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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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https://twitter.com/KavalaChamber
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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Εκδήλωση με θέμα «120 δόσεις, κόκκινα δάνεια και εξωδικαστικός μηχανισμός» παρου-

σία του κ. Κουρμούση 

Παρουσία επιχειρηματιών, επαγγελματιών και 
εμπόρων πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαβ-
βάτου 23 Μαρτίου 2018 στο Επιμελητήριο εκ-
δήλωση με θέμα «120 δόσεις, κόκκινα δάνεια 
και εξωδικαστικός μηχανισμός» με κύριο ομι-
λητή τον Φώτη Κουρμούση, γενικό γραμματέα 
διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.  
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου κ. Μάρκος Δέμπας, η Οικο-
νομική Επόπτης κα. Μαρία Καραμπουρνιώτη, 
ο κ. Γιάννης Κούτρας, Υπεύθυνος Υπηρεσίας 
Μίας Στάσης και ΓΕΜΗ, η πρόεδρος των λογι-
στών φοροτεχνικών κα. Γεωργία Εμινίδου, οι βουλευτές Δημήτρης Εμμανουηλίδης και Γιώργος Παπαφιλίπ-
που και η πιθανή υποψήφια βουλευτής της ΝΔ Μαίρη Χατζηκωνταντίνου. 
Μετά το τέλος της παρουσίασης υπήρξε ενδιαφέρουσα συζήτηση και διάλογος, όπου ο κ. Κουρμούσης απά-
ντησε σε πολλές ερωτήσεις. Αρκετές ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στον κ. Κουρμούση σχετίζονταν με ένα 
επίκαιρο πρόβλημα της αγοράς, τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. 
Προς το τέλος της συζήτησης τον λόγο πήρε ο βουλευτής Καβάλας κ. Δημήτρης Εμμανουηλίδης, ο οποίος 
υποστήριξε τον εξωδικαστικό μηχανισμό. 
 

Εκδήλωση για την παρουσίαση τον χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη 

Επιχειρηματικότητας» και «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπα-
ϊκού δικτύου στήριξης MME «Enterprise 
Europe Network» στο το πλαίσιο του σχεδια-
σμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από 
την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υ-
πηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕ-
ΠΑΕ, η Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – 
Οικονομική Συμβουλευτική ΑΜΘ (ΔΕΣΜ-ΟΣ 
Α.Μ.Θ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ και αρμόδια για 
την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, διοργάνωσε ανοικτές ενημερωτικές 
εκδήλωσεις για την παρουσίαση των Δράσεων 
του ΕΠΑνΕΚ  «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότη-
τας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» & 
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση». 
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε Καβάλα, Χρυσούπολη και Ελευθερούπολη, σε συνεργασία με τους 
τοπικού Εμπορικούς Συλλόγους.   
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Οι παρευρισκόμενοι είχαν  τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τις δράσεις, να απευθύνουν ε-
ρωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτή-
σεις. 
 

Συνάντηση εργασίας επιχειρήσεων αγροδιατροφής 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 
στη Δράμα, η συνάντηση εργασίας 
για την έκδοση Πρόσκλησης 
Υποβολής Προτάσεων 
Καινοτομίας, Έρευνας και 
Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του 
κλάδου της Αγροδιατροφής, στα 
πλαίσια υλοποίησης της 
Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης. 
Η συνάντηση εργασίας 
ουσιαστικά αφορούσε 
διαβούλευση επί του σχεδίου της 
πρόσκλησης για την υποβολή καινοτόμων προτάσεων επιχειρήσεων του κλάδου της Αγροτοδιατροφής και 
οργανώθηκε από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ & το Επιμελητήριο Δράμας. 
Συμμετείχαν πολλές επιχειρήσεις από την Δράμα & την Καβάλα, καθώς επίσης ερευνητικά ινστιτούτα & 
πανεπιστημιακά ιδρύματα της περιφέρειας ΑΜ-Θ. Χαιρετισμό απεύθυναν οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων 
Δράμας, Στέφανος Γεωργιάδης και Καβάλας, Μάρκος Δέμπας, οι οποίοι τόνισαν την άριστη συνεργασία με 
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και τόνισαν την χρησιμότητα αυτών των 
πρωτοβουλιών που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και ειδικότερα του σημαντικού κλάδου της 
αγροτοδιατροφής. 
Η εισήγηση ξεκίνησε από τον Π. Μπότσαρη Καθηγητή ΔΠΘ & Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Έρευνας και Καινοτομίας ΑΜ-Θ και ακολούθησαν οι εισηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα από τα στελέχη 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Συγκεκριμένα ο κ. Β. Πιτσινίγκος παρουσίασε τις 
Κατευθύνσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), ο κ. Π. Κουδουμάκης τα Βασικά 
Χαρακτηριστικά Πρόσκλησης Υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης 
Επιχειρήσεων του Κλάδου Αγροδιατροφής, ο κ. Ι. Κεσανλής τα Κριτήρια Επιλογής Επενδυτικών Σχεδίων και 
Διαδικασία Υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων, ο κ. Σ. Λαρίσης τις Επισημάνσεις & τα ευρήματα αξιολογήσεων 
προηγούμενων προσκλήσεων. Τοποθετήσεις και παρουσιάσεις έγιναν από καθηγητές του ΔΠΘ και του ΤΕΙ 
ΑΜ-Θ, καθώς και από εκπροσώπους ερευνητικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. 
Η διαβούλευση ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, όπου καταγράφηκαν και όλες οι παρατηρήσεις των 
παρευρισκόμενων επιχειρήσεων και φορέων, ώστε να ενσωματωθούν στο σχέδιο της πρόσκλησης που 
αναμένεται τον μήνα Μάιο για να ξεκινήσουν οι υποβολές των καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων των 
επιχειρήσεων του κλάδου Αγροτοδιατροφής. 

Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας με τον υποψήφιο 

βουλευτή κ. Μακάριο Λαζαρίδη 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καβάλας είχε συνάντηση εργασίας με τον  υποψήφιο βουλευτή 
της Π.Ε. Καβάλας και Σύμβουλο Επικοινωνία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Μακάριο Λαζαρίδη. 
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Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, τις επενδύ-
σεις και τις προοπτικές ανάπτυξης του Νο-
μού. Στο επίκεντρο τέθηκε η αξιοποίηση 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πε-
ριοχής αλλά και η ανάγκη μείωσης της φο-
ρολογίας και των εισφορών ώστε να δη-
μιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να 
στηριχθεί στην πράξη η τοπική κοινωνία. 
Επιπλέον, συζητήθηκαν εκτενώς τα προβλή-
ματα στην πολεοδομία, τα αναπτυξιακά κί-
νητρα που έχει ανάγκη η Καβάλα, η προο-
πτική του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ), οι 

κάθετοι οδικοί άξονες και ο Ε61, το χωροταξικό της Θάσου, αλλά και η ανάγκη πάταξης του παραεμπορίου. 
 

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.  
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 

Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να ανα-
βαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύο-
ντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. 
Περίοδος υποβολής: από 20/2/2019 (και ώρα 10:00:00) έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
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 πα-
ροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκει-
μένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. 
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Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €. 
Περίοδος Υποβολής 
Έναρξη Υποβολών: 27 Φεβρουαρίου 2019 
Λήξη Υποβολών : 09 Μαΐου 2019 και ώρα 23:59:59 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονι-
σμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης.   
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 27/6/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

Επιχειρούμε Έξω
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. 

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β' κύκλος) 

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 
της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετά-
βαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

Περίοδος υποβολής: από 28/3/2019 έως 29/5/2019 (και ώρα 16:00) 

Αναβάθμιση εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης της Πε-

ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Υλοποίηση αναβαθμίσεων εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περίοδος υποβολής: 1/4/2019 - 31/7/2019 
 

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγ-

γέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ) προσκαλεί εργαζόμενους (μισθωτούς) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων της 
οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), να συμμετάσχουν σε 50ωρα 
επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, που οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίη-
σης προσόντων, με σκοπό την ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στον στρατηγικό τομέα 
Υλικά-Κατασκευές, με επικέντρωση σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας. 
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 18/3/2019 - 30/9/2021 

Αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 

Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων του κλάδου αγρο-

διατροφής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη 
διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύ-
ουν στην καινοτομία ή/και στην ερευνα και ανάπτυξη, στον κλάδο αγροδιατροφής, 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περίοδος υποβολής: 16/4/2019 - 30/5/2019 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 
 

Ενημερωτική συνάντηση για την 5η Πρόσκληση του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργα-

