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Παρακαλούμε οι επιχειρηματίες που θα ήθελαν να 

λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό από το Επιμελητήριο 

να μας στείλουν το email τους στο info@chamber-

ofkavala.gr 

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 
 

Συνάντηση με Τεχνικό Επιμελητήριο (Παράρτημα ΑΜΘ)   

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 
προέδρου και μελών της ΔΕ του Επιμελητη-
ρίου Καβάλας και του προέδρου και μελών 
του ΔΣ του Τεχνικού Επιμελητηρίου (Παράρ-
τημα ΑΜΘ).  Στην συζήτηση που πραγματο-
ποιήθηκε αποφασίστηκε η υπογραφή μνημο-
νίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. 
Στο πλαίσιο της συμφωνούμενη συνεργασίας 
οι δύο φορείς θα εργαστούν από κοινού για 
την πραγματοποίηση των κάτωθι ενδεικτι-
κών δράσεων: 
•Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας και ιδιαί-
τερα των καπναποθηκών στην πόλη της Καβάλας 
•Επιτάχυνση των διαδικασιών για την αδειοδότηση επενδυτικών έργων τα οποία έχουν ενταχθεί σε προ-
γράμματα ΕΣΠΑ ή στον Αναπτυξιακό νόμο 
•Έγκριση διαδικασίας και υλοποίηση σχεδιασμού γεωχωρικού χάρτη για  αποτύπωση και απεικόνιση χρή-
σεων γης, όρων δόμησης, όρων αδειοδότησης 
•Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος, ανοιχτής πρόσβασης στο κοινό, το οποίο θα περιέχει δεδομένα 
για την διευκόλυνση πραγματοποίησης επενδύσεων στην περιοχή. 
 

Το Επιμελητήριο κατέκτησε για πρώτη φορά το Εργασιακό Πρωτάθλημα μπάσκετ 

Η ομάδα του Επιμελητηρίου / Εμπορικού 
Συλλόγου ήταν η μεγάλη νικήτρια της τε-
λικής φάσης του 4ου Εργασιακού πρωτα-
θλήματος μπάσκετ, που ολοκληρώθηκε 
το βράδυ της Τετάρτης 29 Μαΐου 2019 
στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Αλεξάν-
δρα Δήμογλου» της Καλαμίτσας. 
Στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης επι-
κράτησε της ομάδας των Εργαζομένων 
στην Kavala Oil 69-59 και στέφθηκε για 
πρώτη φορά πρωταθλήτρια. Την 3η θέση 
στην τελική κατάταξη κατέκτησε η ομάδα 
των Αστυνομικών που στο μικρό τελικό ε-
πιβλήθηκε με 73-67 της ομάδας της Λευκοσιδηρουργίας Καβάλας. 
Το θέαμα που παρακολούθησαν οι πολλοί φίλαθλοι που βρέθηκαν στις εξέδρες του γυμναστηρίου ήταν υ-
ψηλού επιπέδου και το ενδιαφέρον κρατήθηκε μέχρι το τέλος των αναμετρήσεων, μιας και καμία από τις 
ομάδες δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει εύκολα τη νίκη.  
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Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά και στον μεγάλο τελικό, η 
ομάδα του Επιμελητηρίου ήταν ανώτερα από αυτή των 
«Πετρελαίων» και σήκωσε δίκαια το τρόπαιο. Ήταν 
πολύ καλά «διαβασμένη» στο γήπεδο, τόσο στην ά-
μυνα όσο και στην επίθεση, έχοντας τον Αμπελακιώτη 
που ήταν εξαιρετικός σημειώνοντας 29 πόντους! Από 
τη μεριά της η ομάδα της Καβάλα Όιλ, που έπαιξε χω-
ρίς τον Κάτσικα (που την Τρίτη ταξίδεψε στις ΗΠΑ) στη-
ρίχτηκε στην επίθεση κυρίως στον Πενταζίδη που πέ-
τυχε 31 πόντους, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο άλ-
λοι 3 συμπαίκτες του χρίστηκαν σκόρερ. Τα δεκάλεπτα 
ήταν 23-16, 35-31, 47-38 και 69-59. 
Διαιτητές: Κατρακάρης, Μυσιρλής 
Επιμελητήριο / Εμπ. Σύλλογος (Γιάννης Χατζηαβραμί-
δης): Τζίνας, Φουρτούνας Σ. 5 (1), Μαμτσαδέλης, Λε-
μονίδης, Γιαμαλίδης 4, Σουλίδης 2, Παναγιωτίδης 2, 
Φιλιππίδης, Αμπελακιώτης 29 (1), Φουρτούνας Θ. 10, 
Κοσμίδης 15 (1), Κουτσόγλου 2. 
Εργαζόμενοι Καβάλα Όιλ (Φώτης Σαχαρίδης): Ζαρζα-
βατσίδης 6 (1), Θαγγόπουλος, Καρασακαλίδης, Πεντα-
ζίδης 31 (2), Σταμάτης, Αγγελίδης, Μπαμπασακάλης 7 
(2), Ανθημιάδης, Γεωργιάδης 15 (1), Κύτρος, Κουκού-
λης, Αρβανίτης. 
 

Συμμετοχή μέλους της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου στην 1η Εθνική συνδιάσκεψη Ασφαλιστικής 

Διαμεσολάβησης 
Σε μία κατάμεστη αίθουσα από ασφαλιστικούς διαμε-
σολαβητές που έχουν εκλεγεί στα Επιμελητήρια της χώ-
ρας και εκπροσώπους Σωματείων του ασφαλιστικού 
κλάδου, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, το 
Σάββατο 18/5/2019, η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλι-
στικής Διαμεσολάβησης. 
Η μεγάλη συμμετοχή, οι στοχευμένες παρεμβάσεις, οι 
καταθέσεις προτάσεων αλλά κυρίως τα συμπεράσματα 
που εξήχθησαν, έδειξαν περίτρανα την επιθυμία του 
κλάδου για συμπόρευση όλων των δυνάμεων με στόχο 
την αναβάθμιση και την αξιοποίηση του προς όφελος 
της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. 
Στη λαμπρή εκδήλωση που διοργάνωσαν τα Επαγγελ-
ματικά Επιμελητήρια Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης με την στήριξη της Κ.Ε.Ε.Ε., απηύθυναν χαιρετισμό 
εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κομμάτων, Επιμελητηρίων, κοινωνικών εταίρων, Σωματείων καθώς και παρά-
γοντες της ασφαλιστικής αγοράς. Κοινή θέση όλων, η δυναμική που εμφανίζει ο ασφαλιστικός κλάδος και οι 
προοπτικές που ανοίγονται για ένα καλύτερο μέλλον. 
Η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη ξεκίνησε με την ομιλία του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου ενώ από την πλευρά των Επιμελητηρίων που υποστήριξαν την εκδήλωση, τοποθετήθη-
καν από το Ε.Ε.Α. ο κ. Δ. Γαβαλάκης, από τον Πειραιά ο κ. Κ. Μαρκουλιδάκης και από την Θεσσαλονίκη ο κ. 
Κ. Λάσκος. 
Από το Επιμελητήριο Καβάλας συμμετείχε ο κ. Γιάννης Κούτρας ο οποίος είναι ασφαλιστικός διαμεσολαβη-
τής, μέλος της ΔΕ, Υπεύθυνος ΓΕΜΗ – ΥΜΣ. 
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Αποστολή αιτήματος για παράταση καταχώρησης διακριτικού τίτλου ενοικιαζόμενων- 

