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26η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ KAVALAEXPO 2018, 

5-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 
 
Παρουσία της Υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης κας. Κατερίνας 

Νοτοπούλου και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κου. Στάθη 

Γιαννακίδη 

πραγματοποιήθηκαν 

την Παρασκευή 5 

Οκτωβρίου 2018 στο 

Εκθεσιακό Κέντρο 

Επιμελητηρίου 

Καβάλας «Απόστολος 

Μαρδύρης» στη Ν. 

Καρβάλη, τα εγκαίνια 

της 26ης Διεθνούς 

Έκθεσης KavalaExpo 

2018, που συμπίπτει με 

την επέτειο 100 ετών 

του Επιμελητηρίου Καβάλας. Πρόκειται για ένα εμπορικό και οικονομικό 

γεγονός που έχει γίνει θεσμός στη συνείδηση των πολιτών και των 

επιχειρηματιών της Περιφέρειάς μας. Οι εκθέσεις είναι ένα σημαντικό 

αναπτυξιακό εργαλείο που συμβάλλει στην τόνωση της 

επιχειρηματικότητας και την αύξηση του παραγόμενου εισοδήματος. Μέσα 

από την KavalaExpo, οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να 

προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, να διευρύνουν το δίκτυό 

τους και να συνάψουν συνεργασίες. 

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


 

Στην τελετή των εγκαινίων παραβρέθηκαν, 

εκτός από τους υπουργούς, ο 

Περιφερειάρχης, Χρήστος Μέτιος, οι 

βουλευτές του νομού Καβάλας, Δημήτρης 

Εμμανουηλίδης, Κώστας Μορφίδης, Γιώργος 

Παπαφιλίππου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, η 

δήμαρχος Καβάλας, Δήμητρα 

Τσανάκα,  Αντιπεριφερειάρχες της περιοχής, 

περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, ο 

Πρόεδρος της HELEXPO, εκπρόσωποι 

επιμελητηρίων και επαγγελματιών, πρώην βουλευτές, εκθέτες και αρκετός κόσμος. 

 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας καλωσόρισε, για πρώτη φορά ως πρόεδρος, 

όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την 

τελετή. Ο κ. Δέμπας στην ομιλία του τόνισε ότι 

η δημιουργία κατάλληλου και φιλικού 

επενδυτικού κλίματος είναι το μεγάλο 

στοίχημα, το οποίο σε συνδυασμό με όλες 

εκείνες τις αναγκαίες διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα αυξήσουν την 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας 

και των επιχειρήσεων. Επεσήμανε την 

αναγκαιότητα στοχευμένων μεταρρυθμίσεων 

και την άμεση εφαρμογή αυτών, προκειμένου 

η σταθεροποίηση της κατάστασης που 

φαίνεται σε κάποιους οικονομικούς δείκτες, να οδηγήσουν στην πολυπόθητη ανάπτυξη. 

Πρόσθεσε ότι πρέπει να παταχθεί η γραφειοκρατία, να επικεντρωθούμε επιτέλους με αποτελεσματικότητα 

στην πάταξη του παρεμπορίου και λαθρεμπορίου στη χώρα μας, να εκσυγχρονισθεί άμεσα η Δημόσια 

Διοίκηση, να αρχίσει να λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα, να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα βελτιώνοντας 

το οικονομικό κλίμα, ενισχύοντας την Απασχόληση και όχι την επιδότηση της ανεργίας. 

 

Όσον αφορά την περιοχή μας, ο κ. Δέμπας 

ανέφερε ότι τα προβλήματα τα οποία χρίζουν 

άμεσης αντιμετώπισης είναι α) η σύνδεση του 

λιμανιού της Καβάλας με τον σιδηρόδρομο και 

η νέα σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης-

Καβάλας, στο πλαίσιο της Σιδηροδρομικής 

Εγνατίας, β) η ολοκλήρωση των κάθετων 

αξόνων και ιδιαίτερα της Εξοχής-Δράμας-

Καβάλας και της Νυμφαίας-Κομοτηνής-

Εγνατίας Οδού, γ) η σύνδεση με τον αγωγό 

φυσικού αερίου και δ) η καταγραφή και 

αξιοποίηση εκτάσεων και ακινήτων του 

Δημοσίου και  ο διεθνής διαγωνισμός για την αξιοποίησή τους 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Αναφερόμενος  στις ενέργειες στήριξης της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ο Πρόεδρος 

επεσήμανε την αναγκαιότητα επιδότησης ενεργειακού 

κόστους με μειωμένο τιμολόγιο στο επαγγελματικό ρεύμα, 

επιδότηση κόστους μεταφοράς, επιδότηση του κόστους 

εργασίας και της απασχόλησης. 