σίας  Interreg V-A "Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020" για Επιχειρήσεις  
Το Επιμελητήριο της Καβάλας σε συνεργασία με την Ειδική 
Υπηρεσία  Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του 
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Interreg), 
διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση για την 5η 
Πρόσκληση του Προγράμματος Interreg V-A "Ελλάδα - 
Βουλγαρία 2014-2020" με τίτλο «Σχέδιο επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για 
ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές».  
Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Απριλίου και ώρα 18.00, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας. 
Η πρόσκληση που αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μια ανταγωνιστική και καινοτόμα διασυνοριακή 
περιοχή», θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 10/5/2019 και στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη μεθοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας και την τόνωση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή μέσω της 
επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας σε νέες αγορές και προϊόντα. 
Επιλέξιμες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους 
παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνη Εξειδίκευση» της διασυνοριακής περιοχής, 
και συγκεκριμένα: τη βιομηχανία αγρο-διατροφής, την διαχείριση αποβλήτων για σκοπούς ανακύκλωσης ή 
παραγωγής ενέργειας, τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, τον αειφόρο 
τουρισμό, την υγεία, τα υλικά και τις τεχνολογίες, τα δομικά υλικά και την κλωστοϋφαντουργία. Για περισσό-
τερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών 2019 

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με 
χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, 
διενεργεί για πέμπτη συνεχή χρονιά πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που 
δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών και 
επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring). Από το 2014 μέχρι σήμερα 84 επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί 
έχουν λάβει παραγωγικό εξοπλισμό συνολικής αξίας 1.302.517€ εκσυγχρονίζοντας την 
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παραγωγική τους διαδικασία, δημιουργώντας ή διατηρώντας θέσεις εργασίας. Παράλληλα, τα μέλη 19 
αγροτικών συνεταιρισμών εκπαιδεύτηκαν στην ασφαλή διαχείριση τροφίμων, ενώ οι ιδιοκτήτες 15 μικρών 
επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα και των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών 
ενισχύθηκαν και με επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring) από έμπειρα μέλη – μέντορες του ΚΕΜΕΛ 
(Κέντρο Εθελοντών Μάναντζερ Ελλάδος). 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και 
Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) και έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις, με 
ανώτατο ετήσιο κύκλο εργασιών €1.200.000. 
Ο ωφελούμενος δύναται να λάβει δωρεά παραγωγικού εξοπλισμού/ υπηρεσιών συνολικής αξίας έως 10.000 
ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και επιπλέον επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring). 
Υποβολή αιτήσεων: μόνο ηλεκτρονικά χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών κατά το στάδιο της υποβολής, 
έως και 14 Απριλίου 2019. 
Πληροφορίες και ανακοινώσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
του οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ www.mkoapostoli.gr στην ενότητα «Η Δράση μας», στην υποενότητα 
«Προγράμματα» με τον τίτλο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών 2019». 

Παράταση για τις αιτήσεις υπαγωγής στη «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Ν4399/2016. 

Με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης μας ενημερώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής 
επενδυτικών σχεδίων στον Γ’ Κύκλο για το καθεστώς “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού Ν. 
4399/2016 παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2019, για τη διευκόλυνση του μεγάλου αριθμού υποψήφιων 
επενδυτών, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. 

ΕΤΕΑΕΠ: Αναρτήθηκαν τα πρώτα ειδοποιητήρια εισφορών 250.000 μη μισθωτών & αυτο-

απασχολούμενων 

Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ, στην επιλογή «Εισφορές μη μισθωτών ΕΤΕΑΕΠ» αναρτήθηκαν τα 
πρώτα ειδοποιητήρια των εισφορών 250.000 μη μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων για επικουρική 

ασφάλιση και εφάπαξ παροχή, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4578/2018). 
Τα ειδοποιητήρια  αφορούν τις εισφορές μηνός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2019, καθώς και τις δύο 
πρώτες δόσεις από τις 36 του διαστήματος 1/1/2017 – 31/12/2018. 

ΑΑΔΕ : Νέος τρόπος υποβολής δηλώσεων απόδοσης φόρου εισοδήματος και εισφοράς 

αλληλεγγύης 

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων καθορίζεται με 
αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που υπογράφηκαν χθες. Οι επιχειρήσεις, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά 
ταμεία θα πρέπει να ενημερώνουν ηλεκτρονικά σε μηνιαία βάση την ΑΑΔΕ για τον φόρο εισοδήματος και την 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης που έχουν παρακρατήσει από τους μισθούς και τις συντάξεις. 

