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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΓΟΡΑΣ(ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12/2018 11.00 – 15.00 

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/12/2018 08.30 – 14.00  &  17.30 – 21.00 

ΤΡΙΤΗ 18/12/2018 08.30 – 14.00  &  17.30 – 21.00 

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12/2018 08.30 – 14.00  &  17.30 – 21.00 

ΠΕΜΠΤΗ 20/12/2018 08.30 – 14.00  &  17.30 – 21.00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/12/2018  08.30 – 14.00  &  17.30 – 21.00 

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/12/2018 08.30 – 15.00   

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/12/2018 11.00 – 18.00* 

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/12/2018 (παραμονή) 08.30 – 17.00 

ΤΡΙΤΗ 25/12/2018 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/12/2018 ΑΡΓΙΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 27/12/2018  08.30 – 14.00  &  17.30 – 21.00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/12/2018 08.30 – 14.00  &  17.30 – 21.00 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/12/2018 08.30 – 15.00   

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/12/2018  11.00 – 18.00 

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/12/2018 (παραμονή) 08.30 – 17.00 

ΤΡΙΤΗ 01/01/2019  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 02/01/2019 
ΚΛΕΙΣΤΑ* (σε αντικατάσταση της                                   
Κυριακής 23/12/2018) 

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
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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Απολογισμός του συνεδρίου «Ο καπνός στην ιστορία: οικονομικές, κοινωνικές και πολιτι-

σμικές προσεγγίσεις» 

Στις 7-9 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιή-
θηκε στην Καβάλα το 1ο Επιστημονικό Συνέ-
δριο με τίτλο «Ο καπνός στην ιστορία: οικο-
νομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προ-
σεγγίσεις». Το συνέδριο διοργανώθηκε από 
το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ι-
στορίας Καπνού σε συνεργασία με τη Σχολή 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το 
Πανεπιστήμιο του Αμβούργου (Τμήμα Γλωσ-
σών, Λογοτεχνίας και Μέσων II) και το Ελλη-
νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΜΠΣ Δημόσια Ι-
στορία), ενώ εντάχθηκε στις εκδηλώσεις του 
Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς 2018. Υποστηρίχθηκε δε από τον Δήμο 
και το Επιμελητήριο Καβάλας.  
Στην έναρξη του συνεδρίου παρευρέθηκαν η υπουργός Μακεδονίας Θράκης Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευ-
τές, επικεφαλής και εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αυτοδιοικητικών αρχών, των επιμελητη-
ρίων, συλλόγων εργαζομένων και του επιχειρηματικού κόσμου. Πρέπει να σημειωθεί ότι, εκτός των άλλων, 
χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι των τριών ιστορικών κοινοτήτων της Καβάλας (Ισραηλιτική, Αρμενική 

και Μουσουλμανική), 
ενώ προβλήθηκε μα-
γνητοσκοπημένο μή-
νυμα του γιού του 
πρωτεργάτη του σο-
σιαλιστικού εργατι-
κού κινήματος στην 
Ελλάδα Αβραάμ Μπε-
ναρόγια. Στο ίδιο 
πλαίσιο τιμήθηκε από 
το  ΙΚΚΙΚ ο Θεοχάρης Ι-
ορδανίδης, ένας από 
τους τελευταίους ε-
μπειρογνώμονες κα-
πνού.  
Στο συνέδριο συμμε-
τείχαν 47 εισηγητές, 

καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, καθώς και ώριμοι και νέοι ερευνητές από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό. Ανακοινώθηκαν 42 συνολικά εισηγήσεις σε 11 θεματικές συνεδρίες και μία συζήτηση στρογγυλής 
τράπεζας. Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν, εκτός από τους ειδικούς επιστήμονες, φοιτητές και 
φοιτήτριες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και πλήθος κόσμου. 
Δεδομένου ότι συνιστά την πρώτη μεγάλης κλίμακας επιστημονική διοργάνωση πάνω στην ιστορία του κα-
πνού στην Ευρώπη, στο συνέδριο αναδείχθηκαν όχι μόνο οι υφιστάμενες οπτικές και κατατέθηκαν οι γνώσεις 
και τα πορίσματα των ολοκληρωμένων και τρεχουσών επιστημονικών ερευνών, αλλά και αναφάνηκαν τα 
κενά και οι προοπτικές, ενώ τέθηκαν νέα ερευνητικά ζητήματα και ερωτήματα. Εκτός από τον πολύ-επιστη-
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μονικό και δι-επιστημονικό χαρακτήρα των θεματικών συνεδριών και του διαλόγου, αναδείχθηκαν οι ποικί-
λες εκφάνσεις του καπνού ως ιστορικού φαινομένου: όχι μόνο οι τοπικότητες, αλλά και η διεθνικότητα και η 
παγκοσμιότητα στα πολλαπλά επίπεδα των επιστημονικών αναλύσεων και επιστημολογικών θεωρήσεων. Ι-
στορικοί διαφόρων ειδικοτήτων, οικονομολόγοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, φιλόλογοι, λαογράφοι και κοινω-
νικοί ανθρωπολόγοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, να συζητήσουν 
και να αντιπαραθέσουν τη μεθοδολογία και την προβληματική τους και να συμβάλουν στη διάνοιξη νέων 
ερευνητικών δρόμων. Αναδείχθηκε το ζήτημα της διάσωσης και αξιοποίησης της πολιτισμικής κληρονομιάς 
του καπνού και ιδίως του σημαντικού κτιριακού αποθέματος, δηλαδή των καπναποθηκών, και του μηχανο-
λογικού-εργαλειακού εξοπλισμού τους.  
Ιδιαίτερα κρίσιμη υπήρξε η συζήτηση για την οργάνωση, καταγραφή, ταξινόμηση και ψηφιοποίηση των ιστο-
ρικών αρχείων καπνού, με έμφαση στα αρχεία της Καβάλας, τα οποία μέχρι τώρα, σε μεγάλο βαθμό, παρα-
μένουν αναξιοποίητα. Τέλος, συζητήθηκαν η προοπτική της διοργάνωσης ανάλογων συνεδρίων στο εγγύς 
μέλλον και οι δυνατότητες να συγκροτηθεί στην Καβάλα ένα διεθνές ερευνητικό κέντρο για την ιστορία του 
καπνού, το οποίο θα αξιοποιεί συστηματικά τις πλούσιες αρχειακές συλλογές της ευρύτερης περιοχής. 
Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου ευχαριστεί θερμά τους εισηγητές και τις εισηγή-
τριες για το υψηλό επίπεδο των παρουσιάσεών τους και για τις πολύ γόνιμες συζητήσεις που πραγματοποι-
ήθηκαν. Τέλος, ευχαριστεί τους πολίτες της Καβάλας και της περιφέρειας για το ενδιαφέρον και τη μαζική 
τους προσέλευση, η οποία ξεπέρασε κάθε προσδοκία.        

