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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 

Ενημερωτική εκδήλωση της Περιφέρειας ΑΜΘ για την επιχειρηματικότητα  

Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης για την στήριξη της επιχει-
ρηματικότητας ήταν το θέμα της ενη-
μερωτικής συνάντησης που διοργά-
νωσε η Περιφέρεια στην Καβάλα, με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοί-
κησης, παραγωγικών και ερευνητικών 
φορέων, ανώτατων εκπαιδευτικών ι-
δρυμάτων και επιχειρήσεων από ολό-
κληρη την Περιφέρεια. 
Στην εκδήλωση, την οποία χαιρέτισαν 
η Δήμαρχος Καβάλας κ. Δήμητρα Τσα-
νάκα και ο Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος 
παρουσίασε το σύνολο της πολιτικής του για την στήριξη των επιχειρήσεων, τονίζοντας πως η επιχειρηματι-
κότητα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το σχέδιο της Διοίκησής του για την ανάπτυξη της 
Περιφέρειας. 
Στη συνέχεια, οι ομιλητές της εκδήλωσης ανέπτυξαν επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρημα-
τικότητα. 
Για την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και την πρόσκληση για την υποβολή Επενδυτικών 
Σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στο κλάδο της αγροδιατροφής μίλησαν αντί-

στοιχα ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υ-
πηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος της Περιφέρειας κ. 
Βασίλης Πιτσινίγκος και το στέλεχος 
της Υπηρεσίας κ. Γιάννης Κεσανλής. 
Για την εφαρμογή του Αναπτυξιακού 
Νόμου στην ΑΜΘ μίλησε ο κ. Κοσμάς 
Γρηγοριάδης, στέλεχος της Γενικής Δι-
εύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμμα-
τισμού της Περιφέρειας, ενώ την Ε-
θνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευ-
σης παρουσίασε στο κοινό ο τεχνικός 
σύμβουλος της Περιφέρειας κ. Κώστας 
Κοκκινοπλίτης. 

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν εκπρόσωποι από τον ακαδημαϊκό χώρο. Ο καθηγητής του Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας ΑΜΘ κ. Παντελής Μπό-
τσαρης ανέδειξε τον ρόλο του Συμβουλίου ως αναπτυξιακού εργαλείου για την Περιφέρεια, ενώ η Αντιπρύ-
τανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου κ. Μαρία Μιχαλοπούλου μίλησε για τα Επενδυτικά Σχέδια Καινοτο-
μίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στον αγροτικό τομέα. 
Τον κύκλο των ομιλιών ολοκλήρωσε εκπρόσωπος από τον επιχειρηματικό κόσμο, με τον Πρόεδρο του Τμή-
ματος Μεταποίησης του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Παύλο Τσουμάκη να αναπτύσσει το θέμα των προκλή-
σεων που αντιμετωπίζει και των προοπτικών που έχει η επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια ΑΜΘ. 
Με το πέρας των ομιλιών το κοινό υπέβαλε ερωτήσεις και έγινε συζήτηση. 

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


Παρουσία του Επιμελητηρίου Καβάλας στην 

τουριστική έκθεση Salon des vacances στις 

Βρυξέλλες  

Στην έκθεση τουρισμού Salon des vacances που πραγ-
ματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες , 7-10 Φεβρουαρίου, 
συμμετείχε το Επιμελητήριο Καβάλας στο περίπτερο 
της Περιφέρειας ΑΜΘ. Στο περίπτερο του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) φέτος, ο «τιμώμενος 
προορισμός» δεν ήταν άλλος από το νησί της Θάσου. 

Σε εκθέτες 
και επισκέπτες μίλησαν για το «σμαραγδένιο νησί» η υπουργός Του-
ρισμού Έλενα Κουντουρά, η υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-
Θράκης) Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρ-
χης Τουρισμού ΑΜ-Θ Κώστας Αντωνιάδης. Στην παρουσίαση της 
Θάσου δόθηκε η ευκαιρία μπροστά σε 70 δημοσιογράφους και tour 
operators Βέλγους, να γνωρίσουν τις ομορφιές του νησιού. Ήταν μια 
σημαντική στιγμή καθώς αυτοί οι δημοσιογράφοι και τα τουριστικά 
γραφεία στη συνέχεια μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και 
τα ΜΜΕ θα προβάλλουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είδαν. Ε-
πίσης στην παρουσίαση βρισκόταν και εκπρόσωπος του TUI Βελγίου 
ενώ τονίστηκε ότι η 
Περιφέρεια προτίθε-
ται να ενισχύσει την 

αεροπορική σύνδεση Καβάλας- Βρυξελλών, διαφημίζοντας 
την περιοχή μας, την περιφέρειά μας αλλά ειδικότερα την Κα-
βάλα και τη Θάσο. Στην εκδήλωση η υπουργός Τουρισμού κα. 
Έλενα Κουντουρά κάλεσε τους επαγγελματίες και το ταξιδιω-
τικό κοινό να επιλέξουν την Ελλάδα ως κορυφαία επιλογή.  
Το Επιμελητήριο Καβάλας εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του 
τουριστικού τμήματος και μέλος του Δ.Σ. κ.  Αναστάσιος Μπί-
λιας και το μέλος του Δ.Σ. κ. Γιώργος Φραγκιόγλου. 
 

Διάλεξη για την πρόληψη ατυχημάτων ηλεκτροπληξίας 
Το Επιμελητήριο Καβάλας συνδιοργά-
νωσε, μαζί με το σωματείο συνταξιούχων 
ΟΑΕΕ Ν. Καβάλας, ενημερωτική εκδή-
λωση με θέμα «Πρόληψη ατυχημάτων η-
λεκτροπληξίας, φωτιά από ηλεκτρικό 
ρεύμα και από κεραυνούς». Στην εκδή-
λωση ομιλητές ήταν ο ηλεκτρολόγος, ηλε-
κτρονικός, εκπαιδευτικός και συγγραφέας 
κ. Αργύρης Κολλιός, ο Υποδιοικητής της 
ΠΟΥ Καβάλας Επιπυραγός κ. Κυριάκος 
Μανδρανής και ο εκπαιδευτής του ΕΚΑΒ κ. 
Αναστάσιος Κοσατζής. Την εκδήλωση χαι-
ρέτισε με μια σύντομή τοποθέτησή του ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Μάρκος Δέμπας.  
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Διάλεξη με θέμα «Προφυλάξεις από τις λοιμώξεις του χειμώνα και η συμβολή των εμβο-

λίων» 

Η Θασιακή ένωση Καβάλας, ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας, το Επιμελητήριο Καβάλας και ο σύλλογος για το 
Παιδί και την Οικογένεια «Πνοή»  διοργάνωσαν στο Επιμελητήριο Καβάλας διάλεξη με θέμα «Προφυλάξεις 
από τις λοιμώξεις του χειμώνα και η συμβολή των εμβολίων». Κεντρική ομιλήτρια της διάλεξης ήταν η αντι-
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας κ. Δέσποινα Ιατρού.  
 

2ο Διεθνές κολυμβητικό μίτινγκ «Απόστολος Παύλος»  

Το Επιμελητήριο Καβάλας συμμε-

τείχε στη διοργάνωση του 2ου  

Διεθνούς κολυμβητικού μίτινγκ 

«Απόστολος Παύλος», το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα 

από τις 8 μέχρι τις 10 Φεβρουα-

ρίου, με την συμμετοχή της κορυ-

φαίας κολυμβήτριας του κόσμου 

Κατίνκας Χόζου. Στους αγώνες 

συμμετείχαν 600 και πλέον αθλητές, εκ των οποίων 50 περίπου από το εξωτερικό, και 61 κολυμβητικοί σύλ-

λογοι από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για διασυλλογικό μίτινγκ. Συμμε-

τείχε επίσης και η Εθνική Ομάδα, καθώς και η Προεθνική Ομάδα. 