 

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψαν η υφυπουργός 

Μακεδονίας-Θράκης κα. Κατερίνα Νοτοπούλου και ο 

υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στάθης 

Γιαννακίδης, για να αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ομιλία 

της: "Η Καβάλα, επανατοποθετείται στον χάρτη του 

Διεθνούς Εμπορίου. Ανακτά πια την ηγετική της 

φυσιογνωμία στην οικονομική δραστηριότητα. Με την ορθολογική αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων του λιμένα της. Καθοριστικό 

παράγοντα αποτελεί και η κυβερνητική επιλογή για 

την διαμόρφωση του νέου νομοθετικού πλαισίου 

αξιοποίησης των λειτουργιών των περιφερειακών 

λιμένων της χώρας – που σύντομα ολοκληρώνεται – 

προωθώντας την δυνατότητα ουσιαστικών, 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων".  Μίλησε για τον 

Αναπτυξιακού Νόμο που υλοποιεί το ΥΜΑΘ, 

τονίζοντας "σε αυτή την συγκυρία, το υφυπουργείο 

Εσωτερικών – τομέας Μακεδονίας-Θράκης, έρχεται 

να υπηρετήσει τον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό 

του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, για την ανάδειξη της Βόρειας Ελλάδας σε έναν δυναμικό πόλο 

ανάπτυξης και σε μία πύλη διεθνούς συνεργασίας, αγκαλιάζοντας πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην 

επίτευξη αυτού του στόχο".  

 

Για ένα  σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό 

& επιχειρηματικό γεγονός για την ευρύτερη περιοχή 

που πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη και ιστορική 

συγκυρία, έκανε λόγο στην ομιλία του ο υφυπουργός 

Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης. 

Τόνισε ότι "το αναπτυξιακό μέλλον της Μακεδονίας και 

της Θράκης – της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα – 

συνδέεται καθοριστικά με την ανάπτυξη της χώρας, 

αλλά θα έλεγα και της ευρύτερης βαλκανικής. Και αυτό 

γιατί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και 

ειδικότερα της Βόρειας Ελλάδας, όπως η γεωγραφική 

και γεωστρατηγική της θέση, οι υποδομές, το 

ανθρώπινο δυναμικό, μπορούν να αξιοποιηθούν και να δώσουν προστιθέμενη αξία σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο 

Βαλκανικής Συνανάπτυξης".  
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Στην έκθεση συμμετείχαν περισσότερες από 140 

επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα αλλά και από 

Βουλγαρία, Σερβία, Πολωνία και Κύπρο. 

 

Παράλληλα με την έκθεση πραγματοποιήθηκε και 

το 9ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής με 

εργασίες φοιτητών του ΤΕΙ και Πανεπιστημίων αλλά 

και μαθητών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Ήδη από την πρώτη, κιόλας, μέρα το 

9ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής κέρδισε 

τις εντυπώσεις όσων βρέθηκαν στα εγκαίνια της 

26ης KAVALAEXPO, αποδεικνύοντας για άλλη μια 

φορά ότι πλέον αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν ισχυρό θεσμό της περιοχής, κεντρίζοντας το 

ενδιαφέρον όλων των ηλικιών. 

 

Η φετινή «KAVALAEXPO» είχε 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  πραγματοποιήθηκε, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, ΣΑΛΟΝΙ 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ με την συμμετοχή καταξιωμένων 

σεφ οι οποίοι, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα των 

εκθετών, δημιουργήσαν μοναδικά πιάτα με σκοπό 

να αναδείξουν όχι μόνο τις γεύσεις αλλά και τα προϊόντα της περιοχής μας. Παρουσιάστηκαν τεχνικές 

καπνίσματος κρεάτων, σκαλίσματος φρούτων, τεχνικές και διαδικασίες ξηράς ωρίμανσης, τεχνικές 

δημιουργίας εδεσμάτων, τεχνικές ζαχαροπλαστικής και ένα θεαματικό σεφ show-φλαμπέ. Στην τελευταία 

μέρα της Έκθεσης βραβεύτηκαν οι επιχειρήσεις αγροδιατροφικού 

τομέα οι οποίες προσέφεραν απλόχερα τα προϊόντα τους στους σεφ.  

` 

Τέλος, σε συνεργασία με τον Σκακιστικό Όμιλο Καβάλας, 

πραγματοποιήθηκαν αγώνες σκάκι BLITZ, γρήγορο σύστημα αγώνων, 

στους οποίους συμμετείχαν πάνω από 30 αθλητές. Δόθηκαν 7 αγώνες 

και απονεμήθηκαν βραβεία στους νικητές. Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 

2018 δόθηκε τιμητική πλακέτα στην 3 φορές παγκόσμια 

πρωταθλήτρια Σταυρούλα Τσολακίδου η οποία τίμησε με την 

παρουσία της την έκθεση. Ταυτόχρονα δόθηκαν αγώνες σιμουλτανέ 

από τον κ. Γιώργο Κανακάρη (2400ΕΛΟ), προπονητή τους Σκακιστικού 

Ομίλου Καβάλας, ο οποίος αντιμετώπισε 20 παίκτες ταυτόχρονα.  
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Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, και πιο συγκεκριμένα το 

Σάββατο 6 Οκτωβρίου, το Επιμελητήριο Καβάλας, ως 

μέλος του Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, 

πραγματοποίησε επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β με 

επιχειρήσεις των ξένων αποστολών που συμμετείχαν 

στην έκθεση. Σκοπός αυτών των συναντήσεων ήταν η 

στήριξη δυναμικών επιχειρήσεων και η προώθηση 

επιχειρηματικών συνεργασιών (Β2Β) ώστε να 

μπορέσουν να αναπτυχθούν,  να καινοτομήσουν 

διεθνώς και να διεισδύσουν σε ξένες αγορές. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκαν επιπλέον και δύο 

ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με θέμα την «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία σε αναπτυσσόμενες 

οικονομίες. Ξεπερνώντας τις πολιτισμικές διαφορές» και «Το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας στην 

