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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 

27η Έκθεση Kavalaexpo 2019 και 1st International Business Forum  

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 27η Διε-
θνής έκθεση του Επιμελητηρίου Καβάλας Kavalaexpo 
2019, 27-30 Σεπτεμβρίου 2019, στο εκθεσιακό και 
συνεδριακό κέντρο του Επιμελητηρίου «Απόστολος 
Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη Καβάλας». Τα εγκαίνια 
της Έκθεσης πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Ά-
μυνας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος. Τα εγκαίνια τίμη-
σαν με την παρουσία τους οι βουλευτές και οι δήμαρ-
χοι του Νομού Καβάλας και εκπρόσωποι όλων των 
φορέων του Νομού και επιχειρηματίες. Ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας κά-
νοντας τον απολογισμό της έκθεσης τόνισε τα εξής:  

«Ο πήχης και φέτος ανέβηκε ακόμη πιο ψηλά και αυτό 
μας γεμίζει με ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες για την ε-
πόμενη διοργάνωση. Αυτό δεν το λέμε γιατί είχαμε λα-
μπρά εγκαίνια με μεγάλη επισκεψιμότητα, αλλά γιατί 
κατά την διάρκεια αυτών των ημερών, οι εκθέτες επι-
χειρηματίες που φέτος ήταν από πολλές περιοχές της 
χώρας και το εξωτερικό, έδωσαν ενα μήνυμα αισιοδο-
ξίας για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της. 
Ευχαριστώντας χθες όλους τους εκθέτες για την τιμή 
που μας έκαναν να πάρουν μέρος στην έκθεσή μας, 
μου είπαν/ ότι όλοι έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι, 
όλοι ζήτησαν και του χρόνου να συμμετέχουν στην έκ-
θεση και μάλιστα με μεγαλύτερα περίπτερα. Επομένως 

από πλευράς των εκθετών, είδαμε μεγάλη ικανοποίηση. Κι 
αυτή η ικανοποίηση έχει να κάνει και με τους χιλιάδες επι-
σκέπτες που ήρθαν, αλλά και με τις επιχειρηματικές επα-
φές και συμφωνίες που κλείσθηκαν με επιχειρήσεις της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού. Αυτό ήταν ένα καλό συμπέρα-
σμα του πρώτου επιχειρηματικού φόρουμ (1st 
International Business Forum), το οποίο πραγματοποιή-
θηκε το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου.  Η Καβάλα βρέθηκε στο 
επίκεντρο της επιχειρηματικότητας των Βαλκανικών χω-
ρών, που συμμετείχαν σ΄αυτό το φόρουμ με συμμετοχές 
από Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρωσία ( πε-
ριοχή Βόρειας Οσσετίας). 
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Σαν επισφράγισμα αυτής της επιτυχίας, υπο-
γράψαμε Πρωτόκολλο συνεργασίας με τα ε-
πιμελητήρια που συμμετείχαν, βάζοντας την 
Καβάλα στο κέντρο της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας των Βαλκανίων. 
Το Φόρουμ θα γίνει ένας θεσμός και μια 
δομή που θα στηριχθεί απ’ όλες αυτές τις πε-
ριοχές, θα το δυναμώσουμε ακόμα περισσό-
τερο με την συμμετοχή και άλλων Βαλκανι-
κών χωρών και όχι μόνο, όπου μετά από κοι-
νές δράσεις που ήταν η δεύτερη μας από-
φαση, θα κατεβάσουμε πολλές επιχειρηματι-
κές δράσεις και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και προς τις κεντρικές κυβερνήσεις των χω-

ρών μας, ώστε όλα όσα συζητήσαμε να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Τα συμπεράσματα είναι ιδιαίτερα θετικά. 
Η Καβάλα προβλήθηκε στα διεθνή κανάλια Σερβίας, Τουρκίας, Βουλγαρίας κι άλλων χωρών που συμμετείχαν, 
με τα καλύτερα λόγια. Υπάρχει μια προβολή της Καβάλας αυτό το διάστημα που μας κάνει περήφανους. 
Επομένως καταλήγουμε στο ότι ήταν μια έκ-
θεση πολύ πετυχημένη, ένα Φόρουμ με α-
πόλυτα θετικά συμπεράσματα και νομίζω 
πως ο πήχης ανέβηκε ακόμα περισσότερο. 
Και φέτος υπάρχει το ερωτηματολόγιο που 
θα μας δώσει τις γνώμες των  επισκεπτών 
και των εκθετών. Το ερωτηματολόγιο σε ότι 
αφορά τους εκθέτες απαντήθηκε, οπότε, θα 
δούμε πως είδαν τη φετινή μας έκθεση, 
αλλά και ένα μεγάλο τμήμα επισκεπτών έ-
χουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Ε-
πομένως θα έχουμε μια ανάλυση αυτών των 
συμπερασμάτων. 
Πάντως επειδή είχα προσωπική επαφή με ό-
λους, μου είπαν πως έπρεπε  να κρατήσουμε 
την έκθεση ακόμη μια μέρα, γιατί όλοι έμειναν ενθουσιασμένοι. Πέρυσι η έκθεση διήρκεσε μια μέρα πιο 
πολύ. Η επιτροπή της έκθεσης θα εξετάσει όλα τα σενάρια, θα κρίνει όλα όσα είπαν οι εκθέτες και θα προ-
χωρήσουμε στις διορθωτικές μας κινήσεις 

Στην ομιλία μου προσπάθησα να θέσω ένα 
πλαίσιο έργων και στόχων. Είναι πολύ σημα-
ντικό η ενεργειακή αναβάθμιση του εκθεσια-
κού μας χώρου, είναι πολύ σημαντική η δη-
μιουργία του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, 
είναι πολύ σημαντικό ότι με τον Δήμο Καβά-
λας, θέλουμε να δημιουργήσουμε την θερμο-
κοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων διεκδικώντας 
το Δικαστικό Μέγαρο για την εγκαταστή-
σουμε. Είναι σε πολύ θετικό σημείο και κε-
ντρικότατο και για εκείνο το σημείο έχει βλέ-
ψεις και το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Για τον 
λόγο αυτό αναφέρθηκα στην ομιλία μου και 
στον κ Μπαντέκα θέλοντας να πω, πως η ου-
σία είναι να κάνουμε την θερμοκοιτίδα, είτε 
εκεί είτε σε άλλο κτήριο. 
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Ήδη μας έχει δοθεί προμελέτη και θα πάμε στο υ-
πουργείο για να διεκδικήσουμε την πρώτη έκθεση 
αλιείας και αλιευμάτων. Στοχεύουμε σε συνεργα-
σία με τους δημάρχους Παγγαίου, Νέστου και Θά-
σου, να διεκδικήσουμε μια σειρά έργων υποδο-
μών που πρέπει να γίνουν. Άρα είναι ένα πλαίσιο 
έργων και ενεργειών που παρουσιάστηκαν και 
στην ομιλία μου. Μέσα σε έναν χρόνο θα πρέπει 
να έρθω και να πω πως τα 4 από τα 10 έργα θα τα 
έχουμε υλοποιήσει. Και αν όχι να δούμε τι έχει 
συμβεί, τι φταίει και τι πρέπει να κάνουμε για να 
βρούμε τη λύση τους» 
Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης πραγματοποιήθη-

καν μουσικές εκδηλώσεις με συμμετοχή της 
μπάντας του Στρατού και τοπικών μουσικών 
συγκροτημάτων. Πραγματοποιήθηκαν επί-
σης επιδείξεις δεξιοτεχνίας αυτοκινήτου σε 
διοργάνωση του Ομίλου Φίλων Αυτοκινή-
του Δράμας καθώς και προβολή της γα-
στρονομίας της περιοχής μας μέσα από τις 
δημιουργίες της Λέσχης Αρχειμαγείρων Ελ-
ληνικής Γαστρονομίας και της σεφ Λένας 
Σαμέρκα. Τέλος όπως και κάθε χρόνο πα-
ράλληλα με την έκθεση πραγματοποιήθηκε 
το 10ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορι-
κής από το ΔΙΠΑΕ Καβάλας.

Συνάντηση εργασίας για τις προοπτικές ανάπτυξης του Δήμου Νέστου  

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιή-

θηκε τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 

στο Δημαρχείο Νέστου μεταξύ της 

Δημοτικής Αρχής, του Επιμελητηρίου 

Καβάλας και με φορείς της Περιφέ-

ρειας.  Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος 

Νέστου κ. Σάββας Μιχαηλίδης και 

Δημοτικοί Σύμβουλοι  του Δήμου, ο 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβά-

λας κ. Μάρκος Δέμπας καθώς και 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Επιμελητηρίου, ο κ. Απόστολος 

Παυλίδης ως εκπρόσωπος του βουλευτή Καβάλας και Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου, 

ο βουλευτής Καβάλας κ. Γιάννης Πασχαλίδης, οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Κωστής Σιμιτσής και Κωνσταντίνος 

Αντωνιάδης και η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χρυσούπολης κα. Λίλη Καχέλου.  