Σεμινάριο υπαλλήλων Επιμελητηρίων 

Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ε-

πιτυχία, το Σάββατο 9/2 & Κυριακή 

10/2, στο Επιμελητήριο Δράμας & 

σε συνεργασία με την Κεντρική Έ-

νωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, το 

σεμινάριο των υπαλλήλων των Επι-

μελητηρίων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 

& Σερρών, με θέματα την έκδοση 

Ψηφιακών Υπογραφών και τις αντα-

ποδοτικές υπηρεσίες στις επιχειρή-

σεις μέλη. Εισηγητές από την ΚΕΕΕ 

ήταν ο Διευθυντής κ. Βασ. Αποστο-

λόπουλος και ο κ. Αθ. Ορκόπουλος, στέλεχος υποστήριξης της ΚΕΕΕ στις ψηφιακές υπηρεσίες. Εξάλλου το 

αμέσως επόμενο διάστημα τα Επιμελητήρια θα διαχειριστούν την έκδοση 270.000 ψηφιακών υπογραφών 

για τα μέλη τους, τις οποίες διέθεσε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης. Η 

δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων και στελεχών των Επιμελητηρίων, αποτελεί πρωτεύοντα 

στόχο των Διοικήσεων των φορέων, στην κατεύθυνση της ποιοτικής & αξιόπιστης παροχής υπηρεσίας στα 

μέλη. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης δήλωσε την ικανοποίηση του στα 

στελέχη που συμμετείχαν, για την άρτια ολοκλήρωση του σεμιναρίου και ευχαρίστησε την διοίκηση της Κε-

ντρική Ένωσης για την υποστήριξη της. 
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Συμμετοχή σε ενημερωτική εκδήλωση για το Interreg στη Θεσσαλονίκη  

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Μάρκος Δέ-
μπας και στελέχη του Οργανισμού συμμετείχαν 
στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματο-
ποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια προ-
δημοσίευσης της 5ης Πρόσκλησης «Σχέδιο Επι-
χορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων ΜμΕ για ανάπτυξη και επέκταση 
πέρα από τις τοπικές αγορές» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μια ανταγωνιστική και καινοτόμα διασυνο-
ριακή περιοχή», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020”, που ά-
νοιξε στις 15 Φεβρουαρίου 2019. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε αναλυτικά η πρόσκληση και δόθηκαν χρήσι-
μες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους και τους όρους ένταξης.  
Οι επόμενες ημερίδες ενημέρωσης για τους υποψήφιους Δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω 
ημερομηνίες.  
• Πέμπτη, 7η Φεβρουαρίου 2019, στο Blagoevgrad (Βουλγαρία) 
• Τετάρτη, 20η Φεβρουαρίου 2019, στην Αλεξανδρούπολη (Ελλάδα) 
• Τετάρτη, 20η Μαρτίου, στο Haskovo (Βουλγαρία) 
Σε όλες τις Ημερίδες θα παρέχεται διερμηνεία στην ελληνική, την αγγλική και τη βουλγαρική γλώσσα, ενώ οι 
συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης, μέσω των Β2Β συναντήσεων που θα διοργανωθούν 
στα πλαίσια των Ημερίδων. 
Η εγγραφή συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στις Ημερίδες είναι υποχρεωτική. 
Οι ενδιαφερόμενοι Δικαιούχοι καλούνται να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του Προγράμματος 
(http://www.greece-bulgaria.eu) για ενημερώσεις και πιθανές τροποποιήσεις σχετικά με την Πρόσκληση και 
τις Ημερίδες. Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: 
http://www.greece-bulgaria.eu/call-for-proposals/6_5th-CALL-FOR-PROPOSALS-OF-THE-CP-INTERREG-V-A-
GREECE-BULGARIA-2014-2020- 

Επιστολή διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό από την προκήρυξη της δράσης «Εργαλειο-

θήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ για ορισμέ-

νες επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού τομέα  
 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, κ. Μάρκος 

Δέμπας, διαμαρτυρόμενος για τον αποκλεισμό από 

την προκήρυξη της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνι-

στικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» 

του ΕΣΠΑ για ορισμένες επιχειρήσεις του αγροδια-

τροφικού τομέα απέστειλε το παρακάτω υπόμνημα 

στους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, -Υφυπουργό κ. Στάθη Γιαννακίδη, Υπουρ-

γείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,-Υφυπουργό 

κα. Ολυμπία Τελιγιορίδου, ΕΓ Διαχείρισης Τομεακών 

ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ κα. Ευγενία Φωτονιάτα, Βουλευ-

τές Περιφέρειας ΑΜΘ και Επιμελητήρια ΑΜΘ). 

«Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, 
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Το Επιμελητήριο Καβάλας σας μεταφέρει την έντονη δυσαρέσκεια επιχειρήσεων μελών του σχετικά με τον 
αποκλεισμό τους από την διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της προκήρυξη της δράσης «Εργαλειο-
θήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ. 2014-2020 (Α/Α/3428, 
κωδ.019ΚΕ).  
Ειδικότερα αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις του Πρωτογενή τομέα και πιο συγκεκριμένα για αυτές του Αγρο-
διατροφικού τομέα.  
Σε αυτή τη δράση υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από επιχειρήσεις όπως είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 
και τα Συσκευαστήρια που δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφή και τη μεταποίηση οι οποίες έχουν, πέ-
ραν του εμπορίου, και  δραστηριότητες παραγωγής, διαλογής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων ( με 
ΚΑΔ 01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες, 02. Δασοκομία και υλοτομία, 03. 
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) όπου αυτές  τους καθιστούν μη επιλέξιμους για τη συγκεκριμένη Δράση σύμ-
φωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ που αναφέρονται.  
Αυτές οι επιχειρήσεις αν και διαθέτουν μεταποιητικές μονάδες αποκλείονται από ένα σημαντικό χρηματο-
δοτικό εργαλείο, που θα τους βοηθήσει άμεσα στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισμού και 
ανάπτυξης των μονάδων τους. 
Επίσης τέτοιου είδους προγράμματα συνάδουν με τον εξαγωγικό προσανατολισμό αυτών των επιχειρήσεων 
και την ανάπτυξη της εξωστρέφειάς τους και θεωρούμε άδικο τον αποκλεισμό τους από το εν λόγω πρό-
γραμμα. Επομένως εγείρονται δικαίως ζητήματα άνισης μεταχείρισης αυτής της δυναμικής κατηγορίας επι-
χειρήσεων τα οποία οδηγούν με βεβαιότητα στην μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους.  
Το Επιμελητήριο Καβάλας, στηρίζοντας την προσπάθεια αυτών των επιχειρήσεων για ανάπτυξη, αιτείται την 
τροποποίηση της εν λόγω πρόσκλησης της συγκεκριμένης δράσης, αίροντας την συγκεκριμένη αδικία που 
πλήττει μια σημαντική ομάδα δυναμικών επιχειρήσεων της περιοχής μας.» 

Σεμινάρια 

Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης για την επιμόρφωση εργοδοτών 
και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις 
Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 

Εγκύκλιο με Aρ. πρωτ.: οικ. 68377/3248 εξέδωσε το υπουργείο εργασίας σχετικά με την επιμόρφωση εργο-
δοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κα-
τηγορίας. Με την εγκύκλιο και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπόμενων 
στην 39278/1823/25.7.2018 Υπουργική Απόφαση. Η εγκύκλιος αναφέρεται αναλυτικά στην επιμόρφωση ερ-
γοδοτών, τη διαδικασία έγκρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων και την τήρηση διαδικασιών. 

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.  
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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 

Αναμενόμενα Προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

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. 
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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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-
ΤΕΣ (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 Προϊ-
όντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 
25% του επενδυτικού σχεδίου, Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες, Μεταφο-
ρικά 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: 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολο-
γισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλε-
κτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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. 
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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: 27 Φεβρουαρίου 2019 
Λήξη Υποβολών : 09 Μαΐου 2019 και ώρα 23:59:59 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Δεκατρείς δράσεις από το υπουργείο Οικονομίας για τη στήριξη των ΜμΕ 