Κίνα: Ευκαιρίες συνεργασίας και στρατηγική 

αγοράς» 

Ξεχωριστή στιγμή για την φετινή Έκθεση ήταν η 

επίσκεψη του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη 

Σαμαρά αποδεχόμενος την πρόσκληση 

του Επιμελητηρίου Καβάλας και του προέδρου του, 

κ. Μάρκου Δέμπα. Ο κ. Σαμαράς, συνοδευόμενος 

από τον βουλευτή Καβάλας της ΝΔ, Νίκο 

Παναγιωτόπουλο, ξεναγήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο της 

Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης» και στα περίπτερα της 

Έκθεσης από τον κ. Δέμπα, ενημερώθηκε για τις επιχειρήσεις και 

για τα τοπικά προϊόντα της περιοχής από τους ίδιους τους 

επιχειρηματίες, ενώ επισκέφτηκε και το Σαλόνι Γαστρονομίας, 

δοκιμάζοντας τοπικές γεύσεις. Στη συνέχεια επισκέφτηκε και 

το 9ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής στο οποίο 

ξεναγήθηκε από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, 

καθηγητή του ΤΕΙ ΑΜ-Θ, Δημήτρη Πογαρίδη.  Ο πρώην 

πρωθυπουργός το πρωί της Κυριακής 7 Οκτωβρίου παρέθεσε 

ομιλία σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης με θέμα «Πολιτικές και 

Οικονομικές εξελίξεις» 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης την 

ψυχαγωγία των εκθετών και των επισκεπτών 

ανέλαβαν, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση 

του γνωστού τραγουδιστή κ. Νίκου 

Κουρκούλη, τα μουσικά συγκροτήματα Piano 

Forte, Juck Box, Pasta Tomato και Remotiv ενώ 

ο Σύλλογος Ποντίων Καβάλας και ο Σύλλογος 

Μυτιλιναίων παρουσίασαν ένα όμορφο 

χορευτικό πρόγραμμα. 
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Τέλος φέτος για πρώτη φορά 

πραγματοποιήθηκε Επίδειξη Αγώνα 

Δεξιοτεχνίας Αυτοκινήτων, από τους 

οδηγούς του Ο.Φ.Α. Δράμας, κ. Δημήτρη 

Καρατσομπαλίδη (Peugeot 106 Rally) 

(πρωταθλητή για 11 συνεχόμενα χρόνια) 

και κ. Νίκο Φωτιάδη (Opel Manta), καθώς 

και Επίδειξη Οδήγησης Μοτοσυκλέτας 

Motocross, από τον οδηγό της Yamaha 

Μοτοδυναμική, Δημήτρη Μπαξεβάνη. 

Αναλυτικός κατάλογος με τις 

συμμετέχουσες εταιρείες έχει αναρτηθεί 

στο site της έκθεσης www.kavalaexpo.gr  

Δραστηριότητες Διοίκησης 

Επικοινωνία και Διαχείριση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο  

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με το 

Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών διοργάνωσε 

εκδήλωση με θέμα: «Επικοινωνία και Διαχείριση 

Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο» με εισηγήτρια 

την Κατερίνα. Χατζηδημητρίου Οικονομολόγο, MSc 

ΑΠΘ, εκπαιδεύτρια ενηλίκων Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης . 

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 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). 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.kavalaexpo.gr/


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.  

http://www.kcci.gr/
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Περισσότερες πληροφορίες, τηλ. επικοινωνίας 2510 222212,  κα. Σούζη Μαυρομμάτη  (εσωτ. 4), κα. Μαρία 

Αρβανιτάκη (εσωτ. 20) και στο info@chamberofkavala.gr 

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: 
 

Παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε νοσοκομειακές 

μονάδες 

Πρόσβαση των νοσοκομείων στο δίκτυο ΕΔΕΤ σε υψηλές ταχύτητες 1/10 Gbps μέσω οπτικών ινών, archive 

απεικονιστικών δεδομένων βάσει του προτύπου DICOM, αυθεντικοποίηση χρηστών, ασύρματη πρόσβαση 

wifi εντός του χώρου των νοσοκομείων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 9/10/2018 - 10/12/2018 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Πράξεις που αφορούν Τεχνική Βοήθεια προς τους Δικαιούχους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

Περίοδος υποβολής: 10/10/2018 - 29/3/2019 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στο πλαίσιο των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ προς τους Δικαιούχους στο πλαίσιο ΣΒΑΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

Περίοδος υποβολής: 10/10/2018 - 29/3/2019 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Αναμένεται 

Υλοποίηση τοπικών και ειδικών χωρικών σχεδίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

Περίοδος υποβολής: 3/12/2018 - 18/1/2019 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

Σύνταξη / επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Master Plans) και υλοποίηση 

Σχεδίων Ασφάλειας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Υλοποίηση σύνταξης / επικαιροποίησης Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Master Plans) και υλοποίηση Σχεδίων 

Ασφάλειας Νερού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

Περίοδος υποβολής: 8/10/2018 - 30/11/2018 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης 

Αναμένεται 
Υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

Περίοδος υποβολής: 15/10/2018 - 29/3/2019 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα νέα προγράμματα σπουδών 

και στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και αναθεώρηση και παραγωγή (όπου κρίνεται αναγκαία) των 

προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/10/2018 - 15/11/2018 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

Δημιουργία θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας 

(ΝΕΕΤ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Αναμένεται 
Δημιουργία θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

Περίοδος υποβολής: 15/10/2018 - 30/11/2018 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 

(β’ κύκλος) 

Αναμένεται 
Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της 

απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων 

εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 1/11/2018 - 30/4/2020 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

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 - 31/10/2018, 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 - 31/10/2018, 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 
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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 
 

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 

Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο 

την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης 

Ανακοίνωση για έναρξη νέου προγράμματος 
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Ξεκίνησε την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12η  μεσημβρινή και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 31 

Οκτωβρίου 2018 και ώρα 23:59 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης 

εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της 

απασχόλησης  την περίοδο της οικονομικής κρίσης». 

