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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 
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Δραστηριότητες Διοίκησης 

44η Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. στη Καβάλα 

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε 

στο Επιμελητήριο Καβάλας η 44 η Γε-

νική Συνέλευση του Επιμελητη ριακού 

Οργανισμού Ανάπτυξης Ελληνικών 

Νησιών- Ε.Ο.Α.Ε.Ν. με την παρουσία 

εκπροσώπων των 19 νησιωτικών Επιμ 

και τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίπ-

πων, ενταγμένο στα μνημεία παγκό-

σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 

UNESCO. που τίμησαν την γενική συ-

νέλευση με την παρουσία τους. Ανα-

φέρθηκε στα ιδιαίτερα προβλήματα 

και τα χαρακτηριστικά των νησιών μας και έθεσε προτάσεις για την άρση από την απομόνωση με σκοπό την 

επίτευξη της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους. 

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυνε ο σεβασμιό-

τατος μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και 

Θάσου κ. Στέφανος, ο κ. κ. Σωτήρης Σκιαδαρέ-

σης πρόεδρος του ΕΟΑΕΝ, ο θεματικός αντιπερι-

φερειάρχης τουρισμού ΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Α-

ντωνιάδης εκπρόσωπος του περιφερειάρχη 

ΑΜΘ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας κ. Δη-

μήτριος Εμμανουηλίδης και κ. Κωνσταντίνος 

Μορφίδης, η Δήμαρχος Καβάλας κα. Δήμητρα 

Τσανάκα και ο κ. Παναγιώτης Αγγελίδης Β’ Αντι-

πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας και εκ-

πρόσωπος του Επιμελητηρίου στον ΕΟΑΕΝ. 

 

Την γενική συνέλευση τίμησε με την παρου-

σία του ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριος Σα-

ντορινιός ο οποίος ανέλυσε το Μεταφορικό 

Ισοδύναμο ως παράγοντα ενίσχυσης της α-

νταγωνιστικότητας των νησιωτικών επιχειρή-

σεων και επεσήμανε τον ρόλο των Επιμελη-

τηρίων ως αρωγών σε αυτή τη προσπάθεια. 

http://www.kcci.gr/
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Μετά από μια αναφορά στα πεπραγ-

μένα και στις επιχειρήσεις που έλαβαν 

μέρος για το 2018, ο υπουργός ανακοί-

νωσε την έναρξη του προγράμματος 

από 1 Ιανουαρίου 2019 για όλα τα νησιά 

της Ελλάδας με την ένταξη και του νη-

σιού της Θάσου.  

Οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων του 

έθεσαν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί 

του θέματος όπως για την εφαρμογή 

του προγράμματος στα εμπορεύματα, την ένταξη του νησιού της Κρήτης στο μεταφορικό ισοδύναμο και την 

επαναφορά του χαμηλού ΦΠΑ σε όλα τα νησιά. Σημαντική ήταν η τοποθέτηση του προέδρου του Επιμελη-

τηρίου της Δράμας και εκπροσώπου της ΚΕΕΕ κ. Στέφανου Γεωργιάδη σχετικά με την εφαρμογή του Μετα-

φορικού Ισοδυνάμου στη μεταφορά των μεταλλουργικών προϊόντων και του μαρμάρου από και προς τα νη-

σιά μας. 

Στα θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ άλ-

λων ήταν επίσης η κυκλική οικονομία και 

η νησιωτικότητα που αναλύθυκε από τον 

κ. Βασίλη Λιόγκα και τα οφέλη και τις α-

ναπτυξιακές προοπτικές από την ίδρυση 

και λειτουργία των υδατοδρομίων από 

τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας κ. 

Γιώργο Παπαφιλίππου.  

Ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, Πρόεδρος Ε-

πιμελητηρίου Έβρου και του Περιφε-

ρειακού Συμβουλίου Επιμελητηρίων 

ΑΜΘ, στην εισήγησή του αναφέρθηκε στο παρεμπόριο και το λαθρεμπόριο στην Ελλάδα, τις επιπτώσεις του 

στην οικονομία καθώς και στους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης.  

Στις τοποθετήσεις τους ο πρόεδρος 

του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. κ. Σωτήρης Σκιαδαρέ-

σης, ο κ. Πάρις Παρασχούδης, πρόε-

δρος των ξενοδόχων Θάσου, ο κ. Ιω-

άννης Μαρκιανός, Πρόεδρος των ε-

νοικιαζόμενων δωματίων ΑΜΘ και ο 

κ. Αναστάσιος Μπίλιας πρόεδρος του 

τουριστικού τμήματος του Επιμελητη-

ρίου Καβάλας μίλησαν σχετικά με τον 

τουρισμό, τις προοπτικές ανάπτυξης, 

τα προβλήματα και τις προτεινόμενες 

λύσεις. 
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Τέλος συζητήθηκαν από τους συνέ-

δρους προτάσεις σχετικά με θέματα ό-

πως το σχολείο εκπαίδευση επαγγελ-

ματιών, το πρότυπο Πιστοποίησης για 

την Αειφόρο Διαχείριση & Ανάπτυξη 

των Παραλιών της Μεσογείου Costa 

Nostrum-Sustainable Beaches και το 

cold ironing ως διαδικασία παροχής ε-

ναλλακτικού ναυτιλιακού καυσίμου.  

