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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 
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Δραστηριότητες Διοίκησης 
 

Συμμετοχή στην έκθεση προώθησης ελληνικών προϊόντων και τουρισμού στο Burgas 

Με μία επιχειρηματική αποστολή συμμετείχε σε 
Έκθεση προϊόντων στο Μπουργκάς της 
Βουλγαρίας το Επιμελητήριο Καβάλας. Σύμφωνα 
με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Μάρκο 
Δέμπα ήταν έκθεση με νησιωτικά προϊόντα και 
στο πλαίσιο αυτό είχαν διάφορες επαφές. 
Στα πλαίσια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε 
διήμερο εκδηλώσεων για τη Μαύρη Θάλασσα σε 
μία προσπάθεια να προβληθούν τα τοπικά 
προϊόντα, τη γαστρονομία και ο τουρισμός. 
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια των συναντήσεων και 
των επαφών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το δήμαρχο του Μπουργκάς, που είναι και αντιπρόεδρος του 
κυβερνώντος κόμματος, με τον περιφερειάρχη και μετους προέδρους των Επιμελητηρίων. Δόθηκε έτσι  η 
δυνατότητα να αναθερμάνθούν κάποιες σχέσεις που θα είναι θετικές στη κατεύθυνση της ανάπτυξης των 
δύο περιοχών. Το Μπουργκάς διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας για αυτόν τον 
λόγο πραγματοποιήθηκε συζήτηση και με στελέχη του αντίστοιχου οργανισμού λιμένα με σκοπό την 
ανάπτυξης συνεργασιών στα λιμάνια των δύο χωρών. Συζητήθηκε επίσης το κομμάτι της σιδηροδρομικής 
σύνδεσης και της πίεσης που πρέπει να ασκήθεί έτσι ώστε να υπάρχει σύνδεση Καβάλα- Μπουργκάς. Επίσης, 
έγιναν συζητήσεις για τουριστικές- εμπορικές συναλλαγές.  

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης στην τέχνη του 

αρτοποιού 

Το Επιμελητήριο Καβάλας και το 
Σωματείο Αρτοποιών Καβάλας, πραγμα-
τοποίησαν με επιτυχία στην Καβάλα 
πρόγραμμα πιστοποίησης-κατάρτισης 
στην τέχνη του αρτοποιού. Οι 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα απέκτη-
σαν την διαπίστευση 17024:2012 του 
ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) η 
οποία είναι η ανώτερη σε εθνικό 
επίπεδο. Το κάθε μέλος, με την απόκτηση 
της εν λόγω διαπίστευσης, είναι 
κατοχυρωμένο σε μελλοντική αξίωση του 
κράτους για πιστοποίηση του 
επαγγέλματος.  Η διαπίστευση ισχύει σε 
όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ και ο κάτοχός της έχει το δικαίωμα να ανοίξει κατάστημα ή να εργαστεί στο 
εξωτερικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.  
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Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καβάλας στην 5η Θρακο-Μακεδονική Συνέργεια στην 

Ξάνθη, Σάββατο 11 Μαΐου 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού 
δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων En-
terprise Europe Network, σας ενημερώνει ότι 
συμμετείχε στην έκθεση 5η  ΘΡΑΚΟ - 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ που πραγματοποιήθηκε 
στην Ξάνθη το Σάββατο 11 Μαΐου με σκοπό την 
διαμόρφωση ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής 
συνείδησης και την ανταλλαγή απόψεων. 
Στόχος του Επιμελητηρίου και της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την 
διοργάνωση της συγκεκριμένης έκθεση, ήταν να 
προβάλλει και να προωθήσει τα μοναδικά 
προϊόντα της περιοχής και παράλληλα, να 
συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών για τους συμμετέχοντες, με την σύναψη εμπορικών 
συμφωνιών. 
Στη διάρκεια της 5ης Θρακο-Μακεδονικής “Synergia” πέρα από την παρουσίαση – έκθεση τοπικά 
παραγόμενων προϊόντων, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα για την ενδοπεριφερειακή καταναλωτική συνείδηση 
και αλληλεγγύη και για ευκαιρίες μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα. 
Το περίπτερο του Επιμελητηρίου επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Χρήστος Μέτιος καθώς και 
εκπρόσωποι τοπικών φορέων. 