Μέσω του προγράμματος, πρόκειται να επιχορηγηθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα για  νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή και μερικής απασχόλησης που δημιούργησαν από 

1-6-2017 έως 31-5-2018. Οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν, υποχρεούνται να διατηρήσουν και τις 

επιχορηγούμενες και τις μη επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με το εγκριθέν 

διάστημα επιχορήγησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

 

Δράση ύψους €100 εκατ. για την ενίσχυση της καινοτομίας στις ΜμΕ 

Οι διαδικασίες για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως 

καινοτομικών καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού 

Οικονομίας, Γιάννη Δραγασάκη και του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη. 

Η απόφαση που εντάσσεται στο πλαίσιο του καθεστώτος Ενισχύσεων Καινοτομικού Χαρακτήρα για 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου ενεργοποιεί δράση ύψους €100 εκ. όπως αναφέρει το 

υπουργείο Παιδείας σε σχετική ανακοίνωση. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων 

ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών. 

Το καθεστώς αποσκοπεί στην καθιέρωση ή ενίσχυση των προϊόντων καινοτομικού χαρακτήρα, καθώς και 

στην ενσωμάτωση οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών στις παραγωγικές και άλλες διαδικασίες με 

στόχο την συνεχή δέσμευση στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των ενισχυόμενων ΜμΕ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το 2018 ανέρχεται σε €100 εκ. εκ των οποίων τα €70 εκ. 

τα οποία αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της 

επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό 

Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ τα €30 εκ. αφορούν την φορολογική απαλλαγή. 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν 

υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά την χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού 

σχεδίου, ενώ η βεβαίωση καινοτομίας εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της απόφασης. 

Τεχνολογικά αναλφάβητες οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις 

Εγκλωβισμένος σε ένα «φαύλο κύκλο» που η περιφέρειά του ορίζεται από τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα των 

προϊόντων, τα μικρά μερίδια στις εγχώριες και ξένες αγορές, την έλλειψη ρευστότητας και τον χαμηλό ρυθμό 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata/-/asset_publisher/yZKVoEuwB4Rg/content/programma-epichoregeses-ergodoton-gia-te-diaterese-neon-theseon-ergasias-me-stocho-ten-enischyse-tes-reustotetas-kai-tes-apascholeses-ten-periodo-tes-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fanoikta-programmata%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_yZKVoEuwB4Rg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
http://www.capital.gr/tag/kainotomia
http://www.capital.gr/tag/mme


επενδύσεων βρίσκεται ο ελληνικός μεταποιητικός τομέας σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου 

Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), με τίτλο «Ελληνική Μεταποίηση: Εξελίξεις, προοπτικές 

και προκλήσεις πολιτικής». 

Οι παρενέργειες αυτές δεν είναι απότοκες της πολυετούς κρίσης αλλά προϋπήρχαν, με αποτέλεσμα η 

συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων να βρίσκεται σήμερα στις τελευταίες 

θέσεις της ΕΕ ως προς τις τεχνολογικές και καινοτομικές επιδόσεις και να... ανταγωνιζόμαστε χωρίς καμία 

επιτυχία, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Και εννοούμε χώρες εκτός ΕΕ. 

Η θέση της χώρας μας στο πλάι των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών φαίνεται και από τις δαπάνες των 

επιχειρήσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), οι οποίες το 2013 ανέρχονταν στα 16 ευρώ ανά κάτοικο, όταν 

στην πρωτοπόρο, σε επίπεδο ΕΕ Σουηδία, η δαπάνη υπερέβαινε τα 700 ευρώ ανά κάτοικο. Πιο χαμηλά από 

την Ελλάδα ήταν μόνο η Ρουμανία. Και η κατάσταση δεν έχει αλλάξει από τότε. 

Θετικό το ισοζύγιο εγγραφών - διαγραφών επιχειρήσεων το 9μηνο Ιανουαρίου-

Σεπτεμβρίου στις ΙΚΕ 

Η μεγάλη βουτιά των λουκέτων και όχι η οριακή αύξηση των συστάσεων είναι αυτή που χαρακτηρίζει το 

ισοζύγιο εγγραφών - διαγραφών επιχειρήσεων το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2018 έναντι του 

αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2017. 

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη βάση δεδομένων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), το 

συγκεκριμένο διάστημα οι διαγραφές επιχειρήσεων υποχώρησαν κατά σχεδόν 38%, ενώ οι εγγραφές 

κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του 4,5%. 