Στην Γενική Συνέλευση οι σύνεδροι εί-

χαν την δυνατότητα να επισκεφθούν το Μουσείο Καπνού όπου τους έγινε ξενάγηση από τον πρόεδρο του 

Ινστιτούτου Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού κ. Ιωάννης Βύζικα και τον αρχαιολογικό χώρο των 

Φιλίππων, ενταγμένο στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας της UNESCO.  
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Ασφαλιστικό συνέδριο «Οδηγία IDD & GDPR – Η επόμενη μέρα στην ασφαλιστική διαμε-

σολάβηση» 

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 28ο Ασφαλιστικό Συνέδριό του, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη 

της Καβάλας και οργανώθηκε από το Επιμελητήριο Καβάλας και την insuranceforum.gr και η Insurance 

Innovation. Το συνέδριο αποτέλεσε ευκαιρία συνάντησης για δεκάδες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αλλά 

και στελέχη εταιρειών. 

Σύσσωμη η ασφαλιστική αγορά της Καβάλας 

αλλά και των γύρω περιοχών, βρέθηκε στην 

αίθουσα του Επιμελητηρίου και συμμετείχε 

ενεργά στο συνέδριο, κατά το οποίο συζητή-

θηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν τους 

ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές το τελευ-

ταίο διάστημα. Τίτλος του ασφαλιστικού συ-

νεδρίου ήταν «Οδηγία IDD & GDPR – Η επό-

μενη μέρα στην ασφαλιστική διαμεσολά-

βηση».  

Ενόψει των νέων νομοθετικών συνθηκών, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν εκτενώς στο συνέδριο, οι σημαντι-

κότερες αλλαγές που έχουν επέλθει με την εφαρμογή της Οδηγίας IDD και του Κανονισμού GDPR. Έμπειρα 

στελέχη του κλάδου, αλλά και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων παρευρέθηκαν στο συνέδριο και συζήτησαν 

με τους παρευρισκόμενους όλες τις σχετικές εξελίξεις με το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. 

Περισσότεροι από 100 συμμετέχοντες έδωσαν το παρόν και συνδιαλέχθηκαν με τους ομιλητές του συνεδρίου 

θέτοντάς τους σημαντικά ερωτήματα και θέλοντας να ενημερωθούν για το αύριο που «έρχεται» στο επάγ-

γελμα τους αλλά και το πώς πρέπει να οργανωθούν εγκαίρως προκειμένου να επιβιώσουν στο νέο περιβάλ-

λον που έχει ήδη διαμορφωθεί. 

Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτησε ο κ. 

Μάρκος Δέμπας, Πρόεδρος του Επιμελη-

τηρίου Καβάλας ο οποίος επισήμανε την 

ενεργή συμμετοχή και τον ρόλο των α-

σφαλιστικών διαμεσολαβητών στις λει-

τουργίες του Επιμελητηρίου, και ο κ. Ιω-

άννης Κούτρας, Υπεύθυνος ΓΕΜΗ του Επι-

μελητηρίου Καβάλας και συντονιστής α-

σφαλιστικών συμβούλων στην Ευρωπα-

ϊκή Πίστη, η βοήθεια του οποίου ήταν κα-

θοριστική για την τέλεση του συνεδρίου. 

Στην κεντρική ομιλία του ο Διευθυντής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής, κ. Γεώργιος 

Τσακατούρας, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έρχονται στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση μέσω της εφαρμο-

γής της οδηγίας IDD και στην υποχρεωτική γραφειοκρατική περίοδο που απαιτεί συνεχή τεχνική εκπαίδευση. 
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Ο Δημήτρης Γαβαλάκης, Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Α, Πρόεδρος Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης 

Ε.Ε.Α με την ομιλία του που είχε τίτλο “Η 

Οδηγία IDD και οι θεσμικές αλλαγές που 

επέρχονται στην καθημερινότητα του α-

σφαλιστικού διαμεσολαβητή” τόνισε τα 

νέα δεδομένα που φέρει η Οδηγία και ε-

στίασε στη συγχώνευση των κατηγοριών 

διαμεσολάβησης, ενώ έκλεισε προτείνο-

ντας ψυχραιμία και επαγγελματικότητα 

στους συναδέλφους του. 

Από την πλευρά της η κα. Μυρτώ Χα-

μπάκη, Διεθνή Project Ομίλου & Solvency 

II, ARAG Ελλάδος παρουσίασε στους συμ-

μετέχοντες χρήσιμες λεπτομέρειες για την 

Οδηγία IDD. Με την περιεκτική ομιλία της έκανε αντιληπτό πως η δεοντολογία και το ήθος εξαρτάται από τον 

ίδιο το διαμεσολαβητή και όχι τη νομοθεσία. «Η νομοθεσία ενισχύει και δεν περιορίζει» επισήμανε. 