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην τουριστική έκθεση Ταξιδι 2019 στην Κύπρο 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του 
Ευρωπαϊκού Δελτίου Στήριξης 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι στα 
πλαίσια της προβολής και ενδυνάμωσης 
του τουριστικού αλλά και του 
παραγωγικού δυναμικού της, συμμετείχε 
στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΤΑΞΙΔΙ 
2019 στη Λευκωσία της Κύπρου από 3-
5/5/2019 σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια ΑΜΘ και την Δημωφέλεια. 
Η έκθεση TAXIDI διοργανώνεται κάθε 
χρόνο από τον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών 
Πρακτόρων Κύπρου και την Ομάδα Επιχειρήσεων Display Art. Η έκθεση αποτελεί το ιδανικό φόρουμ όπου ο 
Κύπριος ταξιδιώτης μπορεί να λάβει σωστές και ολοκληρωμένες πληροφορίες για τουριστικούς προορισμούς 
και ταξιδιωτικά πακέτα από όλο τον κόσμο. 
Στην έκθεση με δικά τους περίπτερα συμμετείχαν ταξιδιωτικοί πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες, διεθνείς 
αρχές τουρισμού και τοπικοί οργανισμοί, περιφερειακά γραφεία από την Κύπρο και την Ελλάδα, ο Ελληνικός 
Οργανισμός Τουρισμού, Κυπριακές και διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες, ξένες χώρες και άλλες ταξιδιωτικές 
και τουριστικές επιχειρήσεις. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν εξαγωγικές επιχειρήσεις από της ΠΕ Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης Ροδόπης & 
Έβρου, οι οποίες υπέβαλαν συμμετείχαν στην συζήτηση και υπέβαλαν ερωτήσεις, σχετικά με το πρόγραμμα 
και τα εργαλεία του ΟΑΕΠ.  
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Ενημερωτικά τα στελέχη του ΟΑΕΠ επισκέφθηκαν το διήμερο 15 και 16 Μαΐου εξαγωγικές επιχειρήσεις της 
περιοχής της Δράμας, ερχόμενοι έτσι σε άμεση και εξειδικευμένη επαφή, με στελέχη των επιχειρήσεων για 
την διερεύνηση συνεργασίας.  
Στα πλαίσια της έκθεσης δόθηκε η δυνατότητα να επισκεφθούν το περίπτερο της Περιφέρειας ΑΜΘ και της 
Δημωφέλειας, ο υφυπουργός τουρισμού της Κύπρου, η Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, ο αναπληρωτής Γενικός 
Γραμματέας του ΕΟΤ, ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου ACTA και αεροπορικές εταιρείες 
(Κυπριακές και Ελληνικές). 
Επιπλέον πραγματοποιήθηκε συνάντηση των στελεχών του Επιμελητηρίου Καβάλας με αντίστοιχα στελέχη 
του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στη Λευκωσία, καθώς και τα δύο Επιμελητήρια 
είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network  και 
του Sector Group προώθησης του τουρισμού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διερευνήθηκαν οι 
δυνατότητες προώθησης επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών. 
Οι επιχειρήσεις που θα ήθελαν να συνεργαστούν με επιχειρήσεις από την Κύπρο μπορούν να 
επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Καβάλας στο 2510 222212 (εσωτ. 4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ. 
11) κα. Δέσποινα Παρασύρη και στο email info@chamberofkavala.gr 

Εκδήλωση με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) σε συνεργασία 

με τα Επιμελητήρια ΑΜ-Θ και την Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας  

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Μαΐου 
2019 στο Συνεδριακό Κέντρο του 
Επιμελητηρίου Δράμας, η ενημερωτική 
εκδήλωση που διοργάνωσαν τα Επιμελητήρια 
της ΑΜ-Θ και η Συνεταιριστική Τράπεζα 
Δράμας σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης αφορούσε τα 
διαθέσιμα εργαλεία ενίσχυσης της 
εξωστρέφειας καθώς και την χρηματοδότηση 
των εξαγωγών. 
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης ο οποίος ήταν και συντονιστής της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας και ο Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου Ξάνθης κ. 
Σπύρος Κάλφας καθώς και ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας κ. Χαρ. Αλεξανδρίδης. 
Ομιλητές ήταν: η κα Ελένη Σταθάτου, Πρόεδρος του ΟΑΕΠ η οποία παρουσίασε τον οργανισμό και τον ρόλο 
του για την στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και ο κ Κώστας Παπαπαναγιώτου αναπληρωτής 
Γενικός Διευθυντής ΟΑΕΠ ο οποίος παρουσίασε τα εργαλεία και τις δυνατότητες χρηματοδότησης και 
ασφάλισης των 
εξαγωγών. 

Εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος Leader για την ενημέρωση των συμ-

βούλων 

Η Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ σε συενργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας 
πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του χρηματοδοτικού προγράμματος Leader με 
σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των συμβούλων επιχειρήσεων. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι τομείς 
ενίσχυσης οι οποιοι είναι: 
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1. Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης σε 
ΜΜΕ αγροτικών περιοχών. 

2. Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα 
γεωργικό ή μη γεωργικό προϊόν. 

3. Τουρισμός (καταλύματα, εστιατόρια, κλπ.) 
4. Βιοτεχνία, οικοτεχνία, χειροτεχνία, 

παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση. 
5. Χονδρικό - λιανικό εμπόριο. 
6. Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 

του αγροτικού πληθυσμού. 
7. Οικοτεχνία και πολυλειτουργικά αγροκτήματα. 
8. Πιλοτικά έργα συνεργασιών (εκτός γεωργικού τομέα) 
9. Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του αγροτουρισμού 

Οι ενισχύσεις ανέρχονται από 50% μέχρι 100% κατά περίπτωση. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 
που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται, ενδεικτικά, σε 3.273.000,00 €. 
Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. 
Καβάλας ήτοι στο σύνολο των Δήμων Παγγαίου, Θάσου, Νέστου και Καβάλας εκτός της Δημοτικής Ενότητας 
Καβάλας. 
Η πρόσκληση δημοσιεύεται στους ιστότοπους www.espa.gr, www.agrotikianaptixi.gr και www.ankavala.gr. 
Η υποβολή της αίτησης στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) από την 10η Απριλίου 2019 έως και την 12η Ιουλίου 2019. 

Ορνιθολογική Εταιρία και Δικηγορικός Συλλογος για την ποινική προστασία της άγριας 

ζωής 
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία -στα 
πλαίσια του προγράμματος INTERREG Gre-
ece-Bulgaria Wild Life for ever- σε 
συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο 
Καβάλας οργανώσε την Παρασκευή 17 
Μαΐου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας, 
επιστημονική εκδήλωση – σεμινάριο για 
νομικούς με θέμα «Η ποινική προστασία της 
άγριας ζωής με έμφαση στο φαινόμενο της 
δηλητηρίασης». 
Στην εκδήλωση μίλησαν η Μανόλια Βουγιούκαλου, Συντονίστρια Προγράμματος, Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία με θέμα « Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το πρόγραμμα Interreg», ο Παναγιώτης 
Παναγιωτόπουλος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών με θέμα «Το νομικό πλαίσιο για την ποινική προστασία της 
άγριας ζωής, με έμφαση στο φαινόμενο της δηλητηρίασης» και ο Βασίλης Παπαδόπουλος, Δικηγόρος, 
Νομικός Συνεργάτης Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας με θέμα «Η κατάσταση με την παράνομη χρήση 
δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ελλάδα». 
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Πραγματοποίηση εκλογών της Θασιακής Ένωσης Καβάλας στο Επιμελητήριο 

Η Θασιακή Ένωση Καβάλας πραγματοποίησε 
τακτική Γενική Συνέλευση στις 9 Μαΐου στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου 
Καβάλας με θέματα ημερήσιας διάταξης την 
εκλογή τριμελούς προπροεδρείου, τον 
απολογισμό οικονομικής διαχείρισης του ΔΣ, 
απολογισμός πεπραγμένων και αρχαιρεσίες 
για την ανάδειξη του διοικητικού και ε 
ποπτικού συμβουλίου. Μετά από τις 
δημοκρατικές διαδικασίες που 
ακολούθησαν, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Θασιακής Ένωσης 
Καβάλας συγκροτήθηκε ως εξής: 
Πρόεδρος: Νικόλαος Τσιλογεώργης, 
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Καραμπάσης, Γενική Γραμματέας: Αγλαΐα Τερλελέ, Ειδική 
Γραμματέας: Ελένη Ψυρούκη, Ταμίας: Παντελής Χρηστίδης, Έφορος: Δέσποινα Καλαμούκη, 
Μέλος: Παναγιώτης Αγαπητός, Μέλος: Γεώργιος Σιαμαντούρας και Μέλος: Παναγιώτης Χατζηεμμανουήλ. 