Επί απολύτων αριθμών, στο εξεταζόμενο διάστημα του 2018 συστάθηκαν 24.586 επιχειρήσεις, όταν το 

αντίστοιχο εννεάμηνο του 2017 είχαν συσταθεί 23.553 επιχειρήσεις. Αναφορικά όμως με τις διαγραφές, που 

όπως προαναφέρθηκε αφήνουν την «υπογραφή» τους στο ισοζύγιο, περιορίστηκαν στις 12.943 από τις 

20.826 της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους. Στις επιμέρους μορφές, μεγάλη υποχώρηση σημείωσαν 

οι διαγραφές των ατομικών επιχειρήσεων (-42%) ενώ για άλλη μια φορά καταγράφηκε η δυναμική 

των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων (ΙΚΕ), οι εγγραφές των οποίων αυξήθηκαν κατά 33% σε σχέση 

με το εννεάμηνο του 2017. Για το Επιμελητήριο Καβάλας για την αντίστοιχη περίοδο οι διαγραφές 

ατομικών επιχειρήσεων παρουσίασαν υποχώρηση της τάξης του -22% ενώ η ίδρυση των Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων (ΙΚΕ) σημείωσε σημαντική αύξηση της τάξης του 87,2%.   

Τι ισχύει για την καταβολή επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε αυτοαπασχολούμενους 

του ΕΦΚΑ 

Καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή βοηθήματος ανεργίας από τον Οργανισμό 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους- 

ασφαλισμένους του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 

Με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, η οποία αναρτήθηκε στη “Διαύγεια”, για τη λήψη του επιδόματος, υποβάλλεται 

αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, μέσω ΟΠΣ2, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού ή στο 

ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, καθώς επίσης και μέσω της εφαρμογής “e-
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Υπηρεσίες” (ΟΑΕΔ), εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της 

βεβαίωσης του ΕΦΚΑ. 

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος, καθώς και το συνολικό χορηγούμενο ποσό, καθορίζονται από το 

συνολικό χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου. 

Διαθέσιμη η υποβολή αρχικών/τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ έτους 2018 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ είναι διαθέσιμη η υποβολή αρχικών/τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 

έτους 2018. Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν: α) 

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) διαρκούς ενημέρωσης και β) Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για 

τα έτη 2010 και μετά. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος 

Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α για 

τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί και έκδοσης Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του 

Ν. 4174/2013) στο τρέχον έτος. 

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. 

7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο κόσμος το 2019: Οι απειλές και οι προκλήσεις 

της ανισότητας" 

Δεκαπέντε διανοητές από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο συναντώνται στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 21 

Οκτωβρίου 2018, και συζητούν για τις ανισότητες κάθε μορφής σήμερα, στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς 

Συμποσίου της Πολιτιστικής Εταιρείας. Μερικές από τις επιμέρους ενότητες του Συμποσίου περιλαμβάνουν 

θέματα όπως: η Ευρώπη σε έναν κόσμο αναδιανομής ισχύος, η Τουρκία και η Μέση Ανατολή στο επίκεντρο 

ενός αδυσώπητου γεω-στρατηγικού ανταγωνισμού και η επόμενη μέρα στην Ελλάδα: ανόρθωση ή παρακμή;  

Στο φετινό Συμπόσιο συμμετέχουν επισήμως, παρουσιάζοντας μέρος των ερευνών τους, μερικά από τα 

μεγαλύτερα ιδρύματα και δεξαμενές σκέψης της χώρας όπως το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής 

Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), ο οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης διαΝΕΟσις και Το ΔΙΚΤΥΟ για τη ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Γλώσσες εργασίας του Συμποσίου θα είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά. Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση. 

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 
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Γενική είσοδος, προπώληση: 7 ευρώ / ταμείο: 10 ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες, εισιτήρια και το αναλυτικό πρόγραμμα: 

 επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συμποσίου – www.thessalonikisymposium.org 

 facebook: Thessaloniki International Symposium 

 επικοινωνήστε με το Δίκτυο Ναυαρίνο, Απελλού 3 (ώρες γραφείου: ΔΕ-ΠΑ, 09.00-15.00) 

 Τ. 2310 260 322 | F. 2310 260 332 | Ε. info@navarinonetwork.org 

 επικοινωνήστε με την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, Φράγκων 6-8 

 (ώρες γραφείου: ΔΕ-ΠΑ, 10.00-15.00) T. 2310 551 754 | F. 2310 551 748 | E. info@peebe.gr  

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

Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 

Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από Α.Ε., 

Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΠΕ,. ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ., 

έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623). Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο 

μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από την ιστοσελίδα 

https://services.businessportal.gr.  

Διεθνή 

10 χρόνια Enterprise Europe Network 

Το Επιμελητήριο Καβάλας συμμετέχει στην ελληνική κοινοπραξία από την 

ίδρυσή της το 2008 και καλύπτει τις επιχειρήσεις που βρίσκονται 

εγκατεστημένες στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στόχος 

της συμμετοχής του Επιμελητηρίου Καβάλας στο Δίκτυο είναι η συνεχής 

υποστήριξη των επιχειρήσεων ώστε να ξεπεράσουν τις τυχόν δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν και να μπορέσουν να αναπτυχθούν σε διεθνείς αγορές.  

