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KAVALAEXPO 2018,              

5-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου 
Καβάλας είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι διοργανώνει και φέτος, 
όπως και κάθε χρόνο, την Διεθνή Έκθεση «KAVALAEXPO 2018» στα πλαίσια 
στήριξης της 
επιχειρηματικότητας, 
προώθησης των ποιοτικών 
τοπικών προϊόντων, ενίσχυσης 
της εξωστρέφειας και της 
καινοτομίας. Φέτος το 
Επιμελητήριο Καβάλας 
γιορτάζει τα 100 χρόνια από 
την ίδρυσή του. Η φετινή είναι 
η 26η χρονιά διοργάνωσης της 
έκθεσης KAVALAEXPO η οποία 
αποτελεί θεσμό για την 
περιοχή μας και θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου 2018 στο 
Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Καβάλας «Απόστολος 
Μαρδύρης» στην Νέα Καρβάλη Καβάλας. Παράλληλα με την έκθεση, για ακόμα 
μια χρονιά, διοργανώνεται το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Σκοπός της 
έκθεσης αυτής είναι να δώσει νέες ευκαιρίες και προοπτικές στις επιχειρήσεις τόσο 
της ευρύτερης περιοχής όσο και σε επιχειρήσεις του εξωτερικού. 

Η φετινή διοργάνωση της 

«KAVALAEXPO 2018»  θα 

περιλαμβάνει δράσεις με 

σκοπό την ενίσχυση των 

επιχειρηματικών συνεργασιών. 

Στα πλαίσια αυτής της 

διοργάνωσης θα προσκληθούν 

επιχειρηματικοί φορείς και 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα από τις Βαλκανικές χώρες. 

Σας ευχαριστούμε και σας αναμένουμε να σας καλωσορίσουμε στην  «KAVALAEXPO 
2018». H συμμετοχή σας είναι καθοριστική για την επιτυχία της φετινής 
διοργάνωσης καθώς και της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου μας.         

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 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr


Η έκθεση διοργανώνεται υπό την αιγίδα, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού, του 
Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας, του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.                                                                               

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 222212, κα Σ. 
Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) κα Α. Μάρκου  (εσωτ. 13), κα. Δ. Παρασύρη (εσωτ.11)  και στην ιστοσελίδα www.kcci.gr 
 

KAVALAEXPO 2018 – ΣΑΛΟΝΙ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Η φετινή «KAVALAEXPO» θα έχει σαν κεντρική θεματική ενότητα την 

προώθηση της τοπικής  γαστρονομίας και την ανάδειξη των προϊόντων και 

γεύσεων της περιοχής μας, θέλοντας να διασυνδέσει την γαστρονομία, με τις 

τοπικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις. 

Σε συνεργασία με την Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας θα 

πραγματοποιηθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, ΣΑΛΟΝΙ 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ με την συμμετοχή καταξιωμένων σεφ οι οποίοι, 

χρησιμοποιώντας τα προϊόντα των εκθετών, θα δημιουργήσουν μοναδικά 

πιάτα που θα αναδείξουν όχι μόνο τις γεύσεις αλλά και τα προϊόντα της 

περιοχής μας. Θα παρουσιαστούν τεχνικές καπνίσματος κρεάτων, 

σκαλίσματος φρούτων, τεχνικές και διαδικασίες ξηράς ωρίμανσης, τεχνικές δημιουργίας εδεσμάτων, τεχνικές 

ζαχαροπλαστικής και ένα θεαματικό σεφ show-φλαμπέ. Χρησιμοποιώντας τα προϊόντα των εκθετών θα δημιουργηθεί 

το πιάτο της έκθεσης και θα δοθούν βραβεία για το καλύτερο προϊόν (Kavalaexpo Gastronomy Award 2018), βραβείο 

γεύσης (Kavalaexpo Taste Award 2018), βραβείο συσκευασίας (Kavalaexpo Packaging Award 2018) και βραβείο 

καινοτόμου-πρωτότυπου προϊόντος (Kavalaexpo New comers-Innovative Award 2018). 

Παράλληλα,  όλα τα περίπτερα των εκθετών αγροδιατροφής θα τα επισκεφτούν διακεκριμένοι σεφ που θα 

δημιουργήσουν, για την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, ένα πιάτο με τα προϊόντα αυτής.  

Για την καλύτερη οργάνωση της έκθεσης παρακαλούμε τις τοπικές επιχειρήσεις και εκθέτες να δηλώσουν το 
ενδιαφέρων τους το συντομότερο δυνατό. 
 