Πιστή στην παρουσία της για ακόμη ένα συνέδριο η GLASSDRIVE μέσω του Account Manager κ. Σταύρου 

Σαρίκου παρουσίασε στους παρευρισκόμενους πως θα είναι η επόμενη μέρα στα κρύσταλλα αυτοκινήτων 

αλλά και για το μέλλον της αυτοκίνησης. Ο κ. Σαρίκος έκανε εκτενή αναφορά στην παρουσία της GLASSDRIVE 

στην Ελλάδα αλλά και στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της.  

Τιμητική ήταν η παρουσία και ομιλία του Αντι-

στράτηγου ε.α., Ειδικού Ερευνητή και Αναλυτή Η-

λεκτρονικών Εγκλημάτων, συνιδρυτή της GDPR 

Greece κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκη, ο οποίος καθή-

λωσε το κοινό με την εμπειρία του γύρω από το 

διαδικτυακό έγκλημα και τις γνώσεις του στον Κα-

νονισμό GDPR. Μαζί του η κα. Φωτεινή Δημοπού-

λου, Δικηγόρος - LL.M. Ποινικού Δικαίου/ LL.M. Α-

στικού Δικαίου / LL.M. Εγκληματολογίας - Υποψή-

φια Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής 

Ε.Κ.Π.Α. - D.P.O. Executive, η οποία με μία αναλυτική και στοχευμένη παρουσίαση έλυσε κάθε είδους απορία 

γύρω από τον Κανονισμό. 

 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 επι-
μορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλ-
ληλα προσόντα. 
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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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Αναμενόμενα 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: 
 

Επιβράβευση μικρών επιχειρήσεων για διατήρηση-αύξηση προσωπικού 

Χρηματικά βραβεία σε όσες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις διατήρησαν ή αύξησαν το προσωπικό τους 
το προηγούμενο 12μηνο προβλέπει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Επιβραβεύω - Ενισχύω τις Επιχειρήσεις» ο 
προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ. 
Το πρόγραμμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου και το μέγιστο ύψος του βραβείου μπο-
ρεί να ανέλθει στις 10.000 ευρώ. 
Πάντως όσες επιχειρήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις να το λάβουν θα πρέπει, προκειμένου να εισπράξουν 
τη σχετική ενίσχυση, να προχωρήσουν στην πρόσληψη και νέου προσωπικού, ώστε το μισθολογικό κόστος 
των νεοπροσληφθέντων να καλυφθεί με επιδότηση. 

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 και διευκόλυνση ΑμΕΑ 
- Αγορά εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων – Πιστοποίηση - Τεχνικές μελέτες - Κατάρτιση προσωπικού - 
Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου - Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). 
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Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' βαθμού. 

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

Η δράση με τίτλο «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» αφορά στην 
ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελ-
τιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. 
Θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: 

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου 
για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της 

 παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας (προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση)  

 εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης 
προϊόντων 

 δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού  

 μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού  

 δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Ενεργά Προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων 

Δημιουργία μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή/και συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συ-
μπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών 
εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους. - Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), συ-
μπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών 
εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους. - Επεκτάσεις Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομέ-
νης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων 
για τη λειτουργία τους, εφόσον προβλέπονται στο οικείο επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ ως υποδομές τελικής διά-
θεσης υπολειμμάτων στο πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. - Εργασίες αρχαιολογίας, ως υ-
ποέργο με δικαιούχο εταίρο την οικεία Εφορεία αρχαιοτήτων. - Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ. - Αγορά εδαφικών 
εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα, εφόσον οι διαδικασίες απόκτησης της γης βαίνουν 
προς ολοκλήρωση (έκδοση απόφασης ορισμού τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης ή προσύμφωνα αγοράς. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 16/11/2018 - 30/12/2019 

Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης 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 
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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 
 

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 
 

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για την απασχόληση 6.000 ανέργων έως 39 ετών ΠΕ, ΤΕ, σε κλάδους 

«έξυπνης» εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απα-
σχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλά-
δους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγι-
κής δραστηριότητας. 
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, μέσω της 
πρόσληψης έξι χιλιάδων (6.000) άνεργων επιστημόνων, κατόχων πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή/και 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ηλικίας έως 39 ετών. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν 
τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, στους 
τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας. 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
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Εξοικονομώ ΙΙ: Νέο εγχειρίδιο διαχείρισης αιτήσεων μετά την έκδοση της απόφασης υπα-
γωγής 
Αντικαταστάθηκε με νέα έκδοση το εγχειρίδιο που αφορά στη Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Από-
φασης Υπαγωγής, το οποίο εμπλουτίζεται με τροποποιήσεις και βελτιώσεις που έχουν επέλθει στο πληρο-
φοριακό σύστημα. 
Επισημαίνονται ιδιαίτερα οι αλλαγές στη δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων προμηθευτών/προκαταβο-
λών, όπως και κατά την φάση υλοποίησης παρεμβάσεων (τρέχουσα κατάσταση αίτησης 07) στην Καρτέλα Β’ 
«Παραστατικά – Λοιπά έξοδα» όπου δηλώνονται τα Καταβληθέντα Ίδια Κεφάλαια. 