ΑΑΔΕ: Οδηγίες για τη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού 

Αναλυτικές οδηγίες για τη δήλωση του επαγγελματικού λογαριασμού από τις επιχειρήσεις και τους 
ελεύθερους επαγγελματίες παρέχει με εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όπως διευκρινίζει 
η φορολογική διοίκηση δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού, όταν οι δικαιούχοι 
πληρωμής βρίσκονται σε κατάσταση αδράνειας. Σημειώνεται ότι σε όσους δεν δηλώσουν επαγγελματικό 
λογαριασμό στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ ενώ για την υποβολή 
εκπρόθεσμης δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ επιβάλλεται στους 
υπόχρεους πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
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Απόφαση της ΑΑΔΕ για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης 

Με την απόφαση [Α.1072 /22-02-2019] της ΑΑΔΕ γίνεται καθορισμός των προϋποθέσεων, των 
δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου 
εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και 
του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού. 

Άνοιξε το taxisnet για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις 

Σε λειτουργία βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης 28 Μαρτίου η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή 
των φετινών φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων. Στις φετινές δηλώσεις οι φορολογούμενοι θα 
δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2018 από κάθε πηγή. Η υπηρεσία προσφέρεται στο δικτυακό 
τόπο https://www.aade.gr/polites/eisodima/dilosi-forologias-eisodimatos-fp-e1-e2-e3 

Φορολογικές Δηλώσεις 2019: Ανά ΑΦΜ πλέον οι συμψηφισμοί σε επιστροφές και φόρους  

Ανά ΑΦΜ και όχι ανά φορολογική δήλωση θα γίνονται πλέον οι συμψηφισμοί μεταξύ επιστροφών και 
βεβαιωμένων φόρων, μετά την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να εκδίδει από φέτος 
χωριστά εκκαθαριστικά σημειώματα για τους συζύγους. Όσον αφορά στο φορολογικό διαζύγιο, αιτήσεις 
υπέβαλαν 22.500 ζευγάρια έως την εκπνοή της προθεσμίας στις 28 Φεβρουαρίου. 

Με ηλεκτρονικό τρόπο οι μεταβιβάσεις ακινήτων   

Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή για τις ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων, το πλαίσιο λειτουργίας 
της οποίας παρουσίασαν στους συμβολαιογράφους, στελέχη του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με τα 
σχέδια της ΑΑΔΕ, η εφαρμογή θα λειτουργήσει πιλοτικά από τον Μάιο προκειμένου να καταγραφούν και να 
επιλυθούν όποια πρακτικά προβλήματα προκύψουν, ενώ από τον προσεχή Οκτώβριο η πλατφόρμα των 
δηλώσεων φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Χρήστες της εφαρμογής θα 
είναι οι συμβολαιογράφοι οι οποίοι θα συμπληρώνουν και θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος TAXISnet τα έντυπα των δηλώσεων για τον υπολογισμό του φόρου επί των μεταβιβάσεων 
ακινήτων 

«Φρένο» στις μικροπιστώσεις των τραπεζών 
Στην ανατροπή του σχεδίου νόμου για τις μικροχρηματοδοτήσεις προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, 
καθώς -σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες- στο τελικό κείμενο που θα καταθέσει προσεχώς στη Βουλή θα 
εξαιρεί από το πεδίο του νόμου τις τράπεζες. Η κίνηση αυτή οφείλεται στην έντονη αντίδραση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία σε σχετική γνωμοδότησή της ζήτησε την εξαίρεση των 
τραπεζών από τον νόμο, εκφράζοντας την ανησυχία της για πιθανούς κινδύνους στην κεφαλαιακή τους 
επάρκεια. Συνεπώς, οι διατάξεις του νόμου θα αφορούν μόνο υπό ίδρυση ανεξάρτητους φορείς 
μικροχρηματοδοτήσεων (π.χ., επιμελητήρια, ανώνυμες εταιρείες) και όχι το υφιστάμενο τραπεζικό σύστημα 
(περιλαμβανομένων και των συνεταιριστικών τραπεζών). Η τροποποίηση του πλαισίου είναι μείζονος 
σημασίας για τον θεσμό, ωστόσο, όπως αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, δεν υπήρχε άλλη 
επιλογή. Πλέον, βάσει του προωθούμενου πλαισίου, τις μικροχρηματοδοτήσεις, δηλαδή τα δάνεια έως 
25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, θα μπορούν να τα χορηγούν άλλοι, πλην των τραπεζών, 
φορείς. 