KAVALAEXRO 2018 – ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΑΚΙ 

Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον Σκακιστικό Όμιλο Καβάλας 

διοργανώνει αγώνες σκάκι το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 

Οκτωβρίου 2018 με την παρουσία της πρωταθλήτριας Σταυρούλας 

Τσολακίδου. Πιο συγκεκριμένα το Σάββατο 6 Οκτωβρίου και ώρα 5 

μ.μ. θα πραγματοποιηθούν αγώνες γρήγορου σκακιού BLITZ με ελβετικό σύστημα 7 γύρων και χρόνο σκέψης 5 λεπτά 

συν 3 δευτερόλεπτα για κάθε παίκτη, ενώ την Κυριακή 7 Οκτωβρίου και ώρα 5 μ.μ. η παγκόσμια πρωταθλήτρια 

Σταυρούλα Τσολακίδου θα δώσει αγώνα επίδειξης Σιμουλτανέ αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα 25 αντιπάλους.  
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Δραστηριότητες Διοίκησης 

 
Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καβάλας στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης  
 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συμμετοχή του 
Επιμελητηρίου Καβάλας στην 83η ΔΕΘ 2018 στην 
Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Συμμετέχοντας στο 
περίπτερο 3 και στο stand 4, το Επιμελητήριο της 
Καβάλας έδωσε το δυναμικό του παρών στην 83η 
Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, και για ακόμη μια 
χρονιά η συμμετοχή του ξεχώρισε και έκλεψε τις 
εντυπώσεις. Φιλοξένησε επιχειρήσεις μέλη του Νομού 
προβάλλοντας τα προϊόντα τους με στόχο την 
ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων του, την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων 
της τοπικής παραγωγής και το άνοιγμα νέων 
συνεργασιών. 
Η διοίκηση της ΔΕΘ, στην φετινή διοργάνωση, 
βράβευσε την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας για τη μεγαλύτερη συμμετοχή φορέα στην Έκθεση, όπου 
συμμετείχαν στα περίπτερα 2 & 3 , 361 εταιρίες από 50 Επιμελητήρια της χώρας. 
Το πρωί της Κυριακής 09/09/2018 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των περιπτέρων 2 & 3 της Κ.Ε.Ε.Ε., με την παρουσία 
του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, του υπουργού Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκου Παππά, του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

κ. Στέργιου Πιτσιόρλα και  του Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Δημητρίου Αυλωνίτη, Ακολούθησε 
επίσκεψη σε όλα τα περίπτερα που συμμετείχαν υπό την αιγίδα της.  
 

Συνάντηση με στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
 
Στα πλαίσια επισκέψεων των στελεχών της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης στην περιφέρεια πραγματοποιήθηκε στο 
Επιμελητήριο ομιλία με θέμα:  «Στο δρόμο για την 83η 
ΔΕΘ δυναμικά και με εξωστρέφεια». Στην ομιλία 
συμμετείχαν οι βουλευτές κ. Λευτέρης Αυγενάκης 
Γραμματέας Πολ. Επιτροπής ΝΔ και Βουλευτής 
Ηρακλείου, κος Σταύρος Καλαφάτης Αναπληρωματικός 
Τομεάρχης Εξωτερικών και Βουλευτής Θες/νίκης, κα 
Άννα Καραμανλή, Αναπληρωματική Τομεάρχης 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Βουλευτής Αθήνας και 
κος Νίκος  Παναγιωτόπουλος, Τομεάρχης Δικαιοσύνης 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Βουλευτής Καβάλας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
επαγγελματικοί φορείς, τοπικοί παράγοντες, 
επιχειρήσεις και μέλη του Διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας. 
 

Σεμινάρια 

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που 
ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε εξωτερικούς 
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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 2018). 
Ειδικότερα, τα σεμινάρια  κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
Κ.Ν.Υ.Α.Ε: 
Β’ Κατηγορίας: για όσους πληρούν τις  απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών και δωρεάν για τα 
μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας, με πληρωμένες τις συνδρομές  του τρέχοντος έτους και του ΓΕΜΗ, και  100€ για τα 
μη μέλη.  
Γ’ Κατηγορίας: για εργοδότες που οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, διάρκειας 10 ωρών  
και είναι δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας με πληρωμένες τις συνδρομές του τρέχοντος έτους, ενώ έχει 
κόστος 50€ για τα μη μέλη.  
Με την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση λαμβάνει προσωρινό πρωτόκολλο από το Επιμελητήριο Καβάλας 
προκειμένου να είναι καλυμμένο σε πιθανό έλεγχο έως ότου υλοποιηθεί το πρόγραμμα. 
Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα απονέμονται από το Επιμελητήριο Καβάλας. 
Για περισσότερες πληροφορίες  παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Καβάλας Enterprise Europe Network, 
τηλ. 2510 222212 κα Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και κα. Μαρία Αρβανιτάκη (εσωτ. 20), και στο 
info@chamberofkavala.gr 

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων-Νέες 

προδιαγραφές 
Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network  σας ενημερώνει ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών  έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό 
τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 
14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.  
Αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, 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€) 
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,  κα. Σούζη Μαυρομμάτη  (εσωτ. 4), κα. Μαρία Αρβανιτάκη 
(εσωτ. 20) και στο info@chamberofkavala.gr 
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Ενεργά Προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 
 
