 Αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό 
τόπο του ΓΕΜΗ. 

 Διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο στο TAXIS τα απαραίτητα στοιχεία μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο φορολογικό Μητρώο 
και να λάβει ΑΦΜ. 

 Χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του TAXISnet για την υποβολή αίτησης χορήγησης 
προσωρινού Κλειδαρίθμου. 

 Ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της νέας εταιρείας. 

 Εγγράφει τη συσταθείσα εταιρεία στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο. 

 Εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της 
εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες. 

Νέες αντικειμενικές και αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ 
Υπεγράφη και εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για την 
αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων. Άμεσα θα 
κατατεθεί προς ψήφιση και η τροπολογία για την προσαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), 
ώστε το συνολικό ποσό βεβαίωσης να παραμείνει σταθερό. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τα 
παραπάνω ολοκληρώνεται η δράση εναρμόνισης των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές στην ελληνική αγορά 
ακινήτων, δράση που είχε συμφωνηθεί από το 2ο μνημόνιο το 2012. Η συνολική εικόνα για την αναπροσαρμογή των 
τιμών ζώνης σε σύνολο 10.216 ζωνών, είναι η εξής: Σε 2.122 μειώθηκαν, σε 4.302 έμειναν σταθερές, σε 3.792 
αυξήθηκαν . Επίσης, με την τροπολογία για την προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ διευρύνεται το άνω όριο του πρώτου 
κλιμακίου του κύριου φόρου από τα 500 στα 550 ευρώ και του τρίτου από τα 1000 στα 1050 ευρώ. Επιπλέον 
αυξάνεται το αφορολόγητο όριο για το συμπληρωματικό φόρο από τα 200.000 ευρώ στα 250.000 ευρώ. Με βάση τις 
νέες τιμές και τις παραπάνω αλλαγές έγινε προσομοίωση της εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ για το 
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έτος 2018. Τέλος, επισημαίνεται ότι με την ίδια τροπολογία ορίζεται ως ημερομηνία της τελευταίας δόσης του ΕΝΦΙΑ 
το τέλος Ιανουαρίου, αντί του Δεκεμβρίου που ίσχυε από την έκδοση του νόμου και ότι η πρώτη δόση θα καταβληθεί 
τον Σεπτέμβριο. 

Απλοποιείται το αδειοδοτικό καθεστώς για μεταποιητικές επιχειρήσεις 
Αναμένεται η εφαρμογή του μέτρου για την απλοποίηση αδειοδότησης για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Σχεδόν 
όλες οι μεταποιητικές, επιχειρήσεις θα μπορούν να ξεκινούν τη λειτουργία τους με απλή γνωστοποίηση που θα 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με εξαίρεση τις οικονομικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου για τους εργαζόμενους, 
τους περίοικους και το περιβάλλον, οι οποίες θα υπόκεινται σε εκ των προτέρων έγκριση, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
του πολυνομοσχεδίου. 
Το απλοποιημένο σύστημα αδειοδότησης συμπληρώνεται από το νέο πλαίσιο ελέγχων και εποπτείας της αγοράς με 
επικαιροποίηση των κυρώσεων. Πλέον εισάγονται κυρώσεις για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις σχετικά με τις 
διαδικασίες γνωστοποίησης, έγκρισης και τους όρους λειτουργίας., με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία του 
δημοσίου συμφέροντος, της υγείας, και της ασφάλειας των πολιτών και των εργαζομένων, αλλά και των επιχειρήσεων 
από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού. 
Σημειώνεται ότι, ενώ διατηρείται η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας μίας 
επιχείρησης αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και 
Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ), εισάγεται πρόβλεψη για το διάστημα μέχρι την ενεργοποίηση του συστήματος, με την οποία 
ορίζεται ο κατά περίπτωση αρμόδιος φορέας υποδοχής της γνωστοποίησης και διατηρείται η υποχρέωση κατάθεσης 
παράβολου για την υποβολή της γνωστοποίησης. 
Ενεργοποιείται η ουσιαστική ρύθμιση της διάταξης περί απλοποίησης της διαδικασίας, καθώς πλέον δεν 
υποβάλλονται δικαιολογητικά κατά την υποβολή της γνωστοποίησης, αλλά αυτά θα τηρούνται στην εγκατάσταση, 
όπου αυτή λειτουργεί. 

