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Enterprise Europe Network- 

Στην υπηρεσία της επιχεί-

ρησής σας 

Υποστηρίζοντας δυναμικές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

να καινοτομήσουν και να α-

ναπτυχθούν διεθνώς 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήρι-

ξης Μικρομεσαίων Επιχειρή-

σεων, Enterprise Europe Net-

work, παρέχει ολοκληρωμένες υ-

πηρεσίες επιχειρηματικής υπο-

στήριξης σε επιχειρήσεις με εξω-

στρεφή και καινοτόμο προσανα-

τολισμό, με στόχο την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητάς τους. Το 

δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις σε περισ-

σότερες από 60 χώρες και συνερ-

γάζεται με εθνικούς και ευρωπα-

ϊκούς οργανισμούς για την υπο-

στήριξή τους. Οι υπηρεσίες που 

παρέχονται στις επιχειρήσεις εί-

ναι ενδεικτικά οι ακόλουθες.  

 Πρόσβαση σε νέες αγορές-Ε-
ξωστρέφεια 

 Πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση 

 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. Δέ-

σποινα 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@chamber-

ofkavala.gr 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στην Χίο  

Πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 9 
και το Σάββατο 10 Νοεμβρίου στη Χίο, η 
γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος, μετά από σχε-
τικό αίτημα του προέδρου του Επιμελη-
τηρίου Χίου, κ. Παντελή Λεγάτου, και με 
αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων 
του επιμελητηρίου.  

Στη συνέλευση απηύθυναν χαιρετισμό ο 
γενικός γραμματέας Εμπορίου και Κατα-
ναλωτή, κ. Δημήτρης Αυλωνίτης, ο δή-
μαρχος Χίου, κ. Μανώλης Βουρνούς, οι 
βουλευτές Χίου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, και της Νέας Δημοκρατίας, κ. Νότης Μηταράκης, η πε-
ριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κ. Χριστιάνα Καλογήρου, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ναυτιλίας, 
κ. Διονύσιος Τεμπονέρας, κ.ά. Αναλυτικότερα, ο Κωνσταντίνος Μίχαλος πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επι-
μελητηρίων Ελλάδος στην ομιλία του αναφέρθηκε στην προοπτική των επιχειρήσεων μετά την έξοδο της 
χώρας από τα μνημόνια καθώς και στη μεταναστευτική πολιτική. 

Ειδικότερα, ο κ. Μίχαλος τόνισε ότι η μετανάστευση και το προσφυγικό δεν είναι εθνικά αλλά ευρωπα-
ϊκά και διεθνή προβλήματα και απαιτούν λύσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς και μια νέα 
αντιμετώπιση, η οποία θα απαντά στις προκλήσεις της σημερινής πραγματικότητας. Επεσήμανε ότι οι 
θέσεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας είναι να ενώσουν τις φωνές τους τα Επιμελητήρια με τις τοπικές 
κοινωνίες των νησιών, ζητώντας την 
άρση του γεωγραφικού περιορισμού, τη 
μεταφορά μεταναστών στην ηπειρωτική 
χώρα και την επαναπροώθηση των πα-
ρανόμων στην Τουρκία, όπως προβλέπε-
ται από τη σχετική συμφωνία. Η αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση του προσφυγι-
κού και μεταναστευτικού ζητήματος α-
ναδεικνύεται σε ζήτημα επιβίωσης για 
τις τοπικές κοινωνίες, για τις επιχειρή-
σεις και τους πολίτες του Ανατολικού Αι-
γαίου, για την Ελλάδα, για τους ανθρώ-
πους που αναζητούν μια δεύτερη πα-
τρίδα αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Μάρκο Δέμπα, τον Α’ α-
ντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Παναγιωτίδη και τον Β’ αντιπρόεδρο κ. Τάκη Αγγελίδη. 