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα τοπικού αναπτυξιακού ενδιαφέροντος, τουριστικής ανάπτυξης και πιο 

συγκεκριμένα: Το κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται λόγω της διέλευσης φορτηγών αυτοκινήτων 

με προορισμό από και προς την Θάσο και η λύση του μέσω ενός καινούριου λιμένα  
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 Η αναγκαιότητα δημιουργίας 

Δημοτικού Οργανισμού Λιμέ-

νος και μια σύγχρονης μαρί-

νας  

 Η εκμετάλλευση των γεωθερ-

μικών πεδίων στην αγροτική 

παραγωγή 

 Η εύρεση λύσης για  θέματα 

της Πολεοδομίας και συνερ-

γασία μεταξύ του Δήμου Νέ-

στου και Δήμου Θάσου 

 Η δημιουργία κοινών τουρι-

στικών διαδρομών ιδιαίτερα 

στο παραποτάμιο δάσος 

 Δημιουργία ειδικού χώρου προβολής και προώθησης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων στην Κερα-

μωτή 

 Η δυνατότητα αξιοποίησης του διαθέσιμου ποσού από την Περιφέρεια ΑΜΘ ύψους 5,4 εκατ. Ευρώ 

για την τουριστική ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜΘ και ιδιαίτερα της προβολής με συμμετοχή σε 

τουριστικές εκθέσεις εναλλακτικού τουρισμού. 

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν τον ορισμό νέας συνάντησης εργασίας για την πρόοδο των παρα-

πάνω εργασιών.  

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 8ου Συμποσίου Θασιακών Μελετών στη 

Θάσο  

Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι ερ-
γασίες του 8ου Συμποσίου Θασιακών Μελε-
τών που πραγματοποιήθηκε στην Θάσο. Ο 
πρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας κ. 
Νίκος Τσιλογιώργης σημείωσε σε δηλώσεις 
του πως φέτος συνδιοργανωτές  ήταν η Μη-
τρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως Καβάλας και 
το Επιμελητήριο. 
Συγκεκριμένα είπε ότι «το 8ο Συμπόσιο Θα-
σιακών Μελετών, που είναι μια πολύ σημα-
ντική στιγμή για τη Θασιακή Ένωση αλλά και 
για το νησί, έληξαν οι εργασίες του με πολύ 
μεγάλη επιτυχία, τόσο από οργανωτικής 
πλευράς, όσο και για το υψηλό επίπεδο των 
εισηγήσεων. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος 
γιατί είχαμε κάποιες μικρές επιφυλάξεις μή-
πως κάτι δεν πάει καλά. Ωστόσο όλα κύλησαν ομαλά. Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή και την Επιστη-
μονική Επιτροπή που δούλεψαν όλες αυτές τις μέρες για την άρτια οργάνωση και επιτυχία του συμποσίου, 
τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνο Χιόνη που είναι η ψυχή των εκδηλώσεων αυτών. Το 
8ο Συμπόσιο είχε τη χαρά να συνδιοργανωθεί από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. 
Συμμετείχε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Στέφανος. Τα συμπόσια τα συνδιοργάνωναν μέχρι 

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


τώρα ο δήμος Θάσου, η Εταιρεία Θασιακών Μελετών, η Θασιακή Ένωση και φέτος είχαμε την Ιερά Μητρό-
πολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, καθώς και το Επιμελητήριο Καβάλας, που πρέπει να ευχαριστήσω 
προσωπικά τον πρόεδρο κ. Δέμπα. Επίσης να πω ότι τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
Να σταθώ, όμως, στο δήμο Θάσου που είναι ο κύριος χρηματοδότης του Συμποσίου και προσωπικά στο δή-
μαρχο Λευτέρη Κυριακίδη ο οποίος με τις προσωπικές παρεμβάσεις έδωσε λύσεις σε κάποια οικονομικά 
προβλήματα που είχαμε για τη διοργάνωση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μας βοήθησαν, ιδιώτες, με 
την οικονομική ενίσχυση. Και επίσης να ευχαριστήσω το ξενοδοχείο Atrium για την άρτια φιλοξενία. Οι ερ-
γασίες ξεκίνησαν το Σάββατο 12 Οκτωβρίου από το Καλογερικό. Την έναρξη έκανε ο δήμαρχος Θάσου κ. 
Κυριακίδης, παραβρέθηκαν αρκετοί παράγοντες μεταξύ των οποίων ο βουλευτής Καβάλας κ. Πασχαλίδης. Οι 
εργασίες συνεχίστηκαν στο ξενοδοχείο Atrium και μία συνεδρία έγινε την Κυριακή το απόγευμα στην ιστο-
ρική έδρα της Θάσου, τον Θεολόγο. Όλα κύλησαν ομαλά. Φέτος συμμετείχαν 81 σύνεδροι με 81 εισηγήσεις. 
Είχαμε καθηγητές πανεπιστήμιων κι από την Αμερική κι από τη Γαλλία. 
Φεύγοντας με τις καλύτερες εντυπώσεις οι σύνεδροι, ανανεώσαμε το ραντεβού μας για τον Οκτώβριο του 
2023 και πιστεύω ότι με την έκδοση των πρακτικών θα ολοκληρωθεί το 8ο Συμπόσιο Θασιακών Μελετών. Οι 
πληροφορίες μας λένε ότι η Θασιακή Ένωση θα τιμηθεί μόλις κυκλοφορήσει ο 8ος τόμος των Θασιακών από 
την Ακαδημία Αθηνών». 
 

Συμπεράσματα 3ου Οικονομικό Φόρουμ των Ευρωεπιμελητηρίων, με θέμα: «Τα Επιμελη-

τήρια για την Ε.Ε.: Μαζί για τη βιώσιμη ανάπτυξη»  

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας παρε-
βρέθη στο 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Ευρωπεπιμε-
λητηρίων, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη με 
θέμα: «Τα Επιμελητήρια για την Ε.Ε.: Μαζί για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη».  Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά 
Επιμελητήρια προωθούν συστάσεις προς τους φο-
ρείς χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιχειρη-
ματική ανταγωνιστικότητα. Το τρίτο κατά σειρά Οι-
κονομικό Φόρουμ των Ευρωεπιμελητηρίων, διορ-
γανώθηκε στις 7 και 8 Οκτωβρίου στη Ρώμη, και συ-
γκέντρωσε 300 Προέδρους Ευρωπαϊκών, Εθνικών 
και Τοπικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελη-
τηρίων, μαζί με τους συμβούλους τους. Συζήτησαν 
για το πως η αλλαγή του πολιτικού και οικονομικού τοπίου στην Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει την επιχειρη-
ματική κοινότητα και παρέθεσαν πρακτικές και συγκεκριμένες λύσεις από τα Επιμελητήρια και τα μέλη τους. 
Στη βάση των ανωτέρω συζητήσεων, τα Ευρωεπιμελητήρια προετοίμασαν μια σειρά συστάσεων προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα Επιμελητήρια στοχεύουν στο να δημιουργήσουν 
ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη και να διασφαλίσουν τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Οι 
συστάσεις αφορούν έξι βασικούς τομείς για τις επιχειρήσεις: 

1. Χρηματοδότηση της βιώσιμης μετάβασης των ΜμΕ. 
2. Μείωση των εμποδίων των επιχειρήσεων σε μια Ενιαία Αγορά. 
3. Παροχή υποστήριξης προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης. 
4. Δημιουργία ευκαιριών για τις επιχειρήσεις πέραν των ορίων της Ε.Ε. 
5. Αντιμετώπιση αναντιστοιχιών που βλάπτουν σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο τις όποιες δε-

ξιότητες  
6. Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας 
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Σεμινάρια 

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

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

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες 
επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού 
ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επι-
μορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλ-
ληλα προσόντα. 
Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων 
τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ κατηγορίας (Προγράμματα έτους 2018). 
Ειδικότερα, τα σεμινάρια  κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε: 
Β’ Κατηγορίας: για όσους πληρούν τις  απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών και δω-
ρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας, με πληρωμένες τις συνδρομές  του τρέχοντος έτους και του 
ΓΕΜΗ, και  100€ για τα μη μέλη.  
Γ’ Κατηγορίας: για εργοδότες που οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, διάρκειας 
10 ωρών  και είναι δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, 
ενώ έχει κόστος 50€ για τα μη μέλη.  
Με την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση λαμβάνει προσωρινό πρωτόκολλο από το Επιμελητήριο Καβάλας 
προκειμένου να είναι καλυμμένο σε πιθανό έλεγχο έως ότου υλοποιηθεί το πρόγραμμα. 
Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα απονέμονται από το Επιμελητήριο Καβάλας. 
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. 
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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 

Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας - "Φορέας Αρωγός" 

Ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών των αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών. Οι 
δομές θα υλοποιηθούν από Φορείς με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρη-
ματικότητας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 26/9/2019 - 29/11/2019, ώρα 14:00 

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 

Νέα δράση μέσω ΕΣΠΑ για την ενίσχυση 7.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα 