 Ένα άγχος δρόμος. Ας μιλήσουμε με ηρεμία για επιτυχία, με πίεση χρόνου και οικονομική 
ανασφάλεια. 
Πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου στο 
Επιμελητήριο Καβάλας από τον Σύλλογο Λο-
γιστών-Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελ-
ματιών Καβάλας, σε συνεργασία με την 
nlpgreece®,  βιωματική διάλεξη με εισηγητές 
την κα. Ευθυμιάδου Αλεξάνδρα, PhD Global 
NLP Master Trainer και την κα. Καραïσαρλή 
Ουρανία, Πιστοποιημένη NLP Practitioner με 
τίτλο «Ένα άγχος δρόμος. Ας μιλήσουμε με η-
ρεμία για επιτυχία, με πίεση χρόνου και οικο-
νομική ανασφάλεια.» 
Το άγχος είναι μια λέξη απόλυτα ελληνική. 
Για την ακρίβεια είναι μια λέξη με αρχαιοελ-
ληνικές καταβολές, προερχόμενη από το 
ρήμα άγχω, που σημαίνει σφίγγω το λαιμό. Σύμφωνα με το Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (NLP) που με-
λετά την δομή μιας ανθρώπινης συμπεριφοράς, μιας συνήθειας ή μιας αντίδρασης, το μυαλό μας, το σώμα 
μας και τα συναισθήματά μας, συνδέονται με τρόπο που αφηγούνται κάθε λεπτό μια ιστορία. Συχνά η 

γλώσσα αυτή των συναισθημάτων που χρησι-
μοποιείται -αν και οικεία όσα και τα χρόνια 
ζωής μας- παραμένει ανεξερεύνητη, δέχεται 
διάφορες ερμηνείες ανάλογα με τον άν-
θρωπο και το πώς έχει εκπαιδευτεί να σκέ-
φτεται.  
Στη διάλεξη αναλύθηκαν οι μηχανισμοί του 
μυαλού που ανοίγουν δυνατότητες στον 
τρόπο που σκεφτόμαστε, ενώ την ίδια στιγμή 
μπορεί να δημιουργούν παγίδες, οι τεχνικές 
μέσω των οποίων το σώμα μας δίνει πληρο-
φορίες για το πώς πραγματικά σκέφτεται το 
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μυαλό μας, οι τεχνικές επεξεργασίας  αυτής της πληροφορίας και οι τρόποι με τον οποίο αντιμετωπίζουμε 
καταστάσεις καθώς και πόσο στρες χρειάζεται για να βρούμε τα όρια και τα εμπόδια του νου μας. 
 

Βεβαιώσεις άσκησης καθηκόντων Τεχνικών Ασφαλείας 

Με την ολοκλήρωση των δύο κύκλων των Σεμι-
ναρίων Τεχνικών Ασφαλείας πραγματοποιή-
θηκε η απονομή των βεβαιώσεων στα μέλη του 
Επιμελητηρίου Καβάλας που παρακολούθησαν 
το σεμινάριο και έχουν δικαίωμα να ασκήσουν 
τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχεί-
ρησή τους. Την απονομή των βεβαιώσεων 
πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου κ. Μάρκος Δέμπας. 
Το Επιμελητήριο συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις 
για σεμινάρια τεχνικών ασφαλείας Β’ και Γ’ κα-
τηγορίας  τα οποία θα πραγματοποιηθούν το 
2019.  