Η κεντρική εορταστική εκδήλωση για τα 100χρονα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 10/11/18, 
στο αμφιθέατρο «Γιάννης Καράλης» του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, όπου βραβεύτηκε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και 
του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, και πρώην πρόεδροι του Επιμελητήριου Χίου. 

http://www.kcci.gr/
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Ενημερωτική εκδήλωση για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) 

Το Επιμελητήριο Καβάλας διοργάνωσε ενημερω-
τική εκδήλωση σχετικά με την υποχρεωτικότητα 
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) όλων 
των νομικών μορφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
καθώς και για τις νέες απομακρυσμένες, ανταπο-
δοτικές, υπηρεσίες του Επιμελητηρίου προς τα 
μέλη του. 
Ο Πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας ανέφερε ότι το 
ΓΕΜΗ αποτελεί ουσιαστικά μια ενιαία κεντρική 
βάση μητρώου επιχειρήσεων στην οποία συγκε-
ντρώνονται όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα. Έχουν πραγματο-
ποιηθεί καθοριστικές αλλαγές στον άξονα της α-
πλοποίησης των γενικότερων διαδικασιών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Διευκολύνει απεριόριστα 
στη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών δημιουργίας ή μεταβολής μιας επιχείρησης, αλλά και έκδο-
σης και υποβολής πιστοποιητικών «εταιρικής ενημερότητας» για όλες σχεδόν τις συναλλαγές μιας εταιρείας. 
Αποτελεί – μεταξύ των άλλων – όργανο δημοσιότητας, στατιστικής ανάλυσης σε εθνικό επίπεδο και μέσο 
προστασίας των τρίτων τόσο για την ΓΓΕ και για το τμήμα του ΓΕΜΗ που την αφορά όσο και για τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα. Το ΓΕΜΗ λειτουργεί από τα κατά τόπους Επιμελητήρια τα οποία διατηρούν υπηρεσίες κατα-
χώρισης που έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να προβαίνουν σε καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.  
 
Στη συνέχεια ο εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Γιώργος Αβραμίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας SGA Γ. Αβραμίδης ΑΕ αναφέρθηκε στις νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και 
τη λειτουργία του, την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών, την δυνατότητα για διαδικτυακές αιτήσεις 
εγγραφών ατομικών επιχειρήσεων και γενικότερα για τις απομακρυσμένες, ανταποδοτικές, υπηρεσίες του 
Επιμελητηρίου όπως σεμινάρια e-learning, πνευματικά δικαιώματα-αυτοδιαχείριση, ψηφιακές υπογραφές, 
e Επιμελητήριο, έναρξη εξ’ αποστάσεως, αναζήτηση διακριτικού τίτλου, ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα κλπ. 

2η Ελληνο-Ολλανδική Έκθεση/Φεστιβάλ (Ολλανδία) “Feel, Taste, Live Greece”     

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δι-

κτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Enterprise Europe Network διοργάνωσε σε συνεργασία 

με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «Ελλάδα Παντού» παρουσίαση της 

2ης Ελληνο-Ολλανδικής Έκθεσης/Φεστιβάλ. Η έκθεση 

θα πραγματοποιηθεί στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας,  

στις 15-17 Μαρτίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο EXPO 

(Ουτρέχτη) με θέμα τις εμπορικές και διαπολιτισμικές 

σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας.  

Είναι μια μοναδική ευκαιρία για όσες επιχειρήσεις, ε-

παγγελματίες και θεσμικούς φορείς απευθύνονται στο 

Ολλανδικό κοινό ή στον Ελληνισμό της Ολλανδίας, να 

προβάλουν και να πουλήσουν, προϊόντα υπηρεσίες και 

αγαθά. 

http://www.kcci.gr/
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Την Έκθεση / Φεστιβάλ αναμένεται να επισκεφτούν Ολλανδοί και Έλληνες από το BENELUX (Βέλγιο, Ολλαν-

δία, Λουξεμβούργο) για να ψυχαγωγηθούν δοκιμάζοντας νέες γεύσεις, υπηρεσίες και προϊόντα από την Ελ-

λάδα αλλά και την Ολλανδία.  

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν B2B επαγγελματικές συναντήσεις και δράσεις, με σκοπό να δημιουργη-

θούν συνθήκες ανάπτυξης νέων συνεργασιών ώστε να δικτυωθείτε επιχειρηματικά τόσο με τους υπόλοιπους 

εκθέτες, αλλά και τους ειδικούς καλεσμένους μας. 