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 
Ψηφιακό βήμα 
Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 11/6/2018 - 2/10/2018, και ώρα 16:00 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Ψηφιακό Άλμα 
Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια 
προϋπολογισμού άνω των 55.000 ευρώ που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή / και την ψηφιακή τους 
αναβάθμιση. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 11/6/2018 - 2/10/2018, και ώρα 16:00 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός 
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και 
την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης.   
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 27/6/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

Επιχειρούμε Έξω 

Προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική 
δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 18/1/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ 
 

Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα 

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές. Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με 
φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 2/4/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ 
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Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια 
Ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία θα περιορίζει 
την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση 
των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει νέες βιώσιμες 
καινοτόμους μεθόδους παραγωγής. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 2/10/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ 
 

Συνεργασία για την παραγωγικότητα της γεωργίας και την προστασία του περιβάλλοντος 
(Μέτρο 16) 
Ανάπτυξη της συνεργασίας, με στόχο την μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, την 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών προς όφελος της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης των 
αναγκών της αγοράς του αγροτικού τομέα, του παραγωγού και του καταναλωτή και τη μείωση του κόστους παραγωγής 
στον αγροτικό τομέα και στον τομέα των τροφίμων.   

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 6/6/2018 - 22/10/2018 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ 

ΟΑΕΔ: προγράμματα απασχόλησης ανοιχτά για αιτήσεις 
Τρία νέα προγράμματα που θα παρέχουν συνολικά 25.500 θέσεις εργασίας σε εγγεγραμμένους άνεργους, πρόκειται 
να ξεκινήσουν μέχρι τον Οκτώβριο, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η διοίκηση του ΟΑΕΔ. 
Τα προγράμματα αφορούν νέους ηλικίας από 22 έως 29 ετών και είναι τα εξής: 
1ο πρόγραμμα: Επιδοτούμενη απασχόληση για 5.500 άνεργους πτυχιούχους στο Δημόσιο 
Στόχος του προγράμματος ο περιορισμός της μαζικής φυγής πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ στο εξωτερικό σε αναζήτηση 
επαγγελματικής απασχόλησης με ικανοποιητικούς μισθολογικούς και εργασιακούς όρους. Θα απευθύνεται σε ανέργους 
του ΟΑΕΔ ηλικίας 22-29 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς του δημοσίου. 
Στα κριτήρια κατάταξης περιλαμβάνονται συνεχόμενη, μέχρι 2 χρόνια, εγγεγραμμένη ανεργία στον ΟΑΕΔ, το ατομικό 
ή οικογενειακό εισόδημα, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, λήψη Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. 
2ο πρόγραμμα: «Επιβράβευση» εργοδοτών για μόνιμες θέσεις εργασίας σε άνεργους 
Το πρόγραμμα αφορά την επιδότηση εργοδοτών για τη διατήρηση ή τη δημιουργία 15.000 θέσεων εξαρτημένης 
εργασίας αορίστου χρόνου. Συγκεκριμένα, για ανέργους που προσελήφθησαν από εργοδότες, μέσω επιδοτούμενου 
προγράμματος, με πλήρη ή μερική απασχόληση το χρονικό διάστημα 1/6/2017-31/5/2018 θα συνεχιστεί η επιδότηση 
των εργοδοτών προκειμένου να διατηρήσουν τις παραπάνω επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας για επιπλέον χρονικό 
διάστημα ίσο με το αιτούμενο και εγκριθέν χρονικό διάστημα της αρχικής επιχορήγησης. 
Επίσης, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να μετατρέψουν τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου των 
επιχορηγούμενων ανέργων σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου. 
Τέλος, δεν θα πρέπει να έχουν προβεί σε απολύσεις του προϋπάρχοντος προσωπικού τους μετά την αίτηση που 
υπέβαλαν κατά την πρώτη φάση της επιδότησης για απασχόληση ανέργων από τον Μάιο του 2017 και μετά. 
3ο πρόγραμμα: Δεύτερη ευκαιρία σε άνεργους αυτοαπασχολούμενους 
Πρόκειται για πρόγραμμα επιδότησης 5.000 αυτοαπασχολούμενων ανέργων, οι οποίοι, μετά από έγκριση των 
επιχειρηματικών τους προτάσεων, θα επιχορηγηθούν με 15-20.000 ευρώ για να ανοίξουν νέα επιχείρηση και έτσι να 
επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Δικαιούχοι είναι όσοι διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα για 
ορισμένο χρονικό διάστημα, δεν μεταβίβασαν την επιχείρηση ή το μερίδιό τους σε συγγενείς και συζύγους, έχουν την 
ιδιότητα του ανέργου και εξόφλησαν κανονικά τις μηνιαίες εισφορές τους στον ΕΦΚΑ. 
Μάλιστα θα στηριχθούν συμβουλευτικά από συμβούλους του ΟΑΕΔ, αναφορικά με την επιλογή και τις ανάγκες της 
επιχείρησής τους. 
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Επιχειρηματική πληροφόρηση 