Συνολικά δεκατρείς δράσεις προωθεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξη για τη στήριξη της μικρομε-
σαίας επιχειρηματικότητας. Όπως τόνισε ο υπουργός, Γιάννης Δραγασάκης, μεταξύ άλλων εξετάζεται η δυ-
νατότητα ύπαρξης ακατάσχετου λογαριασμού στην περίπτωση ηλεκτρονικών συναλλαγών με χρήση POS, κα-
θώς και η δυνατότητα ύπαρξης ενός συστήματος κλιμακωτού ακατάσχετου λογαριασμού ώστε, οι οφειλέτες 
του Δημοσίου, να μπορέσουν σταδιακά να ανακτήσουν τον έλεγχο των λογαριασμών τους, οι οποίοι λόγω 
χρεών που έχουν προς το Δημόσιο είναι δεσμευμένοι ακόμα και για μελλοντικά υπόλοιπα. 
Ακόμη, σύμφωνα με τον υπουργό, εντός του πρώτου τριμήνου του 2019 συγκροτείται Δίκτυο Υποστήριξης, 
Ανάπτυξης και Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων, με στόχο την εξειδικευμένη υποστήριξη των μικρομεσαίων, 
ολοκληρώνεται το νομοσχέδιο για την αναπτυξιακή τράπεζα ενώ εντός του πρώτου τετραμήνου 2019 θεσμο-
θετείται πολιτική με στόχο την παροχή λειτουργικών δαπανών με τη μορφή μισθολογικού κόστους, σε μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. 
Αναλυτικά οι 13 δράσεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
i. Νέο πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας και εποπτείας επιχειρήσεων 
1. Ψηφιακή σύσταση επιχειρήσεων 
Η ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων (e-ΥΜΣ) λειτουργεί, από τον Ιούλιο του 2018 για τις Ιδιωτικές Κεφα-
λαιουχικές Εταιρείες και θα επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις νομικές μορφές. Εντός του 2018 συστάθηκαν 
1.258 επιχειρήσεις μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας με το μέσο χρόνο ίδρυσης να είναι μικρότερος από μία 
ημέρα (19 ώρες). Κύριοι ωφελούμενοι από την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου και την ψηφιοποίηση 
των διαδικασιών είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βασικός στόχος για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, 
με δεδομένους τους περιορισμένους πόρους που διαθέτει, είναι η επιτάχυνση της διεκπεραίωσης γραφειο-
κρατικών διαδικασιών, ώστε ο κερδισμένος χρόνος να διοχετεύεται σε αύξηση της παραγωγικότητάς της. 
2. Απλούστευση αδειοδότησης 
Η αλλαγή μοντέλου βασίζεται στη μετατόπιση από τον εκ των προτέρων έλεγχο και την αδειοδότηση στην 
καταρχήν ελεύθερη άσκηση δραστηριότητας και τον εκ των υστέρων έλεγχο, με στόχο τη διευκόλυνση έναρ-
ξης και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων, κυρίως μικρών και πολύ μικρών, με βάση την αξιοποίηση νέων διοι-
κητικών εργαλείων, όπως η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 
55.000 γνωστοποιήσεις, με το εργαλείο της γνωστοποίησης και το ηλεκτρονικό σύστημα που την υποστηρίζει 
να έχουν «αγκαλιαστεί» από την επιχειρηματική κοινότητα. 
3. Νέο πλαίσιο εποπτείας 
Τον Ιανουάριο 2018 ψηφίστηκε ο νόμος-πλαίσιο για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων & την 
Αγορά Προϊόντων μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτε-
λεσματικότητας του ελεγκτικού έργου. Παράλληλα προετοιμάζεται νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί προς 
ψήφιση εντός του πρώτου τριμήνου του 2019, για την αναμόρφωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
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(ΓΕΜΗ), με στόχο ταχύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Ειδικά ως προς την εποπτεία, 
θα προβλέπονται κυρώσεις για μη δημοσιότητα, καθώς και ειδικό μητρώο εταιρειών που δεν τηρούν υπο-
χρεώσεις. 
Ακόμη, επεκτείνεται το έργο της απλούστευσης των αδειοδοτικών διαδικασιών στον πρωτογενή τομέα και 
υλοποιούνται οι δράσεις του σχεδίου για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου εποπτείας οικονομικών 
δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων, στους τομείς της ασφάλειας τροφίμων και προστασίας του περιβάλ-
λοντος. 
ii. Χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας 
4. Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα 
Δύο σημαντικές δράσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιακή αναβάθμιση (εξοπλισμός Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνίας, λογισμικό, σύνδεση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό κατάστημα κ.ά.), των πολύ μι-
κρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων: 
Το Ψηφιακό Βήμα αφορά σε επενδυτικά σχέδια από 5.000 έως 50.000 ευρώ: Ως δράση έχει συνολικό προϋ-
πολογισμό 50 εκατ. [ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους] και επιδοτεί έως 
το 50% των επιλέξιμων δαπανών. Μέχρι και σήμερα έχουν υποβληθεί 3.202 αιτήσεις χρηματοδότησης. 
Το Ψηφιακό Άλμα αφορά σε επενδυτικά σχέδια από 55.000 έως 400.000 ευρώ: Ως δράση έχει συνολικό προ-
ϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ και επιδοτεί έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών. 0Μέχρι και σήμερα 
έχουν υποβληθεί 370 αιτήσεις χρηματοδότησης. 
5. Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας 
Η δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Ιδιωτική Εκπαίδευση» στοχεύει στην ε-
νίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο 
για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης 
ενέργειας, β) χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστι-
κής αλυσίδας. 
Η «Εργαλειοθήκη» αφορά σε επενδυτικά σχέδια από 10.000 έως 150.000 ευρώ. Ως δράση έχει συνολικό προ-
ϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ και επιδοτεί επιλέξιμες δαπάνες έως 50%. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης 
θα κατατίθενται από 27.2 έως 9.5.2019. 
6. Μικροπιστώσεις 
Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φυσικά 
πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και φο-
ρείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο νόμου το οποίο βρίσκεται 
σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπονται τρεις δυνατότητες ενίσχυσης: 
Παροχή ρευστού έως 25.000 ευρώ για τη κάλυψη επενδυτικών αναγκών ή ως κεφάλαιο κίνησης 
Κάλυψη χρηματοδοτικής μίσθωσης έως 25.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού 
Παροχή εγγυήσεων έως το όριο των 25.000 ευρώ 
7. Αναπτυξιακή Τράπεζα 
Το σχέδιο νόμου βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και σύντομα θα κατατεθεί προς ψήφιση. 
8. Άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία 
Οι εμπορικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ενδιάμεσο Ταμείο Επιχειρηματικότη-
τας (ΤΕΠΙΧ), το οποίο είναι ενεργό σήμερα. Διαχειριστής του Ταμείου είναι το ΕΤΕΑΝ και τα δάνεια παρέχο-
νται από τα τραπεζικά ιδρύματα με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου κατά 50% και των τραπεζών κατά 
50%. Καθώς το τμήμα του δανείου που χρηματοδοτείται από το Δημόσιο είναι άτοκο, το επιτόκιο είναι χα-
μηλότερο. 
Το Μάρτιο 2019 αναμένεται η ενεργοποίηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, με τις εμπορικές επιχειρήσεις να είναι κι εκεί επι-
λέξιμες για δανειοδότηση. Τα δάνεια χρηματοδοτούνται κατά 40% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αντα-
γωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και από τα τραπεζικά ιδρύματα κατά 60%. Και πάλι 
το επιτόκιο διαμορφώνεται σε χαμηλότερο επίπεδο λόγω του άτοκου τμήματος που προέρχεται από το ΕΠΑ-
νΕΚ. 
Ακόμα: Υφίσταται το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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Επενδύσεων (EIF) και 8 Ενδιάμεσους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ), οι οποίοι αξιολογούν τις αι-
τήσεις και τοποθετούν τα κεφάλαιά τους στις επιχειρήσεις (μετοχικό κεφάλαιο). 
Έχουν τοποθετηθεί 11 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο Υποδομών για τη χρηματοδότηση δημοσίων έργων και 
διαχειριστή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Η διαδικασία βρίσκεται στη φάση της υπογραφής 
των Επιχειρησιακών Συμβάσεων με τους ΕΧΟ. 
iii. Διαρθρωτική στήριξη και ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
9. Εξωδικαστικός μηχανισμός 
Παρατείνεται για ένα χρόνο η λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού, με εισαγωγή νέων βελτιώσεων, 
καθώς: Δίνεται η δυνατότητα σε εμπόρους και ελευθέρους επαγγελματίες -στους οποίους η πολυμερής δια-
δικασία αποτυγχάνει λόγω μη συμμετοχής των ιδιωτών πιστωτών, ώστε να μην επιτυγχάνεται απαρτία- να 
ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. 
Επεκτείνεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών και το όριο των συνολικών υπό ένταξη οφειλών 
αυξάνεται από τις 50.000 στις 300.000 ευρώ. 
10. Δομή Στήριξης ΜμΕ  
Εντός του πρώτου τριμήνου του 2019 συγκροτείται Δίκτυο Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Μετασχηματισμού 
Επιχειρήσεων, με στόχο την εξειδικευμένη υποστήριξη των μικρομεσαίων. Σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια 
και τους κοινωνικούς εταίρους, η δομή αυτή θα απευθύνεται σε ΜμΕ που επιδιώκουν την περαιτέρω ανά-
πτυξή τους ή και το μετασχηματισμό τους. Η Δομή στήριξης των ΜμΕ στοχεύει στην υποστήριξη τους με στόχο 
να αυξηθούν σε μέγεθος, να συνεργασθούν, να εκσυγχρονιστούν ψηφιακά κ.ά. 
Στόχος η παροχή υπηρεσιών σε περίπου 2.000 επιχειρήσεις ανά έτος για δια ζώσης επικοινωνία και διαχεί-
ριση, ενώ θα εξυπηρετηθούν μέσω των ηλεκτρονικών εργαλείων, της πλατφόρμας αυτοδιάγνωσης κ.ά. άλλες 
περίπου 2.000 επιχειρήσεις κατ’ έτος. 
Το δίκτυο θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες κεντρικά και θα έχει παραρτήματα σε όλους τους νομούς και πιο 
ενισχυμένα στους νομούς - έδρες των Περιφερειών. 
11. Ανοικτά κέντρα εμπορίου 
Δράση για: Την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής του εμπορικού κέντρου μιας πόλης 
Την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση 
και χρήση έξυπνων εφαρμογών. 
Άμεσος στόχος η αναβάθμιση των εμπορικών κέντρων και των άμεσων θετικών επιπτώσεων που θα έχει αυτό 
για την τοπική κοινωνία και οικονομία. Μακροπρόθεσμός στόχος, σύμφωνα με το υπουργείο, να τεθούν οι 
βάσεις για μια άλλη κουλτούρα συνεργασίας και σχεδιασμού μεταξύ του Δήμου, της κοινωνίας και των τοπι-
κών επιχειρηματιών, καθώς προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στη δράση είναι η υποβολή κοινής πρότασης 
μεταξύ Δήμου και εμπορικού συλλόγου μετά και τη συναίνεση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. 
Ως δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι και σήμερα έχουν κατατεθεί 82 
προτάσεις, οι οποίες αξιολογούνται, με σημαντική ανταπόκριση από Δήμους και Εμπορικού Συλλόγους. 
12. Πολιτική για επιχειρήσεις σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές 
Εντός του πρώτου τετραμήνου 2019 θεσμοθετείται πολιτική με στόχο την παροχή λειτουργικών δαπανών με 
τη μορφή μισθολογικού κόστους, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιοχές 
Κριτήρια επιλεξιμότητας για τη δράση: 
Η οικονομία της περιοχής (προσέγγιση μέσω κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ανεργίας, κατά κεφαλή προστιθέμενης α-
ξίας, καταθέσεων και φορολογικών καταβολών) 
Η δημογραφική εικόνα (ποσοστό κατοίκων άνω των 65 ετών) 
Το εκπαιδευτικό επίπεδο (ποσοστά χαμηλής και υψηλής εκπαίδευσης). 
Η δράση θα παρέχει ενίσχυση μέσω Deminimis (ενίσχυση ανά ΜμΕ έως 200.000 ευρώ σε 2 ή 3 χρόνια) ώστε 
οι πληρωμές να πραγματοποιηθούν άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις για δαπάνες των επιχειρήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν το 2018. 
13. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του εμπορίου 
Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας για την ελληνική 
κυβέρνηση και το εμπόριο μπορεί να έχει σημαντική συμβολή στην επίτευξη του στόχου που θέτει η Ολιστική 
Αναπτυξιακή Στρατηγική για συμμετοχή των εξαγωγών στο ΑΕΠ σε ποσοστό έως και 50% μέχρι το 2025. 
Στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης: 
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Εκπονεί συγκεκριμένο σχέδιο για την προσέγγιση του στόχου αυτού. 
Αναβαθμίζει πολιτικά την Επιτροπή Εξωστρέφειας σε Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωστρέφειας, θέτοντας α-
κόμα περισσότερο το σχεδιασμό για την εξωστρέφεια στο κέντρο της κυβερνητικής πολιτικής. 
Ενισχύει το Enterprise Greece που καθίσταται κεντρικός βραχίονας υλοποίησης της πολιτικής για την προώ-
θηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανοίγει και διάλογο για την παροχή κινήτρων και 
την υποστήριξη του μετασχηματισμού μικροεισαγωγικών επιχειρήσεων σε μικροεξαγωγικές μέσω και της 
ανάπτυξης συνεργειών, κάτι που αποτελεί και αίτημα της ΕΣΕΕ. 
Μέτρα φορολογικής και ασφαλιστικής ελάφρυνσης και διευκόλυνσης 
Μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης 
Φορολογία: 