Το ευρωπαϊκό Δίκτυο «Enterprise Europe Network» αποτελεί το μεγαλύτερο, παγκοσμίως ευρωπαϊκό δίκτυο 

ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών προς τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δραστηριοποιείται, ήδη σε 

περισσότερες από 60 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης, επεκτείνοντας συνεχώς την παρουσία του και στις πιο 

μακρινές διεθνείς αγορές, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Βραζιλία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ. 

Με την αξιοποίηση μίας βάσης δεδομένων στην οποία εγγράφονται συστηματικά χιλιάδες προσφορές 

συνεργασίας αλλά και με την διαμόρφωση ειδικευμένες γνώσης στον τρόπο προώθησης  επιτυχημένων 

διεθνών συνεργασιών, τα μέλη του ΕΕΝ (περισσότερα από  4.000 εξειδικευμένα στελέχη σε 600 οργανισμούς) 

στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζουν επιχειρήσεις στην σύναψη διεθνών 

συνεργασιών για την εμπορική τους δραστηριότητα, για την ανάπτυξη έρευνας αλλά και για την απόκτηση ή 

πώληση νέων τεχνολογιών.  

 Το ΕΕΝ λειτουργεί, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος COSME της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως 

ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης για επιχειρήσεις με έμφαση στην καινοτομία, τους παρέχει εξειδικευμένες  
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υπηρεσίες για να αναπτύξουν νέα προϊόντα και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και προσφέρει 

ενημέρωση σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες στην ΕΕ. Για την προώθησε διεθνών 

συνεργασιών στο πλαίσιο του ΕΕΝ έχουν διοργανωθεί μέσα στα 10 έτη αυτά πάνω από 5.000 διεθνείς 

συναντήσεις δικτυώσεις επιχειρήσεων (brokerage events) στο πλαίσιο διεθνών εκθέσεων και συνεδριών, 

καθώς και επιχειρηματικές αποστολές (company missions) σε άλλες χώρες, στο πλαίσιο των οποίων 

προέκυψαν σημαντικές διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες. 

Επιπλέον, τα μέλη του ΕΕΝ προσφέρουν συμβουλευτική υποστήριξη σε ειδικά θέματα, ιδίως σε θέματα 

χρηματοδότησης, αξιοποίησης τεχνολογίας και καινοτομίας, διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και σε θέματα 

θεσμικού πλαισίου της ενιαίας αγοράς. Συμπληρωματικά προς τις μικρότερες επιχειρήσεις, υποστηρίζονται  

ερευνητικοί οργανισμοί στην σύναψη ερευνητικών συνεργασιών ή συνεργασιών μεταφοράς τεχνολογίας.  

Ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου, το Enterprise Europe Network-Hellas, αποτελείται από 

βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια 

και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

Το EEN-Hellas, μέσα από την συστηματική και αδιάλειπτη προσφορά υπηρεσιών του επί μια δεκαετία έχει 

συμβάλει καθοριστικά στη διεθνοποίηση και την ανάπτυξη ελληνικών επιχειρήσεων, έχοντας 

συνδιοργανώσει σημαντικές εκδηλώσεις δικτύωσης και επιχειρηματικές αποστολές. 

Επιπλέον, συμβουλεύουν ελληνικές επιχειρήσεις στην εξαγωγική τους δραστηριότητα στην Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Αγορά αλλά και σε τρίτες χώρες, ενώ προωθούν συστηματικά, χρηματοδοτικές ευκαιρίες και 

έχουν υποστηρίξει έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στην αξιοποίηση ενός σημαντικού φάσματος 

χρηματοδοτικών εργαλείων. Η προσφορά του ΕΝΝ-Hellas στη διεθνοποίηση και την ενίσχυση της εξαγωγικής 

δραστηριότητας επιχειρήσεων είναι αδιαμφισβήτητα καθοριστικής σημασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network και για συμμετοχή 

της επιχείρησής σας στις δράσεις του Δικτύου μπορείτε να απευθυνθείτε στο 2510 222212 κα. Σούζη 

Μαυρομμάτη (εσωτ. 4), κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ. 11) και στο info@chamberofkavala.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. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ.11) και στο email info@chamberofkavala.gr 

Ζητήσεις  
1) Βουλγαρική εταιρεία ζητάει παραγωγούς λωτού και ροδιού από την Ελλάδα ή τη FYROM (Κωδ. 

BRBG20180802002) 
2) Πολωνός εισαγωγέας προϊόντων διατροφής αναζητά παραγωγούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών 

για συμφωνία παροχής υπηρεσιών διανομής. (Κωδ. BRPL20180716001) 
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Προσφορές 

1) Βουλγάρικη εταιρεία προσφέρει προϊόντα από σύρμα χάλυβα για διανομή (Κωδ. BOBG20180823001) 

2) Ισπανός κατασκευαστής δερμάτινων μπουφάν ψάχνει για διανομείς και ανεξάρτητους 

αντιπροσώπους πωλήσεων, καθώς επίσης προσφέρει υπηρεσίες κατασκευής στην Ευρώπη. (Κωδ. 