δωματίων διαμερισμάτων 

Αίτημα για την παράταση καταχώρησης διακριτικού τίτλου ενοικιαζόμενων δωματίων- διαμερισμάτων απέ-
στειλε το Επιμελητήριο Καβάλας στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Τουρισμού και 
στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Το υπόμνημα αναφέρει τα εξής: «Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 
32 του Ν. 4582/ΦΕΚ. 208/τ. Α/2018 οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμά-
των είναι υποχρεωμένες να καταχωρούν το διακριτικό τους τίτλο στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) ή στις 
κατά τόπους υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005) κατά περίπτωση.  
Επιπλέον όπως αναφέρεται στο άρθρο 75 του Ν. 4582/2018 κάθε υφιστάμενη επιχείρηση ενοικιαζόμενων 
επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων υποχρεούται να δηλώσει το Διακριτικό της Τίτλο στις Υπηρεσίες 
Γ.Ε.ΜΗ. έως τις 31/05/2019. 
Παρακαλούμε, καθώς είμαστε στην αρχή της τουριστικής περιόδου και ένα μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων 
έχουν πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση διακριτικού τίτλου, να εξετάσετε το 
ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας πέραν της 31/05/2019 και τον ορισμό αυτής έως το τέλος του τρέχο-
ντος έτους.» 

Αίτημα νέας παράτασης υποβολής αιτήσεων 5ης Πρόσκλησης για το πρόγραμμα CP 

INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” 

Αίτημα για νέα παράταση υποβολής αιτήσεων για την 5η Πρόσκληση για το πρόγραμμα CP Interreg V-A 
«Greece-Bulgaria 2014-2020» απέστειλαν το Επιμελητήριο Καβάλας και το Επιμελητήριο Δράμας στην δια-
χειριστική αρχή του προγράμματος. Το υπόμνημα αναφέρει τα εξής: «Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε 
να σας ζητήσουμε νέα παράταση του προγράμματος CP INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”, λόγω 
της συνεχιζόμενης εκλογικής περιόδου που διανύουμε. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής στο συγκε-
κριμένο πρόγραμμα λόγω του ότι δίνει μια μοναδική ευκαιρία στήριξης και ενίσχυσης των επιχειρήσεων της 
περιοχής μας. Ζητούμε την άμεση παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα για εύλογο 
χρονικό διάστημα και ορισμό ημερομηνίας μετά την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. 
Πιστεύουμε ότι το αίτημά μας θα έχει θετική ανταπόκριση από την υπηρεσία σας καθώς συμβάλει στην προ-
ώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικής συνέργειας.» 

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. 
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Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων 
τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ κατηγορίας (Προγράμματα έτους 2018). 
Ειδικότερα, τα σεμινάρια  κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε: 
Β’ Κατηγορίας: για όσους πληρούν τις  απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών και δω-
ρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας, με πληρωμένες τις συνδρομές  του τρέχοντος έτους και του 
ΓΕΜΗ, και  100€ για τα μη μέλη.  
Γ’ Κατηγορίας: για εργοδότες που οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, διάρκειας 
10 ωρών  και είναι δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, 
ενώ έχει κόστος 50€ για τα μη μέλη.  
Με την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση λαμβάνει προσωρινό πρωτόκολλο από το Επιμελητήριο Καβάλας 
προκειμένου να είναι καλυμμένο σε πιθανό έλεγχο έως ότου υλοποιηθεί το πρόγραμμα. 
Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα απονέμονται από το Επιμελητήριο Καβάλας. 
Για περισσότερες πληροφορίες  παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Καβάλας Enterprise Europe 
Network, τηλ. 2510 222212 κα Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και κα. Μαρία Αρβανιτάκη (εσωτ. 20), και στο 
info@chamberofkavala.gr 

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων-Νέες προδια-
γραφές 
Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network  σας ενημερώνει ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών  έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο 
το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  
Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.  
Αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακι-
νούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαρο-
πλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Είναι πρόγραμμα  κατάρτισης απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ελάχιστη 
διάρκεια: 10 ώρες.   
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP. 
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και 
την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. 
Κόστος συμμετοχής για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά για το τρέχον έτος είναι  
Επιχειρήσεις 
Καβάλα σαράντα ευρώ (40 €)  
Θάσο τριάντα ευρώ (30 €)  
Εργαζόμενοι  
Καβάλα εξήντα ευρώ (60€) 
Θάσο πενήντα ευρώ (50€) 
Τα υπόλοιπα έξοδα οργάνωσης του σεμιναρίου  καλύπτονται από το Επιμελητήριο Καβάλας. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμέ-
νου να αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα 
των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.  
Περισσότερες πληροφορίες, τηλ. επικοινωνίας 2510 222212,  κα. Σούζη Μαυρομμάτη  (εσωτ. 4), κα. Μαρία 
Αρβανιτάκη (εσωτ. 20) και στο info@chamberofkavala.gr 
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Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

Εργαλειοθήκη 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 

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. 

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. 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Παράταση για τις αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα «Γενική Επιχειρηματικότητας» του 

Αναπτυξιακού Νόμου 

Έως την Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στον τρίτο 
κύκλο του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του νόμου 4399/16, ανακοίνωσε η Γενική Γραμ-
ματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληγε στις 15 Ιουνίου. 
 

Ανοιχτή η πρόσκληση για χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων στο Νομό Καβάλας 

μέσω του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Καβάλας 
 
Η Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ καλεί τους υποψήφιους δικαιούχους, φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, όπως ορίζονται στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Νομού Καβάλας να υποβάλλουν 
αιτήσεις στήριξης για ενίσχυση στους κάτωθι τομείς: 
 

 Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών. 

 Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό ή μη γεωρ-
γικό προϊόν. 

 Τουρισμός (καταλύματα, εστιατόρια, κλπ.) 

 Βιοτεχνία, οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση. 

 Χονδρικό - λιανικό εμπόριο. 

 Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού. 

 Οικοτεχνία και πολυλειτουργικά αγροκτήματα. 

 Πιλοτικά έργα συνεργασιών (εκτός γεωργικού τομέα) 

 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 €. 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Κα-
βάλας ήτοι στο σύνολο των Δήμων Παγγαίου, Θάσου, Νέστου και Καβάλας εκτός της Δημοτικής Ενότητας 
Καβάλας. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
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 Ενισχύ-
σεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) από την 10η Απριλίου 2019 έως και την 12η Ιουλίου 2019. 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
 
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήρι-
ξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι ο κος Μιχάλης Σκορδάς, ο κος Νικόλαος Θωμαΐδης και η κα Άννα 
Χατζηλιάδου, τηλέφωνο: 2510620459, e-mail: anka@ankavala.gr. 

http://www.kcci.gr/
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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 τον Ιούνιο. Στο μεταξύ «το θέμα της χρηματοδότη-
σης 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 προ-
ϋποθέσεις εφαρμογής. 
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 
 

Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ - «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών 
συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμέ-
νης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» 
Ανακοινώθηκε η Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοι-
νωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επι-
βατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου», συνολικού προϋπολογισμού 16.200.000 ευρώ. Η Δράση στο-
χεύει στον εκσυγχρονισμό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας. 
Συγκεκριμένα η Δράση ενισχύει τα ΚΤΕΛ της χώρας για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρε-
σιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 
Συγκεκριμένα μέσω της Πρόσκλησης επιδιώκεται: 

 να παρέχεται στο επιβατικό κοινό ένα σύνολο από αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες ειδικά σε 
θέματα πληροφόρησης εντός και εκτός του οχήματος 

 να επιτυγχάνεται μέσω των εγκατεστημένων εφαρμογών και της συλλογής των ποικίλων δεδομένων 
καλύτερη διαχείριση του στόλου των λεωφορείων και του ανθρώπινου δυναμικού 

 να γίνεται ο οικονομικός έλεγχος των εισιτηρίων και η διασύνδεση των αυτόματων πωλητών με το 
κεντρικό σύστημα του φορέα λειτουργίας (back-office συστήματα), μειώνοντας έτσι τα λειτουργικά 
κόστη και προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες 

 όλα τα συστήματα των φορέων λειτουργίας να διασυνδέονται με την κεντρική πλατφόρμα ηλεκτρο-
νικού εισιτηρίου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 

Ενδεικτικά συστήματα που θα αναπτυχθούν για την επίτευξη των παραπάνω είναι τα εξής: 

 Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού 

 Ολοκληρωμένο Σύστημα Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων & Διαχείρισης Έξυπνου Εισιτηρίου και καρ-
τών σε  Αστικές και Υπεραστικές Συγκοινωνίες 

 Συστήματα ασύρματης πρόσβασης στο Internet μέσω Wi-Fi στα οχήματα  

 Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους. 

 
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  2 Ιουλίου 2019  
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 16:00 
Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι ΑΜΕΣΗ.    Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε 
εδώ 

http://www.kcci.gr/
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Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Επιχειρηματικά βραβεία Θαλής ο Μιλήσιος 

EnterpriseEu-
ropeNetwork, σας ενημερώνει για τα επιχειρηματικά βραβεία Θαλής ο Μιλήσιος.  
Τα επιχειρηματικά βραβεία Θαλής ο Μιλήσιος τα οποία διοργανώνονται από την GKMEDIAPUBLISHINGκαι 
την PALLADΙAΝCONFERENCESυπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Προκόπιου 
Παυλόπουλου, με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και το Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Ελλάδος, θα απονεμηθούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στις 6 
Σεπτεμβρίου 2019 με προσκεκλημένους την πολιτική ηγεσία, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, των 
παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων της χώρας καθώς και του επιχειρηματικού κόσμου. 
Τα επιχειρηματικά βραβεία Θαλής ο Μιλήσιος έρχονται να επιβραβεύσουν τους καλύτερους του ελληνικού 
επιχειρείν, τους διορατικούς και πρωτοπόρους που τολμούν, οραματίζονται, πρωτοπορούν και διακρίνονται 
σε μια περίοδο γεμάτη αντιξοότητες. Παράλληλα, έχουν σκοπό να προβάλουν τους επιλεγμένους 
επιχειρηματίες, ώστε να αποτελέσουν πρότυπο για την κοινωνία και μοχλό για την επανεκκίνηση της 
Ελληνικής οικονομίας.  
Κοινά Κριτήρια βράβευσης: Μη ύπαρξη αρνητικών ιδίων κεφαλαίων , Κύκλος εργασιών >50.000 ευρώ  
Ακολουθούν επιγραμματικά οι κατηγορίες των βραβείων και τη κριτήρια βράβευσης: 

 Κοινά κριτήρια: Μετοχικό κεφάλαιο, Αριθμός εργαζομένων, Κύκλος εργασιών, Κερδοφορία 

 Διορατική επιχείρηση- Βραβείο Θαλής ο Μιλήσιος (Τολμηρές επιχειρηματικές αποφάσεις κόντρα 
στην κρίση) 

 Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας (δημιουργία από την αρχή κερδοφόρας επιχείρησης) 

 Οικογενειακή Επιχείρηση (Επιτεύγματα νεότερης γενιάς) 

 Καινοτόμα Επιχείρηση (Καινοτομίες) 

 Ταχύτατα Αναπτυσσόμενη Επιχείρηση ( Ποσοστό εξαγωγών επί του τζίρου) 

 Γυναίκα- Επιχειρηματίας (Επιτεύγματα επιχείρησης υπό την διοίκησή της) 

 Επιχείρηση που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας (Αριθμός νέων θέσεων εργασίας) 

 Εταιρικά και Κοινωνικά Υπεύθυνη Επιχείρηση (Επιτυχημένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός) 

 Εναρμονισμένη Επιχείρηση με τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης (Εφαρμογή κανόνων Εταιρικής 
Διακυβέρνησης) 

 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Επιτεύγματα νέας επιχείρησης) 
Οι νικητές θα προβληθούν στη σχετική απολογιστική έκδοση των βραβείων που θα διανεμηθεί δωρεάν στην 
Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και θα κυκλοφορήσεις με την εφημερίδα Παρασκήνιο και την Free 
PressΚαρφίτσα. Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να επικοινωνήσουν με το 
Επιμελητήριο Καβάλας μέχρι την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 στο τηλέφωνο 2510 222212 (εσωτ. 4) κα. Σούζη 
Μαυρομμάτη ή (εσωτ. 11) κα. Δέσποινα Παρασύρη και στο emailinfo@chamberofkavala.gr 

Ξεκίνησαν οι επιστροφές Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 

Εκδόθηκε η πρώτη εντολή πληρωμής μέσω τραπεζών για δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος φυ-
σικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 
Η εντολή πληρωμής αφορά φορολογούμενους οι οποίοι υπέβαλαν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φο-
ρολογικού έτους 2018 μέχρι την 12/05/2019, με αποτέλεσμα εκκαθάρισης πιστωτικό και κατά τον έλεγχο 
βρέθηκαν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. 
Η πληρωμή μέσω των τραπεζών αφορά 84.317 δικαιούχους επιστροφής με συνολικό ποσό πληρωμής 
20.735.129,48 ευρώ. 
Όσοι φορολογούμενοι δήλωσαν λογαριασμό (IBAN), στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2018 το ποσό επιστροφής είναι ήδη διαθέσιμο από σήμερα, 24/05/2019. 
Όσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν λογαριασμό ή βρέθηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο του (IBAN) που δήλω-
σαν, το ποσό επιστροφής θα είναι διαθέσιμο από την 31/05/2019 με την προσκόμιση στην αναγραφόμενη 
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τράπεζα της ειδοποίησης επιστροφής φόρου εισοδήματος, η οποία είναι ενσωματωμένη στην Πράξη Διοικη-
τικού Προσδιορισμού Φόρου που έχει εκδοθεί για το φορολογικό έτος 2018. 