 

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 

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 
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Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Εργαλειοθήκη 
Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» έως 31/05/2019 

Ανακοινώθηκε Απόφαση Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» μέχρι την Παρασκευή 
31 Μαΐου 2019 και ώρα 17:00 

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. 
Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €. 
 
Περίοδος Υποβολής 
Έναρξη Υποβολών: 27 Φεβρουαρίου 2019 
Λήξη Υποβολών : 31 Μαΐου και ώρα 17:00 
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 
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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. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 18/3/2019 - 30/9/2021 

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 
 

Σε εξέλιδη οι υποβολές αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό 
νόμο 
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι υποβολές αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για το καθεστώ της «Γενικής 
επιχειρηματικότητας» Γ’ κύκλου του αναπτυξιακού Ν. 4399/20216 έως τις 31 Μαΐου 2019, μετά από την πα-
ράταση που δόθηκε. Περισσότερες πληροφορίες: www.ependyseis.gr 

Αναμενόμενα προγράμματα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

 
ΥΠΕΝ: Ξεκινάει νέο «εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ» για 20.000 κατοικίες 
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα επίσημες ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ, το νέο πρόγραμμα  «εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ» 
για 20.000 κατοικίες, προγραμματίζεται να προκηρυχθεί στις αρχές Μαΐου. Στο μεταξύ «το θέμα της 
χρηματοδότησης του προγράμματος έχει κλείσει», καθώς έχουν  γίνει οι σχετικές συμφωνίες μεταξύ 
Τραπεζών και ΥΠΕΝ. 
Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμιση κατοικιών θα είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, συνέχεια του 
«εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ», που βρίσκεται  σε εξέλιξη, θα έχει σε γενικές γραμμές τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις εφαρμογής. 
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Αυτή τη φορά, όπως σημειώνεται αρμοδίως δεν θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στο πρόγραμμα, που είχε 
ως αποτέλεσμα να υπάρξει «μπλακάουτ» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος από τις μαζικές 
και ταυτόχρονες υποβολές των δηλώσεων, αλλά θα δοθεί χρόνος εύλογης προθεσμίας για την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Ασφάλιση μελών - διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ (Εγκύκλιος-21 Α-

ριθμ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ.256/513503/22.4.2019 του ΕΦΚΑ) 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4387/2016, στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ υπάγονται υποχρεω-
τικά από 1/1/2017 οι ασφαλισμένοι των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων ασφάλισης, οι οποίοι εξακολου-
θούν να διέπονται για θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση από τις διατάξεις των φορέων αυτών, όπως ισχύουν, 
εκτός όσων ειδικά ορίζονται με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Με τον ανωτέρω νόμο ρυθμίστηκαν θέματα 
που αφορούν, μεταξύ άλλων, στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2017. Στην 
παρούσα εγκύκλιό του ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) επισημαίνει ότι όλοι οι συμμετέχο-
ντες σε επιχειρήσεις νομικής μορφής ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΕΦΚΑ, για κύρια-επι-
κουρική σύνταξη και υγεία-περίθαλψη. Η υποχρέωση υφίσταται ανεξαρτήτως του ποσοστού που κατέχουν 
και αν είναι ή όχι διαχειριστές της εταιρείας. Αν είναι εταίροι και διαχειριστές, ασφαλίζονται εκ παραλλήλου 
(διπλή ασφάλιση). Υποχρεωτική είναι επίσης η ασφάλιση για τον διαχειριστή ΙΚΕ, ενώ απαλλάσσονται οι ε-
ταίροι της ΙΚΕ που δεν ασκούν διαχείριση.  
Ο υπολογισμός των εισφορών: Οι ασφαλιστικές εισφορές των εταίρων ΟΕ και ΕΕ υπολογίζονται βάσει των 
κερδών της επιχείρησης και του ποσοστού συμμετοχής τους στην εταιρεία. Για όσους συμμετέχουν σε ΕΠΕ 
υπολογίζονται βάσει των αναλογούντων μερισμάτων. Εάν τα ποσά των ετήσιων αναλογούντων κερδών ή 
μερισμάτων είναι μικρότερα από τον ετήσιο κατώτατο μισθό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ περί μειωμένης απασχόλησης και οι ημέρες απασχόλησης προσαρμόζονται αναλόγως - όπως και οι 
εισφορές. Εταίροι που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης σε ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ και λαμβάνουν αμοιβή, 
για το ποσό της αμοιβής διαχειριστή καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές με βάση το άρθρο 36 παρ. 1 του 
Νόμου 4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης. Εάν η αμοιβή διαχείρισης είναι χαμηλότερη του κατώτατου 
μισθού, για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
περί μειωμένης απασχόλησης. Οι διαχειριστές: Στην ανωτέρω εγκύκλιο του ΕΦΚΑ διευκρινίζεται επίσης ότι:   
 