BOES20170125001) 

Επιχειρηματικές Αποστολές 

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

1) Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, 31/10-03/11 2018 στα πλαίσια της 24ης Διεθνούς 
Έκθεσης Συσκευασία (24th International Packaging Industry Fair) και της Istanbul Food-tech 2018 

2) Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, 06-11 Νοεμβρίου 2018 στα πλαίσια της Διεθνούς 
Έκθεσης Επίπλου (Furnitur Istanbul) 

3) Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, 20-24 Νοεμβρίου 2018 στα πλαίσια της Διεθνούς 
Έκθεσης Musiad Expo ( τεχνολογία, υπηρεσίες, μηχανήματα, κατασκευές, τρόφιμα, υπηρεσίες, 
αμυντική βιομηχανία, λιανεμπόριο, υγεία και εκπαίδευση  

4) Επιχειρηματική αποστολή στη Σαμψούντα, 21-24 Νοεμβρίου 2018 στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης 
3rd Beverage, Food processing technologies, packaging and logistics fair 

5) Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, 29/11-01/12 2018 στα πλαίσια της Διεθνούς 
έκθεσης Sirha Istanbul 

6) Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, 23-26/11 2018 στα πλαίσια της Comvex Istanbul 
International Commercial Vehicles Buses and Components Expo 

7) Επιχειρηματική αποστολή στην Αττάλεια,28/11-01/12 2018 στα πλαίσια της Greenhouse, Agricultural 
equipment and technologies fair  

8) Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, 28/11-01/12 2018 στα πλαίσια της Footwear 
Industry Suppliers 

9) Επιχειρηματική αποστολή στην Αττάλεια, 14-17/11/2018 στα πλαίσια της Building Materials, 
Construction Technology, Building Renovation & Restoration Exhibition 

Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν: 

1) Το κόστος του ξενοδοχείου  4 ή 5 αστέρων  με πρωινό. 
2) Το κόστος μεταφοράς από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο και αντιστρόφως καθημερινά. 
3) Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση 

Επιχειρηματικές συναντήσεις 

ViniTech-Sifel 2018 International Business Meetings (B2B)  

Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα της Οινοποιίας, της Δενδροκομίας και των 

Οπωροκηπευτικών στο Μπορντό της Γαλλίας, στο πλαίσιο της ομώνυμης διεθνούς έκθεσης 
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Στο πλαίσιο της έκθεσης ViniTech-Sifel, διοργανώνεται η εκδήλωση ViniΤech-Sifel 2018 International Business 

Meetings, σκοπός της οποίας είναι να πραγματοποιηθούν επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B) μεταξύ 

επιχειρήσεων των κλάδων της οινοποιίας, της δενδροκομίας και των οπωροκηπευτικών από τις 

συμμετέχουσες χώρες. Η εκδήλωση, που αποτελεί πρωτοβουλία του δικτύου Enterprise Europe Network, θα 

πραγματοποιηθεί παράλληλα με την έκθεση ViniTech-Sifel, δηλαδή μεταξύ 20-22 Νοεμβρίου 2018 στο 

Μπορντό της Γαλλίας. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ολοκληρωμένης Επιχειρηματικής Υποστήριξης 

“Enterprise Europe Network-Hellas”, προσκαλεί εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 

ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στον ευρωπαϊκό 

χώρο, να συμμετέχουν στη Διεθνή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων “ViniTech-Sifel 2018 

International Business Meetings”. 

B2B – Προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις 
  
Το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Περιφέρειας Nouvelle-Aquitaine της Γαλλίας, στην οποία 
ανήκει το Μπορντό, σε συνεργασία με το Δίκτυο “Enterprise Europe Network”, διοργανώνουν μια εκδήλωση 
Επιχειρηματικών Συναντήσεων (ViniTech-Sifel 2018 International Business Meetings), ώστε επιχειρήσεις 
στους κλάδους:  

 Εξοπλισμός οινοποιιών και κελαριών (Winery and cellar equipment)  

 Τεχνικές καλλιέργειας (Farming techniques)  

 Υπηρεσίες (Services)  

 Εμφιάλωση και συσκευασία (Bottling and packaging)  
 
να πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις (B2B) με επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στην 
εκδήλωση.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο 

Καβάλας στο 2510 222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ.4) ή κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ. 11) και στο 

email info@chamberofkavala.gr 

IoT (Internet of things) Solutions World Congress 2018 - Brokerage event, Barcelona, 

Ισπανία, 16-17 Οκτωβρίου 2018 

Το Διεθνές Συνέδριο IoT Solutions World Congress 2018 θα είναι η τέταρτη χρονιά που πραγματοποιείται 

αυτό το παγκόσμιο γεγονός αποκλειστικά για την ένταξη των παρόχων IoT σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, με 

σκοπό την αύξηση την παραγωγικότητας τους μέσω τεχνολογικής καινοτομίας.  

Το IoTSWC18 θα προσφέρει ένα εξαιρετικά διεθνές περιβάλλον με περισσότερους από 14.000 επισκέπτες 

και θα επικεντρωθεί σε λύσεις IoT σε 7 ειδικούς τομείς: Βιομηχανία, Υγειονομική Περίθαλψη, Ενέργεια & 

Βοηθητικές Υπηρεσίες, Συνδεδεμένες Μεταφορές, Κτίριο & Υποδομές, Ανοικτή Βιομηχανία, Ενεργοποίηση 

IOT, Blockchain και Τεχνητή Νοημοσύνη. 

Φέτος, η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2018 με 

στόχο να βοηθηθούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες να βρουν εμπορικούς και τεχνολογικούς συνεργάτες καθώς 

και εταίρους για συνεργατικά έργα Ε & Α στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020.  
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Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε εταιρείες, ιδρύματα, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και συνεργατικά κέντρα. 