Ειδικό σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας από το Υπ. Τουρισμού  

Νέο λογότυπο αποκτά το Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική 
Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ), το παλιότερο σε ισχύ Σήμα της Ελληνικής γα-
στρονομίας που από το 2002 έχει χορηγηθεί σε 800 επιχειρήσεις 
σε όλη την Ελλάδα. Ενισχύεται το πλαίσιο που στοχεύει στη συ-
στηματικότερη προώθηση του πλούτου και των εκφάνσεων της 
γαστρονομίας και οινικής παράδοσης των περιοχών της Ελλάδας, 
αλλά και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και τη σύνδεση με 
τους τοπικούς παραγωγούς. Ειδικότερα το Ειδικό Σήμα Ποιότητας 
για την Ελληνική Κουζίνα μέσα από την αξιολόγηση 30 κριτηρίων 
πιστοποιεί ότι μία επιχείρηση:  
α)Προσφέρει ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων που ακολουθούν 
ή βασίζονται στην ελληνική γαστρονομική παράδοση με έμφαση 
κατά περίπτωση σε τοπικές κουζίνες  
β)Χρησιμοποιεί ελληνικά προϊόντα, με έμφαση στα τοπικά προϊό-
ντα και προϊόντα Π.Ο.Π.  
γ) Προωθεί συνολικά την ελληνική γαστρονομική και οινική παράδοση και παραγωγή  
δ) Προσφέρει ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής παροχής υπηρεσιών Στα νέα υποχρεωτικά κριτήρια, οι υπο-
ψήφιες επιχειρήσεις θα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων:  
– Επτά εδέσματα τουλάχιστον ελληνικής ή τοπικής κουζίνας, έναντι τεσσάρων που προβλεπόταν.  
– Επιπλέον των επτά εδεσμάτων, πρέπει να προσφέρουν ένα τουλάχιστον μενού τριών γευμάτων βασισμένο 
σε ελληνικές παραδοσιακές συνταγές 
– Προσφορά τεσσάρων ελληνικών τυριών με έμφαση στις τοπικές παραγωγές.  
– Να έχουν τουλάχιστον από τρεις επιλογές εμφιαλωμένων οίνων και τρεις επιλογές εμφιαλωμένων απο-
σταγμάτων από Έλληνες παραγωγούς, περιλαμβάνοντας σύντομη περιγραφή.  
– Το Ειδικό Σήμα Ποιότητας να αναρτάται σε εμφανές σημείο του χώρου και το λογότυπο του Ειδικού Σήμα-
τος να εμφανίζεται στο εδεσματολόγιο της επιχείρησης ως σήμανση των εδεσμάτων.   
Το «Ειδικό Σήμα Ποιότητάς Ελληνικής Κουζίνας» είναι προαιρετικό. Έχει τριετή διάρκεια και χορηγείται κα-
τόπιν διενέργειας ελέγχου από τριμελές συλλογικό όργανο, που αποτελείται από δύο υπαλλήλους του Υ-
πουργείου Τουρισμού και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων Ελλάδος (ΠΟΕΣΕ) που 
προτείνει η λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Με την απόκτηση του «Ειδικού Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Κου-
ζίνας» οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν μοριοδότηση στην πιστοποίηση για τη χορήγηση αστε-
ριών, ενώ τα εστιατόρια συνδέονται με τον Τουρισμό Γαστρονομίας όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του 
Ν.4582/2018 (Α’ 208). 

Διαθέσιμες οι βεβαιώσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2018 

Αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 για φορολογική χρήση στον ατομικό λογα-
ριασμό των ασφαλισμένων και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που τηρούνται στον ιστότοπο του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) www.efka.gov.gr 

Νέα παράταση για το Κτηματολόγιο 

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία που ορίζει ότι «οι  προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων μπορεί να πα-
ρατείνονται και για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες». Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται πως «δεδομένης 
της δυσκολίας των πολιτών να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δηλώσεων 
εγγραπτέων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της κτηματογράφησης που διενεργείται σε όλη την Επικράτεια, με 
την προτεινόμενη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να χορηγεί πα-
ράταση έως 6 μήνες, πέραν της ήδη προβλεπόμενης τρίμηνης παράτασης που χορηγείται με αποφάσεις του 
«Ελληνικού Κτηματολογίου» 
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Παράταση μέχρι τα τέλη Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις 

Παράταση έως τις 29 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έδωσε το υπουργείο Οικονομι-
κών. Δεν αλλάζει το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των τριών διμηνιαίων  δόσεων του φόρου με την καταβολή 
της α΄δόσης έως τα τέλη Ιουλίου, της β΄δόσης έως τα τέλη Σεπτεμβρίου  και της γ’ έως τα τέλη Νοεμβρίου. 
Η αρχική προθεσμία έληγε 30 Ιουνίου. 
Σύμφωνα με την απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου: 
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών 
προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019. 
2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δη-
μοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι την 29η 
Ιουλίου 2019. 

Μέχρι το φθινόπωρο οι 120 δόσεις προς την εφορία 

Μέχρι το φθινόπωρο έχει αποφασίσει να παρατείνει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών την προθεσμία 
για την υποβολή αιτήσεων ένταξης οφειλετών του Δημοσίου στη ρύθμιση που προβλέπει τη δυνατότητα 
τμηματικής αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση σε έως και 120 μηνιαίες 
δόσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η οποία λήγει κανονικά στις 28 Ιουνίου, 
θα παραταθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα λήξει ταυτόχρονα με τη ρύθμιση των χρεών προς τα ασφαλι-
στικά ταμεία. Ως εκ τούτου, εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου θα έχουν τέσσερις μήνες στη διάθεσή τους 
για να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση. 
Ωστόσο, οι φορολογούμενοι με οφειλές άνω των 150.000 ευρώ, τις οποίες έχουν αφήσει αρρύθμιστες για 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, θα απαιτηθεί να σπεύσουν να τις ρυθμίσουν πριν από τις 28 Ιουνίου, διότι 
σε αντίθετη περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δυσάρεστη έκπληξη της δημοσιοποίησης των στοι-
χείων τους (συνοδευόμενων με τα ποσά που οφείλουν) στο διαδίκτυο. 

ΑΑΔΕ: ποια τρόφιμα παραμένουν στο ΦΠΑ 24% 

Νέα αναλυτική εγκύκλιο με οδηγίες για τα τρόφιμα τα οποία παραμένουν στον ΦΠΑ 24% εξέδωσε η Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο οι συσκευασμένες «αλοιφές» (τζατζίκι, τυ-
ροκαυτερή κλπ) θα παραμείνουν στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%. Το ίδιο ισχύει και για τις σκόνες πα-
ρασκευής ζελέ, κρέμας κλπ. 

 Η λίστα με τα προϊόντα που παραμένουν στο ΦΠΑ 24% είναι η εξής: 

 Τα παρασκευάσματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν είτε απευθείας ως έχουν (π.χ. τζατζίκι, 
τυροσαλάτα και λοιπές αλοιφές, μείγματα τυριών, απομιμήσεις βουτύρου, έτοιμα γεύματα, κόλλυβα 
κλπ.) είτε κατόπιν επεξεργασίας (ψήσιμο, βράσιμο, προσθήκη στο γάλα κλπ.) για τη διατροφή του 
ανθρώπου. 

 Τα παρασκευάσματα που αποτελούνται πλήρως ή μερικών από προϊόντα διατροφής, τα οποία χρη-
σιμοποιούνται στην παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων διατροφής για την διατροφή του αν-
θρώπου (μίγματα χημικών ουσιών με προϊόντα διατροφής τα οποία προορίζονται να ενσωματωθούν 
σε παρασκευάσματα διατροφής, είτε ως συστατικά αυτών είτε για τη βελτίωση ορισμένων από τα 
χαρακτηριστικά τους). Οι σκόνες για παρασκευή πουτίγκας, ζελέ, παγωτών και παρόμοιων παρα-
σκευασμάτων κατατάσσονται σε αυτή τη κατηγορία καθώς δεν μπορεί να καταναλωθεί άμεσα με τον 
τρόπο που παρουσιάζεται, αλλά απαιτείται πρώτα η ανάδευσή του σε βραστό νερό. 