Στις 29 Ιουλίου ξεκίνησε η νέα δράση του ΕΣΠΑ ύψους 22,4 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 7.000 εργαζομένων 
του ιδιωτικού τομέα και αφορά στην προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησης και την επαγγελμα-
τικής τους κινητικότητας. 
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Οι συμμετέχοντες των δράσεων πρέπει να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού εργαζόμενου σε επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού τομέα. Μεταξύ των ωφελούμενων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι με 
μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων στον τουριστικό τομέα που ενδέχεται όταν 
ξεκινήσει η συμμετοχή τους στη δράση να βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας. 
Η δράση θα αναπτύξει ενέργειες συμβουλευτικής καθοδήγησης, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the 
job training), πιστοποίησης αποκτηθέντων προσόντων /δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της 
ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Επίσης, θα απαιτηθούν οριζόντιες ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης, παρακο-
λούθησης των πράξεων καθώς και προβολής και δημοσιότητας. 
Η δράση λαμβάνει υπόψη τη γενική εικόνα της κατάστασης στην απασχόληση και ιδιαίτερα της εξέλιξης των 
επισφαλών θέσεων εργασίας αλλά και την ανάγκη για ουσιώδη ενίσχυση της δυνατότητας των εργαζομένων 
του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας για απασχόληση, την προοπτική βελτίωσης των όρων αυτής της απασχό-
λησης και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση προσφορότερων εργασιακών όρων. Ω-
φελούμενοι των Πράξεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι 7.000 εργαζόμενοι 
σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα γενικά, δηλαδή ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο 
απασχολούνται. 
Οι ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης θα υλοποιηθούν αποκλειστικά με ανάθεση σε τρίτους μέσω ανοι-
χτής δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. 
Η δράση άνοιξε στις 29 Ιουλίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 28 Δεκεμβρίου του 2020. 

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του κα-

θεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16 

Με ανακοίνωσή της η γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων-Διεύθυνση Αναπτυξιακών 
Νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μας ενημερώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας (3ος κύκλος) του ν. 4399/16 παρατείνεται 
έως την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: www.ependyseis.gr  

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

Παραγωγικές επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, βελτίωση 
της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας, μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, μεταποίηση των υποπροϊόντων, μεταποίηση των προϊόντων βιο-
λογικής υδατοκαλλιέργειας, νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019 
 

Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων 

Επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών 
προϊόντων, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019 
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Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτι-

κών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους 

Πράξεις για την υγεία και ασφάλεια επί του σκάφους, την ενεργειακή απόδοση και το μετριασμό της κλιμα-
τικής αλλαγής, τους ελέγχους και τα συστήματα ενεργειακής απόδοσης, τη διερεύνηση της συμβολής των 
εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019 
Νέα παράταση στο "Επιχειρούμε έξω" 

Νέα παράταση στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» 

Δημοσιεύθηκε η απόφαση τροποποίησης της δράσης «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΣΠΑ, με την οποία και δίνεται 
νέα παράταση για την υποβολή αιτήσεων. Η σχετική απόφαση έχει δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική σελίδα του 
ΕΣΠΑ και αναφέρει ότι η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17.00. 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

5,4 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια για την τουριστική προβολή της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, η Περιφέρεια ΑΜΘ 
διαθέτει από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα πόρους ύψους 5.416.250 ευρώ για την εφαρμογή μιας νέας, 
ολοκληρωμένης και σύγχρονης πολιτικής τουριστικής προβολής με τριετή διάρκεια. 
Η πολιτική τουριστικής προβολής που έχει σχεδιαστεί απευθύνεται στους δυνητικούς επισκέπτες της Περι-
φέρειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και περιλαμβάνει δράσεις όπως την παραγωγή προωθη-
τικών βίντεο, εντύπων και φωτογραφιών, τις ψηφιακές αλλά και έντυπες καμπάνιες τουριστικής προώθη-
σης σε ελληνικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, την παραγωγή ψηφιακών προωθητικών εφαρμο-
γών για υπολογιστές, τάμπλετ και κινητά τηλέφωνα, τη φιλοξενία τουριστικών δημοσιογράφων και δια-
μορφωτών κοινής γνώμης, τα προωθητικά δώρα καθώς και τη συμμετοχή σε εκθέσεις, όπως επίσης σε 
διεθνώς αναγνωρισμένες εκδηλώσεις προώθησης τουριστικών προϊόντων. 
Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης για τη χρηματοδότηση των δράσεων, ο κ. Μέτιος πραγματοποίησε 
σύσκεψη στο γραφείο του στην Κομοτηνή με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Θανάση Τσώνη, τον Αντι-
περιφερειάρχη Καβάλας, και πρώην Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, κ. Κώστα Αντωνιάδη, την Εκτελεστική 
Γραμματέα κ. Ζωή Κοσμίδου και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας με αντικείμενο τον τουρισμό. 
Σε δηλώσεις του ο κ. Μέτιος τόνισε: «Η Διοίκησή μας είναι αυτή που έθεσε τον τουρισμό στο κέντρο του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας. 
Κι αυτό γιατί ο τόπος μας διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία με τα οποία μπορούμε να χτίσουμε μια ελκυστική 
τουριστική ταυτότητα: πλούσια ιστορία και σημαντικά πολιτιστικά μνημεία, παρθένο φυσικό περιβάλλον και 
όμορφες παραλίες, ζωντανές πόλεις, εξαιρετικά παραδοσιακά πιάτα και προϊόντα και προνομιακή γεωγρα-
φική θέση. 
Για την ανάδειξη όλων αυτών των στοιχείων σχεδιάσαμε μετά από ευρεία διαβούλευση με όλους τους ε-
μπλεκόμενους φορείς μια ολοκληρωμένη πολιτική τουριστικής προβολής για τα επόμενα 3 χρόνια, η οποία 
αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και δικτύωσης και διαθέτουμε για αυτόν τον σκοπό σημαντικούς 
πόρους. 
Με συστηματική δουλειά και στοχευμένες ενέργειες είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να κάνουμε σημαντικά βή-
ματα στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης.» 
Η νέα πολιτική τουριστικής προβολής της Περιφέρειας περιλαμβάνει: 
• Τουριστική φωτογράφηση του συνόλου της Περιφέρειας 
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• Παραγωγή γενικών και θεματικών βίντεο προώθησης και τηλεοπτικών σποτ 
• Επιλογή και προμήθεια διαφημιστικών και προωθητικών δώρων που θα απευθύνονται τόσο σε επαγγελ-
ματίες του τουρισμού όσο και σε επισήμους 
• Κατασκευή και εγκατάσταση προωθητικών τουριστικών πάνελ σε επιλεγμένα αεροδρόμια της χώρας 
• Δημιουργία πολυτελούς αναμνηστικού λευκώματος 
• Τουριστικές καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ 
• Ηλεκτρονική καμπάνια στο διαδίκτυο, στα κυριότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε εξειδικευμένους 
τουριστικούς ιστοτόπους 
• Ειδικές δράσεις προβολής εντός και εκτός Ελλάδος 
• Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πολυσέλιδου οδηγού ο οποίος θα απευθύνεται σε επαγγελματίες του 
τουρισμού 
• Συμμετοχή σε B2B workshops και σε εκδηλώσεις παρουσίασης προορισμού στην Ελλάδα και στο εξωτε-
ρικό 
• Οργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης και φιλοξενίας για επαγγελματίες του τουρισμού, δημοσιογράφους και 
διαμορφωτές κοινής γνώμης 
• Κατασκευή ψηφιακών εφαρμογών για διάφορες πλατφόρμες (πχ διαδίκτυο, κινητές συσκευές, εφαρμο-
γές εικονικής πραγματικότητας κ.λπ.) 
• Παραγωγή γενικού εντύπου τουριστικής προβολής μαζικής διανομής 
• Διενέργεια ερευνών με στόχο την αποτύπωση και αξιοποίηση των τουριστικών δεδομένων της περιοχής 
Παράλληλα, θα λάβει χώρα η συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στις παρακάτω εκθέσεις στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό (ενδεικτικά): 
• Vakantie BEURS, Ουτρέχτη, Ολλανδία 
• Holiday Spa, Σόφια, Βουλγαρία 
• IFT, Βελιγράδι, Σερβία 
• TTR, Βουκουρέστι, Ρουμανία 
• ΙΤΒ, Βερολίνο, Γερμανία 
• ΜΙΤΤ, Μόσχα, Ρωσία 
• Ταξίδι, Λευκωσία, Κύπρος 
• Greek Travel Show, Αθήνα 
• IFTM TOP RESA, Παρίσι, Γαλλία 
• ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη 
• Birdfair, Λέστερ, Αγγλία 
• Tour Natur, Ντίσελντορφ, Γερμανία 
• World Travel Show, Βαρσοβία, Πολωνία 
• WTM, Λονδίνο, Αγγλία 
• Philoxenia, Θεσσαλονίκη 
• Prowein, Ντίσελντορ, Γερμανία 
• Fruit Logistica, Βερολίνο, Γερμανία 
• Sial, Παρίσι, Γαλλία 
• Anuga, Κολωνία, Γερμανία 
• Natural & Organic, Λονδίνο, Αγγλία 
• Alimentaria, Βαρκελώνη, Ισπανία 
• Food expo, Αθήνα 
• Detrop, Θεσσαλονίκη 
• Πανέβρια Αγροτική Έκθεση, Φέρρες 
• Kavala Expo, Καβάλα 
• Πανελλήνια Γενική Έκθεση Ξάνθης, Ξάνθη 
• Alexpo, Αλεξ/πολη 
• Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση ΑΜΘ, Κομοτηνή 
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Πρόσκληση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για υποβολή έργων ενεργειακής αποδο-