Διοργάνωση προγράμματος κατάρτισης στην τέχνη του ζαχαροπλάστη 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, αρωγός στην 
προσπάθεια κατοχύρωσης των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών 
του, διοργάνωσε και πραγματοποίησε, για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε συνεργασία με 
το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλας και το 
ΚΕΚ Θησέας, πρόγραμμα κατάρτισης και 
πιστοποίησης στη τέχνη του ζαχαροπλάστη. 
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 
απέκτησαν την διαπίστευση 17024:2012 του 
ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) η 
οποία είναι η ανώτερη σε εθνικό επίπεδο. Το κάθε μέλος, με την απόκτηση της εν λόγω διαπίστευσης, είναι 

κατοχυρωμένο σε μελλοντική αξίωση του 
κράτους για πιστοποίηση του επαγγέλματος 
και το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προ-
γράμματα.  
Η διαπίστευση ισχύει σε όλες τις χώρες μέλη 
της ΕΕ. Τα πιστοποιητικά δόθηκαν από τον 
πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας, κ. 
Μάρκο Δέμπα, τον υπεύθυνο συμβουλευτι-
κής υποστήριξης επιχειρήσεων του Επιμελη-
τηρίου κ. Λευτέρη Κουκουτίνη, τον πρόεδρο 
του Σωματείου Ζαχαροπλαστών κ. Θεόδωρο 

Χατζηχρήστου και τον εκπαιδευτικό υπεύθυνο του προγράμματος κ. Σπύρο Κετζετζή.  
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Φιλικός αγώνας Energean - Kavala BC και του Τμήματος Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδια 

του ΑΟ Καβάλα 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, την 
Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 
στις 17:30 συμμετείχε στον φι-
λανθρωπικό αγώνα μπάσκετ 
που πραγματοποιήθηκε στο 
κλειστό γήπεδο «Αλεξάνδρα 
Δήμογλου» μεταξύ της 
Energean-Kavala BC και του 
Τμήματος Καλαθοσφαίρισης 
με Αμαξίδια του ΑΟ Καβάλα, 
τα έσοδα του οποίου διατέθη-
καν για την ενίσχυση του τμή-
ματος καλαθοσφαίρισης με α-
μαξίδιο του ΑΟ Καβάλα.  

Οι παίκτες του ΑΟΚ υποδέχθηκαν τους παίκτες της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο στο τερέν του αγώνα οδη-
γώντας και οι ίδιοι αμαξίδια. Νωρίτερα οι παίκτες της ομάδας είχαν πραγματοποιήσει φιλικούς δεκάλεπτους 
αγώνες με τις ομάδες της Ακαδημίας του ΑΟΚ ενώ λίγο πριν το τέλος της εκδήλωσης αντιμετώπισαν Καβα-
λιώτες που είναι γνωστοί για την δράση τους στην τοπική κοινωνία. Από το Επιμελητήριο Καβάλας συμμετεί-
χαν ο πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας, ο κ. Λευτέρης Κουκουτίνης υπεύθυνος συμβουλευτικής στήριξης επιχει-
ρήσεων, ο πρώην πρόεδρος κ. Άγγελος Τσατσούλης και ο κ. Βασίλης Λεμονίδης μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας.  

Σεμινάρια 

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες 
επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού 
ασφαλείας σε εξωτερικούς 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. 
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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 
 

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. 
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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. 

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μι-
κρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην 
εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και 
στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. 

Προϋπολογισμός της Δράσης: 400 εκατ. ευρώ  για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 
εθνικούς πόρους. 

Δικαιούχοι της Δράσης: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση: Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ, Επιδότηση από 
50% έως 65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:  Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυ-
σίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-
κοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία, Υλικά - Κατασκευές. 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να 
διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 

Επιδοτούμενες Δαπάνες: Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, Πιστοποίηση 
Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, Συσκευασία – Ετικέτα – 
Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου, Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέ-
τες, Μεταφορικά Μέσα, Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό ) 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων:  Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 
της Απόφασης Ένταξης. 

Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής: 6 Φεβρουαρίου 2019 

 Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή 
της. 

 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερο-
μηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
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Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση 

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση 
υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: στο λιανικό εμπόριο, στην 
παροχή υπηρεσιών εστίασης, την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προ-
κειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. 
Προϋπολογισμός της Δράσης: 60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 
εθνικούς πόρους. 

Δικαιούχοι της Δράσης: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση: Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ 
Επιδότηση 50% 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, να έχουν κλείσει τουλά-
χιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο 
ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστη-
ριότητα, καθ' όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων, να έχουν το έτος που προηγείται 
της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ' ελάχιστον: 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) 
για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαί-
δευσης-κοινωνικής μέριμνας. 

Επιδοτούμενες Δαπάνες: Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχε-
δίου 
Παρεμβάσεις για: εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, διευκόλυνση προσβα-
σιμότητας ΑμΕΑ,  

Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως  100% του επενδυτικού σχεδίου: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
για: εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, προ-
μήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ.  

Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-
εστίασης έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.  

Ψηφιακή Προβολή, Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο 
προσωπικό), Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου. 

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 
της Απόφασης Ένταξης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμε-
νου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
Απόφασης Ένταξης. 

Περίοδος Υποβολής 

Έναρξη Υποβολών: 6 Φεβρουαρίου 2019 

Λήξη Υποβολών : 19 Απριλίου 2019 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
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Ενεργά Προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

Δυνατότητα τρίτης αίτησης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν στη 
Δράση «Επιχειρούμε Έξω» 

Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική φύση της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω», σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις 
των επιχειρήσεων αξιολογούνται άμεσα, αποφασίστηκε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής και τρίτης αίτησης 
χρηματοδότησης, σε περίπτωση απόρριψης των προηγούμενων δύο αιτημάτων. 

Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων να προβάλλουν τα 
προϊόντα τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 

Τονίζουμε ότι μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλονται ταυτοχρόνως και όλα τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά, αλλιώς η πρόταση θα απορρίπτεται. 

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση - 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ. 

Δυνατότητα τρίτης αίτησης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν στη 
Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» 

Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης μόνον στην περίπτωση 
που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προη-
γούμενης αίτησης χρηματοδότησης. 