 
Ανεβαίνουν στα 400 εκατ. Ευρώ οι επιδοτήσεις για νέες τουριστικές επιχειρήσεις 
 
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από 120 εκατ. ευρώ σε 400 εκατ. Ευρώ. 
Συνολικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην εν λόγω δράση υποβλήθηκαν 7.297 επενδυτικά σχέδια τα οποία 
ζητούν 1.127 εκατ. ευρώ δημόσια επιχορήγηση. Η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση των ενδιαφερομένων και η ανάγκη να 
ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι, αποτέλεσε τον βασικότερο λόγο για τον οποίο το Υπουργείο 
προχώρησε στην αύξηση αυτή. Σε συνδυασμό με προηγούμενη δράση για την «Ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων 
υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων» όλων των κλάδων, τα προγράμματα στον 
τομέα του τουρισμού βρήκαν άμεση απήχηση και τους επενδυτές σε ιδιαίτερη ετοιμότητα. Επιπλέον, η αύξηση της 
απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας που δημιουργείται σαν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε 
επαγγέλματα γύρω από τον τουρισμό όπως κατασκευές, επισκευές πλοίων, εστίαση, κ.τ.λ. αποτέλεσε βασικό 
παράγοντα της πρωτοβουλίας αυτής. Τέλος, βασικό στοιχείο αύξησης του προϋπολογισμού, αλλά και απόδειξη του 
εύστοχου σχεδιασμού της δράσης, πέρα από την υψηλή ανταπόκριση των ενδιαφερομένων αποτελεί και η 
κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων συνολικής αξίας 1.127 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 920 εκατ. ευρώ αφορούν κεφάλαια 
που δεν προέρχονται από τραπεζικό δανεισμό. Πληροφόρηση για την εξέλιξη της 4 αξιολόγησης των προτάσεων δίνεται 
από τους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την έδρα υλοποίησης του υποβαλλομένου επιχειρηματικού 
σχεδίου, www.efepae.gr. 

Αυστηρότερο πλαίσιο εποπτείας των πρατηρίων υγρών καυσίμων 

Από την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ νέο καθεστώς όσον αφορά τις προδιαγραφές αναβάθμισης και ρύθμισης των 

λογισμικών υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ (Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων), καθώς και των 

αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια υγρών καυσίμων, με πληροφορίες για 

το είδος και την ποσότητα του καυσίμου.  

Η κίνηση αυτή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο παρακολούθησης στον 

χώρο των υγρών καυσίμων, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής ή απόκρυψης εισοδημάτων και την ταυτόχρονη 

ενίσχυση των εισπράξεων του κρατικού προϋπολογισμού, οι ανάγκες του οποίου και φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένες. 

Συγκροτήθηκε η επιτροπή ελληνικού σήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή  

Συγκροτήθηκε, εκ νέου, στη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή η Επιτροπή́  Ελληνικού́  Σήματος 

(ΕΕΣ),  το οποίο έχουν εκατοντάδες προϊόντα στη συσκευασία τους. Υπενθυμίζεται ότι το «σήμα ελληνικού προϊόντος» 

θεσπίστηκε με τον νόμο 4072/2012 και με στόχο την ενίσχυση των τοπικών αγορών και την αύξηση της εμπιστοσύνης 

των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα. Στόχος της δράσης αυτής είναι η προώθηση των τοπικών προϊόντων και της 

τοπικής επιχειρηματικότητας, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και 

μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων. Αναλυτικά όλα τα προϊόντα που έχουν λάβει το σήμα βρίσκονται αναρτημένα 

στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας: http://www.greekmark.gov.gr/Home/Products 

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις δηλώσεις μισθώσεων Airbnb 

Σε λειτουργία τέθηκε στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) το "Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής" καθώς και 

η  Εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής σε ειδική ημερολογιακή φόρμα 

(calendar), με δυνατότητα αναλυτικής επισκόπησης των δηλώσεων. 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ η είσοδος στις παραπάνω εφαρμογές γίνεται μέσω των προσωπικών 

κωδικών TAXISnet των Διαχειριστών Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων 
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Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο. Η διαδικασία λήψης Αριθμού Μητρώου 

Ακινήτων (Α.Μ.Α) ολοκληρώνεται άμεσα και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο

Τέλος, στην ανακοίνωση τονίζεται πως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να διευκολύνει τους πολίτες 

στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με ψηφιακές πλατφόρμες που 

δραστηριοποιούνται στην οικονομία του διαμοιρασμού (Airbnb, Booking.com και HomeAway) με σκοπό τη σύναψη 

πρωτοκόλλων συνεργασίας, ενώ καλωσορίζει πρωτοβουλίες συνεργασίας και με τις υπόλοιπες πλατφόρμες της 

οικονομίας του διαμοιρασμού, εν όψει της επικείμενης έκδοσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Τουρισμού και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει. 