τικότητας, παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προστασίας περιβάλλοντος και 

αστικής ανάπτυξης μέσω του «Ταμείου Υποδομών» 

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της πολιτικής της για την υποστήριξη της Πράσινης Οικονομίας και την προώ-
θηση της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης, συνήψε, πρώτη στην Ελλάδα, συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χορήγηση δανείων με πόρους από το «Ταμείο Υποδομών» (εφεξής ΤΑΜΥ-
ΠΟΔ) σε επιλέξιμα έργα. 
Στόχος του ΤΑΜΥΠΟΔ είναι να προσφέρει χρηματοδότηση με όρους ευνοϊκότερους της αγοράς για την υλο-
ποίηση μικρών και μεσαίων ανταποδοτικών έργων στους τομείς ενεργειακής αποδοτικότητας, παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προστασίας του περιβάλλοντος και αστικής ανάπτυξης. Για το 
σκοπό αυτό θα διατεθούν από το ΤΑΜΥΠΟΔ € 450 εκατ. την περίοδο 2019 – 2023, τα οποία θα κινητοποιή-
σουν τουλάχιστον € 650 εκατ. συνολικών επενδύσεων σε επιλέξιμα έργα. Προτάσεις χρηματοδότησης μπο-
ρούν  να υποβληθούν από οποιοδήποτε φορέα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υλοποιεί επιλέξιμο 
έργο. 
Οι πόροι του ΤΑΜΥΠΟΔ προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-
τητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και από τις επι-
στροφές κεφαλαίου του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής JESSICA της προηγούμενης Προγραμματικής 
Περιόδου 2007-2013. Εποπτεύουσα αρχή είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) ενώ 
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αναλάβει τη συνολική διαχείριση του ΤΑΜΥΠΟΔ. 
Η Εθνική Τράπεζα θα διοχετεύσει πόρους του ΤΑΜΥΠΟΔ και θα συγχρηματοδοτήσει τα έργα που θα επιλε-
γούν. 

Λειτουργία της εφαρμογής «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» 
Ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων ως 
ηλεκτρονικά συνδεδεμένο σύστημα με τον ΑΦΜ κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας με χρήση 
διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 
που φορολογείται στην Ελλάδα οφείλουν να καταχωρούν επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχε-
τικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 20-21 
του ν. 4557/2018 (Α’139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη-
ριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες δια-
τάξεις». 
Κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να τηρούν ειδικό Μητρώο Πραγματικών Δικαι-
ούχων, το οποίο συνδέεται με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη Γ.Γ.Π.Σ. του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

 Πραγματικός Δικαιούχος: Το φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει το νομικό πρό-

σωπο ή νομική οντότητα, ή τα οποία το ελέγχουν, καθώς και το ή τα φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό 

των οποίων διεξάγεται η επιχειρηματική δραστηριότητα. Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% 

ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη 

άμεσου ελέγχου αυτής. 

 Αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί κανένα πρόσωπο σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, ή αν 

υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το πρόσωπο που προσδιορίστηκε ως πραγματικός δικαιούχος, μπορεί 

να θεωρηθεί το φυσικό πρόσωπο που κατέχει θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους διευθύνοντος 

την εταιρεία. Αυτό μπορεί να είναι το διευθυντικό στέλεχος ή ο υπάλληλος με υψηλή ιεραρχική θέση 

ικανή για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την έκθεση σε κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ο οποίος γνωρίζει επαρκώς το 
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βαθμό έκθεσης του νομικού προσώπου στον ανωτέρω κίνδυνο, χωρίς να είναι απαραίτητα μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου. 

 Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα: Όλες οι μη εισηγμένες εμπορικές επιχειρήσεις (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., 

Ι.Κ.Ε. κλπ.), οι οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα κ.λπ.), τα αλ-

λοδαπά ιδρύματα και τα trust των οποίων ο ιδρυτής, ο εμπιστευματούχος ή ο δικαιούχος είναι φο-

ρολογικός κάτοικος Ελλάδος, οι συνεταιρισμοί (αστικοί, οικοδομικοί, αγροτικοί κ.λπ.), οι αλλοδαπές 

εταιρείες με ιδιοκτησία ακινήτων στην Ελλάδα και τα αλλοδαπά Γραφεία του ν. 89. 

 Στοιχεία που αναρτώνται για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα: ΑΦΜ, Επωνυμία, Διακριτικός τίτλος, 

αριθμός ΓΕΜΗ, μορφή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, στοιχεία επικοινωνίας και κωδικός 

αναγνώρισης νομικού προσώπου (Legal Entity Identifier), όπου απαιτείται. 

 Στοιχεία που αναρτώνται για τους πραγματικούς δικαιούχους: ΑΦΜ, πλήρη προσωπικά στοιχεία 

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.), στοι-

χεία επικοινωνίας, φορολογική κατοικία, αλλά και η ιδιότητα με την οποία ο πραγματικός δικαιούχος 

σχετίζεται με το εν λόγω νομικό πρόσωπο (μέλος Δ.Σ., διευθύνων σύμβουλος, εντεταλμένος σύμβου-

λος, διοικητής, γενικός διευθυντής, άλλο πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από 

ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση της εται-

ρείας, εταίρος, μέτοχος, άλλη ιδιότητα). 

 Διαδικασία καταχώρησης και προθεσμίες: H καταχώρηση των δεδομένων στο Κεντρικό Μητρώο 

Πραγματικών Δικαιούχων γίνεται απευθείας στο σύστημα. Το σύστημα αυτό είναι ηλεκτρονικά συν-

δεδεμένο με τον ΑΦΜ κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, με χρήση διαδικτυακής ηλε-

κτρονικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι εταιρικές και άλλες 

οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολο-

γείται στην Ελλάδα οφείλουν να καταχωρούν επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά 

με τους πραγματικούς δικαιούχους τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 20-

21 του ν. 4557/2018 (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE). Η καταχώρηση θα λάβει χώρα σε τρία 

στάδια: 

α). Μέχρι 14 Οκτωβρίου: γραφεία του ν.89, ναυτικές εταιρείες του ν.959/1979, αστικές εταιρείες δικη-

γόρων κλπ. 

β). Μέχρι 1 Νοεμβρίου: ΙΚΕ, Ελληνικά υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, Αλλοδαπές εταιρείες ι-

διοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα κλπ. 

γ). Μέχρι 29 Νοεμβρίου: Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, προσωπικές εμπορικές 

εταιρείες κλπ. 

 Διασύνδεση και πρόσβαση στα στοιχεία του Μητρώου: Tο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαι-

ούχων θα μπορεί να συνδέεται με άλλα μητρώα, όπως αυτά του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 

και του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων. Πρόσβαση στα στοιχεία του θα έχουν: 

         Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και άλλες αρμόδιες 
εποπτικές αρχές, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος και η  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, χωρίς οποιοδήποτε περιορι-
σμό. 
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Τα υπόχρεα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων όλων των τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και 
άλλες αρμόδιες αρχές, υπό  τον περιορισμό η πρόσβαση να εξυπηρετεί σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας 
επιμέλειας. 
Κάθε πρόσωπο ή οργανισμός που δικαιολογεί έννομο συμφέρον, κατόπιν αίτησης. 

 Προβλεπόμενες κυρώσεις: Tα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και οντότητες που δεν συμμορφώνονται 

με τις υποχρεώσεις τήρησης μητρώου και εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο αντιμετωπίζουν τις α-

κόλουθες διοικητικές κυρώσεις: 

(α) Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και 

(β) Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 10.000 ευρώ και αυστηρή προθεσμία για τη συμμόρφωση με 

τις ανωτέρω υποχρεώσεις σε  περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο αυτό διπλασιάζε-

ται. 

Ο στόχος της ενωσιακής και εθνικής διάταξης είναι η διαφάνεια των εταιρικών δομών, η άμεση πρόσβαση 
των ελεγκτικών/διωκτικών αρχών σε αυτές και η αποτροπή κατάχρησης των εταιρικών δομών για σκοπούς 
ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η ανάγκη για ακριβείς και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο των επιχειρήσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για 
τον εντοπισμό των εγκληματιών, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποκρύπτουν την ταυτότητά τους πίσω από μια 
εταιρική δομή. 
Σημειώνεται ότι η δημιουργία του συγκεκριμένου μητρώου αποτελεί ένα ουσιώδες μέτρο για την πρόληψη 
και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και εντός του 2021 
αναμένεται η διασύνδεση των επιμέρους εθνικών Κεντρικών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων των κρα-
τών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Πλατφόρμας. 