Κατεβάστε το εγχειρίδιο. 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Το Early Warning Greece (Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης για την Ελλάδα) 

Το Early Warning Greece (Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης για την Ελλάδα) αποτελεί ένα ευρωπαϊκό 

πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρήσεων σε δυσχέρεια, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ (Πρόγραμμα 

COSME/COS-Early WarningEU-2014-4-01) και την αντίστοιχη διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

(EASME)της Ευρ. Επιτροπής, και υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΕΕΑ. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί αποκλειστικά στη δημιουργία ενός εργαλείου παροχής δωρεάν μέντορινγκ και υ-

ποστήριξης μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξ αιτίας της ύφεσης της μειωμένη κατα-

νάλωσης, της συσσώρευσης οικονομικών υποχρεώσεων, μείωσης μεριδίου αγοράς και άλλων συναφών δυ-

σκολιών. Πρόκειται για ένα μηχανισμό άμεσης, εμπιστευτικής και δωρεάν υπηρεσία μέντορινγκ το οποίο 

αντιμετωπίζει προβλήματα. Το ΙΜΕ ΓΣΕΩΕΕ στο πλαίσιο του πιλοτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Early 

Warning Europe προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ υποστήριξη σε επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα παρέχονται: Διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης με εξει-

δικευμένος συμβούλους. Καθοδήγηση και παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της 

επιχείρησης, καθώς και για την αντιμετώπιση οικονομικών δυσχερειών (εξωδικαστικός μηχανισμός, κόκκινα 

δάνεια κ.λ.π.) σε συνεργασία και με έμπειρα στελέχη της αγοράς (σύμβουλοι επιχειρήσεων, στελέχη επιχει-

ρήσεων, νομικοί σύμβουλοι κ.λ.π.) που παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Για περισσότερες πληρο-

φορίες: Θεσσαλονίκη τηλ 2310545967 και στο email diktyo@imegsevee.gr, www.earlywarning.gr  

Ασφαλιστική ενημερότητα για τους αυτοαπασχολούμενους με ληξιπρόθεσμα 

 Τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε ανέργους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες με ληξιπρόθε-
σμες οφειλές, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για τις 
εισφορές, με στόχο την πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε προγράμματα «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαι-
ρίας». 
Παράλληλα, καθορίζεται και για τους έμμισθους δικηγόρους η ελάχιστη εισφορά των 117,2 ευρώ το μήνα 
για κύρια ασφάλιση, ενώ καταργείται αναδρομικά από 1/7/2011 η  ειδική εισφορά 1% υπέρ του ΟΑΕΔ που 
είχε επιβληθεί στους εργαζομένους στις τράπεζες. 
Αναλυτικά, με τροπολογία προβλέπεται η δυνατότητα σε άνεργους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες να 
συμμετάσχουν σε προγράμματα επανένταξης, χορηγώντας τους ενημερότητα, παρά τα ληξιπρόθεσμα χρέη 
προς τον ΕΦΚΑ, εφόσον καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές. Συγκεκριμένα, προβλέπει πως οι άνεργοι, 
πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες, που εντάσσονται σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας του ΟΑΕΔ, θα αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα και θα παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη 
τη διάρκεια ισχύος των προγραμμάτων, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους 
υποχρεώσεις, ακόμη και αν οφείλουν εισφορές και δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. Από 
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την επιχορήγηση του ΟΑΕΔ παρακρατείται ποσοστό 25% που αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των 
οφειλών τους. 

Ξεκινά η διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών στον ΕΦΚΑ  

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι πρώτες αποφάσεις σχετικά με τη διαγραφή οφειλών και απαλλαγή ασφαλισμέ-
νων από πρόσθετα τέλη ή τόκους λόγω εύλογης αμφιβολίας. 
Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ αναμένεται να ανοίξει εντός Δεκεμβρίου και θα δέχεται τις αιτήσεις 
διαγραφής παλαιών οφειλών. 
Δημοσιευθήκαν τρεις υπουργικές αποφάσεις, που αφορούν τη διαγραφή των οφειλών.  
Οι αποφάσεις αφορούν ασφαλισμένους στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ, ασφαλισμένους από 1.1.1993 με παράλληλη 
ασφάλιση μέχρι 31.12.2016 σε πρώην Φορείς Ασφάλισης και ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και του πρώην 
ΟΓΑ, λόγω δραστηριοποίησης σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες 
πατήστε  