ΟΟΣΑ: Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας στην αύξηση των φόρων 

Στην τελευταία έκθεσή του για τις μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της φορολογίας (Τax Policy Reforms 2018) καταγράφονται 

οι τάσεις στη φορολογική πολιτική, που για την Ελλάδα δεν είναι θετικές. Από τα στοιχεία παραθέτει ο ΟΟΣΑ προκύπτει 

ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πρωταθλήτρια της αύξησης των φόρων κατά τη διετία 2015-2016 μεταξύ των 34 χωρών 

μελών του διεθνούς οικονομικού οργανισμού. Συγκεκριμένα, τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος αυξήθηκαν στη διετία αυτή κατά περίπου τρείς εκατοστιαίες μονάδες με τη δεύτερη χώρα να είναι 

η Ολλανδία με σχεδόν το μισό ρυθμό αύξησης. 

Υπεγράφη η επέκταση 4 κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας 

Τις υπουργικές αποφάσεις για την επέκταση τεσσάρων κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας υπέγραψε η 
υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου. 
Με την υπογραφή των τεσσάρων υπουργικών αποφάσεων κηρύσσονται γενικώς υποχρεωτικές οι κλαδικές συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας στους κλάδους των τραπεζών, των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, των 
γραφείων ταξιδιών και τουρισμού, καθώς και των πρακτορειακών επιχειρήσεων που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής 
Ένωσης. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, οι συγκεκριμένες κλαδικές συμβάσεις 
καλύπτουν συνολικά 75.000 εργαζόμενους. 
 

Συνεχίστηκε και στο πρώτο εξάμηνο του 2018 η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών 
φρούτων και λαχανικών 
Περαιτέρω ανάπτυξη εμφάνισαν στο πρώτο εξάμηνο φέτος, έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, οι ελληνικές 
εξαγωγές φρούτων και λαχανικών προς τις αγορές της Ευρώπης, τόσο αυτές που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο 
και εκείνες που δεν είναι ενταγμένες, με την τάση μάλιστα να προοιωνίζεται θετική.  
Στον αντίποδα, φθίνουσα πορεία ακολούθησαν στο προαναφερόμενο διάστημα οι ελληνικές εξαγωγές φρούτων και 
λαχανικών σε αγορές εκτός της Γηραιάς Ηπείρου. Αυτά προκύπτουν από τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΕΛΣΤΑΤ), σε επεξεργασία από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης 
Φρούτων- Λαχανικών- Χυμών. 
 

Τεχνική Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ για τις συμβάσεις καινοτομίας 
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση 
οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων 
συμβάσεων, προέβη στη σύνταξη Τεχνικής Οδηγίας (απόφαση Τ.Ο. 2/2018) με θέμα: «Συμβάσεις Καινοτομίας» 
(δυνάμει της περίπτωσης 2 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011). 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

ΣτΕ: Άκυρος ο Ενιαίος Φόρος Κατανάλωσης στο κρασί 

Στην ακύρωση του Ενιαίου Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με 

ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου. Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει, από τις αρχές του 2016, ο Σύνδεσμος 

Ελληνικού Οίνου μαζί με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), την Κεντρική  
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Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), τον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου και ένας μικρός 

οινοπαραγωγός από τις Σέρρες (Δ. Παγωνάς), ζητώντας την άμεση ακύρωση του ΕΦΚ στο κρασί. 

Σε πιλοτική λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης ή αναθεώρησης οικοδομικών 

αδειών 

Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες, μέσω του οποίου η διαδικασία έκδοσης ή 

αναθεώρησης οικοδομικών αδειών θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. 

Το νέο σύστημα, που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4495/2017 και διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), 

στοχεύει στην αντιμετώπιση παθογενειών του παρελθόντος στα θέματα δομημένου περιβάλλοντος και θα τεθεί σε 

πλήρη λειτουργία από τα μέσα Οκτωβρίου. 

Οδηγίες που αφορούν στη μη καταβολή του Διοικητικού Προστίμου από τον Φορέα 

Εκμετάλλευσης ή τον Έμπορο, για μη εγγραφή του στο αντίστοιχο μητρώο. 
Με αφορμή την υποβολή του με αριθμ. 8048/18-05-2018 εγγράφου της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Πέλλας, και προκειμένου 
να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από όλες τις Περιφερειακές Αρμόδιες Αρχές (Π.Α.Α.) εφαρμογής του κανονισμού 
Ξυλείας, για οφειλόμενες ενέργειες τους σε ότι αφορά στο εν θέματι αντικείμενο, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
Περίπτωση Α: Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο, επιβολή από 
την Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή (Π.Α.Α.) του διοικητικού προστίμου και μη καταβολή αυτού. 
Περίπτωση Β: Μη υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο, επιβολή από την 
Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή (Π.Α.Α.) του διοικητικού προστίμου για τη μη εγγραφή του και μη καταβολή αυτού. 