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση - 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ 

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 
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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 
 

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 
 

Προτάσεις της ΚΕΕΕ για τον Νόμο για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων 
Τις προτάσεις της επιμελητηριακής κοινότητας για τη βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου υπό τον  
τίτλο «Νόμος για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων», ώστε να οδηγήσει με βεβαιότητα στην προ-
σέλκυση των επενδύσεων και κατά συνέπεια και στην αύξηση νέων θέσεων εργασίας, απέστειλε ο πρόεδρος 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, στον υπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, κ. Γιάννη Δραγασάκη, και το Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Λόη Λαμπριανίδη.  
Αναλυτικά οι προτάσεις έχουν ως εξής:  
«Εμπλουτισμός παρεχόμενων επενδυτικών κινήτρων  
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, προβλέπονται τέσσερις (4) Κατηγορίες παρεχόμενων επενδυτικών κινήτρων:  
α) Κίνητρα Χωροθέτησης  
β) Φορολογικά Κίνητρα  
γ) Κίνητρο Ταχείας Αδειοδότησης και  
δ) Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων, όπως χορήγηση ενισχύσεων δαπανών για την 
πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, δαπανών για προγράμματα επαγγελ-
ματικής κατάρτισης, δαπανών μισθολογικού κόστους  
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Για όλες τις στρατηγικές επενδύσεις, προτείνεται να συμπεριληφθεί και η χορήγηση και άλλων μορφών ενι-
σχύσεων όπως αυτή της επιδότησης, της δημιουργούμενης απασχόλησης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
ώστε να βελτιστοποιηθούν οι συνθήκες προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η επιδότηση ως μορφή 
ενίσχυσης αποτελούσε διαχρονικά υψηλό επενδυτικό κίνητρο. Στον α’ κύκλο υποβολών του αναπτυξιακού 
νόμου 4399/2016, το 44% του συνολικού αριθμού των υποβεβλημένων αιτήσεων αφορούσε το κίνητρο της 
επιδότησης και μάλιστα σε ίσο αριθμό με τις αιτήσεις που αφορούσαν το κίνητρο της φοροαπαλλαγής.  
Επιπλέον, προτείνεται η άρση οιουδήποτε περιορισμού στις ενισχύσεις, πλην των όσων αναφέρονται για τα 
μεγάλα επενδυτικά έργα στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014, με βάση τον οποίο χορηγούνται οι 
ενισχύσεις μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Ειδικότερα, για επενδυτικά σχέδια 20.000.000€ και 
άνω, προτείνεται η χορήγηση του συνόλου του ποσοστού του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων είτε με την 
μορφή της φοροαπαλλαγής ή με την μορφή της επιδότησης ή της ενίσχυσης της δημιουργούμενης απασχό-
λησης ή της χρηματοδοτικής μίσθωσης.  
Πιο συγκεκριμένα με βάση τον ΓΑΚ (άρθρο 2 παράγραφος 52) ορίζεται ως «μεγάλο επενδυτικό έργο»: η αρ-
χική επένδυση με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκατ. ευρώ, υπολογιζόμενες με τις τιμές και τις συναλλαγ-
ματικές ισοτιμίες που ισχύουν την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.  
Ακόμη με βάση το άρθρο 2 παράγραφος 20 του ΓΑΚ ορίζεται ως «προσαρμοσμένο ποσό ενίσχυσης»: το μέ-
γιστο επιτρεπτό ποσό ενίσχυσης για μεγάλο επενδυτικό έργο που υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο 
μαθηματικό τύπο: μέγιστο ποσό ενίσχυσης = R × (Α + 0,50 × B + 0 × C), όπου:  
- R είναι η μέγιστη ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία έχει καθοριστεί 
σε εγκεκριμένο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία χορήγησης της 
ενίσχυσης, με εξαίρεση την αυξημένη ένταση ενίσχυσης για τις ΜΜΕ·  

- Α είναι το πρώτο μέρος των επιλέξιμων δαπανών μέχρι 50 εκατ. ευρώ,  

- Β είναι το μέρος των επιλέξιμων δαπανών μεταξύ 50 και 100 εκατ. ευρώ και C είναι το μέρος των επιλέξιμων 
δαπανών άνω των 100 εκατ. ευρώ·  
 
Ανταγωνιστική φορολόγηση  
Με άμεσο στόχο την αμεσότερη προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων εμβληματικού χαρακτήρα προβλέ-
πεται η υιοθέτηση ανταγωνιστικού μοντέλου φορολόγησης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η παροχή κλιμακού-
μενης έκπτωσης του φορολογικού συντελεστή ανάλογα με το μέγεθος της επένδυσης και τις επιπτώσεις στην 
οικονομία. 