 Ξεπέρασαν τα 2,6 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που κατέβαλλε το Δημόσιο 

Από τα σχεδόν 2 δισ. ευρώ που ανέρχονταν τον Ιούλιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον 
ιδιωτικό τομέα, καταβλήθηκαν 286,6 εκατ. ευρώ για εκκρεμείς επιστροφές φόρων και για εκκρεμείς συντά-
ξεις. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με τις ενισχύσεις πι-
στώσεων - επιχορηγήσεις και πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου για τον μήνα Ιούλιο 
2018, για την καταβολή εκκρεμών συντάξεων διατέθηκε το ποσό των 67,8 εκατ. ευρώ. 
Για αποπληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών φορέων του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα καταβλήθηκαν 
72,3 εκατ. ευρώ, ενώ για εκκρεμείς επιστροφές φόρων καταβλήθηκε το ποσό των 146,5 εκατ. ευρώ. 
Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα ανερχόταν 
τον Ιούλιο σε 1,934 δισ. ευρώ έναντι 2,018 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανέρ-
χονταν σε 790 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο έναντι 706 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο. 

ΙΟΒΕ Ετήσια Έκθεση Επιχειρηματικότητας 2017-2018: Λιγότερα νέα εγχειρήματα, βελτί-

ωση στις προοπτικές απασχόλησης 

Το ΙΟΒΕ, συνεχίζοντας τη συμμετοχή του στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM), δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2017-2018. Η έ-

ρευνα του GEM αναλύει διάφορες πτυχές και διαστάσεις της επιχειρηματικότητας, συνεισφέροντας έτσι στην 

θεωρητική και εμπειρική έρευνα για την υποστήριξη και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. 

Όπως προκύπτει από την έκθεση, το 2017 το ποσοστό του πληθυσμού 18-64 ετών της χώρας που βρισκόταν 

στα αρχικά στάδια έναρξης μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, μειώθηκε στο 

4,8% (περίπου 320 χιλιάδες άτομα), έναντι 5,7% το 2016. Ωστόσο, η υποχώρηση αυτή συνδυάζεται και με  δι-

εύρυνση στο 4,7% του πληθυσμού (310 χιλιάδες άτομα) του ποσοστού των ατόμων που διέκοψαν την επι-

χειρηματική τους δραστηριότητα (έναντι 3,8% το 2016), κυρίως λόγω έλλειψης κερδοφορίας. 

Η επίδοση αυτή είναι μία από τις χαμηλότερες διαχρονικά επιδόσεις της χώρας (2003-2017: 6,9%), ενώ 

κινείται χαμηλότερα και από τον μέσο όρο των χωρών καινοτομίας (2017: 9,2%), δηλαδή των περισσότερων 

αναπτυγμένων χωρών του κόσμου, στις οποίες ανήκει και η Ελλάδα. Διαφαίνεται έτσι ότι παρά τη σταθερο-

ποίηση της οικονομίας, οι έντονες αβεβαιότητες παρέμειναν ισχυρές και επηρέασαν τη νέα επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση την προηγούμενη χρονιά. Ταυτόχρονα όμως σημειώθηκε και μία μικρή αύξηση της προ-

σφοράς εξαρτημένης εργασίας, με την ανεργία να περιορίζεται ελαφρώς. 
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Τέθηκε σε λειτουργία το μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών 

Σε λειτουργία τέθηκε  η ηλεκτρονική εφαρμογή με τίτλο «Μητρώο Τουριστικών Πλοίων και Μικρών Σκαφών» 

(e-Μητρώο Πλοίων) στο δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr - στην ενότητα «Υπηρεσίες προς πολίτες» 

και στην ενότητα «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις»). 

Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η είσοδος των χρηστών στην εφαρμογή πραγμα-

τοποιείται μέσω των προσωπικών κωδικών TAXISΝET που διαθέτουν. Η δημιουργία του «e-Μητρώου 

Πλοίων», έχει ως στόχο την καταχώριση όλων των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών σε μία ηλεκτρο-

νική εφαρμογή, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι συναλλασσόμενοι αλλά και οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., του 

υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου οι διαδικα-

σίες που αφορούν την εγγραφή ή και εκμετάλλευση των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών, να πραγ-

ματοποιούνται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

Στο «e-Μητρώο Πλοίων» καταχωρούνται τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελμα-

τικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια. Η κατα-

χώριση στο μητρώο γίνεται ανά πλοίο με ευθύνη του πλοιοκτήτη, εφοπλιστή ή ιδιοκτήτη. Οι διαδικασίες, οι 

όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του «e-Mητρώου 

Πλοίων» ορίζονται στην αριθ. ΠΟΛ 1209/2018 (ΦΕΚ Β΄5092/14.11.2018) απόφαση των υπουργών Οικονομι-

κών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες για 

τη λειτουργία της εφαρμογής και την καταχώριση των πλοίων και σκαφών σε αυτήν, στην ενότητα «Συχνές 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις» καθώς και στις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής για το ρόλο «Φορολογούμενος» που 

έχουν αναρτηθεί επίσης στο δικτυακό τόπο της Α.Α.ΔΕ (www.aade.gr). 