Αιμοδοσία από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών του Επιμελητηρίου Καβάλας 

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών του Επιμελητηρίου Καβάλας στα πλαίσια της 25ης εθελοντικής αιμοδο-

σίας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 

2018 ευχαριστεί θερμά:   

 Το Ιατρικό  και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νο-

σοκομείου Καβάλας για την άριστη συνεργασία 

 Το Επιμελητήριο Καβάλας  

 Το αρτοποιείο Αφοί Φελλαχίδη  

 Την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Ν. 

Καβάλας 

 Τα Μ.Μ.Ε. του Νομού Καβάλας για την προβολή 

της αιμοδοσίας  

 Όλους τους αιμοδότες που στηρίζουν τον σύλλογο 

τόσα χρόνια προσφέροντας το ύψιστο αγαθό το 

αίμα 

 

 

 

 

 

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 

http://www.kcci.gr/
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ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επι-
μορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλ-
ληλα 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 δω-
ρεάν 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 που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, 
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 προδια-
γραφές 
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, διακι-
νούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαρο-
πλαστική 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 προκειμέ-
νου 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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Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι το Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ με έδρα την Καβάλα, εγκεκριμένο και πλήρως 
αναγνωρισμένο από το κράτος, δέχεται αιτήσεις υποψηφιότητας από  1/11/2018 έως και 30/11/2018  για 
φοιτητές που θέλουν να το παρακολουθήσουν.  
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http//ebl.teiemt.gr Τα μαθήματα θα αρχί-
σουν τον Ιανουάριο του 2019 και θα ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο του 2019.  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ και στο τηλέφωνο 2510 
462197 και 2510 462201. 

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 ε-
νίσχυσης της επιχειρηματικότητας: 
 

ΕΣΠΑ: Νέο πρόγραμμα για επιδοτήσεις έως 75.000 ευρώ σε εστίαση, εμπόριο, παιδικούς 

σταθμούς κ.α 
Στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται το πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ που θα δίνει ως και 75.000 ευρώ και 
θα αφορά την στήριξη επιχειρήσεων στην εστίαση, το εμπόριο και την ιδιωτική εκπαίδευση. 
Ο προϋπολογισμός του (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ και είναι και εντάσσεται στο νέο 
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση». Πρακτικά, 
πρόκειται για μικροπιστώσεις (από 10.000 ως 100-150 χιλ. ευρώ) αναλόγως τις ανάγκες του εκάστοτε 
business plan και η επιδότηση ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται: στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, στην παροχή υπηρε-
σιών ιδιωτικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής, τεχνικής, επαγ-
γελματικής), στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημε-
ρήσιας φροντίδας. 
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις, δηλαδή το περιεχόμενο των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που επιδο-
τηθούν, θα πρέπει να σχετίζονται να με την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λει-
τουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ) γ) υγιεινής και ασφάλειας και της δ) τυποποίησης - πιστοποίησης. 
Δικαίωμα επιδότησης από το πρόγραμμα, έχουν αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις που πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης: 

i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας 
ii.  διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης 

καθ' όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων  
iii. έχουν κατ' ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλε-

κτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής: Για τον κλάδο του λιανικού εμπο-
ρίου 2 ΕΜΕ, για τον κλάδο της εστίασης 4 ΕΜΕ, για τον κλάδο της εκπαίδευσης 5 ΕΜΕ 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: - Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλο-
ντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας 

http://www.kcci.gr/
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και διευκόλυνση ΑμΕΑ - Αγορά εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων – Πιστοποίηση - Τεχνικές μελέτες - Κα-
τάρτιση προσωπικού - Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου - Μισθολογικό κόστος εργαζομέ-
νων (νέο προσωπικό). Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' 
βαθμού. 

Δημιουργία θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΝΕΕΤ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Δημιουργία θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

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 

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονι-
σμό 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 εξαγω-
γική 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 πε-
ριοχές 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 ενι-
σχύει 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 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Άνοιξε πιλοτικά η νέα πλατφόρμα για τα έργα του ΕΣΠΑ 

Τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία ο νέος επίσημος διαδικτυακός τόπος του υπουργείου Οικονομίας και Ανά-

πτυξης για τα έργα του ΕΣΠΑ (www.anaptyxi.gov.gr)  που αφορούν την περίοδο 2014-2020. Η νέα πλατφόρμα 

παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) και του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020). Να 

σημειωθεί πως το επόμενο ΕΣΠΑ θα έχει αυξημένους πόρους, κατά τουλάχιστον 8%. 