 Διαχειριστής ΟΕ, ΕΕ, ή ΕΠΕ που δεν είναι εταίρος της εταιρείας, υπάγεται στην ασφάλιση σύμφωνα 
με τις διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (άρθρο 2 Α.Ν. 1846/51). · Εταίρος ΙΚΕ που ασκεί καθήκοντα 
διαχείρισης υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΟΑΕΕ (παρ. 
9 άρθρο 116 Ν. 4072/12 περ. α'). 

 

 Διαχειριστής Ι.Κ.Ε, που δεν έχει την ιδιότητα του μέλους/εταίρου και ορίστηκε με το καταστατικό ή 
με απόφαση των εταίρων υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
πρώην ΟΑΕΕ (παρ. 9 άρθρ. 116 Ν.4072/12). Εταίρος πολυπρόσωπης ΙΚΕ που έχει οριστεί ταυτόχρονα 
και διαχειριστής, καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει μόνο από την άσκηση της 
διαχείρισης. Η υποχρέωση καταβολής εισφορών επί των αμοιβών διαχείρισης ισχύει από 1/6/2018.  

 
Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο 
https://www.efka.qov.gr/sites/default/files/2019- 04/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B% 
CE%99%CE%9F%CE%A3%2021 O.pdf 

Παράταση προθεσμίας για την αποπλητωμή υποχρεώσεων του δημοσίου 

Παρατείνεται ως 30 Μαΐου 2019 η προθεσμία για την χρηματοδότηση και αποπληρωμή από τους φορείς της 
γενικής κυβέρνησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου όπως προβλέπεται σε τροπολογία που 
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κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας. Η προηγούμενη προθεσμία έληξε στις 31 Μαρτίου 
2019. 
Σύμφωνα με την τροπολογία, «Στο πλαίσιο της ευρύτερης δημοσιονομικής εξυγίανσης και εκκαθάρισης των 
ανωτέρων υποχρεώσεων, με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιούνται εκ νέου οι ανωτέρω προθεσμίες και 
καλύπτεται το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αποπληρωμής των εν λόγω 
υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα παρατείνεται το πρόγραμμα εκκαθάρισης ως 30.5.2019». 

Σε διαβούλευση ο νέος νόμος για το ΓΕΜΗ 

Λιγότερη γραφειοκρατία, κατάργηση ελέγχων, διασύνδεση με το taxisnet αλλά και αυστηρότερες διατάξεις 
για τους υπόχρεους εγγραφής στο Μητρώο, σηματοδοτεί το σχέδιο νόμου για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Κι αυτό, διότι καταργούνται 
οι υφιστάμενοι έλεγχοι πληρότητας και νομιμότητας που πραγματοποιούν οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των 
Περιφερειών, καθώς η αρμοδιότητα περνάει στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.). Με το νέο πλαίσιο, πλέον οι 
ισολογισμοί των εταιριών, οι οικονομικές καταστάσεις, οι αλλαγές στα διοικητικά συμβούλια κ.ο.κ. δεν θα 
εγκρίνονται από συγκεκριμένες διευθύνσεις, αλλά μόνο από το ΓΕΜΗ.