Νέες θέσεις εργασίας (ΕΜΕ)  Ποσοστό έκπτωσης  
250 - 500  10%  
500-1000  20%  
1000+  30%  
Μέγεθος Επένδυσης  Ποσοστό έκπτωσης  
50-100 εκ €  10%  
100 εκ€+  20%  

 
Οι εκπτώσεις του φορολογικού συντελεστή δύναται να παρέχονται αθροιστικά και η μέγιστη έκπτωση θα 
ανέρχεται στο 50%.  
Η διάρκεια παροχής του συγκεκριμένου κινήτρου θα ανέρχεται σε 15 έτη από την 1η χορήγηση  
Αξιολόγηση της αίτησης ένταξης  
Θα πρέπει να υιοθετηθεί σύστημα αντικειμενικής αξιολόγησης των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων κα-
θώς πέρα από τις προϋποθέσεις υπαγωγής δεν υπάρχουν συγκεκριμένα, δεσμευτικά, ποιοτικά και αντικει-
μενικά κριτήρια, σύστημα βαθμολογίας και ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης και δεν προβλέπεται η σα-
φής τεκμηρίωση του οφέλους της ελληνικής οικονομίας από την επένδυση. Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι 
προσανατολισμένα στην εξέταση της δυνατότητας υλοποίησης της επένδυσης μετά την έκδοση των αδειο-
δοτήσεων.  
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Η ανάθεση της αξιολόγησης μπορεί να γίνεται σε εξωτερικούς αξιολογητές από μητρώο της Ελληνικής Εται-
ρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ. Μετά την αξιολόγηση, το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να ε-
γκριθεί από το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ και στη συνέχεια να 
προωθηθεί στη ΔΕΣΕ για να αποφασίσει για την ένταξη ή μη της πρότασης.  
Προσδοκώντας στην αποδοχή των προτάσεών μας και στην ενσωμάτωση τους στο νομοσχέδιο για την προ-
σέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων που θα λειτουργούν στην κατεύθυνση της αύξησης της απασχόλησης για 
την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση». 
 

Πρώτα η άδεια και μετά ο έλεγχος για τις μεταποιητικές μονάδες 

Χωρίς να λάβουν «έγχαρτη άδεια» μπορούν να ξεκινούν τη λειτουργία τους σχεδόν όλες οι μεταποιητικές 
επιχειρήσεις, καθώς από την περασμένη Πέμπτη 29 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα γνωστοποιήσεων 
www.notifybusiness.gov.gr «άνοιξε» για όλες τις οικονομικές δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα, με 
εξαίρεση αυτές που εμπίπτουν στην Οδηγία SEVEZO, αλλά και αυτές με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύ-
πωμα. 

Η διεύρυνση του αριθμού των δραστηριοτήτων οι οποίες δεν θα χρειάζονται άδεια και θα αρχίζουν τη λει-
τουργία τους με μια απλή γνωστοποίηση στην εν λόγω πλατφόρμα δημιουργεί ένα νέο τοπίο στο επιχειρη-
ματικό περιβάλλον της χώρας, καθώς έπειτα από πολλά χρόνια εξαγγελιών τίθεται σε ευρεία εφαρμογή η 
αρχή «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα 
www.notifybusiness.gov.gr είναι ενεργοποιημένη από τον Ιούνιο του 2017, ωστόσο οι δραστηριότητες που 
έως την περασμένη Πέμπτη υπόκειντο στο καθεστώς γνωστοποίησης ήταν οι μεταποιητικές και συναφείς 
δραστηριότητες του τομέα τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα  θέατρα 
και οι κινηματογράφοι, τα τουριστικά καταλύματα και οι πισίνες εντός αυτών, τα κέντρα αποθήκευσης και 
διανομής και οι εξορυκτικές δραστηριότητες. 

Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα www.notifybusiness.gov.gr γίνεται με τους κωδικούς του Taxis και 
πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται 
να ασκήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη εγκατάσταση και αποτελεί προϋπόθεση λειτουργίας αυτής. 
Από την υποβολή της γνωστοποίησης, ξεκινά άμεσα η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται 
άδεια λειτουργίας. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα στοιχεία που κρίνεται απαραίτητο να 
γνωρίζει η διοίκηση, προκειμένου να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Ωστόσο, προϋποθέτει ότι η 
εγκατάσταση άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλούς λειτουρ-
γίας της και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται 
υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ., διοικητικές άδειες, 
εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.). 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στον 6ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Καινοτόμων Γυναικών 

2019 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον 6ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Καινοτόμων Γυναικών 2019 που 
διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να αναδείξει την εξαιρετική δουλειά γυναικών επι-
χειρηματιών που καινοτομούν και έχουν φέρει τις ιδέες τους στην αγορά, αλλά και να εμπνεύσει τις επόμενες 
γενιές.   

Την έναρξη του Διαγωνισμού κήρυξαν στις 6 Νοεμβρίου 2018 ο Carlos Moedas, Επίτροπος αρμόδιος για την 
έρευνα, της επιστήμη και τη καινοτομία, και η Věra Jourová, Επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους 
καταναλωτές και την ισότητα φύλων, κατά τη διάρκεια του Web Summit στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. 
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Ο Διαγωνισμός χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και τη 
καινοτομία. Τρία χρηματικά βραβεία αξίας €100.000 θα δοθούν στην βασική κατηγορία «Καινοτόμες Γυναί-
κες» (Women Innovators), ενώ ένα ειδικό βραβείο αξίας €50.000 θα δοθεί στην «Ανερχόμενη Καινοτόμο Γυ-
ναίκα» (Rising Innovators), μια επιχειρηματία που ξεχωρίζει και βρίσκεται στο ξεκίνημα της καριέρας της (η-
λικίας ως 35 ετών). 