ΟΟΣΑ: Ουραγός η Ελλάδα στη φορολογική ανταγωνιστικότητα 

Την 29η θέση, μεταξύ των 35 χωρών του ΟΟΣΑ, καταλαμβάνει η Ελλάδα στον χάρτη της φορολογικής α-
νταγωνιστικότητας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έκθεσης του Tax Foundation που παρουσίασε το Κέ-
ντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦίΜ). Σε σχέση με πέρσι, η Ελλάδα υποχώρησε σε τρεις από τους πέντε 
επιμέρους τομείς του Δείκτη: τους εταιρικούς φόρους, τους φόρους επί της ιδιοκτησίας και τη φορολογία της 
κατανάλωσης. Σε ό,τι αφορά στην εταιρική φορολόγηση, η οποία σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ έχει τη σημαντικό-
τερη επίδραση στην οικονομική μεγέθυνση, κατά την τελευταία πενταετία η Ελλάδα έχει υποχωρήσει 10 θέ-
σεις – από την 15η θέση το 2014, σήμερα βρίσκεται στην 25η. 

ΙΕΛΚΑ: Το προφίλ των καταναλωτών της επόμενης δεκαετίας  

Το καταναλωτικό προφίλ της γενιάς των καταναλωτών της επόμενης δεκαετίας (millennials ή generation Y) 
σκιαγραφεί νέα έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών 
(ΙΕΛΚΑ).  Σύμφωνα με την έρευνα, οι συγκεκριμένες γενιές, millennials και xennials έχουν πληγεί σε μεγαλύ-
τερο βαθμό από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και από το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτό 
καταγράφεται στη μέση εβδομαδιαία δαπάνη, η οποία είναι κατά 12% χαμηλότερη για τους xennials και 28% 
για τους millennials σε σχέση με τον μέσο όρο. Μία επιπλέον διαφοροποίηση για τη γενιά αυτή, είναι ότι όλο 
και περισσότερο επιλέγει εναλλακτικά μέσα πληροφόρησης, όπως η επικοινωνία μέσω texting σε ποσοστό 
49% και μέσω social media σε ποσοστό 43%. 

Οκτώ νομοσχέδια προωθεί το υπουργείο Οικονομίας για το επόμενο διάστημα 

Οκτώ νομοσχέδια τα οποία σχετίζονται με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τις στρατηγικές 
επενδύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, το εταιρικό δίκαιο, την εποπτεία των εταιρειών, την παροχή δεύτερης  
ευκαιρίας σε επιχειρηματίες, αλλά και τη σύσταση υπηρεσίας πιστοληπτικής ικανότητας ιδιωτών και επιχει-
ρήσεων, περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το επόμενο διά-
στημα. 
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Το σχέδιο δράσης παρουσιάστηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου προκειμένου, όπως δήλωσε ο 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης « ... να είναι 
προσιτό στους πολίτες και στον έλεγχο της κοινωνίας, να λειτουργεί έτσι ως μέσο παρακολούθησης και ως 
διαρκής δημόσια λογοδοσία. Με τον τρόπο αυτό οι δράσεις που αναφέρονται αποκτούν αυξημένη δεσμευ-
τικότητα και η κάθε απόκλιση πρέπει να αιτιολογείται». 
Σύμφωνα με τον κ. Δραγασάκη, «αυτός ο τρόπος οργάνωσης της δράσης του υπουργείου και η έκθεσή της 
στο δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο, αποτελεί, πιστεύουμε, ένα μικρό βήμα, για ένα μεγάλο στόχο, που αφορά 
στην αξιοπιστία της πολιτικής. Κλειδί για αυτό δεν είναι η εξαγγελία, αλλά η συγκεκριμενοποίηση, η δεσμευ-
τικότητα, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της υλοποίησης των στόχων που τίθενται». 
Το σχέδιο δράσης του υπουργείου αριθμεί δεκάδες παρεμβάσεις που σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα 
υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα, ενώ όπως προαναφέρθηκε ήδη οκτώ νομοσχέδια είναι έτοιμα προς 
κατάθεση στη Βουλή. 
Ειδικότερα: 
 