Η ΠΟΒΑΚΩ αντίθετη στη παραβατικότητα  
Μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε τις τελευταίες μέρες γύρω από την εξάρθρωση δικτύου παράνομης 
διακίνησης χρυσού και τις υπερβολές και ανακρίβειες που διακινούνται από κάποια ΜΜΕ, είμαστε υποχρε-
ωμένοι να ξεκαθαρίσουμε τα παρακάτω: 
1. Ο ενεχυροδανεισμός δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση συστατικό στοιχείο της ελληνικής αργυροχρυσο-
χοΐας, που αντικείμενό της είναι η δημιουργία τεχνουργημάτων και όχι η καταστροφή τους. 
2. Προφανώς οι χιλιάδες νόμιμες επιχειρήσεις του χώρου μας και η ελληνική οικονομία γενικότερα, κανένα 
όφελος δεν έχουν από τέτοιου είδους πρακτικές, που προάγουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος τους. 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών, εκφράζοντας 
όλο αυτό το ζωτικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, δηλώνει ότι απορρίπτει αυτό το παρά-
νομο και παρασιτικό κομμάτι, που έστω και έμμεσα προσβάλει τον κλάδο της ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας, 
με τα 6.000 χρόνια δημιουργικής ιστορίας. 

Υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση της e-Πολεοδομίας 
Ενεργοποιείται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη, η «Ηλεκτρονική 
Πολεοδομία» (e-Πολεοδομία 3), που, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, προσφέρει σε δημόσια διοίκηση και πολίτες «ά-
μεση, σφαιρική και απολύτως έγκυρη ενημέρωση για τα πολεοδομικά δεδομένα κάθε σημείου της Επικρά-
τειας». 
Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα θα επιτρέπει στους φορείς του δημοσίου, τους μηχανικούς ή άλλους ενδια-
φερόμενους ιδιώτες να πληροφορούνται με ένα «κλικ» τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης για κάθε 
ακίνητο και γενικότερα τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, που 
προσδιορίζουν το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή προστασίας της ακίνητης περιουσίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
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Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), Εφαρμογή του Ν. 4496/2017 όπως τροποποιεί το 
Ν. 2939/2001 
Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μεριμνά για την οργά-
νωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι 
οι παραγωγοί των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, που εντάσσονται στην Εναλλακτική Διαχείριση (πλην 
των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)). Η εγγραφή των παραγωγών στο μητρώο 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς τους και για τη συμμετοχή τους σε 
δημόσιους διαγωνισμούς. 
Πιο συγκεκριμένα, το Ε.Μ.ΠΑ. αποτελεί επιχειρησιακό εργαλείο για τη συστηματική παρακολούθηση της τή-
ρησης από τους παραγωγούς συσκευασιών και άλλων προϊόντων, των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας 
σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ανωτέρω προϊόντων. Ειδικότερα το Ε.Μ.ΠΑ. αποσκοπεί: 
α) στη συλλογή πληροφοριών και την αξιολόγησή τους, σχετικά με τις ποσότητες και το είδος των συσκευα-
σιών και άλλων προϊόντων που διατίθενται στην ελληνική αγορά, 
β) στη σύνδεση για ανταλλαγή πληροφοριών με τα εθνικά μητρώα παραγωγών άλλων κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
γ) στη δημοσιοποίηση πληροφοριών ιδιαίτερα προς τους χρήστες/ καταναλωτές καθώς και προς κάθε ενδια-
φερόμενο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. 
Η διαδικασία εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων καθορίζεται με την με αρ. οικ. 181504/16 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2454 Β/9-8-16). 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

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 

«Τι κάνει η Ευρώπη για μένα» Ο νέος διαδικτυακός τόπος  για τη θετική επίδραση της ΕΕ 

στο δρόμο για τις Ευρωεκλογές 2019 

Έναν πρωτοποριακό νέο δικτυακό τόπο που α-

ναδεικνύει τη θετική επίδραση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για κάθε πολίτη ξεχωριστά παρουσίασε 

σήμερα ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Α-

ντόνιο Ταγιάνι. 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του Ευ-

ρωβαρόμετρου, που δημοσιεύθηκε τον περα-

σμένο μήνα, το 68% των ερωτηθέντων συμφώ-

νησε ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από την έ-

νταξή της στην ΕΕ. Ωστόσο, ελάχιστες είναι οι 

προσπάθειες που έχουν γίνει προκειμένου τα οφέλη της ένταξης στην ΕΕ να γίνουν αισθητά από τους απλούς 
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πολίτες. Στο διάστημα μέχρι τις Ευρωεκλογές του ερχόμενου Μαΐου, αυτός ο ιστότοπος θα απεικονίζει τον 

βαθμό στον οποίο η ΕΕ κάνει τη διαφορά. 