 Οι αρωματισμένες σκόνες για την παρασκευή ποτών, έστω με την προσθήκη γλυκαντικών ουσιών , 
με βάση το διττανθρακικό νάτριο και τη γλυκερριζίνη ή το εκχύλισμα γλυκόριζας (τα οποία διατίθε-
νται ως «σκόνη κακάο»). 

 Τα παρασκευάσματα με βάση το βούτυρο ή άλλα λίπη ή έλαια που προέρχονται από το γάλα και 
χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στα προϊόντα αρτοποιίας. 

 Οι πολτοί με βάση τη ζάχαρη, που περιέχουν πρόσθετες λιπαρές ουσίες σε σχετικά μεγάλη αναλογία 
και, μερικές φορές, γάλα ή φουντούκια που δεν είναι κατάλληλοι να μεταποιηθούν απευθείας σε 
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ζαχαρώδη προϊόντα αλλά χρησιμοποιούνται για το γέμισμα ή τη διακόσμηση π.χ. σοκολάτας, πτι-
φουρ, τούρτας, κέικ κλπ. 

 Το φυσικό μέλι που είναι εμπλουτισμένο με βασιλικό πολτό ή με άλλες ουσίες όπως π.χ. κανέλα, 
ξηρούς καρπούς κλπ. 

 Τα προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών, που αποτελούνται κυρίως από ένα μίγμα αμινοξέων και χλω-
ριούχου νατρίου και χρησιμοποιούνται στα παρασκευάσματα διατροφής. Τα συμπυκνώματα πρωτε-
ϊνών, τα σογιάλευρα και άλλες πρωτεϊνικές ουσίες ειδικής πλοκής, Ωστόσο από την κλάση εξαιρού-
νται τα απελαιωμένα σογιάλευρα που δεν είναι ειδικής πλοκής, έστω και αν προορίζονται για τη 
διατροφή του ανθρώπου και τα απομονώματα πρωτεϊνών. 

 Τα μη αλκοολούχα ή τα αλκοολούχα παρασκευάσματα του τύπου που χρησιμοποιείται για την Πα-
ρασκευή διαφόρων μη αλκοολούχων ή αλκοολούχων ποτών. 

 Τα βρώσιμα δισκία με βάση φυσικά ή τεχνητά αρώματα (π.χ. βανιλλίνη) 

 Τα γλυκά, οι τσίχλες, οι καραμέλες και παρόμοια είδη (κυρίως για διαβητικούς) που περιέχουν συν-
θετικούς γλυκαντικούς παράγοντες (π.χ. σορβιτόλη) αντί για ζάχαρη. 

 Τα παρασκευάσματα (π.χ. δισκία) που αποτελούνται από ζαχαρίνη και ένα προϊόν διατροφής, όπως 
η λακτόζη, και χρησιμοποιούνται για γλυκαντικού σκοπούς.  

 Οι αυτολύτες ζύμης και άλλα εκχυλίσματα ζύμης, τα οποία είναι προϊόντα που λαμβάνονται από την 
υδρόλυση της ζύμης 

 Τα παρασκευάσματα για την παρασκευή λεμονάδων και άλλων ποτών, που αποτελούνται π.χ. από 
σιρόπια αρωματισμένα ή χρωματισμένα, σιρόπι στο οποίο έχουν προστεθεί για αρωματισμό χυμοί 
φρούτων, συμπυκνωμένο χυμό φρούτων με προσθήκη κιτρικού οξέος, 

 Τα μίγματα εκχυλίσματος ginseng με άλλα συστατικά (λακτόζη, γλυκόζη) που χρησιμοποιούνται για 
την παρασκευή «ποτού» ή «τσαγιού ginseng»

 Τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα μίγμα φυτών ή μερών φυτών (στα οποία περιλαμβάνονται 
οι σπόροι και οι καρποί) διαφορετικών ειδών ή που αποτελούνται από φυτά ή μέρη φυτών αναμε-
μιγμένων με άλλες ουσίες, όπως είναι ένα ή περισσότερα φυτικά εκχυλίσματα, τα οποία δεν κατα-
ναλώνονται ως τέτοια, αλλά είναι είδος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή φυτικών εκχυλισμά-
των ή φυτικών «τσαγιών», συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων για τα οποία πιστεύεται ότι 
προσφέρουν ανακούφιση από ασθένειες ή συμβάλουν στη διατήρηση της καλής κατάστασης του 
οργανισμού και τη υγείας.

 Τα μίγματα φυτών, μερών φυτών, σπόρων ή καρπών (ολόκληρων, κομμένων ή θρυμματισμένων, α-
λεσμένων ή σε σκόνη) τα οποία δεν καταναλώνονται ως τέτοια αλλά είναι του είδους που χρησιμο-
ποιείται είτε απευθείας για τον αρωματισμό ποτών είτε για την παρασκευή εκχυλισμάτων για την 
παραγωγή ποτών.

 Τα παρασκευάσματα που αναφέρονται συχνά ως «συμπληρώματα διατροφής», με βάση εκχυλί-
σματα φυτών, συμπυκνώματα φρούτων, μέλι, φρουκτόζη κλπ., με προσθήκη βιταμινών και ενίοτε 
πολύ μικρών ποσοτήτων ενώσεων του σιδήρου. Παρόμοια παρασκευάσματα ωστόσο, που προορί-
ζονται για την πρόληψη ή την θεραπεία ασθενειών ή παθήσεων εξαιρούνται.  

Εντατικοί έλεγχοι στις βραχυχρόνιες μισθώσεις από την ΑΑΔΕ 

Στο στόχαστρο των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βρίσκονται και φέτος οι φο-
ρολογούμενοι που εκμεταλλεύονται τις κατοικίες τους με βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω Airbnb, Booking, 
HomeAway ή άλλων ηλεκτρονικών δικτύων, αλλά δεν δηλώνουν στην εφορία τα εισοδήματα που αποκτούν. 
Οι φορολογικοί έλεγχοι διενεργούνται σε περιοχές όπου κυριαρχεί το φαινόμενο των βραχυχρόνιων μισθώ-
σεων. Σε πολλές περιπτώσεις οι εφοριακοί προσεγγίζουν τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές των κατοικιών 
παριστάνοντας τους πελάτες. 
Οι έλεγχοι διευκολύνονται πλέον και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, το Μητρώο Ακινήτων Βρα-
χυχρόνιας Διαμονής, όπου οι ιδιοκτήτες ακινήτων οφείλουν να δηλώνουν τα στοιχεία για τα ακίνητα που 
εκμισθώνουν βραχυπρόθεσμα, στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, καθώς και τα έσοδα που εισπράτ-
τουν από τις συγκεκριμένες μισθώσεις. Όλες οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 
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και μετά πρέπει να έχουν δηλωθεί υποχρεωτικά στο συγκεκριμένο Μητρώο. Σε διαφορετική περίπτωση οι 
ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των ακινήτων απειλούνται, εκτός από τις χρηματικές ποινές για φοροδιαφυγή, και 
με αυτοτελή πρόστιμα έως 5.000 ευρώ. 