Μέχρι 31 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική υποβολή ετήσιου Πίνακα Προσωπικού 2019 

Κάθε εργοδότης υποχρεούται από 1 έως και 31 Οκτωβρίου 2019 να καταθέτει τον ετήσιο πίνακα προσωπι-
κού καταγράφοντας το σύνολο του προσωπικού που απασχολεί με εξαρτημένη σχέση εργασίας κατά την 
ώρα της υποβολής, είτε μόνιμοι είτε εποχικοί, με τα πλήρη στοιχεία εκάστου όπως αυτά αναφέρονται στο 
άρθρο 16 §1 του Ν.2874/2000. Ο συμπληρωματικός ετήσιος πίνακας, υποβάλλεται μόνο για εργαζόμενους 
που δεν συμπεριλήφθηκαν στον Ε4 – ετήσιο πίνακα και πάντα εντός των νομίμων προθεσμιών. Για διορθώ-
σεις λαθών, πρέπει να γίνει χειρόγραφη ενημέρωση του Σ.ΕΠ.Ε. Στην περίπτωση που δεν υποβλήθηκε ετή-
σιος πίνακας προσωπικού, εντός των νομίμων προθεσμιών , προβλέπεται πρόστιμο για μη υποβολή ετή-
σιου πίνακα προσωπικού και η παράβαση χαρακτηρίζεται ως “πολύ υψηλής” σοβαρότητας. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση ο ετήσιος πίνακας προσωπικού θα πρέπει να κατατεθεί χειρόγραφα στο Σ.ΕΠ.Ε. Η ηλεκτρονική υπο-
βολή πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eservices.yeka.gr/ .   
Δυνατότητα πρόσβασης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έχουν μόνο οι εργοδότες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μη-
τρώα εργοδοτών του ΕΦΚΑ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που έχουν 
στο ΟΠΣ ΕΦΚΑ. Με μέριμνα του εργοδότη το ένα αντίτυπο του ανωτέρω πίνακα παραλαμβάνεται από την 
υπηρεσία κατάθεσης σφραγισμένο και αναρτάται σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας χωρίς τη στήλη 
των καταβαλλόμενων αποδοχών προφυλασσόμενο κατάλληλα από τυχόν φθορές. Το άλλο παραμένει στο 
αρχείο της υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. 
Στο αρχείο των κατατεθειμένων πινάκων των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. έχει άμεση πρόσβαση η αρμόδια υπη-
ρεσία του Ι.Κ.Α. σε κάθε περίπτωση (άρθρο 16 §4 του Ν.2874/2000 ). 

Έως 59% μειώσεις στους φόρου επαγγελματιών από το 2020 

Ακόμη μεγαλύτερου ύψους φοροελαφρύνσεις αναμένεται να προκύψουν για εκατοντάδες χιλιάδες αυτοα-
πασχολούμενους εφόσον εφαρμοστεί η νεότερη πρόταση της κυβέρνησης προς τους εκπροσώπους των δα-
νειστών για την τροποποίηση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. 
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Σύμφωνα με το σχέδιο θα επέλθουν από τη χρήση του 2020 οι ακόλουθες αλλαγές: 
 
1. Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήμα-
τος έως τα 10.000 ευρώ. 
 
2. Μείωση των φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος 
των 20.000 ευρώ κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι: 
 
– ο συντελεστής φόρου 29% που εφαρμόζεται σήμερα στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 20.000,01 
έως τα 30.000 ευρώ θα μειωθεί στο 28%. 
 
– ο συντελεστής φόρου 37% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ 
θα μειωθεί στο 36%. 
 
– ο συντελεστής 45% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ θα μειωθεί στο 44%. 
 
Οι ετήσιες μειώσεις φόρου εισοδήματος που θα προκαλέσουν οι αλλαγές αυτές θα φτάσουν έως και τα 1.300 
ευρώ ετησίως για τους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι δηλώνουν ετήσια καθαρά κέρδη έως 20.000 ευρώ. 
Ειδικά για όσους δηλώνουν ετησίως από 3.000 έως 10.000 ευρώ οι μειώσεις φόρου εισοδήματος θα κυμαν-
θούν από 390 έως 1.300 ευρώ ετησίως. Σε ποσοστό η μείωση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης θα δια-
μορφωθεί σε 59,09% σταθερά για όλους όσοι δηλώνουν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ. 
 
Για όσους δηλώνουν πάνω από 20.000 ευρώ και έως 500.000 ευρώ οι μειώσεις φόρου θα κυμανθούν από 
1.300 έως 6.100 ευρώ. 

Μέτρα για τις πληγείσες επιχειρήσεις από το "κανόνι" της Thomas Cook 

Μέτρα για τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πτώχευση του ομίλου Thomas 
Cook ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στο σκέλος της ενίσχυσης της ρευστότητας, ανεστάλη για 6 μήνες η προθε-
σμία καταβολής του ΦΠΑ σε αναλογία ίση με το ποσοστό του τζίρου που είχε κάθε επιχείρηση με την πτω-
χευμένη εταιρία.  
Το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «η κυβέρνηση, σε συνεργασία με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, αξιολογεί συνεχώς τα πολυδιάστατα προβλήματα που προέκυψαν από την χρεοκοπία 
της Thomas Cook και προχωρά σε θεσμικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των επαγγελ-
ματιών του τουρισμού».  Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών προώθησε Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου, σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται μέχρι και την 31.3.2020 η καταβολή του Φ.Π.Α. που έχει 
βεβαιωθεί από χρεωστικές δηλώσεις με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30.9.2019 και την 
31.10.2019 για τους υποκείμενους στο φόρο, συναλλασσόμενους  με την εταιρεία Thomas Cook.  Η παρα-
πάνω αναστολή καταλαμβάνει φορολογουμένους των οποίων οι εκροές προς την Thomas Cook από 
1.1.2019 έως 30.9.2019 υπερβαίνουν σε ποσοστό το 25% των συνολικών τους εκροών για το ίδιο διάστημα 
και χορηγείται για το σχετικό αυτό ποσοστό. Προβλέπεται επίσης, η απαλλαγή από τους τυχόν αναλογούντες 
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής από τις ως άνω καταληκτικές προθεσμίες μέχρι και την 31.3.2020.  
Η αναστολή χορηγείται κατόπιν αίτησης στη Δ.Ο.Υ., που υποβάλλεται η δήλωση μαζί με τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά. 
Επίσης, η Ελληνική Τράπεζα Ανάπτυξης, (πρώην ΕΤΕΑΝ) επεξεργάζεται σχέδιο υποστήριξης των εταιρειών 
που επλήγησαν. Για τη διευκόλυνση των επενδύσεων, αποφασίστηκε η προτεραιοποίηση των ελέγχων των 
επενδύσεων που έχουν υποβάλλει αυτές οι επιχειρήσεις στον αναπτυξιακό νόμο, ώστε να επιταχυνθούν οι 
σχετικές εκταμιεύσεις. 
Ο ΟΑΕΔ σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, προβαίνει άμεσα σε ευνοϊκές ρυθμίσεις και δράσεις, με σκοπό αφενός τη στήριξη των εργαζομέ-
νων που απολύονται πρόωρα από επιχειρήσεις συνεργαζόμενες με την Thomas Cook και αφετέρου την 
ενίσχυση των πληγεισών επιχειρήσεων, ώστε να αποφευχθούν οι απολύσεις. Ειδικότερα:  
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Μειώνεται, από 100 σε 80, ο αριθμός των αναγκαίων ημερών εργασίας που πρέπει να έχουν πραγματοποι-
ηθεί για την καταβολή επιδόματος ανεργίας, σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πτώ-
χευση της Thomas Cook.  
Επεκτείνεται ο συνολικός χρόνος καταβολής του επιδόματος ανεργίας κατά ένα μήνα, σε απολυμένους των 
πληγεισών επιχειρήσεων. 
Καταρτίζεται άμεσα ειδικό πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας για τις πληγείσες επιχειρήσεις. 

Ψηφίστηκε ο τρίτος αντικαπνιστικός νόμος από την Βουλή των Ελλήνων 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ 

1. Εμπλοκή της αστυνομίας ως νέος ελεγκτικός φορέας. 

2. Καταργείτε πλήρως η δυνατότητα δημιουργίας χώρου καπνιζόντων (λέσχες καπνιστών κ.λπ.). 

3. Κατάργηση του καπνίσματος στα καζίνο και σε οποιοδήποτε κέντρο διασκέδασης ανεξάρτητα με το μέγε-

θός του. 

4. Επεκτείνεται η απαγόρευση του καπνίσματος σε υπαίθριους χώρους δραστηριότητας – αθλοπαιδιών. 