1. Το σχέδιο νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις. Στόχος του νομοσχεδίου, είναι η δημιουργία ενός πιο 
ελκυστικού και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου (νέα κίνητρα, μεγαλύτερο εύρος ωφελημάτων, ασφαλής, 
διαφανής και ταχεία διαδικασία) για στοχευμένες επενδύσεις και σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως η 
βιομηχανία. 
2. Το σχέδιο νόμου για την Πιστοληπτική Ικανότητα Επιχειρήσεων και Νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, το υ-
πουργείο προχωρά στη σύσταση Αρχής (Credit Bureau) για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 
ιδιωτών ή και επιχειρήσεων για την αποκατάσταση της ασύμμετρης πληροφόρησης και τον εντοπισμό των 
στρατηγικών κακοπληρωτών. 
3. Το σχέδιο νόμου για την Εποπτεία Εταιρειών. Με το νέο πλαίσιο, η εποπτεία των εταιρειών θα γίνεται 
βάσει μεγέθους και όχι εταιρικής μορφής, ώστε να καλύπτονται όλες οι επιχειρήσεις που μπορούν να επη-
ρεάσουν σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενώ προβλέπει και τη μετάβαση από ένα κατασταλ-
τικό σε ένα προληπτικό και αποτελεσματικότερο μοντέλο εποπτείας. 
4. Το σχέδιο νόμου για τους Μετασχηματισμούς Εταιρειών. Με εν λόγω νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα 
σε όλες τις νομικές μορφές εταιρειών να συγχωνεύονται, να διασπώνται και να μετατρέπονται σε άλλη νο-
μική μορφή, κάτι το οποίο με το σημερινό εταιρικό δίκαιο δεν είναι εφικτό. 
5. Το σχέδιο νόμου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Το εν λόγω νομοσχέδιο, αποσκοπεί στην εναρμόνιση 
του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμ-
βάσεων. 
6. Το νομοσχέδιο για τη Δεύτερη Ευκαιρία Εταιρειών: Το εν λόγω νομοσχέδιο στοχεύει στην επανένταξη 
μέσω μιας σειράς διαδικασιών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, των επιχειρηματιών που πτώχευσαν χω-
ρίς δόλο. 
7. Το νομοσχέδιο με τις τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Προβλέπει τη σύ-
σταση και λειτουργία Μητρώου προμηθευτών και την αναδιοργάνωση των αναθετουσών αρχών στην κατεύ-
θυνση ενός αποτελεσματικότερου πλαισίου λειτουργίας για τις δημόσιες συμβάσεις. Επίσης στοχεύει στην 
προώθηση της καινοτομίας και την υιοθέτηση Πράσινων και κοινωνικών κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις. 
8. Το νομοσχέδιο για την προστασία του Εμπορικού Απορρήτου. Το νομοσχέδιο αφορά στην εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών 
που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους 
(EEL 157 της 15.06.2016). Στο εν λόγω νομοσχέδιο, περιλαμβάνονται και μέτρα για την επιτάχυνση του έργου 
του υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 

Έτοιμη η διάταξη για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 

Ένα από τα βασικά μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και αφορά τη μείωση των ασφαλιστικών 

εισφορών, σχεδιάζει να υλοποιήσει άμεσα το υπουργείο Εργασίας, παρόλο που η κυβέρνηση εξακολουθεί 

να διαπραγματεύεται με τους Ευρωπαίους το σχέδιο Προϋπολογισμού.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.euro2day.gr/news/economy/article/1646651/dragasakhs-shediazoyme-thn-epomenh-dekaetia-.html
https://www.euro2day.gr/news/economy/article/1646651/dragasakhs-shediazoyme-thn-epomenh-dekaetia-.html
https://www.euro2day.gr/news/economy/article/1646651/dragasakhs-shediazoyme-thn-epomenh-dekaetia-.html


Το αρμόδιο υπουργείο ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή διάταξη που θα προβλέπει ότι ειδικά για τους μη 

μισθωτούς, το βασικό ασφάλιστρο της κύριας σύνταξης μειώνεται από 20% σε 13,33%. Η διάταξη θα διατη-

ρεί, ωστόσο, τη σημερινή ελάχιστη βάση υπολογισμού της εισφοράς στο 20% επί του κατώτατου μισθού. 