Μόνο ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων στον ΟΒΙ 

Από τις 15 Απριλίου 2019 έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα εφαρμογή Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων για 
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στο δικτυακό τόπο efiling.obi.gr και, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), υποβολές πλέον θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποβλέπει στην 
καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων μερών και εντάσσεται στα γενικότερα σχέδια του ΟΒΙ για 
εκσυγχρονισμό και βελτίωση των σχέσεων με τον εφευρέτη. Ο ΟΒΙ διευκρινίζει ότι δεν αλλάζει τίποτε από τη 
νομοθεσία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία. Αλλάζει μόνο ο τρόπος κατάθεσης. Όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις πλέον αποκλειστικά μέσα από το νέο σύστημα, ενώ οι 
πληρωμές θα γίνονται μόνο με χρήση πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, είναι ευπρόσδεκτος στις εγκαταστάσεις του οργανισμού. Εκεί, με τη βοήθεια εξειδικευμένου 
προσωπικού θα έχει τη δυνατότητα καταθέσει την αίτησή του με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση για τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αναζητήσουν στο Help Desk του ΟΒΙ, τηλεφωνικά στα τηλ. 210 6183692-4 από 9.00 έως 16.00 
καθημερινά ή στέλνοντας email στο help_desk@obi.gr . 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις 
εγκαταστάσεις του ΟΒΙ, στην Κεντρική Διεύθυνση του Οργανισμού και σύντομα στα κατά τόπους 
Περιφερειακά Γραφεία μας. Εκεί, με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού θα έχουν τη δυνατότητα να 
καταθέσουν την αίτησή τους με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα διατίθενται γι’ αυτή τη χρήση. 
Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην 
Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών 
σχεδίων. Επίσης, παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από δημοσιευμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα 
από διεθνείς βάσεις δεδομένων. 

Μειώνεται ο ΦΠΑ σε τρόφιμα και εστίαση από Δευτέρα 20 Μαΐου 

Από την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Μαΐου. τίθεται σε ισχύ η μετάταξη τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης από 
τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24% στον μειωμένο συντελεστή 13%, όπως προβλέπεται στην τροπολογία που 
κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την τροπολογία, μετατάσσονται σε 
χαμηλότερο συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), διάφορα αγαθά και υπηρεσίες. Επίσης, 
μειώνεται από δεκατρία τοις εκατό (13%) που είναι σήμερα σε έξι τοις εκατό (6%): ο συντελεστής του φόρου 
για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. 

Έρχονται νέες χρεώσεις στη χρήση των ΑΤΜs 

Αλλαγές έρχονται στην τιμολογιακή πολιτική των συναλλαγών μέσω ΑΤΜ, καθώς οι τράπεζες πρόκειται είτε 
να επιβάλουν νέες χρεώσεις είτε να αυξήσουν τις ήδη υπάρχουσες. Το θέμα αυτό έπεσε στο «τραπέζι» στην 
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πρόσφατη συζήτηση μεταξύ των τραπεζών. Ειδικότερα, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι χρεώσεις 
δεν θα αφορούν τους πελάτες των τραπεζών οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ATMs του δικτύου της τράπεζάς 
τους για αναλήψεις και λοιπές συναλλαγές. Το ζήτημα που οδηγεί τις τράπεζες στην απόφαση για επιβολή 
χρεώσεων έγκειται στη χρήση του δικτύου των ATMs τραπεζών από μη πελάτες τους και στην ίση μεταχεί-
ριση με τους Ευρωπαίους πολίτες. 

Καταργούνται τα έντυπα βιβλιάρια Υγείας 

Καταργούνται τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογενείας 
τους, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του ΕΦΚΑ.  
Όπως αναφέρεται στο με αρ. Πρωτ. ΔΒ3/Γ/504/01-04-2019 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ: 
«Η ταυτοποίηση των ασφαλισμένων κατά την εισαγωγή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα όπως κρατικό 
νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική, Κέντρα Αποκατάστασης & Αποθεραπείας, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, θα 
πιστοποιείται με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.ά.)».Κάθε 
σχετικό προηγούμενο έγγραφο παύει να ισχύει από την έκδοση του εν λόγω εγγράφου. 