5. Προβλέπεται σφράγισμα του χώρου σε όσους δεν τηρούν τα προβλεπόμενα από το νόμο. 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

• Στον καπνιστή από 50 έως 500 ευρώ. Το ποσό διαφοροποιείται σε περίπτωση υποτροπής (επανάληψη). 

• Στο άρθρο 3 του Νέου Νόμου επιβάλλεται πρόστιμο στην επιχείρηση από 500 έως 10.000 ευρώ και σε 

περίπτωση υποτροπής (νέα παράβαση) διαφοροποιείται το πρόστιμο. 

• Εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει σε τέταρτη παράβαση ανακαλείται η άδεια για 10 μέρες, ενώ στην πέμπτη 

παράβαση επιβάλλεται κλείσιμο της επιχείρησης. 

• Σε όσους πουλούν προϊόντα καπνού σε ανήλικους το πρόστιμο ανέρχεται σε 500 έως 10.000 ευρώ. 

• Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νέου Νόμου 3730/2008 επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ σε αυτοκίνητα 

ιδιωτικής χρήσης όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών. 

Αντικαπνιστικός νόμος: Τι πρέπει να διαθέτει κάθε επιχείρηση 

Σύμφωνα με το νέο αντικαπνιστικό νόμο, ο οποίος βασίζεται φυσικά στον παλαιό, κάθε σημείο υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (περίπτερο, ψιλικατζίδικο, μικτό κ.λπ.) πρέπει να διαθέτει Βιβλίο Αναφοράς Ελέγχου. 
Πρόκειται για κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο και με αριθμημένες σελίδες, ριγέ, με-
γέθους Α4, θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή (δηλαδή τον εκάστοτε Δήμο). 

Τα Executive Seminars του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρή-

σεων (ΙΝΣΕΤΕ), για πρώτη φορά στην Καβάλα 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι οι εκπαιδευτικές δράσεις (Executive Seminars) του ΙΝΣΕΤΕ συνεχίζονται 
για πέμπτη συνεχή χρονιά, με σύγχρονες και στοχευμένες θεματικές ενότητες για όλα τα ιεραρχικά επίπεδα 
των τουριστικών επιχειρήσεων. 
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Για την εκπαιδευτική χρονιά 2019-2020 το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) θα επισκεφθεί πάνω από 12 πόλεις, 
που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πάνω από 1.300 επαγγελματίες του τουρισμού. Για πρώτη 
χρονιά το ΙΝΣΕΤΕ θα επισκεφθεί με δύο εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και την πόλη της Καβάλας. 
Στις 18 και 19 Δεκεμβρίου οι επαγγελματίες του τουρισμού της ευρύτερης περιοχής θα έχουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Service Excellence, που πραγματεύεται όλα τα μυστικά 
της εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών και της δημιουργίας αφοσιωμένων επισκεπτών.  Στις  15 και 16 Ια-
νουαρίου το πρόγραμμα Housekeeping Management που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και υπεύθυνους ξενο-
δοχείων και καταλυμάτων, στον τομέα των ορόφων και στόχο έχει να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
τους, έτσι ώστε να συνεισφέρουν δυναμικότερα στην επιτυχία του ξενοδοχείου/ καταλύματος τους.   
Το ΙΝΣΕΤΕ, πέραν της ολοκληρωμένης διοργάνωσης και υλοποίησης των εκπαιδευτικών αυτών προγραμμά-
των, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παρακολούθησης (50%-70%) προσφέροντας με αυτό τον 
τρόπο στους επαγγελματίες του τουρισμού, τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου επαγ-
γελματική κατάρτιση στον τόπο τους με περιορισμένη δαπάνη.   
Μέχρι σήμερα έχουν διοργανωθεί πάνω από 200 Executive Seminars, σε 17 πόλεις της Ελλάδας, που είχαν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πάνω από 4.500 επαγγελματίες του τουρισμού.  
Κλείστε τη δική σας θέση σε ένα Executive Seminar του ΙΝΣΕΤΕ στην παρακάτω διεύθυνση 
http://www.insete.gr/Εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΙΝΣΕΤΕ 
στο 2103244368 και στο email info@insete.gr 

Ευνοϊκότερο το νέο σύστημα διακανονισμών ληξιπρόθεσμων προς τη ΔΕΗ 

Νέο σύστημα διακανονισμών με μικρότερη προκαταβολή και μέχρι 24 δόσεις εφαρμόζει από σήμερα η 
ΔΕΗ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με στόχο, όπως επισημαίνει, να δώσει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια 
οφειλέτες να κάνουν μια νέα αρχή. Το ύψος της προκαταβολής και οι δόσεις κλιμακώνονται ανάλογα με το 
ύψος της οφειλής, ως εξής: 

 Για χρέος έως 500 ευρώ, προκαταβολή 10 % και 5 μηνιαίες δόσεις. 

 Από 500 ως 1000 ευρώ, προκαταβολή 10 % και 8 μηνιαίες δόσεις. 

 Από 1000 ως 2000 ευρώ, προκαταβολή 15 % και 12 μηνιαίες δόσεις. 

 Από 2000 ως 3000 ευρώ, προκαταβολή 20 % και 18 μηνιαίες δόσεις. 

 Από 3000 ευρώ και πάνω υπάρχουν δύο εναλλακτικές: προκαταβολή 20 % και 18 μηνιαίες δόσεις ή 
προκαταβολή 30 % και 24 μηνιαίες δόσεις.  Έτσι, για οφειλή 500 ευρώ η προκαταβολή είναι 50 ευρώ 
και η μηνιαία δόση 90 ευρώ, για 1000 ευρώ προκαταβολή 100 ευρώ και δόση 113 ευρώ κ.ο.κ. 

Το νέο σύστημα διακανονισμών είναι απλούστερο σε σχέση με αυτό που ίσχυε ως τώρα, το οποίο λάμβανε 
υπόψη και το ιστορικό του καταναλωτή (αν ήταν συνεπής, αν είχε κάνει διακανονισμούς και τους τηρούσε, 
αν είχε κάνει ρευματοκλοπή κλπ.) και γι’ αυτές τις περιπτώσεις έθετε ως προϋπόθεση μεγαλύτερη προκατα-
βολή (έως 40 - 50 %) την οποία χιλιάδες καταναλωτές αδυνατούσαν να καλύψουν. Στο πλαίσιο της απλού-
στευσης προβλέπεται επίσης αυτοματοποιημένη διαδικασία έγκρισης των αιτημάτων ρύθμισης η οποία 
θα γίνεται άμεσα στα καταστήματα της ΔΕΗ με την υποβολή της αίτησης. Ο πελάτης θα χρειάζεται να προ-
σκομίσει μόνο τον τελευταίο λογαριασμό του, την αστυνομική του ταυτότητα και τον Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου. Επιπλέον από την ερχόμενη Τρίτη 8 Οκτωβρίου θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις και τη-
λεφωνικά στο 11770 ενώ σε επόμενη φάση στόχος είναι η διαδικασία να διεκπεραιώνεται και ηλεκτρονικά. 

Ολοκληρώθηκαν οι συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές φόρου εισοδήματος  

Ολοκληρώθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 318.924 συμψηφισμοί επιστροφών φόρου 
με οφειλές των φορολογούμενων. Το συνολικό ποσό των συμψηφισμών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 
ανήλθε σε 23,75 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ξεκίνησε η πάγια ετήσια διαδικασία της ΑΑΔΕ με βάση την 
οποία οι επιστροφές φόρων συμψηφίζονται με οφειλές που έχουν οι φορολογούμενοι προς την εφορία. 