Ο διαδραστικός, πολύγλωσσος διαδικτυακός τόπος «Τι κάνει η Ευρώπη για μένα», ο οποίος δημιουργήθηκε 

από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ, εκθέτει εκατοντάδες, εύκολα στην ανάγνωση, μίας σελίδας σημειώματα 

με παραδείγματα για τη θετική διαφορά που κάνει η ΕΕ στη ζωή των πολιτών. Οι χρήστες μπορούν εύκολα 

να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι κάνει η Ευρώπη για την περιοχή τους, το επάγγελμά τους ή 

το αγαπημένο τους χόμπι. 

Για να επισκεφθείτε την σελίδα πατήστε εδώ 

Πρόγραμμα Εγγυήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία (Employment and Social Innovation) (EaSI 

Guarantee Facility) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ») 

Η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τα περιθώρια ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρή-

σεων και με πρόθεση να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην προώθηση της υ-

γιούς ανάπτυξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων -ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία-, υπέγραψε με το Ευ-

ρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (εφεξής ΕΤαΕ)  συμφωνία συνολικού ύψους €40.000.000, για τη χρηματοδό-

τηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. για την απασχόληση και κοι-

νωνική καινοτομία (EaSI). 

Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΕΤαΕ θα παράσχει εγγυήσεις προς την  Εθνική Τράπεζα, δίνοντάς 

της τη δυνατότητα να διαθέσει μικροπιστώσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που, σε διαφορετική περίπτωση, 

δεν θα ήταν σε θέση να λάβουν χρηματοδότηση ή να παρέχει χρηματοδοτήσεις με μειωμένο επιτόκιο λόγω 

των παρεχόμενων εγγυήσεων. 

Ειδικότερα μέσω του προγράμματος EaSI, επιδιώκεται η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την πρόσβαση 

δικαιούχων σε μικροπιστώσεις μέχρι €25.000 με την εγγύηση του ΕΤαΕ, για κάλυψη αναγκών τόσο κεφα-

λαίου κίνησης μέσω ανακυκλούμενου ορίου ή/και εφάπαξ χρηματοδότησης όσο και  χρηματοδότησης αγο-

ράς παγίων στοιχείων. Παράλληλα, στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται και η παροχή εστιασμένων προ-

γραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (υπηρεσίες 

Mentoring) στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. 

Επιχειρηματικές αποστολές 

Επιχειρηματική Αποστολή στη Βραζιλία στον κλάδο Τροφίμων & Ποτών, 11-15 Μαρτίου 

2019, με την υποστήριξη του δικτύου Enterprise Europe Network 

Ο Εθνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών της Βραζιλίας (CNI) με την υποστήριξη του Ιταλικού Συνδέσμου Βιομη-

χανιών (SICINDUSTRIA), την Ιταλική κοινοπραξία EEN (Bridgeconomies) και την Αναπτυξιακή Δυτικής Μα-

κεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ, όλοι μέλη του δικτύου "Enterprise Europe Network" διοργανώνουν Επιχειρηματική 

Αποστολή στη Βραζιλία, από 11 έως 15 Μαρτίου 2019. 
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Στόχος της Επιχειρηματικής Αποστολής είναι η προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ ευρωπα-

ϊκών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της Βραζιλίας. Την εκδήλωση θα στηρίξει ενεργά και η Τομεακή Ο-

μάδα Αγροδιατροφής (Sector Group Agrofood) του δικτύου Enterprise Europe Network, μέλος της οποίας 

είναι η ΑΝΚΟ ενώ, παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες mentoring στο δίκτυο Enterprise Europe Network της Βρα-

ζιλίας. 

Η Επιχειρηματική Αποστολή θα λάβει χώρα σε τρεις μεγάλες πόλης της Βραζιλίας, το Σάο Πάολο, το Μπέλο 

Οριζόντε και την Κουριτίμπα, όπου και θα γίνουν προγραμματισμένες, κατ' ιδίαν, συναντήσεις (Β2Β). 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρω-

παϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network στο τηλέφωνο 2510 

222212 (εσωτ. 4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ.11) κα. Δέσποινα Παρασύρη 

Επιχειρηματική αποστολή στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη από την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας και την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης  

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Τεχνόπολη Θεσσαλο-

νίκης και  την υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου 

Ελλάδος, καθώς και άλλων φορέων της περιοχής συνδιοργανώνει επιχειρηματική αποστολή στις εγκαταστά-

σεις του CERN, του κορυφαίου ευρωπαϊκού ερευνητικού οργανισμού στη Γενεύη, στις 10 και τις 11 Ιανουα-

ρίου 2019. 