Ο Διαγωνισμός αυτός προκύπτει από την ανάγκη που υπάρχει στην Ευρώπη για περισσότερους καινοτόμους 
επιχειρηματίες, ώστε να παραμείνει μια ένωση ανταγωνιστική τις επόμενες δεκαετίες αλλά να δοθεί ώθηση 
στην οικονομική πρόοδο. Είναι γεγονός ότι οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται επάξια στην καινοτομική επιχει-
ρηματικότητα. Αποτελούν λοιπόν, μια ανεκμετάλλευτη πηγή για την Ευρώπη, που οφείλει να αξιοποιήσει 
όλους τους διαθέσιμους πόρους για να παραμείνει ανταγωνιστική και να παρέχει λύσεις στις κοινωνικές προ-
κλήσεις. Με αυτό το σκεπτικό, η ΕΕ δημιούργησε το πρώτο βραβείο για τις Καινοτόμες Γυναίκες το 2011, 
ώστε να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να ενθαρρύνει τις γυναίκες να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές και 
εμπορικές τους ικανότητες. 

Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλες τις γυναίκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και χώρες που συνδέονται με 
τον Ορίζοντα 2020) που είναι ιδρύτριες ή συνιδρύτριες εταιρείας, ενεργής πριν την 1η Ιανουαρίου 2017, και 
έχουν εισάγει κάποια καινοτομία στην αγορά.  

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 16 Ιανουαρίου 2019. Μια ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμό-
νων θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τις 4 νικήτριες, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την άνοιξη του 
2019. 

Διευκρινίσεις περί εκπτώσεων ασφαλιστικών εισφορών από την ΑΑΔΕ 

Οι ασφαλιστικές εισφορές (κύριας επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έ-
σοδα της επιχείρησης, εφόσον καταβληθούν, κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση.  
Αυτό διευκρινίζει με εγκύκλιο του ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πι 
τσιλής με αφορμή ερμηνευτικά ζητήματα που δημιουργήθηκαν σχετικά με τον χρόνο έκπτωσης της δαπάνης 
ασφαλιστικών εισφορών από μη μισθωτούς. Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η έκπτωση των ασφαλιστικών 
εισφορών πραγματοποιείται σε ταμειακή βάση, δηλαδή κατά το χρόνο που αυτές επιβαρύνουν ταμειακά την 
επιχείρηση. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εκκαθάριση του ΕΦΚΑ (χρεωστικό ή πιστωτικό), το οποίο 
λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερο φορολογικό έτος από το έτος που αφορούν οι εισφορές επηρεάζει τα φο-
ρολογικά αποτελέσματα του έτους που πραγματοποιείται η ταμειακή καταβολή ή η επιστροφή του πιστωτι-
κού υπολοίπου. 

Ειδικά, στις περιπτώσεις που νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισό-
δημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιβάρυναν το φορολογικό έτος 2017, τα φορολογικά αποτελέ-
σματά τους με την εκκαθάριση του Ε.Φ.Κ.Α του έτους αυτού, με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2015 
εγκύκλιό μας και η οποία έλαβε χώρα το επόμενο φορολογικό έτος (2018), δεν απαιτείται να υποβάλουν 
τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. 

Τέλος, εφιστάται η προσοχή των φορολογουμένων στον ορθό υπολογισμό, με βάση τα παραπάνω, για την 
έκπτωση της σχετικής δαπάνης από τα εισοδήματα του έτους 2018, ώστε να μην υπολογισθεί ως εκπιπτόμενη 
δαπάνη ποσό που έχει ήδη εκπέσει σε προηγούμενο έτος (να μην υπάρξει διπλή έκπτωση). 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
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Έναρξη του προγράμματος Roots για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και με την υ-
ποστήριξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας (GFCC) και του Υπουργείου Εξω-
τερικών, ανακοίνωσαν, την έναρξη του προγράμματος Roots που στοχεύει στη στήριξη της μικρομεσαίας ε-
πιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Τη συνέντευξη τύπου τίμησε με την παρουσία του, ο Πρέσβης των ΗΠΑ 
στην Ελλάδα, κ. Geoffrey R. Pyatt. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Roots είναι μια πρωτοβουλία ανάδειξης ανταγωνιστικών και 
εμπορικά αξιοποιήσιμων επιχειρηματικών σχεδίων μικρομεσαίων εταιρειών, με βασικό στόχο τη διευκό-
λυνση της πρόσβασής τους σε επενδυτικά κεφάλαια, με κανόνες και βέλτιστες πρακτικές που διαμορφώνο-
νται διεθνώς. 

Το πρόγραμμα αφορά στην εξοικείωση των ΜμΕ με τα διάφορα χρηματοπιστωτικά εργαλεία άντλησης κε-
φαλαίων, μέσω των αγορών του Χρηματιστηρίου, παρέχοντας πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο καταξιωμέ-
νων επαγγελματιών της κεφαλαιαγοράς, του επιχειρηματικού και του ακαδημαϊκού χώρου. Στόχος του Roots 
είναι η καθοδήγηση των συμμετεχόντων εταιρειών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους επιτρέπουν να 
επικοινωνούν αποτελεσματικά την επιχειρηματική τους πρόταση σε ενδιαφερόμενους επενδυτές. Παράλ-
ληλα, το πρόγραμμα επιδιώκει την ενίσχυση του οικοσυστήματος της κεφαλαιαγοράς και την αξιοποίηση της 
δυναμικά διαμορφούμενης ευρωπαϊκής τάσης, για τη χρηματοδότηση του νέου ανταγωνιστικού παραγωγι-
κού ιστού. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του προγράμ-
ματος Roots (https://www.roots-program.com/). Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει τη φόρμα αίτησης και θα ενη-
μερώνεται με τις πιο επίκαιρες πληροφορίες για το πρόγραμμα, και τις σημαντικές ημερομηνίες. Οι προτά-
σεις μπορούν να κατατίθενται από 14 Δεκεμβρίου στο emailroots@athexgroup.gr.  