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ανοίγει η νέα έκδοση της πλατφόρμας για τη ρύθμιση 

οφειλών 
Σε λειτουργία πρόκειται να τεθεί από την Τετάρτη, 27 Ιουνίου, η νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον 
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. 
Στην πλατφόρμα θα εντάσσονται πλέον και οι νέες κατηγορίες οφειλών. Αναλυτικά όπως προβλέπεται το ηλεκτρονικό 
σύστημα στην νέα του έκδοση θα μπορεί να δεχτεί: 
1. Νέες αιτήσεις 
Α) με δυνατότητα υποβολής από αγρότες 
Β) κριτήρια υπαγωγής οφειλετών με ημερομηνία 31-12-2017 
Γ) οφειλές προς ρύθμιση που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017 
2. Αιτήσεις σε προσωρινή αποθήκευση 
Ο οφειλέτης θα ενημερώνεται για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η αίτηση. 
Όλες οι αιτήσεις σε προσωρινή αποθήκευση όταν θα υποβληθούν οριστικά θα περιέχουν το σύνολο των δεδομένων 
που ανακτώνται αυτόματα και στις οφειλές προς ρύθμιση θα περιλαμβάνονται και αυτές που 
γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017. 
3. Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί οριστικά 
Α) δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεων που περατώθηκαν ως άκαρπες μετά από υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι 
επιθυμεί να συμπεριλάβει στη ρύθμιση οφειλές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017 
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά και βρίσκονται σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, προς το παρόν είναι σε αναμονή. Ωστόσο, μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που 
αφορά στον εξωδικαστικό μηχανισμό, άρθρο 8 παρ. 18, ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητήσει την διαγραφή και 
επανυποβολή της αίτησης εφόσον επιθυμεί να συμπεριλάβει στη ρύθμιση οφειλές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν 
μέχρι 31-12-2017. 

Η ΑΑΔΕ θα ζητάει εγγυήσεις πριν από την έναρξη εργασιών 
Φρένο στις μεθόδους φοροδιαφυγής και υπεξαίρεσης ΦΠΑ, με τη σύσταση εταιριών- "μαϊμού" και τη χρήση 
διαφορετικών ΑΦΜ από πρόσωπα που πτώχευσαν υπό περίεργες συνθήκες, βάζει η ΑΑΔΕ. Έτσι, στο πολυνομοσχέδιο 
που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται για πρώτη φορά η καταβολή εγγυήσεων από πρόσωπα που ανήκουν σε 
κατηγορίες "υψηλού κινδύνου".  
Συγκεκριμένα, η Φορολογική Διοίκηση απαιτεί εγγύηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου, εάν: 



1. το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα πέντε (5), πριν από την 
υποβολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, πτώχευσε ή κατέστη εν γένει αφερέγγυο ή υπήρξε  
διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού 
προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο, 
είτε 

2. μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) ή εταίρος ή μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας υπήρξε οποτεδήποτε κατά το 
τρέχον και τα προηγούμενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, 
διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού 
προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν εν γένει αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω 
χρόνο, και η πτώχευση ή άλλη αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα να οφείλεται στη Φορολογική Διοίκηση 
κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης, συνολική βασική ληξιπρόθεσμη φορολογική οφειλή από 
φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, παρακρατούμενους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και 
πρόστιμα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.  

Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν ενδεικτικά το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς 
και τη νομική μορφή του υποβάλλοντος τη δήλωση προσώπου. 
Επιπλέον, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης και για τα φυσικά πρόσωπα, που προβαίνουν σε νέα έναρξη εργασιών, και 
κατά την άσκηση προηγούμενης δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 
τους είχε ανασταλεί ή πληρούνται οι προϋποθέσεις αναστολής αυτού. Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της φοροδιαφυγής, τον λόγο της αναστολής, και την τυχόν υποτροπή, με ελάχιστο ποσό 
εγγύησης τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. 

Ηλεκτρονικά ή μέσω sms από 1η Ιουλίου η δήλωση υπερωριακής απασχόλησης και η 

υποβολή τροποποίησης ωραρίου 
Με την Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι από την 1η Ιουλίου η δήλωση της υπερωριακής απασχόλησης θα γίνεται 
ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού εντύπου και μέσω της αποστολής μηνύματος με την χρήση κινητού τηλεφώνου. Θα 
υπάρχει μεταβατικό διάστημα δύο μηνών, κατά το οποίο θα είναι δυνατή η δήλωση υπερωριών και μέσω του Ειδικού 
Βιβλίου Υπερωριών έως την 1η Σεπτεμβρίου, όποτε η υποβολή θα γίνεται μόνο με το νέο τρόπο. Παράλληλα, και με 
σκοπό να απλουστευθούν οι διαδικασίες υποβολής, από την 1η Οκτωβρίου θα είναι δυνατή και η υποβολή 
τροποποίησης ωραρίου μέσω μηνύματος κινητού τηλεφώνου. 
Τέλος, στο πλαίσιο της συνολικής αποτύπωσης των αλλαγών που έχουν συντελεστεί στην διαδικασία υποβολής 
εντύπων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, περιγράφεται η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 38 του 
Ν.4488/2017 για την ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου, μόνο εφόσον ο ίδιος έχει 
συνυπογράψει ή ενημερωθεί με εξώδικο. Η θέσπιση της ηλεκτρονικής αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης 
εργαζομένου θεραπεύει φαινόμενα στρέβλωσης που είχαν παρατηρηθεί, με εργοδότες να προβαίνουν σε αναληθείς 
αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει. Η Υπουργική Απόφαση ορίζει τον 
τρόπο υποβολής του σχετικού εντύπου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ υπογεγραμμένου και από τον εργαζόμενο είτε της εξώδικης 
δήλωσης του εργοδότη και της έκθεσης επίδοσής της στον εργαζόμενο από δικαστικό επιμελητή. 

Ο ΟΠΙ θα εισπράττει τα πνευματικά δικαιώματα μετά την ΑΕΠΙ 
Δημοσιεύτηκε η απόφαση με την οποία ανατίθεται στον ΟΠΙ η έκτακτη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 
Ανατέθηκε με υπουργική απόφαση, λοιπόν, εκτάκτως και για χρονικό διάστημα 2 ετών στον Οργανισμό Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) της διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων της ΑΟΔ του άρθρου 50 
του ν. 4481/2017, η άδεια λειτουργίας της οποίας ανακλήθηκε οριστικά με παλαιότερη απόφαση της Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Σχετικά με το καθεστώς και την αρμοδιότητα του ΟΠΙ -της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης διαχείρισης- και τον διορισμό 
του προσωρινού διαχειριστή μπορείτε να δείτε στην απόφαση (ΥΑ ΥΠΠΟΑ/Γρ.Υπ./224747/4952/2018) 
Στις αρμοδιότητες του προσωρινού διαχειριστή περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 
- η δόμηση και τήρηση αρχείου συμβάσεων ανάθεσης διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των 
μελών της ΑΟΔ. 
- η δόμηση και τήρηση αρχείου τεκμηρίωσης των έργων των μελών. 
 



- η οργάνωση της είσπραξης των δικαιωμάτων των μελών από όλες τις πηγές που υποχρεούνται να καταβάλλουν 
αμοιβή για τη χρήση των έργων των δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων. 
- η οργάνωση και διαχείριση για την διανομή των εσόδων από δικαιώματα στους δικαιούχους - μέλη. 
Να σημειώσουμε ότι με την Απόφαση μεταβιβάζονται στον ΟΠΙ τα χρηματικά ποσά που τηρούνται στους χωριστούς 
ειδικούς λογαριασμούς της ΑΕΠΙ , για να τα αποδώσει ο ΟΠΙ στους δικαιούχους. 