Αλλάζουν οι έλεγχοι διαβατηρίων στα ελληνικά αεροδρόμια 

Σε εφαρμογή τέθηκε στις 8 Απριλίου από την Ελληνική Αστυνομία, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 458/2017, 
σύμφωνα με τον οποίο διεξάγονται σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που ταξιδεύουν προς και από χώρες, 
οι οποίες δεν είναι μέλη της Συνθήκης Σένγκεν, διαβατηριακοί έλεγχοι και έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων 
ταυτοτήτων με χρήση βάσης δεδομένων. Με απλά λόγια, ακόμη και οι Ευρωπαίοι πολίτες, που ανήκουν σε 
χώρες εντός Σένγκεν θα υποχρεούνται να υφίστανται ελέγχους όταν ταξιδεύουν από ή προς χώρες εκτός 
Σένγκεν.  
Έτσι, όπως προειδοποιεί ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», λόγω του ενδεχόμενου αυξημένου 
χρόνου αναμονής στο διαβατηριακό έλεγχο, παρακαλούνται οι επιβάτες που ταξιδεύουν σε χώρες που δεν 
είναι μέλη της Συνθήκης Σένγκεν: (α) για την έγκαιρη προσέλευσή τους στα σημεία ελέγχου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, ώστε να έχουν τον απαραίτητο χρόνο στη διάθεσή τους για να φτάσουν στην Πύλη 
Αναχώρησης της πτήσης τους, (β) για τη χρήση διαβατηρίου, έναντι της Αστυνομικής Ταυτότητας, προς 
επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου. 

Ξεκινούν οι συζητήσεις Ελλάδας - Β. Μακεδονίας για τα εμπορικά σήματα 

Στις 15 Μαΐου, στην Αθήνα, έχει οριστεί η έναρξη του διαλόγου μεταξύ επιχειρηματικών κοινοτήτων από την 
Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Συμφωνίας των Πρεσπών για τις 
εμπορικές ονομασίες και τα εμπορικά σήματα. Στις συναντήσεις, στις 15 και 16 Μαΐου, από ελληνικής 
πλευράς, θα συμμετάσχουν η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, ο ΣΒΒΕ και ο ΣΕΒΕ, ώστε να ξεκινήσει ο 
επιχειρηματικός διάλογος με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας της γειτονικής χώρας. 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 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.  
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Διεθνή 

Information Day από το Επιμελητήριο Καβάλας για την Ημέρα της Ευρώπης 

Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network διοργανώσε ημέρα πληροφόρησης για τον εορτασμό της μέρας της Ευρώπης την Παρασκευή 
17 Μαΐου 2019. Η εκδήλωση αυτή  ήταν μια μοναδική ευκαιρία για όλους τους ενδιαφερόμενους 
επιχειρηματίες να ανακαλύψουν πώς επηρεάζουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τη ζωή τους, τις 
επιχειρήσεις τους και τις ευκαιρίες που δίνονται στις  Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και 
να καινοτομήσουν διεθνώς. 
Την Ημέρα της Ευρώπης, κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, γιορτάζουμε την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη. 
Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής «Διακήρυξης Σουμάν». Σε ομιλία του στο Παρίσι 
το 1950, ο Ρομπέρ Σουμάν, ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, πρότεινε μια νέα μορφή πολιτικής 
συνεργασίας στην Ευρώπη, η οποία θα απέτρεπε κάθε ενδεχόμενο πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. 
Η πρόταση του Σουμάν θεωρείται η απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εξειδικευμένα στελέχη του Επιμελητηρίου,  ακολουθώντας το φετινό θέμα της μέρας της Ευρώπης «Διάλεξε 
το μέλλον σου» και με αφορμή τις Ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν την 26η Μαΐου στην Ελλάδα, ανέπτυξαν 
τη σημασία της συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εκλογές και τον αντίκτυπο που θα έχουν στις επιχειρήσεις. 
Στόχος αυτής της ενημέρωσης ήταν να τονίσει τη σημασία του ρόλου των επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής 
τους στη μεταρρύθμιση και το σχεδιασμό των ευρωπαϊκών πολιτικών για το μέλλον της Ευρώπης. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει νέους κανόνες για τα πνευματικά δικαιώματα στο 

διαδίκτυο 

 Οι διαδικτυακές πλατφόρμες πλέον υπεύθυνες για το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες 

 Συγκεκριμένες κατηγορίες διαδικτυακού υλικού, όπως τα «memes» και τα αρχεία GIF, εξαιρούνται 
από την οδηγία 