Γνωστοποίηση συνδέσμων που αφορούν πληροφορίες για τους Ευρωπαϊκούς Κανονι-

σμούς Ξυλείας 

Το Τμήμα Ελέγχου της Εμπορίας & Διακίνησης Άγριας Ζωής και Ειδών CITES του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας με έγγραφο του ενημερώνει ότι στους παρακάτω συνδέσμους που βρίσκονται στο σχετικό site 
του ΥΠΕΝ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επίκαιρη πληροφορία που αφορά στην εφαρμογή 
των Ευρωπαϊκών Κανονισμών Ξυλείας EUTR και FLEGT. 

 Πληροφορίες για τον Κανονισμό Ξυλείας και σχετικό υλικό (οδηγός για την εφαρμογή του Κανονι-
σμού Ξυλείας, επισκοπήσεις χώρων κ.λπ.) για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής εφαρμογής του, 
με συνεχή ενημέρωση: http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm 

 Πληροφορίες για τον Κανονισμό FLEGT και τις Εθελοντικές Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης (Voluntary 
Partnership Agreements) με συνεχή ενημέρωση: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 

 Ιστότοπος με υλικό υποστήριξης για την εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας (π.χ. διμηνιαία ενημε-
ρωτικά σημειώματα, επισκοπήσεις χώρων κ.ά.: https://www.unep-wcmc.org/featured-projects/eu-
timber-regulations-and-flegt 

Παράταση για να βάλουν POS οι επαγγελματίες ως 15 Ιανουαρίου (ΦΕΚ) 

Παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου 2019 για τη δήλωση επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού από τους 
υπόχρεους αποδοχής πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα (POS), σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. ΔΕΑΦ 
1184793/ΕΞ 2018/13.12.2018 με θέμα «Τροποποίηση της 45231/20.04.2017 (ΦΕΚ Β’ 1445) κοινής υπουργι-
κής απόφασης (Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα», σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 
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4446/2016 (ΦΕΚ Α’240) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5619Β/13.12.2018. Η προθεσμία έληξε τις προηγούμενες 
μέρες, αλλά είχε ζητηθεί επιπλέον χρόνος από πολλούς φορείς. Για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης επαγ-
γελματικού λογαριασμού επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμό ύβους 100 ευρώ, ενώ πρόστιμο 
1.500 ευρώ προβλέπεται και για τους επαγγελματίες εκείνους οι οποίοι, ενώ έχουν σχετική υποχρέωση, δεν 
έχουν εγκαταστήσει POS. 

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 

Ευρωπαϊκή διαβούλευση για την κοινοχρησία δεδομένων (B2B Data Sharing) μεταξύ των 

επιχειρήσεων. Πείτε μας τη γνώμη σας  

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δι-
κτύου Στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enter-
prise Europe Network, σας ενημερώνει ότι η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή διεξάγει διαβούλευση σχετικά με την 
κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ των επιχειρήσεων 
(B2B data sharing). Η ευρύτερη διαθεσιμότητα των δε-
δομένων θα μπορούσε να είναι επωφελής για τις 
ΜΜΕ, οι οποίες κατά κανόνα δεν διαθέτουν επαρκή 
μέσα για να συλλέξουν οι ίδιες δεδομένα. 

Η πρωτοβουλία για την ψηφιακή ενιαία αγορά έχει 
ως στόχο να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα των δεδο-
μένων στην οικονομία: 

 των δεδομένων που τηρούνται από τον δημό-
σιο τομέα («πληροφορίες του δημόσιου το-
μέα»), 

 των δεδομένων που προκύπτουν από δημό-
σια χρηματοδοτούμενες επιστημονικές έρευ-
νες, αλλά και 

 των δεδομένων που τηρούνται από τις επιχει-
ρήσεις. 

Ταυτόχρονα, η εμφάνιση των «έξυπνων» συσκευών 
που συνδέονται με το διαδίκτυο (internet of things) 
θέτει νέες προκλήσεις για το εμπορικό απόρρητο, τον 
ανταγωνισμό και την εκτίμηση της εύλογης αξίας. 

http://www.kcci.gr/
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Η κοινοχρησία επιχειρηματικών δεδομένων (b2b data sharing) θα πρέπει να βασίζεται στην ελευθερία των 
συμβάσεων ως ακρογωνιαίο λίθο. 

Η Επιτροπή ανέλυσε αυτά τα νεοεμφανιζόμενα νομικά ζητήματα λεπτομερώς και κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι: 

 Η ελευθερία των συμβάσεων θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των ρυθμί-
σεων σχετικά με τη χρήση αντικειμένων του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) και των δεδομένων που 
προκύπτουν από τα εν λόγω αντικείμενα. 

 Η κοινοχρησία θα πρέπει να πραγματοποιείται στις «αγορές δεδομένων». 
 Η τήρηση ορισμένων αρχών θα ήταν αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνι-

σμός στις αγορές αυτές, δηλαδή τόσο για τα αντικείμενα του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) όσο 
και για προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε μη προσωπικά, μηχανικά παραγόμενα δεδομένα, 
που προκύπτουν από τα εν λόγω αντικείμενα. 