Μόνο ηλεκτρονικά η κατάθεση αιτήσεων για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα 

Από τις 15 Απριλίου 2019 έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα εφαρμογή Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων για 
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στον δικτυακό τόπο efiling.obi.gr. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποβλέπει στην κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων μερών και εντάσσεται στα γενικότερα σχέδια του ο Οργανισμού 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (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 διαδικα-
σία. 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 ορ-
γανισμού. 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 μπορεί κανείς να ανα-
ζητήσει στο Help Desk του ΟΒΙ, τηλεφωνικά στα τηλ. 210 6183692-4 από 09:00 έως 16:00 καθημερινά ή στέλ-
νοντας email στο help_desk@obi.gr. 

Έναρξη λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχει-

ρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)» 

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας &Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)» για το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2019-20. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή των πλέον σύγχρονων γνώσεων και η ανάπτυξη 
των απαραίτητων ικανοτήτων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Επι-
πλέον, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή των γνώσεων με τη διενέργεια σύγχρονης επιστημονικής έρευ-
νας στον ευρύτερο χώρο των επιστημών της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.  
Στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη-Executive MBA» γίνονται δεκτοί, μετά από 
επιλογή, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Προτεραιότητα εισαγωγής στο πρόγραμμα θα έχουν οι υποψή-
φιοι με τριετή τουλάχιστον επαγγελματική προϋπηρεσία (στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών).  
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης ή έξι (6) εξάμηνα μερικής φοίτησης. Κατά την διάρκεια των σπουδών οι με-
ταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, 
συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα διδασκό-
μενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και περιλαμβάνουν διδακτική παρακολούθηση (θεωρία, ασκήσεις), ερευ-
νητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική.  
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΜΒΑ 
(http://mba.teiemt.gr/?p=9015), αναρτώντας και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται έως και 15/7/2019 
(ώρα 14.00μμ): 

Τον Ιούνιο η λειτουργία της πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας 

Αν και ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας τέθηκε σε ισχύ από τις 30 Απριλίου, εντούτοις 
η πλατφόρμα για τους «κόκκινους» δανειολήπτες, προκειμένου να υποβάλουν αίτημα για τη ρύθμιση του 
χρέους τους, δεν πρόκειται να άνοιξε πριν από τα τέλη Ιουνίου.  
Ο λόγος; η ολοκλήρωση της πλατφόρμας προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν, περισσότερο, λειτουργική. 
Μάλιστα όσο θα διαρκεί η διαδικασία για τη ρύθμιση θα υπάρχει προσωρινή προστασία του δανειολήπτη 
από το ενδεχόμενο πλειστηριασμού.     
Αυτά τόνισε η προϊσταμένη του νομικού τμήματος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, 
Θεώνη Αλαμπάση. 
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Το ύψος της συνολικής οφειλής του δανειολήπτη (όχι μόνο το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο, αλλά και κεφαλαιο-
ποιημένοι τόκοι και τυχόν έξοδα εκτέλεσης, τη ρύθμιση των οποίων αιτείται ο οφειλέτης) δεν θα πρέπει να 
είναι ανώτερο από 130.000 ευρώ ανά πιστωτή για τα στεγαστικά δάνεια. 
Στο μεταξύ, έντονη κινητικότητα παρατηρείται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τη ρύθμιση χρεών προς την 
εφορία και τα Ταμεία, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που σπεύδουν να αξιοποιήσουν τα ευνοϊκά μέτρα των 120 
δόσεων. 
Όπως έκανε γνωστό ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης 38.000 φυσικά 
και νομικά πρόσωπα έχουν υποβάλει αίτηση για την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές 
προς τον ΕΦΚΑ και 31.000 προς την εφορία. Αξίζει να σημειωθεί πως οι 30.000 είναι φυσικά πρόσωπα. 

Δεύτερη Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Ελαστικά Επίσωστρα Μοτοσυκλετών 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν για δεύτερη διαβούλευση Τεχνι-
κές Προδιαγραφές  για ελαστικά επίσωτρα μοτοσυκλετών με μοναδικό κωδικό 19DIAB000004627 στο πλαί-
σιο της συμφωνίας – πλαίσιο για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων μοτοσυκλετών για τις ανάγκες φο-
ρέων του Δημοσίου που θα διενεργήσει η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισμού Πληροφορικής γραφείου (Η/Υ με ο-

θόνες, πολυμηχανήματα, εκτυπωτές, σαρωτές) 

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προτίθεται να διενεργήσει 
άμεσα ανοικτό διαγωνισμό Συμφωνίας – Πλαίσιο για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής 
γραφείου (Η/Υ (2 κατηγοριών) με οθόνες καθώς και πολυμηχανήματα, εκτυπωτές, σαρωτές μεσαίας 
δυναμικότητας) για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου. Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr στο Πεδίο Διαβουλεύσεις βρίσκονται αναρτημένες 
οι  Τεχνικές Προδιαγραφές εξοπλισμού πληροφορικής γραφείου (Η/Υ με οθόνες, πολυμηχανήματα, εκτυπω-
τές, σαρωτές) για τις ανάγκες του Δημοσίου, με Μοναδικούς  Κωδικούς Διαβούλευσης: 19DIAB000004655, 
19DIAB000004656, 19DIAB000004657, 19DIAB000004658. 

Έρευνα για την καταγραφή των στελεχιακών Περιβαλλοντικών – Επιχειρηματικών Προσό-

ντων στις ελληνικές επιχειρήσεις 
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) στο πλαίσιο του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation 
Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP” διεξάγει έρευνα για την καταγραφή των Περι-
βαλλοντικών – Επιχειρηματικών Προσόντων (Eco-Entrepreneurial Qualifications), που θα πρέπει να διαθέ-
τουν ή/και να αποκτήσουν τα στελέχη επιχειρήσεων, σε θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας και 
Καινοτομίας. 
Με βάση τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα παραχθεί ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, στο οποίο 
σας δίνεται η δυνατότητα να έχετε άμεση πρόσβαση.   
Μπορείτε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο πατώντας εδώ 

Υποχρέωση Υποβολής Αποδεικτικού Φορολογικής Δήλωσης στο Γ.Ε.Μ.Η. από τις Μη Κε-
φαλαιουχικές Εταιρείες 
Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από Α.Ε., 
Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΠΕ,. ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ., 
έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, σύμ-
φωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623). Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών 
από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από την ιστοσελίδα 
https://services.businessportal.gr.  
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Διεθνή 