• Από το 2016 προστατεύθηκαν οι έχοντες εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Με την νέα κλίμακα φόρου 
εισοδήματος που ίσχυσε για τα εισοδήματα του 2016, για εισόδημα έως 20.000 ευρώ μειώνεται ο 
φόρος κλίμακας από 26% σε 22%.  

• Από 1.1.2019 μειώνεται ο φόρος εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κατά μία μονάδα ανά έτος 
μέχρι το 2022 (από 29% σε 25%). 

• Από 1.1.2021 μειώνονται οι συντελεστές ΦΠΑ με μείωση κατά δυο μονάδων του μεγάλου, από 24% 
σε 22% και κατά μια του μικρού, από 13% σε 12%. 

 Ασφαλιστικές εισφορές: 
• Με το ν. 4387/2016, οι εισφορές καταβάλλονται βάσει εισοδήματος και όχι αυθαίρετα, όπως πριν, 

βάσει ετών δραστηριοποίησης, με όφελος για το 75% των επαγγελματιών. 
• Από 1.1.2019 μειώνονται έως και 35% οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, με 

εισόδημα πάνω από 7.000 ευρώ, μέσα από τη μείωση του συντελεστή για την κύρια σύνταξη από 
20% σε 13,3%. 

• Ακόμα, το αμέσως επόμενο διάστημα επίκειται νέα συνολική ρύθμιση για φορολογικές και ασφαλι-
στικές εισφορές. 

Ακατάσχετος λογαριασμός 
Το σημερινό καθεστώς έχει σημαντικές αρνητικές παρενέργειες, δημιουργεί εμπλοκές και αδιέξοδα στις συ-
ναλλαγές, δεν διευκολύνει τα έσοδα του Δημοσίου και διογκώνει τη παραοικονομία. Γι’ αυτούς τους λόγους 
η κυβέρνηση είχε ζητήσει την αλλαγή αυτού του καθεστώτος. 
Ήδη έχουν προβλεφθεί ορισμένες θετικές ρυθμίσεις και διευκολύνσεις: 
Στη περίπτωση πχ του εξωδικαστικού, η ένταξη σε αυτόν σταματά κάθε διαδικασία αναγκαστικής πληρωμής. 
Στην περίπτωση των αγροτών θεσμοθετήθηκε η αύξηση του ακατάσχετου ποσού για τις ενισχύσεις που λαμ-
βάνουν από την ΕΕ. 
Πέρα από αυτές τι ρυθμίσεις, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τη δυνατότητα ύπαρξης ακατάσχετου λο-
γαριασμού στην περίπτωση ηλεκτρονικών συναλλαγών με χρήση POS, καθώς και τη δυνατότητα ύπαρξης 
ενός συστήματος κλιμακωτού ακατάσχετου λογαριασμού. 
Με το σύστημα αυτό, όπως αναφέρεται, οι οφειλέτες του Δημοσίου θα μπορέσουν σταδιακά να ανακτήσουν 
τον έλεγχο των λογαριασμών τους, οι οποίοι λόγω χρεών που έχουν προς το Δημόσιο είναι δεσμευμένοι 
ακόμα και για μελλοντικά υπόλοιπα. 

Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

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
Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που ανα-
πτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώ-
νονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.  

Ηλεκτρονική Υποβολή: Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 18.01.2018 και ώρα 
14:00 το μεσημέρι. 

Δυνατότητα τρίτης αίτησης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν στη Δράση «Επιχει-
ρούμε 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 αίτη-
σης 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. 

Προκήρυξη του 3ου κύκλου του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξια-

κού νόμου ν.4399/16 / Υποβολές έως 29/03/2019 

Υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη η προκήρυξη του 3ου κύκλου 
του καθεστώτος ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα». 
Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματι-
κότητα», ξεκίνησε την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 και θα λήξει την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.  
Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου καθεστώτος ανέρχεται στα 350 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 140 εκ. 
ευρώ θα διατεθούν με τη μορφή της επιχορήγησης και τα 210 εκ. ευρώ με τη μορφή της φοροαπαλλαγής.  
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Εκδηλώσεις 

Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης εργαλείων στήριξης στις ΜμΕ από 

την Εθνική Τράπεζα  

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα, 
παρουσίασης εργαλείων στήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  της 
Εθνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο δράσεων χρηματοδότησης και στήριξης της 
επιχειρηματικότητας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 
Φεβρουαρίου 2019, ώρα 18:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καβάλας, 
Ομονοίας 50, δεύτερος όροφος, Καβάλα. Θα ακολουθήσει συζήτηση με 
στελέχη της Τράπεζας. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα 

Ενημερωτική εκδήλωση για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγω-

νιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 

στις 18:30 
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & 
ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – 
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Οικονομική Συμβουλευτική ΑΜΘ (ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ), 
εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ και αρμόδια για την περιοχή της 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διοργανώνουν, 
σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας και σας 
προσκαλούν στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση 
για την παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 
και ώρα 6:30 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Επιμελητηρίου Καβάλας, Ομονοίας 50, 653 02 
Καβάλα. 
Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση 
υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών 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. 
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» και οι 
ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τη δράση, να απευθύνουν 
ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις 
αιτήσεις.  
Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 
Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητή-
ριο Καβάλας στο 2510 222212 (εσωτ. 4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ. 11) κα. Δέσποινα Παρασύρη και στο 
email info@chamberofkavala.gr 

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες», Τετάρτη 27 Φε-

βρουαρίου 2019 στις 17:30 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήρι-
ξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
Enterprise Europe Network, σε 
συνεργασία με τον Ελληνο-Αμερι-
κάνικο Επιμελητήριο διοργανώνει 
ενημερωτική εκδήλωση για τις εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην εκδήλωση θα αναπτυχθούν τα πα-
ρακάτω θέματα 

 Ποιες είναι οι καταναλωτικές συνήθειες στις ΗΠΑ;  

 Πώς πρέπει να προσαρμόσω το προϊόν μου; 

 Πώς χειρίζομαι τους Αμερικανούς συνεργάτες μου  και τι περιμένουν από την επιχείρησή μου; 