Ουραγός η Ελλάδα στη φορολογική ανταγωνιστικότητα 

Φτωχές παραμένουν οι επιδόσεις της Ελλάδας στο μέτωπο της φορολογικής ανταγωνιστικότητας, το οποίο 
και κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και την τόνωση κατανάλωσης 
και ανάπτυξης. Στη σχετική κατάταξη του ΟΟΣΑ για το 2019 η χώρα μας είναι 30η μεταξύ 36 κρατών, έχοντας 
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πάντως ανέβει ένα σκαλοπάτι σε σχέση με πέρυσι. Στις αδυναμίες του ελληνικού φορολογικού συστήματος 
ο ΟΟΣΑ προσδιορίζει τον πολύ υψηλό φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις, στο 28% την ώρα που ο 
μέσος όρος των μελών του είναι 23,6%. Παράλληλα επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν σοβαρούς πε-
ριορισμούς στο ύψος των λειτουργικών ζημιών, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αντισταθμίσουν 
μελλοντικά κέρδη και δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις ζημιές για να περιορίσουν το φορο-
λογητέο εισόδημα του παρελθόντος.  
Έμφαση δίνεται και στον ΦΠΑ, με τον ΟΟΣΑ να υπογραμμίζει ότι ο συντελεστής του 24% είναι ένας από τους 
υψηλότερους στον ανεπτυγμένο κόσμο «σε μία από τις πιο στενές βάσεις». Από την άλλη στα «δυνατά» 
σημεία του ελληνικού φορολογικού συστήματος ο ΟΟΣΑ συγκαταλέγει τον συντελεστή 15% στα μερίσματα 
που είναι χαμηλότερος του μέσου όρου (23,8%), αλλά και το γεγονός ότι η πολυπλοκότητα στη φορολόγηση 
της εργασίας είναι επίσης κάτω του μέσο όρου των κρατών- μελών του Οργανισμού. Η Ελλάδα λαμβάνει 
συνολική βαθμολογία 52,9 βαθμών, που την οδηγεί στην 30η θέση. Στον εταιρικό φόρο καταλαμβάνουμε την 
29η θέση, στο φόρο εισοδήματος τη 18η, στο φόρο κατανάλωσης την 31η και σε εκείνον της ακίνητης πε-
ριουσίας την 28η. Η επίδοση της χώρας μας ωστόσο δεν είναι η χειρότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-  με-
λών της Ε.Ε. Η Πορτογαλία είναι στην 33η θέση, η Ιταλία στην 34η, η Πολωνία ακολουθεί στην 35η και η Γαλ-
λία φιγουράρει στο τελευταίο σκαλοπάτι της κατάταξης. Αντιθέτως πρώτη σε φορολογική ανταγωνιστικό-
τητα χώρα μεταξύ των 36 μελών του ΟΟΣΑ είναι η Εσθονία, με βαθμολογία 100 πόντων. Με διαφορά 14 
πόντων ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Νέα Ζηλανδία, ενώ στα επόμενα σκαλοπάτια συναντάμε ακόμη δύο 
χώρες της Βαλτικής, τη Λετονία και τη Λιθουανία. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Ελβετία. Η μεγαλύτερη 
ευρωπαϊκή οικονομία, η Γερμανία, είναι στην 16η θέση και μία θέση χαμηλότερα βρίσκεται η Ιρλανδία, που 
άλλοτε ήταν περιβόητη (ή καλύτερα διαβόητη) για το λεγόμενο «φορολογικό ντάμπινγκ» έναντι των Ευρω-
παίων γειτόνων της. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αρκετά χαμηλά, στην 25η θέση, ενώ κάτω του μέσου όρου 
είναι και η επίδοση των ΗΠΑ, που φιγουράρουν στην 21η θέση. 

35.000 προσλήψεις σε δήμους μέσω ΟΑΕΔ 

To Νοέμβριο αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 
σε δήμους. Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα θα αφορά σε 35.000 θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν από μα-
κροχρόνια ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η υλοποίηση του νέου κύκλου του 
Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα αφορά σε όλους τους δήμους, περιφέρειες και Κέ-
ντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας καθώς και 37 Υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
/Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 8 μήνες, απευθύνεται κυ-
ρίως σε μακροχρόνια ανέργους και χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Περιλαμβάνει 
απασχόληση με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα η οποία θα παρέχεται με τη μορφή έργων με 
συγκεκριμένα παραδοτέα. Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως τα 546 
ευρώ. Για τη διευκόλυνση της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας , το νέο Πρόγραμμα Κοινωφε-
λούς Εργασίας περιλαμβάνει και δράσεις κατάρτισης. Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι Έλληνες πο-
λίτες και πολίτες κρατών –μελών της ΕΕ. Ακόμα Βορειοηπειρώτες, ομογενείς, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Μέλη οικογενειών ( ή μονογονεϊκών οικογενειών ) στις οποίες δεν εργάζεται 
κανείς και σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Ακόμα μακροχρόνια 
άνεργοι ή άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. Παράλληλα άνεργοι ηλικίας άνω 
των 29 ετών εγγεγραμμένοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
ανέργων ΑμΕΑ καθώς και άνεργοι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. 

Νέο αυτοματοποιημένο σύστημα εξωδικαστικού μηχανισμού 

Ένα νέο, αυτοματοποιημένο σύστημα εξωδικαστικού μηχανισμού, προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης σε 
συνέντευξή του. Το νέο σύστημα προετοιμάζεται σε συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων, (Ανάπτυξης, 
Εργασίας, Οικονομικών) με τους θεσμούς και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι το 
νέο σύστημα εξωδικαστικού θα γίνεται «χωρίς κανένα χαρτί» και θα αφορά εκτός από τα φυσικά και τα νο-
μικά πρόσωπα. «Δεν θα είναι το κούρεμα δυνητικό, ούτε θα εξαρτάται από καμιά έκθεση, κανενός ορκωτού. 
Ένας υπολογιστής θα βγάζει τα στοιχεία για την περιουσία, τα χρήματα, τα χρέη, το κούρεμα που χρειάζεται 
και τις δόσεις», εξήγησε. 
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Πρόσβαση των Δήμων στο μητρώο της ΑΑΔΕ 

Μητρώο ΑΑΔΕ και μητρώο των δήμων διασυνδέονται, μέσω της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης δεν θα 
χρειάζεται να δίνει κατ’ επανάληψη και σε όλα τα τμήματα του δήμου του τα προσωπικά του στοιχεία, καθώς 
αυτά θα αντλούνται αυτόματα από τους αρμοδίους μέσω του μητρώου της ΑΑΔΕ. Δηλαδή, οι πιστοποιημένοι 
υπάλληλοι των δήμων θα αναζητούν τα στοιχεία του πολίτη, είτε εισάγοντας μόνο το ΑΦΜ, είτε μόνο τον 
ΑΔΤ είτε μόνο το ονοματεπώνυμό του. Τα στοιχεία αντλούνται από το μητρώο του υπουργείου Οικονομικών, 
το οποίο διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 
 

Πενταπλή διασταύρωση στα στοιχεία ακινήτων  

Εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων από 5 διαφορετικές πηγές πληροφοριών για τον εντοπισμό φορολο-
γουμένων που δήλωσαν ανακριβώς τα στοιχεία των κατοικιών, των λοιπών κτισμάτων, των οικοπέδων και 
των αγροτεμαχίων τους στο Ε9, αναμένεται να διενεργήσουν εντός των προσεχών μηνών οι υπηρεσίες της 
ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες διασταύρωσης των στοιχείων των δηλώ-
σεων Ε9, των δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου. των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των εντύπων 
Ε2 και του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής. 

Παράταση για τους διακριτικούς τίτλους των τουριστικών καταλυμάτων 

Δόθηκε παράταση για την καταχώρηση των Διακριτικών Τίτλων επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Επιπλωμέ-
νων Δωματίων και Διαμερισμάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 από 31 Μαΐου, που είχε οριστεί αρχικά. Η 
παράταση δόθηκε έπειτα από σχετικές παρεμβάσεις των Επιμελητηρίων της χώρας. 
Επομένως η παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ208Ά) τροποποιείται ως ακολούθως: "Κάθε επιχεί-
ρηση Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και Διαμερισμάτων υποχρεούται να δηλώσει το διακριτικό 
τίτλο της στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, κατά περίπτωση, έως τις 31/12/2019 (από 
31.05.2019 όπως αρχικά όριζε)". 

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.  

Ζητήσεις και Προσφορές Συνεργασίας 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
Enterprise Europe Network, στα πλαίσια προώθησης επιχειρηματικών συνεργασιών, έλαβε τις παρακάτω ε-
πιχειρηματικές προσφορές και ζητήσεις.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες ή για να εκδηλώσουν το εν-
διαφέρον τους με τα γραφεία του Επιμελητηρίου στο τηλέφωνο 2510 222212 κ. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 
4) ή κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ.11) και στο email info@chamberofkavala.gr 

Ζητήσεις  

1) Εταιρεία από την Πολωνία που δραστηριοποιείται στον τομέα των τροφίμων αναζητά προμηθευτές κον-

σερβοποιημένων, κατεψυγμένων, αποξηραμένων φρούτων και λαχανικών. Ημερομηνία λήξης: 23 Ια-

νουάριου 2020 (BRPL20190104001). 
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2) Εταιρεία από την Κίνα που ειδικεύεται στην εισαγωγή και πώληση τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών 

αναζητά νέους προμηθευτές προϊόντων από την Ε.Ε. Ημερομηνία λήξης: 6 Φεβρουαρίου 2020 

(BRCN20180803003). 

3) Εταιρεία από την Ισπανία που ειδικεύεται στη διανομή ψαριών και θαλασσινών αναζητά νέους προμη-

θευτές. Ημερομηνία λήξης: 11 Απριλίου 2020 (BRES20190410002). 

Προσφορές 

1) Βουλγάρικη εταιρεία κατασκευής εσωρούχων αναζητά διανομείς στην Ελλάδα, την Αγγλία και την Ρωσία 

(BOBG20190805002) 

2) Ισπανική εταιρεία ειδικευμένη σε ευλύγιστα προστατευτικά τακουνιών ψάχνει για εμπορικούς αντιπρο-

σώπους στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Λατινική Αμερική (BOES20180725001) 

3) 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 

(BOIT20180330002). 