Πραγματοποίηση της Συνάντησης Κοινοπραξίας των μελών του Enterprise Europe 

Network-Hellas στην Καβάλα 

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων της Κοι-
νοπραξίας Enterprise Europe Network – 
Hellas πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα, 
την Πέμπτη 30 & Παρασκευή 31 Μαΐου 
2019, με διοργανωτή φορέα το Επιμελη-
τήριο Καβάλας. Η διήμερη συνεδρίαση 
των φορέων πραγματοποιήθηκε στις ε-
γκαταστάσεις του Ξενοδοχείου Lucy.  
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέσω του Ευ-
ρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομε-
σαίων Επιχειρήσεων, Enterprise Europe 
Network, παρέχει ολοκληρωμένες υπη-
ρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης σε 
επιχειρήσεις με εξωστρεφή και καινο-
τόμο προσανατολισμό, με στόχο την ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Το δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε περισ-
σότερες από 60 χώρες και συνεργάζεται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την υποστήριξή τους. 
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες.  
•Πρόσβαση σε νέες αγορές-Εξωστρέφεια 
•Πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
•Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
•Μεταφορά τεχνολογίας & Διαχείριση καινοτομίας 
Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. 
Στο πλαίσιο της Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ξενοδοχείο Imaret. Το Επιμελητήριο Καβάλας είναι 
μέλος του Sector Group Tourism and Cultural Heritage και το ξενοδοχείο Imaret επιλέχθηκε ως πρότυπο επι-
χείρησης η οποία  είναι μοναδική στο είδος της συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική με τον σεβασμό στο προ-
υπάρχον κτήριο ενώ παράλληλα προάγει τον τουρισμό της περιοχής. Πριν από την επίσκεψη στο ξενοδοχείο 
προηγήθηκε επίσκεψη στο σπίτι του Μεχμέτ Άλι καθώς τα δύο κτήρια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ 
τους. 

Προσφορές συνεργασίας στην Ρουμάνικη αγορά 
Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Ρουμανίας εξέδωσε ενημερωτικό δελτίο για τις προσφορές συνεργασίας την 
Ρουμάνικη αγορά. Για να κατεβάσετε τον κατάλογο ή για να τον δείτε online μπορείτε να επισκεφθείτε την 
σελίδα: http://www.snia.ro/infoBulletin/iBno109.pdf   

Πώς να πραγματοποιήσετε διασυνοριακές επιχειρηματικές ηλεκτρονικές συναλλαγές με 

ασφάλεια και ταχύτητα 
Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης  (eIDAS) 
Φανταστείτε ότι είστε ένας online πωλητής κρασιού με έδρα την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του μηνιαίου 
ελέγχου αποθέματος, ο διαχειριστής της αποθήκης συνειδητοποιεί ότι πρέπει να αγοράσετε 20 επιπλέον 
κουτιά γαλλικού κρασιού από έναν αμπελώνα στη Βουργουνδία. Ο αμπελώνας προσφέρει έκπτωση 25% για 
παραγγελίες που θα έχουν λάβει υπογραφή πριν τις 20:00 την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας. Βρίσκεστε 
όμως σε επαγγελματικό ταξίδι, είναι ήδη Παρασκευή και επιστρέφετε λίγες μέρες μετά. Λόγω της ανάγκης 
για φυσική υπογραφή, η παραγγελία καθυστερεί, η επιχείρησή σας χάνει την έκπτωση και επιβαρύνεστε με 
μια χρονοβόρα, ατελέσφορη διαχειριστική αλληλογραφία. 
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Φανταστείτε ξανά το ίδιο σενάριο, μόνο που πλέον χρησιμοποιείτε ηλεκτρονική υπογραφή και ηλεκτρονική 
χρονοσφραγίδα. Η γραμματέας σας σας στέλνει την εντολή αγοράς, ενόσω βρίσκεστε στο επαγγελματικό 
ταξίδι · την υπογράφετε εξ αποστάσεως, εφαρμόζετε την ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα και την αποστέλλετε 
ηλεκτρονικά. Η εντολή παραγγελίας φτάνει έγκαιρα και εξασφαλίζετε την έκπτωση του 25%. Έχοντας χρησι-
μοποιήσει υπηρεσίες διασφάλισης εμπιστοσύνης, ο αμπελώνας υποχρεούται να αποδεχτεί την εγκυρότητα 
της παραγγελίας. 
Το παραπάνω παράδειγμα αναδεικνύει ένα μέρος των πλεονεκτημάτων του ευρωπαϊκού κανονισμού για την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης (eIDAS - electronic Identification, Authentication 
and Trust Services), ο οποίος εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο του 2014 (αν και σύμφωνα με πρόσφατη με-
λέτη αρκετές επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν επαρκώς). 
Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης (Trust Services): τι περιλαμβάνουν 
Ο Κανονισμός ορίζει τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης ως επ’ αμοιβή υπηρεσίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλ-
λων, τη δημιουργία, εξακρίβωση, επικύρωση των ηλεκτρονικών υπογραφών (eSignature), ηλεκτρονικές 
σφραγίδες (eSeal), ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες (eTimestamp), ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης παρά-
δοσης (eDelivery) και πιστοποιητικά που αφορούν τη δημιουργία, εξακρίβωση, επικύρωση των πιστοποιητι-
κών για τη γνησιότητα ιστοτόπων (Website Authentication Certificates - WACs). 
Ποια είναι τα οφέλη για τις επιχειρήσεις 
Η έλλειψη εμπιστοσύνης κάνει τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές να διστάζουν να 
πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές και να υιοθετούν νέες υπηρεσίες. Με την εφαρμογή της ηλεκτρο-
νικής ταυτοποίησης και  των υπηρεσιών εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι επιχειρήσεις επι-
τυγχάνουν πολλαπλά οφέλη, όπως: 
μικρότερο διαχειριστικό φόρτο κατά τις συναλλαγές με άλλες επιχειρήσεις, πελάτες και δημόσιες διοικήσεις 
πιο αποδοτικές επιχειρηματικές διαδικασίες και, συνεπώς, 
σημαντική μείωση του κόστους και αύξηση των κερδών 
ασφαλέστερες ηλεκτρονικές συναλλαγές που οδηγούν σε αυξημένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών και πι-
θανώς διευρυμένη καταναλωτική βάση. 
Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να ενημερωθούν 
Προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντιληφθούν την πρακτική αξία αυτών των υπηρεσιών, να αξιολογήσουν την 
υφιστάμενη θέση τους και να επιδιώξουν τη βελτίωσή της, μπορούν να επισκεφτούν την αποκλειστική ιστο-
σελίδα της ΕΕ eIDAS for SMEs.  Στη σελίδα αυτή μπορούν να βρουν χρήσιμο ενημερωτικό υλικό, όπως βί-
ντεο, εργαλειοθήκη (με παρουσιάσεις, στατιστικά, οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή κ.ά.) καθώς και ένα δια-
δραστικό εργαλείο που προσομειώνει υποθέσεις που μπορεί να αφορούν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση. 
Για την τελευταία περίπτωση χρησιμοποιούνται χάριν παραδείγματος οι εξής τομείς: χρηματοοικονομικός, 
παροχή διαδικτυακών αγορών, μεταφορές και παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών. 