 Πώς πρέπει να προετοιμαστώ; 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:30 στην αίθουσα συνε-
δριάσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας, Ομονοίας 50, δεύτερος όροφος.  
Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης και για δηλώσεις συμμετοχής πατήστε εδώ 
Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητή-
ριο Καβάλας στο 2510 222212 (εσωτ. 4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ. 11) κα. Δέσποινα Παρασύρη και στο 
email info@chamberofkavala.gr 
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Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Έναρξη Προγράμματος επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη δια-

τήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019 

Ξεκίνησε την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 η υποβολή αιτή-
σεων των εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επο-
χικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-
2019». Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 
που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2018 έως την 
28η Φεβρουαρίου 2019.  
Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση 1/2019, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι κάθε μορφής ξενοδο-
χειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
Α) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή/και ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες θα υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο 
πρόγραμμα και λειτουργούν εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων) και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλεως της  Θεσσαλονίκης  
Β) έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ.  σε ισχύ  
Γ) Είναι εποχικές, είχαν διακόψει τη συνεχόμενη λειτουργία τους τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την προη-
γούμενη πενταετία (2013-2017), και συγκεκριμένα, τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 28η Φεβρου-
αρίου, εκτός εάν μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργα-
σίας για τη χειμερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από 
την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά), οπότε θα πρέπει να διέκοψαν την συνεχόμενη λειτουργία τους κατά το 
προηγούμενο έτος (2017) πριν την 1η Νοεμβρίου. 
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεμβρίου 2017 και μετά, δεν επιχορη-
γούνται. 
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), 
στο πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων, από τις 12-02-2019 και ώρα 11η πρωινή έως τις 15-04-2019 
και ώρα 12η μεσημβρινή.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη ξενοδοχειακή 
επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει 
κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). 
 
Ωφελούμενοι είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι οι οποίοι δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη 
του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης δηλαδή κατά την 1-11-2018.   
Οι ωφελούμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι θα πρέπει να απασχολούνται κατά την προηγούμενη ημέρα ήτοι την 
31-10-2018, της έναρξης του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης (1-11-2018), διότι σκοπός του προγράμ-
ματος είναι η επιμήκυνση της απασχόλησής τους. 
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή ξενοδοχοϋπαλλήλων στο πρόγραμμα οι οποίοι πριν την 1η Νοεμβρίου 2017 
είχαν συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην ίδια ή/ και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση. Δεν είναι 
δυνατή η υπαγωγή ξενοδοχοϋπαλλήλων στο πρόγραμμα οι οποίοι δεν απασχολούνταν κατά την 31-10-2018. 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(www.oaed.gr). 
 

Συνεργασία Περιφέρειας ΑΜΘ και ΕΦΕΤ για την ασφάλεια των τροφίμων 

Πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Ενιαίο Φο-
ρέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων υπέγραψαν στην Κομοτηνή ο Περιφε-
ρειάρχης ΑΜΘ Χρήστος Μέτιος και ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ Διονύσης Βλάχος. Το πρωτόκολλο συνεργασίας 
θα έχει ισχύ για τρία χρόνια και προβλέπει την από κοινού κατάρτιση του επίσημου προγράμματος ελέγχων 
για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων και τον συντονισμό ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες της 
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Περιφέρειας και του ΕΦΕΤ έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα των ελέγχων. 
Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου, πέραν της εκτελεστικής γραμματέως της Περιφέρειας ΑΜΘ, παρόντα 
ήταν στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του ΕΦΕΤ καθώς και των Γενι-
κών Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Ανάπτυξης και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας. 

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 111 παρ. 2 του Ν.4549/2018 σχετικά με την α-

παλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών 

διευκρινίσεων. 

Με την εγκύκλιο Ε. 2012/17-01-2019 με θέμα : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 111 παρ. 2 του 
Ν.4549/2018 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και πα-
ροχή σχετικών διευκρινίσεων» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Κοινοποιούνται οι διατάξεις 
του άρθρου 111 παρ.2 του ν.4549/2018, οι οποίες ισχύουν από 1.1.2019, με τις οποίες αντικαθίστανται το 
άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), με σκοπό τη βελτίωση και την απλοποίηση του ειδικού καθεστώ-
τος των μικρών επιχειρήσεων και παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή 
τους. Για να διαβάσετε την διάταξη πατήστε εδώ 

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονο-
μίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. 592/23-01-2019 «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτή-
σεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκ-
μεταλλεύσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», με την οποία για 
την Περιφέρεια ΑΜΘ κατανεμήθηκε το ποσό των 6,272 εκ. ευρώ και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι αγρότες 
να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης. 
Με το υπομέτρο αυτό, στους αγρότες κατόχους μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που θα ενταχθούν, προ-
βλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής ενίσχυσης συνολικού ύψους 14.000€ που θα καταβληθεί σε 
δύο δόσεις με σκοπό την εφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου που στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των 
υφιστάμενων εκμεταλλεύσεών τους. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επαγγελματίες αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους, 
κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων, έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) 2018, 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρό-
τες (όχι νεοεισερχόμενοι), έχουν ατομικό εισόδημα από 0,01€ έως και 3.000€ και συνολικό μέσο οικογε-
νειακό εισόδημα της τριετίας (έτη 2015, 2016, 2017) έως και 15.000€ και η εκμετάλλευση τους στην αρχική 
κατάσταση πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίσο με 
5.000€ έως και 7.999€. 
Περίοδος υποβολής αιτήσεων – φακέλων υποψηφιότητας από 4 Μαρτίου 2019 έως 15 Μαΐου 2019. 
Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας: η αίτηση και ο φάκελος υποψη-
φιότητας με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Περιλαμβάνεται επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο συντάσσεται σύμ-
φωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα και υπογράφεται. 
Για αναλυτικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο της Πρό-
σκλησης και τις λεπτομέρειες εφαρμογής Υπομέτρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr , 
στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ και μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται. 

Παράταση έως τις 28 Φεβρουαρίου για τη δήλωση του επαγγελματικού λογαριασμού 
Παράταση έως τις 28 Φεβρουαρίου έδωσε το υπουργείο Οικονομικών στην προθεσμία για τη δήλωση επαγ-
γελματικού λογαριασμού από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-01/e2012_2019_0.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/el
http://www.pamth.gov.gr/


Η σχετική υποχρέωση αφορά επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν υποχρεωθεί να εγκαταστήσουν συ-
σκευές ηλεκτρονικών χρεώσεων POS στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. 

Παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 
Παρατείνεται για το έτος 2019, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοι-
χείων ετήσιας κανονικής άδειας) όπως αναφέρεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της αριθμ. 
οικ. 32143/Δ1.11288/11-6-2018 (Β 2401/22-6-2018) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», έως 
και την 28η Φεβρουαρίου 2019.  
Αριθμ. 2428/Δ1.853 – ΦΕΚ Τεύχος Β 110/25.01.2019 Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11 
(Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) όπως περιγράφεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της 
αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/11-6-2018 (Β’ 2401/22-6-2018) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμο-
διότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ)», για το έτος 2019. 

Επενδυτικό πρόγραμμα 4 δράσεων υλοποιεί το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας 
Επενδυτικό πρόγραμμα τεσσάρων δράσεων συνολικής δημόσιας συμμετοχής 700 εκατ. ευρώ υλοποιεί το 
Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας ("ΤΑΝΕΟ"), με στόχο να επενδυθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κε-
φάλαια που τελικά θα υπερβούν το 1 δισ. ευρώ. 
Για τον σκοπό αυτό το ΤΑΝΕΟ, απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και διαχει-
ριστές επενδύσεων που προτίθενται να προβούν στη σύσταση Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμ-
μετοχών (ΑΚΕΣ), Εταιρίας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) ή άλλων αντίστοιχων επενδυτικών 
σχημάτων επιχειρηματικού κεφαλαίου που θα λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υποβάλουν πρόταση στο ΤΑΝΕΟ για ενδεχόμενη συμμετοχή του στα επενδυ-
τικά σχήματα αυτά. 
Σύμφωνα με την πρόσκληση οι ανατιθέμενοι στο ΤΑΝΕΟ πόροι για συμμετοχή του σε επενδυτικά σχήματα, 
είναι συνολικά: 
(α) έως 450.000.000 ευρώ για συμμετοχή σε Debt Funds, 
(β)έως 50.000.000 ευρώ για συμμετοχή σε 4η Βιομηχανική Επανάσταση Funds, 
(γ) έως 50.000.000 ευρώ για συμμετοχή σε Made in Greece Brand Funds 
(δ)έως 150.000.000 ευρώ για συμμετοχή σε ΕΠ-ΑΝΟΔΟΣ Funds. 