Οι αρχές ισχύουν μόνο για τα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, διότι ο γενικός κανονισμός για την 
προστασία δεδομένων και άλλοι ισχύοντες κανόνες ρυθμίζουν επαρκώς την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων», η Επιτροπή επισήμανε ότι 
οι αρχές θα συζητούνταν με τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα μπορούσαν να τροποποιηθούν με βάση τα απο-
τελέσματα των συζητήσεων αυτών. Ενθάρρυνε, παράλληλα, τον σχετικό κλάδο να αναπτύξει κώδικες δεο-
ντολογίας για να συμπληρωθούν οι εν λόγω αρχές. Επισήμανε δε ότι θα εξακολουθεί να αξιολογεί κατά πό-
σον οι εν λόγω αρχές και πιθανοί κώδικες δεοντολογίας αποδεικνύονται επαρκείς για τη διατήρηση δίκαιων 
και ανοικτών αγορών, και ότι θα αντιμετώπιζε την κατάσταση, εάν κρινόταν απαραίτητο, λαμβάνοντας τα 
κατάλληλα μέτρα. 

3ο European Job & Mobility Roadshow 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Enterprise Europe Network, συμμε-

τείχε στο 3ο European Job & Mobility 

Roadshow που διοργάνωσαν τα ε-

πτά Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφό-

ρησης Europe Direct Κομοτηνής, 

Ξάνθης, ΚΕΔΗΘ Θεσσαλονίκης, Κε-

ντρικής Μακεδονίας, Χαλκιδικής, Η-

πείρου και Πάτρας. Η κα. Σούζη 

Μαυρομμάτη, υπεύθυνη του προ-

γράμματος Enterprise Europe Network, παρουσίασε, στην Καβάλα και την Κομοτηνή, τις δράσεις του δικτύου 

και τους τρόπους στήριξης της επιχειρηματικότητας σε δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν 

να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν διεθνώς. 

Στόχος των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν να γνωρίσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες τα 

προνόμια της κινητικότητας σε επίπεδο σπουδών, πρακτικής άσκησης, εργασίας, έρευνας, επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, κλπ. 
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Η διοργάνωση απευθύνονταν τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε πιο στοχευμένες ομάδες, όπως οι φοιτητές, οι 

νέοι απόφοιτοι, οι μακροχρόνια άνεργοι. Για τον λόγο αυτό, συνεργάστηκαν σχετικά ευρωπαϊκά δίκτυα πλη-

ροφόρησης που διευκολύνουν την κινητικότητα (EURES, Euraxess), οργανώσεις νέων (ESN, EU Careers 

Ambassador), Enterprise Europe Network, καθώς επίσης και εθνικά σημεία επαφής (ΙΚΥ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για προ-

γράμματα που διευκολύνουν την κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+). 

Ανακοίνωση: ιστοσελίδα για εξαγωγείς 

Το Τούρκικο Προξενείο Θεσσαλονίκης με ανακοίνωση του μας ενημερώνει ότι, το Εμπορικό Επιμελητήριο της 
Konya, μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Τουρκίας στο εμπόριο και την βιομηχανία, έχει δημιουργήσει 
μια ενιαία ιστοσελίδα www.listofcompany.com όπου βρίσκονται οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
ευρύτερη περιοχή της Konya. Στον ιστότοπο υπάρχουν 7.000 εταιρείες, 10.000 προϊόντα και 50 τομείς για τις 
εξαγωγικές εταιρείες.  

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  

1) Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Γαλλία μας ε-

νημέρωση ότι η γαλλική εταιρεία Tahiti Naturel με αντικείμενο την εμπορία βιολογικών χυμών φρού-

των και βιολογικών καλλυντικών, ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή με ελληνικές εταιρείες παραγωγής 

χυμού από ρόδι, κατά προτίμηση βιολογικού.  Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.tahitinatu-

rel.fr, email: assistant@tahitinaturel.fr, τηλ.: +33 1 53 80 01 86 

2) Σερβική εταιρεία επεξεργασίας μετάλλων και παραγωγός διαφόρων ειδών μεταλλικών καπακιών και 

μεταλλικών δοχείων αναζητά αντιπροσώπους πωλήσεων. 

Προσφορές 

1) Πολωνός παραγωγός λοσιόν για τα μαλλιά που αποκαθιστά το φυσικό χρώμα των μαλλιών  και κα-

ταπολεμά φυσικά το τρίψιμο των μαλλιών προσφέρει τα προϊόντα του προς διανομή. 

2) Πολωνός παραγωγός διαφόρων πολυλειτουργικών χημικών προϊόντων (κόλλες, προϊόντα καθαρι-

σμού, λιπαντικά, έλαια, προστατευτικά επιχρίσματα, διάφορα είδη λιπαντικών και πολλά άλλα) που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες βιομηχανίες: κατασκευές, μεταλλεία, αυτοκινητοβιομη-

χανία, βιομηχανία καταναλωτών (FMCG - Γρήγορα καταναλωτικά αγαθά) προσφέρει τα προϊόντα του 

προς διανομή. 
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Εκθέσεις 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ   

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 
  

 
 

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 

Πληροφόρηση

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/0afb3ecc-9fb5-4245-9355-41875e01d66f/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/1573ff6a-44c3-4b75-a605-cc29ef2b2b53/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/1573ff6a-44c3-4b75-a605-cc29ef2b2b53/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/7c6aeb07-cada-47b9-a793-50cc1d911ac7/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/7c6aeb07-cada-47b9-a793-50cc1d911ac7/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/8e174433-33ca-44d7-9877-5b3908114294/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://chaniaccigr.msnd3.com/tracking/lc/2e1b2452-4f32-4a95-b85a-df2f58b6900b/8e174433-33ca-44d7-9877-5b3908114294/6013b27b-9e6c-4603-bdc9-11b1360757ff/
http://www.kcci.gr/