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η μείωση αφορά σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με 

ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα πάνω από 7.032 ευρώ.  Επιπλέον, με άλλη διάταξη θα καθορίζονται 

οι όροι μείωσης και των εισφορών που ισχύουν μεταβατικά για τους νέους επιστήμονες με δραστηριότητα 

έως 5 έτη. Αναλυτικά, το ασφάλιστρο μειώνεται και για αυτούς στο 13,3%, έναντι  14% την πρώτη 2ετία και 

17% την επόμενη 3ετία. Διατηρείται ως κατώτατη βάση υπολογισμού το ποσό των 410 ευρώ (70% του κατώ-

τατου μισθού).  

Χρηματοδότηση με 100 εκατ. Ευρώ καινοτόμων επενδύσεων από ΜΜΕ 

Την ενεργοποίηση -προκήρυξη του προγράμματος- καθεστώτος «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για 

ΜΜΕ» συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ για το 2018 άνοιξε η υπογραφή της ΚYA του υπ. Οικονο-

μίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη και του αναπλ. υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντί-

νου Φωτάκη. 

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα θα 

πρέπει να έχουν εξασφαλίσει υποχρεωτικά βεβαίωση καινοτομίας από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και  

 

Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Δηλαδή, πριν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Ολοκληρωμένο Πλη-

ροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), θα πρέπει να έχουν λάβει βεβαίωση από τη ΓΓΕΤ ότι το 

επενδυτικό τους σχέδιο είναι καινοτόμο. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι (το επενδυτικό σχέδιο) 

αφορά την ανάπτυξη τεχνολογίας ή και τη διά της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, παραγωγή 

καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών. Για την αξιολόγηση του 

καινοτομικού χαρακτήρα των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης 

από τη ΓΓΕΤ θα συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα εξετάζει τα επενδυτικά σχέδια κατά απόλυτη χρονική 

προτεραιότητα υποβολής τους και η σχετική βεβαίωση ή απόρριψη θα εκδίδεται εντός 45 ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του φακέλου στη ΓΓΕΤ με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Η Αθήνα είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας για το 2018 

Πρωτεύουσα καινοτομίας 2018 ανακηρύχθηκε η Αθήνα, όπως ανακοινώθηκε σε ειδική εκδήλωση στη Λισα-
βόνα, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, Γιώργου Καμίνη, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2018»(European Capital of Innovation 2018), που συνο-
δεύεται  από χρηματικό έπαθλο 1.000.000 ευρώ. 
Η διάκριση «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2018» επιβραβεύει ευρωπαϊκές πόλεις που παράγουν 
και εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Απευθύνεται σε πό-
λεις που αξιοποιούν την καινοτομία για να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα και βιωσιμότητά τους και να προ-
σφέρουν νέες ευκαιρίες στους πολίτες, καθώς και πόλεις που συμβάλλουν στη δημιουργία δυναμικών και-
νοτόμων οικοσυστημάτων και συνεργάζονται με τους πολίτες στη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση δρά-
σεων. Τελικοί φιναλιστ διεκδίκησης του βραβείου ήταν επίσης η Τουλούζη (Γαλλία), το Αμβούργο (Γερμανία), 
η πόλη Λουβέν (Βέλγιο), το Ούμεο (Σουηδία), και το Άαρχους (Δανία). 

Προ των πυλών το πρόγραμμα Roots για χρηματοδότηση καινοτόμων μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων  

Μία επιπλέον εναλλακτική χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναζητούν οργανική και στρα-
τηγική ανάπτυξη, αλλά και ανάδειξη των ανταγωνιστικών επιχειρηματικών τους σχεδίων, θα επιχειρήσει να 
δώσει το πρόγραμμα Roots, που σύντομα ανοίγει τις διαδικτυακές του πύλες και αποτελεί πρωτοβουλία του 
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Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, την Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας (GFCC) και την υποστήριξη του υπουργείου Εξωτερικών.  