Πρόσκληση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών επίπλων και ειδών κλωστοϋφα-
ντουργίας 
Σας γνωρίζουμε ότι παραμένει ανοιχτή έως τις 20-02-2019 η πρώτη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών 
επίπλων και ειδών κλωστοϋφαντουργίας. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των επίπλων και ειδών κλωστοϋφαντουργίας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο 
"Διαβουλεύσεις", με τους μοναδικούς κωδικούς που αναγράφονται στη συνημμένη σχετική πρόσκληση και 
αφορούν τα παρακάτω είδη: 
·      Σεντόνια και μαξιλαροθήκες 
·      Κουβέρτες πικέ 
·      Κουβέρτες μάλλινες 
·      Πετσέτες προσώπου και μπάνιου 
·      Βιβλιοθήκες 
·      Συρταριέρες τροχήλατες 
·      Περιστρεφόμενα καθίσματα, για σταθερά καθίσματα, για πολυθρόνες και καναπέδες 
·      Γραφεία, τραπέζια συσκέψεων, τραπέζια αναμονής και άλλα μικροέπιπλα 
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Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις 
και προτάσεις. 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ-Δωρεάν μαθήματα για τους πολίτες της ΠΑΜΘ 
Θέματα υγείας, αγωγής των πολιτών, αγροτικά, περιβάλλοντος και δασολογίας, φιλολογικά, οικονομίας, τε-
χνολογίας παρουσιάζονται στις διαλέξεις της Ακαδημίας – Δομής Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (www.acadimia.eu), οι οποίες συνεχίζονται, έπειτα από σύντομη διακοπή, λόγω των 
εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, από σήμερα Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και κάθε Τε-
τάρτη μέχρι τις 27 Μαρτίου 2019. Καθηγητές των Σχολών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) 
και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.) μοιράζο-
νται εθελοντικά με τους πολίτες εξειδικευμένες γνώσεις, με τρόπο απλό και κατανοητό, σε διαλέξεις που 
πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε έξι πόλεις της Περιφέρειας (Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, 
Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα.  
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στην Ακαδημία δωρεάν, κάνοντας εγγραφή ηλεκτρο-
νικά, συμπληρώνοντας την αίτηση στον σύνδεσμο http://www.acadimia.eu/index.php/eggrafes/eggrafes-
politon. Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων, οι ομιλητές και πληροφορίες, είναι αναρτημένα στην ιστο-
σελίδα της Ακαδημίας www.acadimia.eu. 
Σημειώνεται πως όσοι από τους συμμετέχοντες πολίτες συμπληρώσουν το απαιτούμενο όριο των παρουσιών 
θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης στο τέλος του προγράμματος. 

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.  

Ανανέωση ειδικού μητρώου εξαγωγέων 

Προθεσμία μέχρι 31-03-2019  
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  και  συγκεκριμένα ο Ν. 4072/2012 
(ΦΕΚ 86/11-04-2012 - Κεφάλαιο ΣΤ’, Άρθρα 35 §3) κατήργησε την υποχρέωση εγγραφής των επιχειρήσεων 
στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων. 
 Η Υπηρεσία μας συνεχίζει την ανανέωση  του ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων (ΔΕ 124 / 12.12.2016). Κύριος 
στόχος της δημιουργίας της, είναι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με απλουστευμένη διαδικασία, και κυρίως χω-
ρίς κόστος να έχουν οφέλη όπως την καταχώρηση τους στον Οδηγό Ελλήνων Εξαγωγέων και την διευκόλυνση 
εύρεσης συνεργασιών με επιχειρήσεις του εξωτερικού. 
Κατόπιν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, καλείστε να επιλέξετε αν επιθυμείτε να ανανεώσετε την εξαγω-
γική σας επωνυμία βάση της προηγούμενης νομοθεσίας ή να καταχωρηθείτε στην Προαιρετική Βάση με την 
επικαιροποίηση των στοιχείων σας.  
Για όσες εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν να ανανεώσουν βάση της προηγούμενης νομοθεσίας: 
Για την ανανέωση της εγγραφής της εξαγωγικής επωνυμίας, πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης και 
να υποβληθεί μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων Εξαγωγέων: 

 Γραμμάτιο εισπράξεως ή παράβολο Δημοσίου Ταμείου αξίας 9 ευρώ.  

 Έγγραφο εκπροσώπησης κατά νομική μορφή: 
α. Καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε., με την τελευταία τροποποίηση από την οποία να προκύπτουν οι 

ομόρρυθμοι εταίροι. 
β. Καταστατικό ή ΦΕΚ για Ε.Π.Ε. από το οποίο να προκύπτει η διαχείριση. 
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γ. ΦΕΚ ή ανακοίνωση ή πρακτικό με πρωτοκ. κατάθεσης για Α.Ε. με το τελευταίο ισχύον Δ.Σ. από 
το οποίο να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι. 

δ. Καταστατικό για Ι.Κ.Ε. από το οποίο να προκύπτει η διαχείριση. 

 Υπεύθυνη  δήλωση    σχετικά   με τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία  τριε-
τία  2016 - 2018,  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της  επιχείρησης και 
στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης……………………………….δη-
λώνω, ότι αυτή εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΕΜΕ, όπως αυτές αναφέρο-
νται στην παράγραφο 4 του άρθ. 9 του Ν. 936/79 και στην αριθ. 205759/Ε3/25759/23-6-2004 από-
φαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με την μη μεταβολή της πτωχευτικής και 
ποινικής κατάστασης της επιχείρησης και των εκπροσώπων αυτής.» 

Προθεσμία μέχρι τις 31/03/2019 
Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο επικοινωνίας  2510-222212 κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ.4) , κ. 
Δημήτρης Φιλιππίδης (εσωτ.1) 

Ανανεώσεις αδειών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών  

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network σας ενημερώνει ότι οι ανανεώσεις αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν 
στις 31-12-2018, γίνονται από 1-1-2019 ως 31-3-2019 σύμφωνα με το Ν..4583/18-12-2018. 
 Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών ατομικών επιχειρήσεων: 
1.Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της 
2.Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως 
3.Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης 
4.Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 
5.Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 
6.Συμβόλαιο αστικής ευθύνης 
7.Προηγούμενη βεβαίωση και πλαστικοποιημένη ταυτότητα ασφαλιστή. 
8.Υπεύθυνη δήλωση (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται με γνήσιο υπογρα-
φής) 
9.Συνδρομή 20 ευρώ. 
10.Ποινικό μητρώο που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο μετά την κατάθεση των παρα-
πάνω δικαιολογητικών 
Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών εταιριών: 
Για το νομικό εκπρόσωπο της εταιρίας: 
1.Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της 
2.Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως 
3.Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης 
4.Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 
5.Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 
6.Συμβόλαιο αστικής ευθύνης 
7.Προηγούμενη βεβαίωση και πλαστικοποιημένη ταυτότητα ασφαλιστή. 
8.Υπεύθυνες δηλώσεις (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται με γνήσιο υπογρα-
φής) 
9.Συνδρομή 50 ευρώ(για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες),70 ευρώ(για ΙΚΕ και ΕΠΕ), 100 ευρώ (για ΑΕ ). 
10.Ποινικό μητρώο που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο μετά την κατάθεση των παρα-
πάνω δικαιολογητικών 
Το πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως και το πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση προσκομί-
ζονται και για το νομικό πρόσωπο (την εταιρία). 
Ακόμη οι μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων πρέπει να υποβάλλουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε 
τρίτου έτους, με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής του, την κατανομή 
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των δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τα τρία προηγούμενα έτη. 
σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4583/2018 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Καβάλας, τηλ.2510222212 κα. 
Σούζη Μαυρομμάτη ( εσωτερ.4), κ. Δημήτρης Φιλιππίδης ( εσωτερ.1).  

Διεθνή 

Επιβολή μέτρων δασμολογικής προστασίας σε εισαγωγές προϊόντων σιδήρου στα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα 
 
Όπως μας ενημερώνει το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων – ΟΕΥ της ελληνικής Πρεσβείας 
στο Ντουμπάι ισχύουν τα παρακάτω σχετικέ με τα μέτρα δασμολογικής προστασίας σε εισαγωγές προϊόντων 
σιδήρου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: «Εις εφαρμογήν σχετικής αποφάσεως Συμβουλίου Συνεργασίας των 
Χωρών του Κόλπου, και Απόφαση 6/11/2018/4.12/2018/Κυβερνήσεως ΗΑΕ, Ομοσπονδιακή Αρχή Τελωνείων 
ανακοίνωσε στον τύπο ότι επιβάλλεται αύξηση εισαγωγικού δασμού από 5% σε 10% σε προϊόντα σιδήρου 

των κάτωθι δασμολογικών κλάσεων:  Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες: 