ΟΑΕΔ: Εισαγωγή 6.260 μαθητών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας το σχολικό έτος 2018-19 
Συνολικά 6.260 μαθητές και μαθήτριες θα εισαχθούν στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ κατά το 
σχολικό έτος 2018-19, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε 32 ειδικότητες με ζήτηση στην αγορά εργασίας. 
Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄ Τάξης 
Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1995-2002. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας 
υποβάλλονται από σήμερα 18-6-2018 έως 31-8-2018 στις Γραμματείες των 50 Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό τίτλου σπουδών και με κοινωνικά 
κριτήρια. 
H μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και 
εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job 
training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος νέος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και 
επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Στη διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί 
πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου Τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά 
τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο σχολείο. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ 
είναι διετής. 
Οι μαθητές και μαθήτριες των ΕΠΑΣ αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει 
θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών, δικαιούνται σπουδαστική 
άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές, λαμβάνουν – όσοι συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις- επίδομα 
στέγασης και σίτισης, ενώ δικαιούνται αναβολή στράτευσης. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.oaed.gr και στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ. 

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.  

Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες»  
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network, 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 
επιχειρηματίες του προγράμματος. 

http://www.oaed.gr/
https://services.businessportal.gr/


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 και 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 

Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας 2018: η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει 