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης των εταιρειών σε επενδυτικά κεφάλαια με τους 
κανόνες και τις βέλτιστες πρακτικές που διαμορφώνονται διεθνώς. Μέσα από μια σειρά δράσεων σύνδεσης 
με διεθνή δίκτυα τεχνογνωσίας, το πρόγραμμα στοχεύει τόσο στην αξιολόγηση όσο και στη βελτίωση της 
εξοικείωσης νεοφυών και μικρομεσαίων εταιρειών με τα διαφορετικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία, όσο και 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους επιτρέπουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά την επιχειρηματική 
τους πρόταση σε ενδιαφερόμενους επενδυτές. Παράλληλα, το πρόγραμμα επιδιώκει την ενίσχυση του οικο-
συστήματος της κεφαλαιαγοράς και την αξιοποίηση της δυναμικά διαμορφούμενης διεθνούς τάσης για τη 
χρηματοδότηση του νέου ανταγωνιστικού παραγωγικού ιστού.  

Υποχρέωση Υποβολής Αποδεικτικού Φορολογικής Δήλωσης στο Γ.Ε.Μ.Η. από τις Μη Κε-
φαλαιουχικές 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, σύμ-
φωνα 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 

Πρόσκληση για συμμετοχή επιχειρήσεων σε επίσκεψη που οργανώνει η Αντιπροσωπεία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (24.01.2019) 

Σας γνωρίζουμε ότι η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Γενική 
Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οργανώνει ενημερωτική επίσκεψη στις κεντρικές υπη-
ρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Στην επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 24.01.2019 
θα συμμετέχουν, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της και-
νοτομίας. 
Η θεματική αυτή αποστολή αποτελεί μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες να παρακολουθή-
σουν ενημερωτικές παρουσιάσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, σχετικά με τις Ευρωπαϊκές δράσεις για την καινοτομία, την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προ-
γράμματα, το πρόγραμμα ERASMUS για νέους επιχειρηματίες, την πρόσβαση στις αγορές της Ε.Ε. και τρίτες 
χώρες, το πρόγραμμα Horizon 2020 κλπ., καθώς επίσης και να διεξάγουν χρήσιμες και διαδραστικές συζητή-
σεις. 
Βασική προϋπόθεση αποτελεί αφενός η συμμετοχή για πρώτη φορά σε τέτοια ενημερωτική επίσκεψη και 
αφετέρου η γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει απευθείας τη διαμονή στο ξενοδοχείο (23- 24.01.2019) και το γεύμα στις 
24.01.2019. Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων θα καλυφθεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. 
Όσες επιχειρήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις και θα ήθελαν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμε-
τοχή στην επιχειρηματική αποστολή μπορούν να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Καβάλας στο τηλέφωνο 
2510 222212 (εσωτ. 4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ. 11) κα. Δέσποινα Παρασύρη και στο email 
info@chamberofkavala.gr 

Ιστότοπος ρωσικής τράπεζας Sperbank για αναζήτηση επιχειρηματικής συνεργασίας. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
europe Network, κάνει γνωστό στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μόσχας ενη-
μερώνει με σχετική επιστολή ότι η ρωσική τράπεζα Sberbank, μία από τις σημαντικότερες στη Ρωσία αλλά 
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και στις χώρες ΚΑΕ και ΚΑΚ, έχει δημιουργήσει τον ιστότοπο www.bankofpartners.com, με σκοπό τη διευκό-
λυνση αναζήτησης επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ εισαγωγέων και εξαγωγέων. 
Η χρήση του ιστότοπου είναι δωρεάν και η διαδικασία εγγραφής απλή. Στον ιστότοπο οι ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν αγοραστές ή προμηθευτές για τα προϊόντα τους από όλον τον κόσμο. 
Μέχρι στιγμής ο ιστότοπος χρησιμοποιείται από περίπου 12.500 χρήστες από 112 χώρες με την πλειονότητα 
αυτών να προέρχονται από τη Ρωσία, την Κίνα κ.α. Πέραν της αναζήτησης επιχειρηματικής συνεργασίας, ο 
ιστότοπος προσφέρει και άλλες δυνατότητες όπως η χρήση application για κινητό, υπηρεσίες μετάφρασης 
(ρωσική, αγγλική, κινεζική), παροχή συμβουλευτικών τραπεζικών υπηρεσιών, online chat κλπ. 
Η Sberbank στην προσπάθεια ενίσχυσης του ανωτέρω ιστοτόπου, αναζητά αξιόπιστους συνεργάτες στους 
τομείς της εμπορίας, πιστοποίησης, εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά και νομικής υποστήριξης συμβά-
σεων. 
Εφόσον έχετε ενδιαφέρον μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τη Sberbank στο τηλ: +7 495 500-55-50 
ή website: https://www.sberbank.ru , όπως και στο Γραγείο Ο.Ε.Υ. Μόσχας. 
  