Υποχρεωτική η αναγραφή προέλευσης γάλακτος σε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα  
Ο ΕΦΕΤ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό ότι η 
κείμενη εθνική νομοθεσία καθιστά υποχρεωτική την αναγραφή της προέλευσης του γάλακτος στην 
επισήμανση των  γαλακτοκομικών  προϊόντων. Όλα τα είδη του γάλακτος, τυριά, γιαούρτια, βούτυρο, κρέμα 
γάλακτος καθώς και επιδόρπια με βάση το γάλα οφείλουν να αναγράφουν επί των συσκευασιών τους τη 
"χώρα" προέλευσης του γάλακτος. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικά στη 
συσκευασία είναι: 
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 α)  αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού 
σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν γίνει στην Ελλάδα, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν 
μπορεί να αποδοθεί ενιαία ως "Προέλευση : Ελλάδα",  

 

 β)  αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού 
σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν γίνει εκτός Ελλάδας, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν 
μπορεί να αποδοθεί ενιαία ως:   

 
- Προέλευση : Όνομα χώρας", στην περίπτωση που το γάλα προέρχεται από μία μόνο χώρα, 

π.χ. "Προέλευση:  (όνομα μιας χώρας προέλευσης ή από ΕΕ ή εκτός ΕΕ)". 
 

- Προέλευση Ε.Ε.", στην περίπτωση που το γάλα προέρχεται από περισσότερα του ενός κράτη 
– μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
- Προέλευση εκτός Ε.Ε.", στην περίπτωση που το γάλα προέρχεται από περισσότερες της μιας 

χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όλα τα είδη του γάλακτος, τυριά, γιαούρτια, βούτυρο, κρέμα γάλακτος καθώς και επιδόρπια με βάση το γάλα 

οφείλουν να αναγράφουν επί των συσκευασιών τους τη "χώρα" προέλευσης του γάλακτος.  

Παρουσιάστηκε η Lotify, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αντιμετώπιση του λαθρε-

μπορίου ποτών 

Η νέα πλατφόρμα ιχνηλασιμότητας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των αλκοολούχων ποτών η 
οποία αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό όπλο στα χέρια των ελεγκτικών αρχών παρουσιάστηκε σήμερα 
σε ειδική εκδήλωση στο τελωνείο του αεροδρομίου "Ελευθέριος Βενιζέλος". Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα 
που φέρει το όνομα Lotify παραχωρήθηκε δωρεάν από την Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών και τον 
Σύνδεσμο Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών προς το υπουργείο Οικονομικών και 
αποτελεί ένα απλό στη χρήση του εργαλείο για τον εντοπισμό των ύποπτων για λαθρεμπόριο και παράνομα 
εισαχθέντων παρτίδων ποτών. Στο σύστημα έχουν εγγραφεί ήδη το 80% εισαγωγέων και διανομέων 
αλκοολούχων ποτών στη χώρα, ενώ ο στόχος είναι να επεκταθεί και στους μικρούς παραγωγούς. Οι 
συγκεκριμένοι θα εγγράφουν στην πλατφόρμα τους κωδικούς αριθμούς των παρτίδων ποτών (Lot) καθώς 
και το σημείο στο οποίο βρίσκονται (τελωνείο, αποθήκες κτλ). Έτσι οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και του ΣΔΟΕ, που 
θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα, θα μπορούν κατά τους ελέγχους τους στα κέντρα διασκέδασης ή 
οπουδήποτε αλλού, να τσεκάρουν αν η παρτίδα που ελέγχουν έχει δηλωθεί καθώς και τη διαδρομή της. Από 
τη διασταύρωση θα προκύπτει αν η παρτίδα ποτών είναι νόμιμη ή ύποπτη ως προϊόν λαθρεμπορίου. 
 