72131000, 72132000, 721391100, 72139900  Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν 
απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρί-
ψιμο μετά την έλαση: 72141010, 72141020, 72141090, 72142010, 72142020, 72142090, 72143010, 
72143020, 72143090 Το μέτρο εφαρμόζεται από 17 Ιανουαρίου τ.ε. με διάρκεια ισχύος ενός έτους. Από σχε-
τική ανακοίνωση που δημοσιεύεται σε ιστοσελίδα Ομοσπονδιακής Αρχής δεν διευκρινίζεται εάν το προστα-
τευτικό μέτρο εφαρμόζεται προς όλους (μέτρο διασφαλίσεως) ή έναντι συγκεκριμένων χωρών ή εταιρειών 
(antidumping). (https://www.fca.gov.ae/En/News/Pages/News139.aspx). Οδηγία 1/2019 Τελωνείων Ντου-
μπάι αναφέρεται στην αύξηση του εισαγωγικού δασμού έναντι όλων. Εις ότι αφορά μεγέθη εμπορίου, οποία 
οδήγησαν σε επιβολή του μέτρου για την προστασία της εγχώριας βιομηχανίας αναφέρεται ότι τα ΗΑΕ κατά 
το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 εισήγαγαν 268.000 τόνους αξίας 652 εκατ. Ντίρχαμ, ενώ πραγ-
ματοποίησαν εξαγωγές και επανεξαγωγές μεγέθους 168400, αξίας 392 εκατ. Ντίρχαμ και επανεξαγωγές 8000 
τόνων, αξίας 26 εκατ. Ντίρχαμ. (ενδεικτική ισοτιμία 1€ = 4,3Ντίρχαμ) Σημειώνουμε ότι μέτρο δεν έχει άμεση 
επίδραση στο διμερές εμπόριο Ελλάδος ΗΑΕ δεδομένου ότι, σε ανωτέρω δασμολογικές κλάσεις, κατά το διά-
στημα Ιανουαρίου 2017 – Ιουνίου 2018 δεν καταγράφονται ελληνικές εξαγωγές προς τα ΗΑΕ κατά το 2017 
και α’ εξάμηνο 2018. Κατά το τελευταίο τρίμηνο του παρελθόντος έτους οι εγχώριες βιομηχανίες σιδήρου 
και χάλυβος Conares και Al Ghurair Iron & Steel ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να διπλασιάσουν την παρα-
γωγή τους προκειμένου να ανταποκριθούν στην εσωτερική ζήτηση οποία υπολογίζεται σε 3,5 έως 4 εκατ. 
τόνους ετησίως και ζήτησαν προστασία από την κυβέρνηση έναντι των υποτιμολογημένων εισαγωγών προϊ-
όντων κατωτέρας ποιότητος, κινεζικής, ινδικής και τουρκικής προελεύσεως που δημιουργούν συνθήκες αθέ-
μιτου ανταγωνισμού στην αγορά των ΗΑΕ και των χωρών ΣΣΚ και δεν ανταποκρίνονται στις διεθνείς και εθνι-
κές προδιαγραφές. 

Σε ισχύ η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Ιαπωνίας  

Σε ισχύ τίθεται από την 1η Φεβρουαρίου, η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της 
Ιαπωνίας, με βάση την οποία οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ιαπωνία 
μπορούν πλέον να επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών στον κόσμο. 
Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας θα εξαλείψει σχεδόν όλους τους 
τελωνειακούς δασμούς – ποσόν που αντιπροσωπεύει ετησίως 1 δισ. ευρώ για εταιρείες της ΕΕ, ενώ οι ευαί-
σθητοι τομείς της ΕΕ, όπως η παραγωγή ρυζιού, προστατεύονται, το κρασί, το τυρί, το χοιρινό κρέας, τα ζυ-
μαρικά, η σοκολάτα και τα μπισκότα θα έχουν μηδενικό συντελεστή, είτε αμέσως, είτε μετά από μια μετα-
βατική περίοδο. Θα προστατευθούν 205 προϊόντα με ευρωπαϊκή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, ώ-
στε να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 78% των εξαγωγών προς την Ια-
πωνία. 
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Νέος Γερμανικός Νόμος περί Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών 

Σας γνωρίζουμε ότι ο υιοθετηθείς την 5 Ιουλίου 2017 νέος γερμανικός Νόμος περί εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων συσκευασιών –Verpackungsgesetz, ετέθη σε ισχύ την 01 Ιανουαρίου 2019. Τα γραφεία του ΟΕΥ 
Βερολίνου, Ντίσελντορφ και Μονάχου παραθέτουν ως εκ τούτου, σε επεξεργασμένη μορφή και μετάφραση, 
τις βασικότερες αλλαγές που επιφέρει ο νέος Νόμος, προς ενημέρωση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρή-
σεων.  Για να διαβάσετε τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος Νόμος πατήστε εδώ 

Επιχειρηματικές Αποστολές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει για την πραγματοποίηση των παρακάτω επιχειρηματικών απο-
στολών 

1) Έκθεση ανελκυστήρων και συστημάτων ανέλκυσης «International Lift Exhibition», στην Κωνσταντι-
νούπολη| 21-24 Φεβρουαρίου 2019 

2) Έκθεση κοσμημάτων και ρολογιού «Istanbul International Jewelry, Watch &Equipment fair», στην 
Κωνσταντινούπολη | 21-24 Μαρτίου 2019 

3) Έκθεση μετάλλου και μηχανημάτων «International Iron, Machinery and Machinery Parts Fair» στην 
Κωνσταντινούπολη| 14-17 Μαρτίου 2019 

4) Έκθεση νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαμονή νερού και υπονόμους «International Elevator, Esca-
lator Industry and Technologies Exhibition» στην Κωνσταντινούπολη | 28-30 Μαρτίου 2019 

5) Έκθεση για την υγεία «Expomed Eurasia» στην Κωνσταντινούπολη|28-30 Μαρίου 2019 

Το Ελληνο-τουρκικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία της έκθεσης καλύπτουν: 
1) Το κόστος του ξενοδοχείου  4 ή 5 αστέρων  με πρωινό. 
2) Το κόστος μεταφοράς από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο και αντιστρόφως καθημερινά. 

 Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση

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) Εταιρεία τροφίμων με έδρα το Τορόντο, οποία παράγει και διακινεί, μεταξύ άλλων, γαλακτοκομικά 

και τυροκομικά προϊόντα στον Καναδά και τις Η.Π.Α. επιθυμεί να συνεργαστεί με ελληνικές εταιρείες 
παραγωγής φυτικών τυριών. 

2) Εταιρεία από τη Νότιο Κορέα ενδιαφέρεται να εισάγει πυρηνέλαιο σε συσκευασίες των 18 λίτρων 

Προσφορές 
1) Εταιρείας πώλησης ρούχων και συμπληρωματικών προϊόντων από τη Λιθουανία, προσφέρει συμφω-

νία franchise και αναζητά εμπορικό διαμεσολαβητή. 
2) Ρουμανική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων και ψάχνει συνερ-

γάτες με σκοπό να συνάψουν συμφωνίες παροχής υπηρεσιών και outsourcing. 
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Εκθέσεις 

Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β στην Έκθεση Επίπλων και 

Διακόσμησης Samsun 2019, 13 Μαρτίου 2019, στη Σαμψούντα 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σαμψούντας διοργανώ-
νει επιχειρηματικές συναντήσεις B2B κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Επίπλων και Διακόσμησης Samsun 2019 
σε συνεργασία με την ένωση MOBID (Κατασκευαστές Επίπλων και Σύλλογος Επιχειρηματιών της Σαμψού-
ντας). Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ημερομηνιών 12.03.2019 και 17.03.2019 ενώ η εκδήλωση 
B2B θα λάβει χώρα στις 13.03.2019. Επίσης στις 14.03.2019 θα διοργανωθούν επισκέψεις στους τοπικούς 
κατασκευαστές επίπλων. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από την TÜYAP, η οποία είναι ο διοργανωτής της έκθε-
σης και του MOBID. 
Οι συμμετέχοντες στην έκθεση είναι γενικά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επίπλωσης 
και διακόσμησης. Αυτές οι εταιρείες θα είναι επίσης οι κύριοι συμμετέχοντες στην εκδήλωση B2B. 
Η συμμετοχή στις επιχειρηματικές συναντήσεις είναι δωρεάν και όλοι οι πελάτες που δραστηριοποιούνται 
στους σχετικούς τομείς είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Τα τοπικά έξοδα μεταφοράς 
και τα έξοδα διαμονής καλύπτονται από το MOBID ενώ το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων θα πρέπει να 
καλυφθούν από τους συμμετέχοντες. 
Για την έγκαιρη διοργάνωση των επιχειρηματικών συναντήσεων μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι την 
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνή-
σουν με το Επιμελητήριο Καβάλας στο 2510 222212 (εσωτ. 4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ. 11) κα. Δέ-
σποινα Παρασύρη και στο email info@chamberofkavala.gr 