Οι «Ευρωπαϊκές Μέρες Έρευνας και Καινοτομίας 2019», τον Σεπτέμβριο στις Βρυξέλλες 

Από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθούν φέτος οι «Ευρωπαϊκές Μέρες Έρευνας και Καινοτομίας» 
(European Research and Innovation Days), στις Βρυξέλλες, στο KANAL-Centre Pompidou. Η εκδήλωση αυτή 
που διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί 
πλέον έναν θεσμό που διενεργείται σε ετήσια βάση. 
Σκοπός αυτής της πολυδιάστατης εκδήλωσης είναι να φέρει σε επαφή παγκόσμιους ηγέτες από τη βιομηχα-
νία, τον ακαδημαϊκό χώρο, τον επιχειρηματικό κόσμο και τον κλάδο των οικονομικών, για να διαμορφώσει 
το μελλοντικό τοπίο έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ), και επιδιώκει, εκτός των άλλων, την κινητοποίηση και 
την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σε σχέση με τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ε&Κ 
στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. 
Η φετινή εκδήλωση, η οποία απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επιστήμονες, καινοτόμους ε-
πιχειρηματίες, ενδιάμεσους φορείς και επενδυτές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και στο 
ευρύ κοινό που θα έχει την ευκαιρία να κατανοήσει επίκαιρα θέματα επιστήμης, ιδίως μέσω της έκθεσης 
“Science is Wonderful!”, θα κινηθεί σε 3 βασικούς άξονες: 

 Εκδήλωση με αντικείμενο θέματα πολιτικής (Policy Conference)   

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eidas-smes
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eidas-toolkit-smes-en
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https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_el


 Ειδικές συναντήσεις και εκθεσιακό χώρο με θέμα «Κόμβος Καινοτόμου Ευρώπης» (Innovative Europe 
Hub)       

 Έκθεση με θέμα «H Επιστήμη είναι θαυμάσια» (“Science is Wonderful!”)  
Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για το επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ 
για την Έρευνα και Καινοτομία "Ορίζοντας Ευρώπη" (Horizon Europe) (2021-2027) και να καταθέσουν τις 
απόψεις τους για το υπό διαμόρφωση κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού (Strategic Planning). 
Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι υπό διαμόρφωση και αναμένεται να ανακοινωθεί τις προσεχείς 
ημέρες στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης. 

Επιχειρηματικές Αποστολές 

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

1) 42η Διεθνής Έκθεση Κατασκευών «42nd Turkey Build 2019» στην Κωνσταντινούπολη | 18-22 Ιουνίου 
2019 

2) Διεθνής έκθεση αισθητικής « Beauty Eurasia 2019» στην Κωνσταντινούπολη | 20-22 Ιουνίου 

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) Ισραηλινή εταιρεία ψάχνει για παραγωγούς και παρασκευαστές τυριών τύπου Kosher / Non-Kosher: 

σκληρά, ημίσκληρα και ωριμασμένα τυριά από όλη την ΕΕ, για να εισάγει το 90% της παραγωγής για 
τα καταστήματα της. 

2) Ρουμάνικη εταιρεία η οποία ειδικεύεται στην χονδρική πώληση και διανομή φρέσκων και μεταποιη-
μένων φρούτων (χυμών και πουρέ) στη ρουμάνικη αγορά, επιθυμεί να διερευνήσει νέες ευκαιρίες 
εισαγωγής από ποιοτικούς παραγωγούς φρούτων στην Ευρώπη, προκειμένου να διευρύνει το χαρ-
τοφυλάκιό των προϊόντων της βάσει συμφωνίας παροχής υπηρεσιών διανομής (Κωδ. 
BRRO20190226002) 

Προσφορές 

1) Κύπριος παραγωγός παγωτού αναζητά αντιπροσώπους και διανομείς προϊόντων  

2) Κροατική εταιρεία παραγωγής επίπλων για κατοικίδια ζώα αναζητά διανομείς ή αντιπροσώπους  

3) Σουηδική εταιρεία αναζητά διανομείς προϊόντων βιώσιμων και φυσικών καλλυντικών και αντηλια-

κών στην Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα (Κωδ. BOSE20190529001). 

4) Ρουμάνος παραγωγός βιολογικών λιπασμάτων με μεγάλη εφαρμογή στη γεωργία προσφέρει τα 

προϊόντα του βάσει συμφωνίας παροχής υπηρεσιών διανομής (BORO20170630001). 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
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5) Πολωνική εταιρεία παραγωγής συστημάτων εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας αναζητά διανο-

μείς (Κωδ. BOPL20190528003). 

6) Βουλγαρική εταιρεία που ασχολείται με τη χύτευση σιδήρου και χάλυβα αναζητά διανομείς σε ευ-

ρωπαϊκές χώρες και προσφέρει δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης σε ξένους εταίρους (Κωδ. 

BOBG20190218001). 

7) Αντιπρόσωποι και διανομείς κατεψυγμένων επιδόρπιων για σκύλους ζητούνται από μια κυπριακή 

εταιρεία παραγωγής (Κωδ. BOCY20190528001). 

Εκθέσεις 

Συμμετοχή Περιφέρειας ΑΜΘ σε τουριστικές εκθέσεις 

Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

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 8-10 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 9-10 Νοεμβρίου 

Προώθηση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της ΠΑΜΘ σε ενδοπεριφερειακές εκθέ-

σεις 

Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

Πανέβρια Αγροτική  Έκθεση Φερών Φέρες Σεπτέμβριος 
Kavala Expo Καβάλα 27-30 Σεπτεμβρίου 

  Γενικό πρόγραμμα Εθνικών και Διεθνών εκθέσεων 

 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

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

 Διεθνής Έκθεση “42η TURKEY BUILD 2018”  στην Τουρκία | 18-22 Ιουνίου 2019. 

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

 Διεθνής έκθεση "BEAUTY EURASIA 2019" στην Τουρκία | 20-22 Ιουνίου 2019. 

 Έκθεση "ISTANBUL KIDS FASHION" στην Τουρκία | 26 - 29 Ιουνίου 2019. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 

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

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


 Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική Έκθεση Αρκαλοχωρίου στο Ηράκλειο | 19-24 Ιουλίου 2019 
 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 

 Έκθεση Φυσικών και Βιολογικών προϊόντων για την αγορά της Ασίας στο Hong Kong | 28 - 30 
Αυγούστου 2019. 

 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

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

 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης| 7-15 Σεπτεμβρίου 2019, 

 Kavalaexpo 2019, Εκθεσιακό Κέντρο Επιμελητηρίου «Απόστολος Μαρδύρης» | 27-30 Σεπτεμ-
βρίου  

 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 

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

 "AGROEXPO 2019" στο χώρο κρατικής έκθεσης στη Κύπρο | 4-6 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 

 "ISAF 2019": Πέντε εμπορικές εκθέσεις στον ίδιο χώρο στην Κωνσταντινούπολη |  17 - 20 Ο-
κτωβρίου 2019. 
 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 WTM Λονδίνο, Έκθεση τουρισμού| 4-6 Νοεμβρίου 2019 

 Philoxenia Έκθεση Τουρισμού| 8-10 Νοεμβρίου 2019 

 Horeca, Food Panorama Expo, Halal Expo και Οινογεύσεις 2019 στην Λευκωσία, Κύπρος | 9-10 
Νοεμβρίου 2019 

 Διεθνής Έκθεση "Eco Life Scandinavia & Nordic Organic Food Fair" στη Σουηδία | 13 - 14 Νοεμ-
βρίου 2019. 

 Greek Panorama, Εποχιακός τουρισμός: Τοπικές γιορτές, Χριστούγεννα, Καρναβάλι, Πάσχα, 
Φεστιβάλ, Εκδηλώσεις στην Αθήνα στο Ζάππειο Μέγαρο| 14-16 Νοεμβρίου 2019  

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

 Η eCommerce and Digital Marketing Expo 2019 στο Ζάππειο Μέγαρο | 23 - 24 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  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
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http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces


 

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 Καβάλας  

www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη Πληρο-

φόρηση
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