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μόσχας 

Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 09.00-17.00 

Τηλέφωνο: (007495) 5392970 

ΦΑΞ: (007495) 5392974 

Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-moscow@mfa.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 ε-
πιχειρηματικές προσφορές και ζητήσεις.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες ή για να εκδηλώσουν το εν-
διαφέρον 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  

 Ρώσικη εταιρεία του αγροβιομηχανικού τομέα, με κύρια ενασχόληση τις καλλιέργειες ζητάει προμη-

θευτές αγροτικών μηχανημάτων, ανυψωτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων επεξεργασίας σπό-

ρων 

 Εταιρεία από το Ηνωμένο Βασίλειο ζητά από παραγωγό πλαστικοποιημένης στέγης υψηλής ποιότη-

τας και με ανταγωνιστική τιμολόγηση για μακροχρόνια συνεργασία (BRUK20180320003) 

Προσφορές 

 Γερμανική εταιρεία χονδρικής πώλησης καλλυντικών προϊόντων και γάλακτος σε σκόνη αναζητά α-

ντιπροσώπους πωλήσεων και διανομείς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Κίνα (Κωδ. 

BODE20170831001) 

 Πολωνός παραγωγός ελαίου κάνναβης CBD αναζητά διανομείς και αντιπροσώπους (Κωδ. 

BOPL20180913001) 
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Επιχειρηματικές συναντήσεις 

ViniTech-Sifel 2018 International Business Meetings (B2B)  

Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα της Οινοποιίας, της Δενδροκομίας και των Ο-
πωροκηπευτικών στο Μπορντό της Γαλλίας, στο πλαίσιο της ομώνυμης διεθνούς έκθεσης. 

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 επιχει-
ρήσεων των κλάδων της οινοποιίας, της δενδροκομίας και των οπωροκηπευτικών από τις συμμετέχουσες 
χώρες. Η εκδήλωση, που αποτελεί πρωτοβουλία του δικτύου Enterprise Europe Network, θα πραγματοποιη-
θεί παράλληλα με την έκθεση ViniTech-Sifel, δηλαδή μεταξύ 20-22 Νοεμβρίου 2018 στο Μπορντό της Γαλ-
λίας. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ολοκληρωμένης Επιχειρηματικής Υποστήριξης 
“Enterprise Europe Network-Hellas”, προσκαλεί εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ενδιαφέρο-
νται 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 εκδή-
λωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (ViniTech-Sifel 2018 International Business Meetings), ώστε επιχειρή-
σεις 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 

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 Μα-

γιόρκα 

Σε αυτή τη 13η χρόνια διοργάνωσης του Innovation and Tourism International Seminar πρόκειται να αναλύ-
σουμε 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 λειτουρ-
γιών, 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 
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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 προγραμματί-
ζονται 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 ενδιαφέρο-
νται 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 ”. 

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 

   

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 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 Δεκεμ-
βρίου 2018. 
 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

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

 5th ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO στην Αθήνα|07-09 Δεκεμβρίου 2018 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

 ZOOTECHNIA στη Θεσσαλονίκη| 31 Ιανουαρίου -3 Φεβρουαρίου 2019 

 EMITT 2019 στην Κωνσταντινούπολη| 31 Ιανουαρίου-3 Φεβρουαρίου 2019 
  

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. 

 INFACOMA στην Αθήνα, 8-11 Φεβρουαρίου 2019 

 International Fair of Tourism (ITTFA) στο Βελιγράδι|21-24 Φεβρουαρίου 2019 

 TTR Romanian Tourism Fair στο Βουκουρέστι|21-24 Φεβρουαρίου 2019 

 16η ARTOZA στην Αθήνα|22-25 Φεβρουαρίου 2019 
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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 

 2η Ελληνο-Ολλανδική Έκθεση «Ελλάδα Παντού»| 15-17 Μαρτίου 2019 Expo Houten Ολλανδία 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 

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

 2ο Yachting Festival, Παγκόσμια συνάντηση Yachting και θαλάσσιου τουρισμού στη Μαρίνα Αλί-
μου|11-14 Απριλίου 2019  
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