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις όλης της Νησιωτικής 

Ελλάδας 

Μετά την καθολική επέκταση του Μεταφορικού Ισοδύναμου, σε όλα τα νησιά της Ελλάδας, από 1η 
Ιανουαρίου 2019, άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του μέτρου για την κατάθεση των παραστατικών μεταφοράς 
από όλες τις νησιωτικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να συλλεχθούν τα κατάλληλα στοιχεία, να υπολογιστεί το 
αντιστάθμισμα και να ξεκινήσει η κατάθεση των χρημάτων στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. 
Αναλυτικότερα, όσες νησιωτικές επιχειρήσεις από το σύνολο των νησιών της χώρας, είναι κάτοχοι του 
Μοναδικού Αριθμού Νησιωτικής Επιχείρησης (Μ.Α.Ν/Ε) θα πρέπει να εισαχθούν στην πλατφόρμα του 
μέτρου, μέσω της ιστοσελίδας metaforikoisodynamo.gr, και με την εισαγωγή των κωδικών ΤAXISnet, 
μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία των παραστατικών που αφορούν το μεταφορικό κόστος των 
εμπορευμάτων, από και προς στα νησιά, που έχουν δαπανήσει για την περίοδο 01/01/2019 έως και την 
ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης. Ως δαπάνες λογίζονται οι μεταφορές των εμπορευμάτων που 
έλαβαν χώρα είτε μέσω μεταφορικής εταιρείας, είτε με μέσω ναύλου επαγγελματικού οχήματος. 
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Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου αγκαλιάζει όλα τα νησιά της χώρας και δίνει ευκαιρίες ζωής και 
ανάπτυξης για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις τους. Μέχρι σήμερα στο μέτρο έχουν εγγραφεί πάνω από 
8.300 νησιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν λάβει ή αναμένεται να λάβουν πίσω, κατά μέσο όρο, το 43% 
του μεταφορικού κόστους που έχουν δαπανήσει, δημιουργώντας έτσι ρεαλιστικές συνθήκες αντιστροφής 
των αρνητικών συνεπειών της Νησιωτικότητας και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των νησιωτικών 
προϊόντων. 
 

1 ος Πανελλήνιος Νησιωτικός Σχολικός Διαγωνισμός με τίτλο «ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας ως μέλος του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α..Ε.Ν.) 
σας ενημερώνει για τη διενέργεια του 1 ου Πανελλήνιου Νησιωτικού Σχολικού Διαγωνισμού με τίτλο «Πάμε 
Λιμάνι». 
Η υλοποίηση του συγκεκριμένου διαγωνισμού αποτελεί απόρροια της απόφασης που λήφθηκε στην 44η 
Γενική του Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα, στις 01/12/2018 και σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδος (Ο.Η.Σ.Ε) να συν-διοργανώσουν τον 1ο Πανελλήνιο Νησιωτικό 
Σχολικό Διαγωνισμό «ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ», με θέμα τα Ηλεκτρικά Σκάφη &Πλοία. 
Πρόκειται για ένα διαγωνισμό που στοχεύει στην διάδοση της ιδέας της ηλεκτροκίνησης στα σκάφη, στην 
εξέλιξη της τεχνολογίας μέσα από τα σχολεία,  στο να δώσει έναυσμα στα νέα παιδιά για νέα επαγγέλματα, 
αλλά και στις τοπικές νησιωτικές οικονομίες τη δυνατότητα να φτιάξουν ένα διαφορετικό προφίλ 
παραγωγής, εκτός εκείνου των παραδοσιακών προϊόντων, των υπηρεσιών και του τουρισμού, όπως αυτό της 
κατασκευής και παραγωγής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για ηλεκτροκίνητα σκάφη, ένας τομέας που 
υστερούμε ως χώρα.   
Ο διαγωνισμός προγραμματίζετε να διεξαχθεί την προσεχή σχολική χρονιά 2019-2020 στα σχολεία της 2 
βάθμιας εκπαίδευσης των νησιών μας, με τη συμμετοχή του νησιού της Θάσου από την Περιφέρειά μας, 
εφόσον φυσικά εγκριθεί η σχετική πρόταση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία 
βρίσκεται στο στάδιο της σύνταξης και σύντομα θα υποβληθεί. 
Η όλη διαδικασία και η βράβευση των καλύτερων προτάσεων θα στηριχθεί σε σπόνσορες, χορηγούς και 
εθελοντές, αλλά και σε εταιρείες που θα θελήσουν να υποστηρίξουν την προσπάθεια. Ήδη, η ΕΡΤ αποδέχθηκε 
πρόταση των συν-διοργανωτών και ανάλαβε χορηγός επικοινωνίας του διαγωνισμού. 
 

Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019 

 
Ξεκίνησε την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 8 π.μ., η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων 
κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές 
Κατασκηνώσεις έτους 2019, το οποίο θα υλοποιηθεί από την 15 η Ιουνίου 2019 έως την: α) 3 η Σεπτεμβρίου 
2019 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) 10 η Σεπτεμβρίου 2019 για τα παιδιά με αναπηρία. Η υποβολή 
αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της 
Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr ). Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή 
τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του 
ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες 
για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς 
πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών μπορούν να 
πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ. 
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα 
φορολογικού έτους 2017 μέχρι 28.000 €, οι οποίοι/ες το έτος 2018: 

 είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή   

 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή 

 έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή 

 συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής 
παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) καθώς και 
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 εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τεσσάρων τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία 
λήξης υποβολής των αιτήσεων. 

Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό 
και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. 
 
Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων παιδιών τους σε Παιδική 
Κατασκήνωση του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής 
σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. 
Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από την 1 η Ιανουαρίου 2003 έως την 14 
η Ιουνίου 2013. Οι ωφελούμενοι μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι δεκαπέντε (15) 
συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και 
αποχώρησης. 
Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 70.000, ο δε 
προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €. Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν 
στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους, δικαιούχους και παρόχους, μέχρι 
την 08.04.2019 και ώρα 23:59. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις 
ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσέλευσης στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση 
δικαιολογητικών. 
Παρόλα αυτά, αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους, όταν 
αυτά απαιτούνται, μπορούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους μέχρι την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως την 09.04.2019, και ώρα 14:00. 
Οι πάροχοι αποστέλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα δικαιολογητικά μέχρι την 08.04.2019 και 
ώρα 23:59. 
Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνει μέσω 
αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως 
για την απόδοση ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όταν υπάρχει 
μεταβολή αυτών στην οικογενειακή μερίδα, και να προσέξουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ 
στην αίτηση. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr 

Διαθέσιμη και για τη σύσταση ΕΠΕ η πλατφόρμα e-ΥΜΣ 
Διαθέσιμη και για τη σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) είναι από τις 4 Μαρτίου η πλατφόρμα 
της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), η οποία δίνει τη δυνατότητα σύστασης εταιρείας ακόμη 
και σε λιγότερο από δέκα λεπτά. Εντός του Απριλίου, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη και για τη σύσταση της 
Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.). 
Έτσι, θα ολοκληρωθεί η υλοποίηση της e-ΥΜΣ, που άρχισε να λειτουργεί από τον περασμένο Ιούλιο, καθώς 
θα είναι, πλέον, εφικτή η εξ αποστάσεως σύσταση με πρότυπο καταστατικό για όλες οι νομικές μορφές 
εταιρειών. 

Όλες οι χώρες αναγράφονται ολογράφως ή με το διεθνώς αναγνωρισμένο ακρωνύμιό 
τους. Υποχρέωση Υποβολής Αποδεικτικού Φορολογικής Δήλωσης στο Γ.Ε.Μ.Η. από τις Μη 
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 
Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από Α.Ε., 
Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΠΕ,. ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ., 
έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, 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.  
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Διεθνή 

Ενημέρωση επιχειρηματικής κοινότητας για το Brexit 

 
Η ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Χώρας μας σε περίπτωση πιθανής αποχώρησης του ΗΒ από την 
ΕΕ (από τα μεσάνυχτα της 12ης Απριλίου 2019 ώρας Βρυξελλών, εφόσον στο μεταξύ δεν υπάρξει 
επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης η οποία να προβλέπει διαφορετική ημερομηνία), προκειμένου να 
συμβάλει στην ενημέρωση και στην εξοικείωση της επιχειρηματικής κοινότητας και των επιχειρήσεων που 
έχουν εμπορικές συναλλαγές με εταιρείες στο ΗΒ, με τους κανόνες της ΕΕ που θα ισχύουν μετά το Brexit, 
καθώς και τους ταξιδιώτες από και προς το ΗΒ, έχει δημιουργήσει ειδική σελίδα στον ιστότοπό της 
(www.aade.gr ) με ειδικές θεματικές που αφορούν οδηγίες σε επιχειρήσεις και πολίτες.  
Επίσης για την άμεση πληροφόρηση των επιχειρήσεων και πολιτών, η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε παραγωγική 
λειτουργία σχετική εφαρμογή μέσω της οποίας τα ηλεκτρονικά ερωτήματα διαβιβάζονται στις αρμόδιες κατά 
περίπτωση Υπηρεσίες, από τις οποίες θα λαμβάνεται η απάντηση. Συγκεκριμένα οι εγγεγραμμένοι χρήστες 
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. μπορούν να υποβάλλουν το ερώτημα τους από την κεντρική 
ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. από την επιλογή «My TAXISnet/Ο λογαριασμός μου» και εν συνεχεία «Ερωτήματα 
προς Α.Α.Δ.Ε.», κατηγορία «Αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ – Θέματα ΦΠΑ ή Τελωνειακά Θέματα ή Θέματα 
Γενικού Χημείου του Κράτους». Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να υποβάλουν το ερώτημα τους μέσω 
της φόρμας υποβολής στη σελίδα: https://www1.gsis.gr/inuiiry/newInuiiry.htf   
Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν άμεση και δια ζώσης ενημέρωση 
από τις κατά τόπο αρμόδιες Τελωνειακές και Φορολογικές Αρχές, ως προς τις διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθούνται κατά την διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας προς το Ηνωμένο Βασίλειο και το 
αντίθετο, καθώς σε περίπτωση που συμβεί το ως άνω σενάριο της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, θα 
αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και 
προς τρίτες χώρες και δεν θα εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για τις ενδοενωσιακές συναλλαγές.  