Συμμετοχή Περιφέρειας ΑΜΘ σε τουριστικές εκθέσεις 

Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

Holiday Spa Σόφια 14-16 Φεβρουάριος 
IFT Βελιγράδι 21-24 Φεβρουάριος 
Romanian Tourism Fair Βουκουρέστι 21-24 Φεβρουάριος 
ITB Βερολίνο 6-10 Μάρτιος 
ΜΙΤΤ Μόσχα 12-14 Μάρτιος 
Greek Travel Show Αθήνα 12-14 Απριλίου 
Ταξίδι Λευκωσία 3-5 Μάιος 
KOFTA Seοul  Σεούλ 6-9 Ιουνίου 
IFTM TOP RESA Παρίσι 1-4 Οκτώβριος 
TTG Incontri Ρίμινι 9-11 Οκτώβριος 
International Travel 
Show 

Βαρσοβία 21-23 Νοέμβριος 

WTM Λονδίνο 4-6 Νοέμβριος 
Philoxenia Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 

 Προώθηση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της ΠΑΜΘ σε γενικές εκθέσεις και σε 

εκθέσεις προβολής προϊόντων 

 Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

Fruit Logistica Βερολίνο 6-8 Φεβρουάριος 
Prowein Ντίσελντορφ 17-19 Μάρτιος 
Detrop Θεσσαλονίκη 2-4 Μάρτιος 
Food Expo Αθήνα 16-18 Μάρτιος 
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 7-15 Σεπτέμβριος 
Anuga Κολωνία 5-9 Οκτώβριος 
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Market Expo Αθήνα Οκτώβριος 
Food Panorama Κύπρος Δεκέμβριος 

Προώθηση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της ΠΑΜΘ σε ενδοπεριφερειακές εκθέ-

σεις 

Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

Πανελλήνια Γενική Έκθεση Ξάνθης Ξάνθη Μάρτιος 
Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση ΑΜΘ Κομοτηνή Μάιος 
Alexpo Αλεξανδρούπολη Ιούνιος 
Πανέβρια Αγροτική  Έκθεση Φερών Φέρες Σεπτέμβριος 
Kavala Expo Καβάλα Οκτώβριος 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών και Διεθνών εκθέσεων 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 
 

 28η Διεθνής Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων "AGRA 2019" στην Βουλγαρία | 20-24 Φεβρουαρίου 
2019. 

 ΙΜΤΜ Israel, Έκθεση Τουρισμού| 12-13 Φεβρουαρίου 2019  

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

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

 ARTOZA 2019: Η μεγαλύτερη και καλύτερη των τελευταίων χρόνων στο Metropolitan Expo | 22-25 
Φεβρουαρίου 2019. 

 Βεργίνα, Εκθέσεις είδη δώρου και τουριστικά είδη, 23-25 Φεβρουαρίου 2019| Εκθεσιακός χώρος 
Helexpo Θεσσαλονίκης, Περίπτερα 4&5 

 
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 

 ITB Berlin, Έκθεση Τουρισμού, Βερολίνο|6-10 Μαρτίου 2019 

 Έκθεση Ενέργειας, Νερού ISH Water Energy Life στην Φρανκφούρτη| 11-15 Μαρτίου 2019 

 ΜΙΤΤ Μόσχα, Έκθεση Τουρισμού, Μόσχα| 12-14 Μαρτίου 2019 

 Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών "CONSTRUCT EXPO 2019" στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας | 14-
17 Μαρτίου 2019. 

 Έκθεση ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, συγκολλητικές μηχανές κλπ «Hardware Fair» στην Κων-
σταντινούπολη | 14-17 Μαρτίου 2019 

 Έκθεση οικοδομικών υλικών, τεχνολογίες κατασκευής, ηλεκτρικά συστήματα, μηχανήματα κατα-
σκευαστικών έργων, θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός και εγκαταστάσεις «Middle east construction 
fair» στο Ντιγιάρμπακιρ της Τουρκίας | 14-17 Μαρτίου 2019 

 Εξαγωγική Έκθεση – Φεστιβάλ «Ελλάδα Παντού» στην Ολλανδία | 15-17 Μαρτίου 2019. 

 KEM Franchise, MEC Παιανίας| 15-18 Μαρτίου 2019 

 Food Expo Greece, Διεθνής έκθεση Τροφίμων και Ποτών, Metropolitan Expo, Αθήνα|16-18 Μαρ-
τίου 2019 

 OENOTELIA, Διεθνής Έκθεση Οίνου και Αποσταγμάτων, Metropolitan Expo, Αθήνα|16-18 Μαρτίου 
2019 

 Έκθεση ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ "International Private Label Show" στη Μόσχα | 20 και 21 Μαρτίου 
2019. 

 Έκθεση παιδικών ενδυμάτων «Istanbul children’s fashion» στην Κωνσταντινούπολη| 20-23 Μαρ-
τίου 2019 

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


 15th International Recycling, Environmental Technologies and Waste Management Trade Fair, στην 
Κωνσταντινούπολη|21-24 Μαρτίου 2019 

 Έκθεση Προβολής & Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων και Τουρισμού, Εκθεσιακό Κέντρο FLORA 
Burgas, Βουλγαρία|26-29 Μαρτίου 2019 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 

 Exposhipping Istanbul, 15th International Maritime Exhibition & Conference, στην Κωνσταντινού-
πολη|2-5 Απριλίου 2019 

 Τουριστικό Πανόραμα-Ελλάδα 365 μέρες& 2Ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας, Ιωάννινα| 3-7 Απριλίου 
2019 

 Solarex Istanbul, Solar & PV Technologies Exhibition, στην Κωνσταντινούπολη|4-6 Απριλίου 2019 

 3rd Gourmet Exhibition 2019,Αποθήκη Γ’ Λιμάνι Θεσσαλονίκης|6-8 Απριλίου 2019 

 Natural & organic products Europe, στο Λονδίνο| 7-8 Απριλίου 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  

 Greek Travel Show, Έκθεση Τουρισμού, Αθήνα|12-14 Απριλίου 2019 
 

ΜΑΙΟΣ 2019 
 

 TAXIDI Κύπρος, Έκθεση τουρισμού|3-5 Μάϊου 2019 

 Ελληνικό Σαββατοκύριακο στο Βελιγράδι 

 Bio Festival,Τεχνόπολης Γκάζι|11-13 Μάϊου 2019 

 Έκθεση "Fruit Logistica" για την προώθηση φρούτων και λαχανικών στην Κίνα | 29-31 Μαΐου 2019. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

 Έκθεση τουρισμού KOFTA Σεούλ| 6-9 Ιουνίου 2019 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 Asia Fruit Logistica στο Χονγκ Κονγκ | 04-06 Σεπτεμβρίου 2019 

 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης| 7-15 Σεπτεμβρίου 2019 

 WTM Λονδίνο, Έκθεση τουρισμού| 4-6 Νοεμβρίου 2019 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 

 IFTM Paris, Έκθεση τουρισμού Παρίσι|1-4 Οκτωβρίου 2019  

 Anuga 2019 Food and Beverage Fair, Κολονία|05-09 Οκτωβρίου 2019 

 Foodtech, Food Processing & Packaging Exhibition, Metropolitan Expo Αθήνα|12-14 Οκτωβρίου 
2019 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 Philoxenia Έκθεση Τουρισμού| 8-10 Νοεμβρίου 2019 

 TT Warsaw, Έκθεση τουρισμού, Βαρσοβία|21-23 Νοεμβρίου 2019 
 

Χρήσιμες Συνδέσεις 

 
1. Enterprise Europe Network – Hellas  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.enterprise-hellas.gr/


 

2. Enterprise Europe Network  
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ  
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα  
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία  
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα  
7. Έλληνας Επίτροπος  
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ  
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)  
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal)  
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής  
12. EU Bookshop  
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)  
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)  
15. European Research & Development Newsroom  
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχεί-
ριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)  
17. European Standardisation SME Helpdesk  
18. European Commission Agrinet Portal  
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα  
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης  
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European 
Communication of Enterprises - EU.COM.EN)  
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη 
βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ  
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal)  
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform)  
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for 
SMEs)  
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website)  
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)  
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
(Joint Research Centre)  
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)  
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)  
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)  
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform)  
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information 
Platform)  
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση 
των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform)  
36. EU Business in Japan  
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - 
TTIP)  
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά 
τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων  
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος 
της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις  

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
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http://www.biocluster.gr/
http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm
http://www.italia2014.eu/en
http://www.europarl.gr/
http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
http://europa.eu/index_el.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site?request_locale=EN
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_15_en.htm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/newsfeeds/syndicated-newsroom.cfm
https://www.improve-innovation.eu/opencms/opencms/en/index.html
http://www.cen.eu/cen/Services/SMEhelpdesk/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/research/agriculture/index_en.html
http://ec.europa.eu/ecip/
https://e-justice.europa.eu/home.do?&action=home&lang=el
http://www.eucomen.eu/progetto.aspx
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_el.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cluster/index_en.htm
http://www.clustercollaboration.eu/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://ec.europa.eu/small-business/tags/educating-for-entrepreneurship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.html
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3platform.cfm
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.eea.europa.eu/green-tips/planning-to-renovate-your-house-or-apartment
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency
http://www.eusmecentre.org.cn/content/eu-china-standardisation-information-platform
http://www.echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/cl-inventory/cl-platform
http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do?selectedLanguage=el
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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