Κάθε συμμετέχων θα λάβει την προσωπική του ατζέντα με τις προγραμματισμένες συναντήσεις λίγες μέρες 

πριν από την εκδήλωση.  

Η εκδήλωση Brokerage θα πραγματοποιηθεί στις 16-17 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:30 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ολοκληρωμένης Επιχειρηματικής Υποστήριξης 

“Enterprise Europe Network-Hellas”, προσκαλεί εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 

ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στον ευρωπαϊκό 

χώρο, να συμμετέχουν στη Διεθνή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων “ IoT Solutions World Congress 

2018 ”. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο 

Καβάλας στο 2510 222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ.4) ή κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ. 11) και στο 

email info@chamberofkavala.gr 

Internet of things: opportunities for the tourism industry EEN Matchmaking Event κατά τη 

διάρκεια του 13th edition of the Innovation and Tourism International Seminar στην 

Μαγιόρκα 

Σε αυτή τη 13η χρόνια διοργάνωσης του Innovation and Tourism International Seminar πρόκειται να 

αναλύσουμε μία από τις τεχνολογίες που αναμένεται να καθορίσουν ένα σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

για τις εταιρείες κατά τα επόμενα χρόνια. Το διαδίκτυο των πραγμάτων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση 

της εμπειρίας των ταξιδιωτών και των δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης με τους πελάτες για εκείνες τις 

εταιρείες που ενσωματώνουν τις γνώσεις του IoT στη στρατηγική τους. Επιτρέπει επίσης την απλοποίηση των 

λειτουργιών, τη βελτίωση των προβλέψεων και τη βελτιστοποίηση των πόρων. Κατά τη διάρκεια αυτών των 

δύο ημερών του Σεμιναρίου θα αναλύσουμε πώς η εισαγωγή αισθητήρων που συνδέονται με το Διαδίκτυο 

σε κτίρια, οχήματα και συσκευές θα δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες στην τουριστική βιομηχανία 

Στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2018, εκπρόσωποι δημόσιων διοικήσεων, επιχειρηματιών, ερευνητών, καθηγητών, 

φοιτητών και επαγγελματιών διαφορετικών τομέων, μεταξύ άλλων, θα συναντηθούν για να συζητήσουν και 

να αναλύσουν το θέμα που αφορά το Διαδίκτυο των πραγμάτων και τις ευκαιρίες του για τον τουριστικό 

κλάδο. Στόχος του σεμιναρίου είναι να προωθήσει τη μεταφορά γνώσεων και να προωθήσει την καινοτομία 

σε ολόκληρη την τουριστική βιομηχανία προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των Βαλεαρίδων 

Νήσων. 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β όπου 

προγραμματίζονται 20λεπτες διμερείς συναντήσεις ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τους 

στόχους κάθε συμμετέχοντος για να βρεθούν διεθνείς επιχειρηματικοί και τεχνολογικοί εταίροι. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ολοκληρωμένης Επιχειρηματικής Υποστήριξης 

“Enterprise Europe Network-Hellas”, προσκαλεί εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 

ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στον ευρωπαϊκό 

χώρο, να συμμετέχουν στη Διεθνή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων “Internet of things: 

opportunities for the tourism industry ”. 
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο 

Καβάλας στο 2510 222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ.4) ή κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ. 11) και στο 

email info@chamberofkavala.gr 

Εκθέσεις 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
  
  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 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. 

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

 The leading international show for cosmetics-Egy Beauty expo στο Κάιρο| 20-22 Οκτωβρίου 2018 

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

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

 Bursa 4th International Marble Block Fair| 24-27 Οκτωβρίου 218 
 
 

  
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

 EGE Constrution Materials and Technologies Fair στην Σμύρνη|01-04 Νοεμβρίου 2018 

 Ceramica  Market & Expo στο Κάιρο|1-4 Νοεμβρίου 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. 

 Food & Drinks Fair στο Βελιγράδι | 21-24 Νοεμβρίου 2018  

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

 Greenhouse, Agricultural equipment and technologies fair στην Αττάλεια|28/11-01/12 2018  

 4η Grecka Panorama | 3η GREEK FOOD SHOW – Βαρσοβία Πολωνία | 30 Νοεμβρίου έως 2 
Δεκεμβρίου 2018. 
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http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/6b9fd4d2-a29a-4b2c-a007-1043cb4525de/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/6b9fd4d2-a29a-4b2c-a007-1043cb4525de/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/8be31a56-c754-4416-8714-dc7bfeabd9ba/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/8be31a56-c754-4416-8714-dc7bfeabd9ba/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/76b5b57c-1d6a-4287-b46d-3834d4effd80/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/76b5b57c-1d6a-4287-b46d-3834d4effd80/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/4e86f6c0-7194-4d33-9a9a-9eb53db2cd87/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/d821eb73-3534-4815-9d97-da82ac59194a/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/d821eb73-3534-4815-9d97-da82ac59194a/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/da51fc3e-00a8-4127-ae95-128ed9956942/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/b39730f4-7a9e-464a-a7f1-34df8fcfc629/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/b39730f4-7a9e-464a-a7f1-34df8fcfc629/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/68d76558-28ed-496d-96a9-a6fa7c8f56c3/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/96539e39-ee29-4a89-9ef0-1ba09615f6ea/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/96539e39-ee29-4a89-9ef0-1ba09615f6ea/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/


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 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 

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