το πλεονέκτημά της στην καινοτομία 
Ο ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας του 2018, που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
δείχνει ότι οι επιδόσεις της ΕΕ στην καινοτομία συνεχίζουν να βελτιώνονται αλλά απαιτούνται περαιτέρω 
προσπάθειες για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε παγκόσμια κλίμακα. 
Κάθε χρόνο, η Επιτροπή δημοσιεύει μια συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων καινοτομίας των κρατών μελών και τις 
συγκρίνει με διεθνείς ανταγωνιστές. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν τα κράτη μέλη, αλλά και την ΕΕ στο σύνολό της, να 
προσδιορίσουν τους τομείς στους οποίους πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους. 
Η φετινή έκδοση του ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας δείχνει μια θετική τάση στις περισσότερες 
χώρες της ΕΕ, και ιδίως στη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες και την Ισπανία, ενώ η Σουηδία παραμένει στην κορυφή της ΕΕ 
όσον αφορά την καινοτομία. Η ΕΕ μειώνει την απόσταση που τη χωρίζει από βασικούς ανταγωνιστές, όπως ο Καναδάς, 
η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η εξάλειψη αυτού του χάσματος καινοτομίας και η διατήρηση του 
προβαδίσματος έναντι της Κίνας θα απαιτήσει συντονισμένες προσπάθειες για την αξιοποίηση του ευρωπαϊκού 
δυναμικού καινοτομίας. 
Ωστόσο, η Ευρώπη υστερεί σε πολλούς τομείς. Οι εταιρείες της ΕΕ επενδύουν λιγότερο στην καινοτομία σε σύγκριση 
με τους ανταγωνιστές τους. Τα επιχειρηματικά κεφάλαια εξακολουθούν να μην είναι επαρκώς αναπτυγμένα στην 
Ευρώπη, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μετακινούνται σε οικοσυστήματα όπου τους προσφέρονται περισσότερες 
δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης. Οι δημόσιες επενδύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ υπολείπονται του στόχου του 3% του 
ΑΕΠ. Η ένταση των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη εξακολουθεί να είναι ανομοιογενής μεταξύ των 
περιφερειών της ΕΕ, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων και της έρευνας επικεντρώνεται στη Δυτική 
Ευρώπη. Παράλληλα, το 40% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού δεν διαθέτει τις αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες. 
Η Ελλάδα κατέλαβε την 22η θέση στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε. στον πίνακα καινοτομίας 2018 που 
συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η χώρα μας απέσπασε τη βαθμολογία του «μέτριου», με συνολική επίδοση γύρω 
στο 69 σύμφωνα με τον μέσο όρο των επιδόσεων στους επιμέρους δείκτες μέτρησης της καινοτομίας που 
χρησιμοποιεί η Επιτροπή και αρκετά πιο κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, που ανήλθε λίγο πάνω από το 100 (το 
πλαίσιο μέτρησης του ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων διακρίνει τέσσερις βασικούς τύπους δεικτών και δέκα 
διαστάσεις της καινοτομίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν συνολικά 27 διαφορετικούς δείκτες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 
δείκτες όπως ανθρώπινοι πόροι, ελκυστικά ερευνητικά συστήματα και φιλικό περιβάλλον για την καινοτομία, 
επενδύσεις κ.λπ.). 
Σε σχέση με το 2010, χρονιά σύγκρισης κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα βρέθηκε στην ίδια θέση και το 2017. 
Συγκεκριμένα από 69 το 2010, 2011, 2012, στο 70 το 2013, στο 62 το 2014, στο 65 το 2015, στο 67 το 2016, στο 69 το 
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2017. Αχίλλειο πτέρνα για την Ελλάδα αποτελεί η αδυναμία δημιουργίας κατοχυρωμένου πνευματικού περιεχομένου 
καθώς και η χρηματοδότηση και υποστήριξη της καινοτομίας. 
Υψηλή βαθμολογία για τις ΜΜΕ 
Την υψηλότερη βαθμολογία απέσπασε η Ελλάδα στον δείκτη Ιnnovators και στην επίδοση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων ως παραγωγών και δημιουργών καινοτομίας και στην αλληλεπίδρασή τους με άλλους αντίστοιχους 
καινοτόμους οργανισμούς. 
Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, οι επιδόσεις καινοτομίας της Ε.Ε. βελτιώθηκαν κατά 5,8 ποσοστιαίες 
μονάδες από το 2010. Ωστόσο, δεν υπήρξε σύγκλιση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. που δεν έχουν πολύ καλές επιδόσεις 
και εκείνων με πολύ καλές επιδόσεις. 
Από το 2010 οι επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας βελτιώθηκαν σε 18 και μειώθηκαν σε 10 χώρες της Ε.Ε. Η Δανία, 
η Φινλανδία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρωτοπόροι της 
καινοτομίας με επιδόσεις καινοτομίας πολύ υψηλότερες από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η 
Γερμανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία είναι χώρες με καλές επιδόσεις καινοτομίας, πάνω από τον μέσο όρο ή κοντά 
στον μέσο όρο της Ε.Ε. 
Οι επιδόσεις της Κροατίας, της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της 
Ιταλίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας και της Ισπανίας 
είναι χαμηλότερες από τον μέσο όρο της Ε.Ε. 
Οι χώρες αυτές έχουν μέτριες επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι ουραγοί της 
καινοτομίας, με επιδόσεις πολύ χαμηλότερες από τον μέσο όρο της Ε.Ε. 

Ζητήσεις και Προσφορές 

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

Ζητήσεις  
 

1. Ιταλική κατασκευαστική εταιρία μεταλλικών ή / και ελαστικών αντι-κραδασμικών συστημάτων, τα οποία 
έχουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς ζητά Έλληνες εισαγωγείς/λιανοπωλητές / μεταπωλητές που εισάγουν 
αντικραδασμικά συστήματα  ή κατασκευαστές που χρησιμοποιούν αντι-κραδασμικά για δικά τους 
προϊόντα. 

 Γεωργία (π.χ. μηχανές δόνησης για ελιές). 

 Αυτοκινητοβιομηχανία (π.χ., εξαρτήματα για μικροκατασκευές). 