 

e-ΥΜΣ: Με ηλεκτρονικό τρόπο η ίδρυση και πολυπρόσωπων ΙΚΕ 
Με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας, θα γίνεται από σήμερα η ίδρυση πολυπρόσωπης Ιδιωτικής 

Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), μέσω της της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ). Σύμφωνα με πληροφορίες 

από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης 

(http://eyms.businessportal.gr) για τη σύσταση εξ' αποστάσεως μονοπρόσωπης ΙΚΕ, από σήμερα θα ξεκινήσει η 

διαδικασία να αφορά και επιχειρηματίες που θέλουν να ιδρύουν ηλεκτρονικά πολυπρόσωπες ΙΚΕ, ενώ στόχος είναι 

σταδιακά και σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσω της εφαρμογής, να μπορούν να ιδρυθούν ηλεκτρονικά όλες οι 

εταιρικές μορφές. 

Η διαδικασία θα είναι η ίδια, δηλαδή, τα στοιχεία σύστασης θα καταχωρούνται, όπως και στην περίπτωση των 

μονοπρόσωπων ΙΚΕ, χωρίς να κατατεθεί κανένα έγγραφο και το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα στοιχεία 

που καταχωρούνται για ένα τρίμηνο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες από την πλευρά των ιδρυτών της 

εταιρείας, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται αυτόματα. Επομένως, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας 

http://eyms.businessportal.gr οι ενδιαφερόμενοι, είναι πλέον σε θέση να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για τη σύσταση της εταιρείας τους. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: το σύστημα της e-YMS χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρισης (ΚΑΚ) σύστασης, δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, αποδίδει ζεύγος 

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

διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Taxis τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο και να 

λάβει ΑΦΜ ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας ενώ εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της 

εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες.  

Στη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας της ηλεκτρονικής διαδικασίας, η σύσταση επιχείρησης θα είναι δωρεάν, 

ενώ στη συνέχεια το κόστος θα ανέρχεται στο 30% του κόστους σύστασης μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, με 

αυτοπρόσωπη παρουσία. 
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Μεταφορικό Ισοδύναμο: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις νησιωτικές επιχειρήσεις 
Από  τις 27/8/2018, οι επιχειρήσεις με έδρα τα νησιά, τα οποία εντάσσονται στην πιλοτική εφαρμογή του μέτρου, έχουν 

πια την δυνατότητα να εγγραφούν στην πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου – www.metaforikoisodynamo.gr. Οι 

επιχειρήσεις, αφού συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία στην φόρμα του ΜΙ, αποκτούν τον Μοναδικό Αριθμό 

Νησιωτικής Επιχείρησης, ο οποίος τις καθιστά δικαιούχες του μέτρου.  

Η έναρξη εγγραφής των νησιωτικών επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΜΙ, ανοίγει τον δρόμο για την 

χρηματοδότηση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων τους, από και προς τα νησιά, στοιχείο που μέχρι στιγμής τις 

καθιστούσε μη ανταγωνιστικές. 

Υπενθυμίζεται ότι οι μεταφορικές δαπάνες για τις επιχειρήσεις των νησιών της πιλοτικής εφαρμογής, είναι επιλέξιμες 

από 1/7/2018. Εντός Σεπτεμβρίου, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να εισάγουν στην πλατφόρμα, τα σχετικά παραστατικά 

του τριμήνου Ιουλίου – Αυγούστου - Σεπτεμβρίου, ώστε να πιστωθεί στους λογαριασμούς τους το αντίστοιχο ποσό. 

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στις επιχειρήσεις, υλοποιείται άλλο ένα βήμα προς τη 

κατεύθυνση ολοκλήρωσης της εφαρμογής του ΜΙ, μιας νησιωτικής πολιτικής που εξαγγέλθηκε και υλοποιείται για την 

στήριξη των νησιών και την ενίσχυση των αναπτυξιακών τους προοπτικών. 

 

Δυνατότητα απόκτησης Ψηφιακής Υπογραφής από υποψήφιους επιχειρηματίες (χωρίς 

εταιρικό ΑΦΜ ή αριθμό ΓΕΜΗ) 

Σας γνωρίζουμε ότι η ΚΕΕ προέβην σε σχετική αναβάθμιση του λογισμικού «Υποβολή αίτησης για απόκτηση Ψηφιακής 
Υπογραφής», όπου  οι επιχειρηματίες με υπό ίδρυση επιχείρηση δύνανται να αποκτήσουν Ψηφιακή Υπογραφή από το 
οικείο Επιμελητήριο. 
Με δεδομένο το γεγονός ότι ο υποψήφιος επιχειρηματίας δεν έχει ακόμη ΑΦΜ, δύναται να χρησιμοποιήσει 
(προσωρινά) τον ΑΦΜ του Επιμελητηρίου (στο οποίο θα εγγραφεί) και ακολουθεί τη σχετική διαδικασία, όπως αυτή 
περιγράφεται στην ιστοσελίδα http://digitalsignatures.uhc.gr. 
 Σε περίπτωση που δεν θα ιδρυθεί η επιχείρηση, ο υποψήφιος επιχειρηματίας θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση 
ανάκλησης της Ψηφιακής Υπογραφής. 
 