Η αποστολή στοχεύει στην ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων των επιχειρήσεων με το CERN. Αρχικά, θα παρου-

σιαστούν οι τεχνολογίες, τα προϊόντα, οι λύσεις και οι υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις της Περιφέ-

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ενδιαφέρουν το CERN. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν 

σχετικά  με τις διαδικασίες προμηθειών για τις άμεσες ή μεσοπρόθεσμες ανάγκες του CERN, ώστε μέσα από 

στοχευμένες Β2Β συναντήσεις να δημιουργηθούν γέφυρες εμπορικής συνεργασίας. 

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  
 Τούρκικη εταιρεία ζητά συνεργασία: Ο κ. Hamed Abbar, υπεύθυνος εξαγωγών της τούρκικης εται-

ρείας CASSORE SOFA, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εξαγωγή μοντέρνων, ξύλινων 
και χειροποίητων επίπλων από το 1989, δήλωσε ενδιαφέρον για ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων 
με ελληνικές εταιρίες και επιθυμεί την δημοσιοποίηση αυτού του αιτήματος ώστε να γίνει γνωστή 
στα μέλη του επιμελητηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες: www.cassore.com  

 Η ιαπωνική εταιρεία «Κ.KOBAYASHI & CO» είναι μια από τις σημαντικότερες εισαγωγικές εταιρείες 
στον τομέα των τροφίμων στην Ιαπωνία. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1883 και πραγματοποιεί εισαγωγές 
από όλο τον κόσμο, ειδικά στον τομέα των μπαχαρικών και τον βοτάνων για αφεψήματα, κατέχοντας 
το μεγαλύτερο μερίδιο στην Ιαπωνία. Η εταιρεία εισάγει φιστίκια από την Ιταλία και θα επιθυμούσε 
να αναπτύξει συνεργασία με Έλληνες εξαγωγείς ξηρών καρπών και συγκεκριμένα μπαχαρικών και 
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βοτάνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση του Γραφείου ΟΕΥ στο Τόκυο (ecocom-tokyo@mfa.gr) 

 Η εταιρεία «Daihachi Snacks Co., Ltd» μια πρωτίστως εξαγωγική εταιρεία αλλά και από τις σημαντι-
κότερες εταιρείες εισαγωγής τροφίμων στην Osaka Ιαπωνίας, αναζητά συνεργασία με ελληνικές επι-
χειρήσεις εξαγωγών βοτάνων για αφεψήματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο τσάι του βουνού και στο 
δίκταμο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση του Γραφείου ΟΕΥ στο Τόκυο (ecocom-tokyo@mfa.gr) 

Προσφορές 

 Σερβική εταιρεία επεξεργασίας μετάλλων και παραγωγός διαφόρων ειδών μεταλλικών καπακιών και 

μεταλλικών δοχείων αναζητά αντιπροσώπους πωλήσεων. (Κωδ. BORS20161207002) 

 Σερβική εταιρεία λιανικής πώλησης ανταλλακτικών και εξοπλισμού για εμπορικά και ειδικά οχήματα 

προσφέρει συμφωνία franchise. (Κωδ. BORS20181024002) 

Εκθέσεις 

4ος Πανελλήνιος διαγωνισμός Greek Chef 2019, στις 1-4 Φεβρουαρίου 2019 

Η 6η ΕΞΠΟΤΡΟΦ υποδέχεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τους καλύτερους σεφ από τις σχολές μαγειρικής 

της χώρας, αλλά και επαγγελματίες σεφ, στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Greek Chef 2019». Σε συνεργασία 

με το Chef Club Κρήτης και τις λέσχες Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, Κέρκυρας, Πελοποννήσου, συνδιοργανώ-

νουν τον μεγαλύτερο διαγωνισμό μαγειρικής που φιλοδοξεί να αναδείξει τους επόμενους μεγάλους σεφ της 

χώρας. 

Ο μαγειρικός διαγωνισμός που έγινε θεσμός, θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της 6ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί 1 έως τις 4 Φεβρουαρίου 2019 στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό. Με κύριο 

στόχο να προβάλουν τα τοπικά προϊόντα, την ελληνική κουζίνα και τη μεσογειακή διατροφή, οι συμμετέχο-

ντες και φέτος θα επιστρατεύσουν την φαντασία τους και την δημιουργικότητα τους για να εντυπωσιάσουν 

τους διακεκριμένους  Έλληνες Chef που θα βρίσκονται στην κριτική επιτροπή. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ   

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 

 Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Αγροτικών Παραδοσιακών Προϊόντων, International Green Week 
Berlin 2019| 18-27 Ιανουαρίου 2019 

 ZOOTECHNIA στη Θεσσαλονίκη| 31 Ιανουαρίου -3 Φεβρουαρίου 2019 

 EMITT 2019 στην Κωνσταντινούπολη| 31 Ιανουαρίου-3 Φεβρουαρίου 2019 
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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 
 

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  

 

Επισκεφθείτε την σε-

λίδα του Επιμελητηρίου 

Καβάλας  www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη 
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