Κατανομή ποσοστώσεων μετά το Brexit 

Σας ενημερώνουμε ότι για την κατανομή δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα 
του ΠΟΕ μετά την αποχώρηση από την Ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται σε εξέλιξη προσχέδιο 
Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το προσχέδιο, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου, ο συνολικός όγκος δεδομένης δασμολογικής ποσόστωσης δεν θα μεταβάλλεται (δηλαδή ο όγκος 
ΕΕ-27 θα ισούται με τον σημερινό όγκο ΕΕ-28 μείον τον όγκο του Ηνωμένου Βασιλείου). 

Ελλάδα: 9η στην Ευρώπη στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα  

Τρεις θέσεις ανέβηκε η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κατάταξη σε ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων την 
τριετία 2014-2016, σε σχέση με την προηγούμενη τριετία 2012-2014, κατακτώντας πλέον την 9η θέση. Το 
ποσοστό των καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων ανήλθε στο 57,7%, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 6,7 
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την τριετία  2012-2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της επίσημης στατιστικής 
πανευρωπαϊκής έρευνας CIS (Community Innovation Survey). Για την Ελλάδα την έρευνα πραγματοποίησε το 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 

Επιχειρηματικές Αποστολές 

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

 Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη στην έκθεση παπουτσιών, τσαντών, ζωνών και 
πρώτων υλών “Exposhoes 2019”|14-17 Μαΐου 2019 
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 Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη στην έκθεση κινέζικων προϊόντων «China home 
life Istanbul 2019»| 23-25 Μαΐου 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) Ρουμανική εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες διανομής εξοπλισμού στον τομέα της παρακολούθησης 

και προστασίας του περιβάλλοντος (Κωδ. BRRO20181026002) 

2) Ρουμανική εταιρεία που ειδικεύεται στο εμπόριο γεωργικών παρασιτοκτόνων και λιπασμάτων ανα-

ζητά προμηθευτές από χώρες της ΕΕ (Κωδ. BRRO20181219001). 

Προσφορές 

1) Λιθουανική εταιρεία που παράγει ηλεκτρικά συστήματα θέρμανσης αναζητά συνεργάτες διανομής( 

Κωδ. BOLT20190305001). 

2) Σερβικό γραφείο πληροφορικής με επίκεντρο την ανάπτυξη του προγράμματος διαχείρισης σχέσεων 

με πελάτες (CRM) για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αναζητά συνεργάτη μέσω συμφωνίας ε-

μπορικών πρακτόρων και υπηρεσιών (Κωδ. BORS20190227001) 

Εκθέσεις 

Συμμετοχή Περιφέρειας ΑΜΘ σε τουριστικές εκθέσεις 

Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

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

εκθέσεις προβολής προϊόντων 
 Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 7-15 Σεπτέμβριος 
Anuga Κολωνία 5-9 Οκτώβριος 
Market Expo Αθήνα Οκτώβριος 
Food Panorama Κύπρος Δεκέμβριος 

Προώθηση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της ΠΑΜΘ σε ενδοπεριφερειακές εκθέ-

σεις 

Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

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 

 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 

 Freskon Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών στη Θεσσαλονίκη | 11-13 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 Οκτω-
βρίου 2019 
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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  
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  
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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


 

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  
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