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.  

Διεθνή 

Επιχειρηματική αποστολή κλάδου δομικών υλικών σε Σερβία και Ρωσία 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι η Enterprise Greece, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των 

Ελληνικών επιχειρήσεων και της αύξησης των Ελληνικών εξαγωγών, προγραμματίζει την διοργάνωση επιχειρηματικών 

συναντήσεων στη Σερβία και τη Ρωσία, προκειμένου ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου Δομικών Υλικών, να 

έλθουν σε επαφή με αγοραστές των προαναφερόμενων χωρών.  Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν 

τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 στο Βελιγράδι, την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στη Μόσχα και θα ολοκληρωθούν στις 14 

Δεκεμβρίου στην Αγία Πετρούπολη. Η συμμετοχή στην επιχειρηματική αποστολή μπορεί να γίνει σε μια από τις δύο 

χώρες ή και στις δύο και δίνει τη δυνατότητα:  
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 της πραγματοποίησης προκαθορισμένων συναντήσεων με τις κατάλληλες επιχειρήσεις 

 της διερεύνησης των δυνατοτήτων συνεργασίας 

 της ενημέρωσης για τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες αγοράς. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Enterprise Greece στο 210 335 5700 και στο email 

z.legga@enteprisegreece.gov.gr 

Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Aνάπτυξης 

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο 

επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» για τον Αύγουστο 2018. Για περισσότερες πληροφορίες οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με: τηλ. 210 3682766, φαξ: 210 3682771, email b08@mfa.gr ή στην 

ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr 

Ζητήσεις και Προσφορές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network, στα πλαίσια προώθησης επιχειρηματικών συνεργασιών, 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) Η αλβανική εταιρεία συγκέντρωσης και συσκευασίας φαρμακευτικών φυτών ζητάει συνεργάτες. (Κωδ. 

BOAL20160204001) 

2) Πολωνός κατασκευαστής γυάλινων και κρυστάλλινων τρόπαιων, κυπέλλων και άλλων βραβείων αναζητά 

διανομείς των προϊόντων τους. (Κωδ. BOPL20170112003) 

Προσφορές 

1) Μοναδικά βουλγαρικά παπούτσια χορού και εργασίας προσφέρονται για διανομή. (Κωδ. BOBG20180822001) 

2) Βούλγαρος παραγωγός ηλεκτροσυγκολλημένων χαλύβδινων σωλήνων επιδιώκει συμφωνίες κατασκευής, 

ανάθεσης και υπεργολαβίας σε επιλεγμένες χώρες.(BOBG20180730001) 

Επιχειρηματικές Αποστολές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει για την πραγματοποίηση των παρακάτω επιχειρηματικών αποστολών σε 
συνεργασία με το Ελληνο-τουρκικό Επιμελητήριο 

 INTERMOB 2018-31ST WOOD PROCESSING MACHINES, CUTTING TOOLS, HAND TOOLS FAIR|13-17 Οκτωβρίου 
2018 στην Κωνσταντινούπολη 

 RUBBER INDUSTRY FAIR|24-27 Οκτωβρίου 2018 στην Κωνσταντινούπολη 

 INTERNATIONAL DYESTUFF, PIGMENTS, TEXTILE CHEMICALS, DIGITAL TEXTILE PRINTING, DYEING AND PRINTING 
TECHNOLOGIES EXHIBITION | 25-27 Οκτωβρίου 2018 στην Κωνσταντινούπολη 

Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν: 

1) Το κόστος του ξενοδοχείου  5 αστέρων για 3 νύχτες με πρωινό. 
2) Το κόστος μεταφοράς από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο και αντιστρόφως καθημερινά. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:z.legga@enteprisegreece.gov.gr
mailto:b08@mfa.gr
http://www.veth.gov.gr/
mailto:info@chamberofkavala.gr


3) Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση 

Εκθέσεις 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΝΕΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 6η Πανελλήνια Γενική Έκθεση Άρτας | 27 Σεπτεμβρίου 2018. 

 Διεθνής Έκθεση Μόδας "PREMIERE VISION" στην Τουρκία | 10-12 Οκτωβρίου 2018. 

 1η Έκθεση Αρωματικών Φυτών στην Κοζάνη | 19-21 Οκτωβρίου 2018. 