 Βιομηχανικός τομέας (π.χ. κατασκευαστές μηχανημάτων για τη βιομηχανία τροφίμων - κόφτες, 
καφετιέρες ή κατασκευαστές θερμαντικών) 

 Οικοδομική βιομηχανία. 

 Ναυπηγική βιομηχανία. 

 Κατασκευαστές ηλεκτρικών συσκευών, ανεμιστήρων, μηχανών φιλτραρίσματος και καθαρισμού του 
αέρα (όχι για τη στέγαση αλλά μόνο για τη βιομηχανία). 

 Κατασκευαστές κλιματιστικών, μονάδων ψύξης, αντλιών θερμότητας (για βιομηχανική χρήση). 

 Κατασκευαστές γεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών. 

 Κατασκευαστές συμπιεστών. 

 Κατασκευαστές μηχανημάτων τροφοδοσίας 
 
2. Ιταλός κατασκευαστής  συστημάτων προστασίας από έντομα (fly-screen), ο οποίος παράγει επίσης 

προβολές και σκουρόχρωμες κουρτίνες και περσίδες, καθώς και κουφώματα από PVC ζητά Έλληνες 
εισαγωγείς ή διανομείς που εισάγουν συστήματα προστασίας παραθύρων / πορτών / παραθυρόφυλλων 
και συστημάτων προστασίας από τον ήλιο. 

Προσφορές 
1. Ολλανδική μικρομεσαία επιχείρηση έχει σχεδιάσει ένα καινοτόμο νέο είδος ανθεκτικού, αναδιπλούμενου 

μπουκαλιού για νερό και είναι πρόθυμη να προσφέρει μια εμπορική συμφωνία ή 
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συμφωνία διανομής για πράκτορες και διανομείς που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ελλάδα, την Ιταλία 
και την Ισπανία (BONL20171012001). 

2. Σέρβος κατασκευαστής συμπληρωμάτων διατροφής και καλλυντικών προϊόντων ψάχνει συνεργάτη μέσω 
συμφωνίας κατασκευής (BORS20180419001). 

Εκθέσεις 

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. 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Έκθεση PROWEIN 2019  
 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network σας ενημερώνει ότι, η Περιφέρεια ΑΜΘ προτίθεται να συμμετέχει στην έκθεση ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΤΑ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ (PROWEIN 2019) ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 17-19 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 2019. 
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 
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Επισκεφθείτε την σελίδα 

του Επιμελητηρίου 

Καβάλας  www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη 

Πληροφόρηση

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. 
Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο θεματικού Περιφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. τηλ: 
2541350105 ή 2531350443. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διεθνείς Εκθέσεις  

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 
FOOD PANORAMA EXPO& OINOΓΕΥΣΕΙΣ 

 Πόλη: Λευκωσία, Κύπρος 

 Ημερομηνία: 08-09 Δεκεμβρίου 2018 

 Εκθέματα: Τρόφιμα 

 Πληροφορίες: Site: www.foodpanoramaexpo.com

 Email: kchristodoulou@foodpanoramaexpo.com
FRUIT LOGISTICA 

 Πόλη: Βερολίνο, Γερμανία 

 Ημερομηνία: 06-08 Φεβρουαρίου 2019 

 Εκθέματα: Διακίνηση φρούτων 

 Πληροφορίες: Site: www.fruitlogistica.com

 Email: fruitlogistica@messe-berlin.com

 
2o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

 Πόλη: Κατάκολο, Ηλεία 

 Ημερομηνία: 21-26 Ιουλίου 2018 

 Εκθέματα: Τουρισμός 

 Πληροφορίες: Site: www.heliachamber.gr

 Email: ilich-gr@otenet.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 Μαρδύρης 

 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
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  
6η ΕΞΠΟΤΡΟΦ& ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

 Πόλη: Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Αθήνα 

 Ημερομηνία: 01-04 Φεβρουαρίου 2019 

 Εκθέματα: Τρόφιμα-Ποτά 

 Πληροφορίες: Site https://expotrof.gr/

 Email: info@exportrof.gr 

Εκθέσεις στην Ελλάδα 
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