 Οι σύνδεσμοι προς ειδησεογραφικά άρθρα, οι οποίοι συνοδεύονται από «μεμονωμένες λέξεις ή 
πολύ σύντομα αποσπάσματα» μπορούν να διαμοιράζονται ελεύθερα 

 Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να λαμβάνουν μερίδιο των εσόδων που αποκομίζουν οι εκδότες για τη 
χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

 Οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα υπόκεινται σε ελαφρύτερες υποχρεώσεις 

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ 

Επιχειρηματικές Αποστολές 

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

 Έκθεση «Trade Fair for Poultry Technologies» για επιχειρησεις στους τομεις πουλερικων αναπαρα-
γωγης και εξοπλισμού, προϊόντα κρέατος, παραγωγή ζωοτροφών κλπ | 13-15 Ιουνίου 2019 στην Κων-
σταντινούπολη 

 Έκθεση «ICCI 2019» για επιχειρήσεις στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φωτοβολταϊ-
κών, γεωθερμίας κλπ | 28-30 Μαΐου 2019 στην Κωνσταντινούπολη 

 Έκθεση παιδικού ρουχισμόυ «Istanbul Kids Fashion» | 26-29 Ιουνίου 2019 στην Κωνσταντινούπολη  

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_el
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190321IPR32110/to-ek-egkrinei-neous-kanones-gia-ta-pneumatika-dikaiomata-sto-diadiktuo


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) Ολλανδική εταιρεία που ειδικεύεται στο κρασί, αναζητά οινοπαραγωγούς από την Ανατολική 

Ευρώπη (Κωδ. BRNL20190328001). 
2) Ισπανός διανομέας ψαριών και θαλασσινών αναζητά νέους προμηθευτές βάσει συμφωνίας διανομής 

(Κωδ. BRES20190410002). 

Προσφορές 

1) Ιταλική κατασκευαστική εταιρεία, με έδρα τη Σικελία, προσφέρει υπηρεσίες υπεργολαβίας σε 
εταιρείες που βρίσκονται στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη 
Λετονία (Κωδ. BOIT20180330002). 

2) Ζητούνται διανομείς για γαλλικά οργανικά καλλυντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας (Κωδ. 
BOFR20190509001). 

Εκθέσεις 

Συμμετοχή Περιφέρειας ΑΜΘ σε τουριστικές εκθέσεις 

Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

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 

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 

Alexpo Αλεξανδρούπολη Ιούνιος 
Πανέβρια Αγροτική  Έκθεση Φερών Φέρες Σεπτέμβριος 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr


Kavala Expo Καβάλα Οκτώβριος 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών και Διεθνών εκθέσεων 

 
 

ΜΑΙΟΣ 2019 
 

 London Wine Fair στο Λονδίνο | 20-22 Μαΐου 2019 

 If Wedding Fashion-Wedding Dresses, Suits and Evening Gowns στη Σμύρνη | 22-25 Μαΐου  

 China Home Life Istanbul Έκθεση κινέζικων προϊόντων στην Κωνσταντινούπολη| 23-25 Μαΐου 

 ICCI 2019 Έκθεση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κωνσταντινούπολη | 27-30 Μαΐου  

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

 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

 Naturally Good, Έκθεση φυσικών, οργανικών και υγιεινών προϊόντων στο Σύδνεϋ |2-3 Ιουνίου 

 Organic Food Iberia, Έκθεση Βιολογικών και φυσικών προϊόντων στην Μαδρίτη | 6-7 Ιουνίου 

 Έκθεση τουρισμού KOFTA Σεούλ| 6-9 Ιουνίου 2019 

 3rd Greek Festival Έκθεση Ελληνικών τροφίμων και ποτών στο Νρυσσελντορφ|13-16 Ιουνίου   

 1η Πολυκλαδική Έκθεση Προϊόντων & Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη | 21-24 
Ιουνίου  
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 

 Elevate Fashion Trade Show, Εμπορική έκθεση Μόδας στη Θεσσαλονίκη | 13-14 Ιουλίου 2019 

 Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική Έκθεση Αρκαλοχωρίου στο Ηράκλειο | 19-24 Ιουλίου 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 

 
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  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.biocluster.gr/
http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm


 

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 σελίδα 

του Επιμελητηρίου Καβά-

λας  www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη Πλη-

ροφόρηση
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