 Η Διεθνής Έκθεση SIAL στο Παρίσι | 21 - 25 Οκτωβρίου 2018 

 Έκθεση για Τεχνολογίες Διαχείρισης Χύδην Υλικών, Κόνεων, Κόκκων και Χύμα Στερεών Υλικών "POWTECH" στη 
Νυρεμβέργη | 9 - 11 Απριλίου 2019.  

  
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

 11η Διεθνής Έκθεση Προϊόντων Ηλεκτρισμού "ISTANBUL LIGHT 2018" στην Τουρκία | 19 - 22 Σεπτεμβρίου 
2018. 

 Διεθνής Έκθεση “SLEEPWELL EXPO 2018” στην Τουρκία | 26-29 Σεπτεμβρίου 2018. 

 3η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών και Προϊόντων Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου | 20 - 23 Σεπτεμβρίου 
2018. 

 11η Διεθνής Έκθεση Προϊόντων Ηλεκτρισμού-Φωτισμού και Εγκαταστάσεων στην Κωνσταντινούπολη | 19-
22 Σεπτεμβρίου 2018. 

  
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 

 Από τον ΣΕΒ και το ΕΒΕΑ | Επιχειρηματική Αποστολή στην Βηρυτό | 2-4 Οκτωβρίου 2018. 

 Έκθεση εξοπλισμού «MAKTEK AVRASYA 2018» στην Τουρκία |  2-7 Οκτωβρίου 2018. 

 Η Market Expo από την ROTA  | 5 - 7 Οκτωβρίου 2018. 

 Παγκύπρια Αγροτική - Γεωργική και έκθεση Κήπου "AgroExpo" | 5 - 7 Οκτωβρίου 2018. 

 26η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ «KAVALAEXPO 2018» | 5-9 Οκτωβρίου 2018. 

 "FoodPanorama Expo και Οινογεύσεις 2018" στην Κύπρο | 8-9 Οκτωβρίου 2018. 

 ALUMINIUM 2018| 9-11 Οκτωβρίου 2018, Ντίσελντορφ 

 Διεθνής Έκθεση κοσμημάτων "ISTANBUL JEWELLERY SHOW" στην Τουρκία|  11-14 Οκτωβρίου 2018. 

 Επιχειρηματική αποστολή στο Ζάγκρεμπ – Κροατία | 17-19 Οκτωβρίου 2018. 

 16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γαστρονομίας και Οίνου και Έκθεση Τουρισμού, Πολιτισμού, Γαστρονομίας και 
Οίνου στην Αθήνα | 19-21 Οκτωβρίου 2018. 

 Διεθνής Έκθεση Τουρισμού "GRAND TOURIST EXPO 2018" στις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ στα Ιωάννινα | 25 - 
28 Οκτωβρίου 2018. 

  
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

 1η Διεθνής Έκθεση Εισαγωγών Κίνας- "1st CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO" | 5 - 10 Νοεμβρίου 2018. 

 Διεθνής Εμπορική Έκθεση για την Τεχνολογία Φωτισμού και Αυτοματισμούς Κτιρίων "interlight MOSCOW" 
στη Μόσχα | 6-9 Νοεμβρίου 2018. 

 FURNITURE ISTANBUL στην Κωνσταντινούπολη|6-11 Νοεμβρίου 2018 

 Η 6η έκθεση «MEAT and GRILL DAYS 2018» στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo | 10 - 12 Νοεμβρίου 
2018. 

 Διεθνής Έκθεση Φυσικών και Βιολογικών Προϊόντων στη Σουηδία | 14 - 15 Νοεμβρίου 2018. 

 Έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού και ανακαίνισης Expohotel στο Π.Φάληρο | 17-19 Νοεμβρίου 2018. 

 EXPO Εστίαση στο Π. Φάληρο | 17-19 Νοεμβρίου 2018. 

 16η Διεθνής Έκθεση Middle East Organic and Natural Products Expo Dubai στη Μέση Ανατολή | 18-20 
Νοεμβρίου 2018. 

 Έκθεση "eCommerce Expo 2018" στο Ζάππειο Μέγαρο | 24 και 25 Νοεμβρίου 2018. 

 4η Grecka Panorama | 3η GREEK FOOD SHOW – Βαρσοβία Πολωνία | 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2018. 
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

 Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών "FOODPANORAMA" στην Κύπρο | 8-9 Δεκεμβρίου 2018. 
  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

 "6η ΕΞΠΟΤΡΟΦ και ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ" στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας | 1-4 Φεβρουαρίου 2019. 

 Διεθνής Έκθεση για την προώθηση φρούτων και λαχανικών για επαγγελματίες "Fruit Logistica 2019" στο 
Βερολίνο | 6-8 Φεβρουαρίου 2019. 

 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 

 «Detrop» 28η Διεθνής έκθεση Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Συσκευασίας και «Oenos», 
7η Διεθνής έκθεση Οίνου, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης|2-4 Μαρτίου 2019 
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