Ξένες αγορές 

Νέα διαδικασία στις εισαγωγές σιταριού, καυσίμων και φαρμάκων στον Λίβανο 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει, μετά από σχετική πληροφόρηση από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βηρυτού, 
που αφορά την ανακοίνωση, από την Τράπεζα του Λιβάνου, νέας διαδικασίας για τη ρύθμιση της χρηματο-
δότησης των εισαγωγών σιταριού, καυσίμων και φαρμάκων στη χώρα (βενζίνη, μαζούτ και φυσικό αέριο) 
από την 1η Οκτωβρίου 2019. 
Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι διανομείς και οι τράπεζές τους υποχρεώνονται να επικυ-
ρώσουν τις εντολές τους από την Κεντρική Τράπεζα του Λιβάνου (LBD) 
 

Διεθνής Σύνοδος «Sports Tech» στο Τελ Αβίβ (24-25 Νοεμβρίου 2019) 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που λάβαμε από το Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ, διοργανώ-
νεται στις 24 και 25 Νοεμβρίου τ.ε, στο Τελ Αβίβ, η Διεθνής Σύνοδος «Sports Tech». 
Η εν λόγω Σύνοδος συνδιοργανώνεται από to Ισραηλινό Κέντρο Καινοτομίας Closseum Sports, την Ομοσπον-
δία Επιμελητηρίων του Ισραήλ (FICC), to Holon Institutte of Technology, το Sports Innovation Network και 
άλλους φορείς. 
Σημειώνεται ότι στο Ισραήλ δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες start up στον τομέα του αθλητισμού κατά 
τα τελευταία χρόνια (πάνω από 100), διαμορφώνοντας μία ιδιαίτερη δυναμική στον χώρο της αθλητικής τε-
χνολογίας. 
Στη φετινή διοργάνωση ανάμεσα στους συμμετέχοντες συγκαταλέγονται περισσότερες των 100 start up και 
30 επενδυτικές εταιρείες (VC). 
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην εν λόγω Σύνοδο, μέσω της ιστοσελίδας 
www.colosseumsports.com. 

Οδηγίες για την διακίνηση εμπορευμάτων προς / από την Ελεύθερη Ζώνη 

Οι Ελεύθερες Ζώνες αποτελούν ειδικό καθεστώς το οποίο επιτρέπει την αποθήκευση στο τελωνειακό έδα-
φος της Ένωσης κατά κανόνα μη ενωσιακών εμπορευμάτων τα οποία κατά το διάστημα παραμονής τους, δεν 
υπόκεινται σε δασμοφορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, καθώς και μέτρα εμπορικής πολιτικής, εφόσον 
τα μέτρα αυτά δεν αφορούν απαγόρευση εισόδου ή εξόδου προς/από το εν λόγω τελωνειακό έδαφος. Επι-
πλέον, είναι δυνατή η υπαγωγή στο καθεστώς και ενωσιακών εμπορευμάτων με σκοπό την επιτήρησή τους, 
όταν αυτό προβλέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία που διέπει συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εμπορεύματα 
για τα οποία προβλέπεται επιστροφή κατά την εξαγωγή). 
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Τα ενωσιακά εμπορεύματα μπορούν να εισέρχονται, να αποθηκεύονται, να διακινούνται, να χρησιμοποιού-
νται, να μεταποιούνται ή να καταναλώνονται ενόσω βρίσκονται σε Ελεύθερη Ζώνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
τα εμπορεύματα θεωρείται ότι δεν υπάγονται σε καθεστώς Ελεύθερης Ζώνης. 
Οι Ελεύθερες Ζώνες αποτελούν περιφραγμένα τμήματα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, των οποίων 
η περίμετρος και τα σημεία εισόδου-εξόδου υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση. 
Χαρακτηριστικά των Ελευθέρων Ζωνών 
Τα κύρια χαρακτηριστικά των Ελευθέρων Ζωνών είναι τα εξής: 

 Τα γεωγραφικά όρια και τα σημεία εισόδου-εξόδου καθορίζονται από το κράτος-μέλος. 
•  Τα πρόσωπα, εμπορεύματα και μεταφορικά μέσα που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ελεύθερη Ζώνη 

μπορούν να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους. 
• Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για την αποθήκευση των εμπορευμάτων υπό καθεστώς Ελεύθερης 

Ζώνης. 
•  Για την είσοδο μη ενωσιακών εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη δεν απαιτείται η υποβολή τελωνεια-

κής διασάφησης και η προσκόμισή τους στο τελωνείο, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται ρητά στον 
Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (άρθρο 245 Καν(ΕΕ)952/13). 

•  Η διαχείριση της Ελεύθερης Ζώνης ασκείται από τον Φορέα για τον οποίο εκδίδεται Απόφαση για τη 
σύστασή της κατόπιν σχετικής αιτήσεως, ή από τον Φορέα στον οποίο παραχωρήθηκε το δικαίωμα δια-
χείρισής της. 

•  Είναι δυνατή, κατόπιν έγκρισης, η άσκηση όλων των δραστηριοτήτων βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης 
ή παροχής υπηρεσιών, εκτός εκείνων που απαγορεύονται ή περιορίζονται από τις τελωνειακές αρχές 
λόγω της φύσης των εμπορευμάτων ή για τη διασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης ή των απαιτήσεων 
ασφάλειας και προστασίας. 

•  Δεν απαιτείται η σύσταση εγγύησης για την ίδρυση Ελεύθερης Ζώνης ή την εγκατάσταση επιχείρησης 
εντός αυτής. 

•  Απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης είναι η τήρηση λογιστικής αποθήκης από 
τον φορέα διαχείρισης ή οποιαδήποτε άλλη εγκατεστημένη εντός της Ελεύθερης Ζώνης επιχείρηση. 

•  Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ελεύθερη Ζώνη μπορούν να τίθενται σε οποιοδήποτε τελω-
νειακό καθεστώς, να τυγχάνουν απαλλαγής από φόρους, να υποβάλλονται σε συνήθεις εργασίες, να 
καταστρέφονται ή να εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου, να αποστέλλονται σε άλλο σημείο εντός ή 
εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης ή να μεταφορτώνονται.  
 
Στην ελεύθερη ζώνη μπορούν να εισέλθουν και ενωσιακά εμπορεύματα χωρίς να υπάγονται στο ειδικό 
καθεστώς της Ελεύθερης Ζώνης.  Ως προς τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, κατ' εφαρμογή των ενωσια-
κών και εθνικών διατάξεων της νομοθεσίας ΦΠΑ και σχετικού κανονιστικού πλαισίου 
(ΠΟΛ.1026/2016 απόφαση ΓΓΔΕ), ισχύουν τα ακόλουθα: 

• μη ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία υπάγονται σε καθεστώς Ελεύθερης Ζώνης απαλλάσσονται από το 
φόρο προστιθέμενης αξίας,  

• η παράδοση (πώληση) εγχώριων εμπορευμάτων που εισέρχονται σε χώρο Ελεύθερης Ζώνης απαλλάσ-
σεται από το φόρο προστιθέμενης αξίας, 

•  οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός του χώρου της Ελεύ-
θερης Ζώνης απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας. 

  
Οδηγίες για την διακίνηση εμπορευμάτων προς / από την Ελεύθερη Ζώνη -  Εφαρμογή της αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ 
Δ1144720 ΕΞ2018/27-9-18 Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 4513/Β/15-10-18 - ΑΔΑ: ΩΠΨΨ46ΜΠ3Ζ-ΗΑ7) 
με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» 
Σχετικά: 
α) Η αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1171879ΕΞ2018 /8-11-2018 Εγκύκλιος Διαταγή με την οποία κοινοποιείται η αρίθμ. 
ΔΔΘΕΚΑ Δ1144720 ΕΞ2018/27-9-18 Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ 
β) Η αριθμ. Τ.10970/110/Γ0019/14-12-1993 ΑΥΟ, «Τρόπος λειτουργίας και ελέγχου των Ελευθέρων Ζωνών 
και Ελευθέρων Αποθηκών» 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23055
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2176-25-09-2019
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2176-25-09-2019
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2176-25-09-2019


γ) Η αριθμ. Τ20/76/Γ0019/2-1-95 ΕΔΥΟ, «Κοινοποίηση των διατάξεων του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα 
(Κ-2913/92 και 2454/93) καθώς και της αριθμ. 10970/93 ΑΥΟ και παροχή οδηγιών για τον τρόπο λειτουργίας 
των ελευθέρων ζωνών» 

Επιχειρηματικές Αποστολές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει για την πραγματοποίηση των παρακάτω επιχειρηματικών απο-
στολών από το Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο με έδρα τη Θεσσαλονίκη: 

1) Διεθνής έκθεση Τεχνολογίας Έξυπνων Κτιρίων | 21-23 Νοεμβρίου 2019 στην Άγκυρα 
2) Διεθνής έκθεση οπτικών Silmo Istanbul Optical | 21-24 Νοεμβρίου 2019 στην Κωνσταντινούπολη 
3) Διεθνής έκθεση πετρωμάτων, μαρμάρων και μηχανημάτων «16th Bursa Machine Technologies 

Fair»|28 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2019 στην Προύσα 
4) Διεθνής έκθεση τροφίμων, ποτών και τεχνολογίας Samsun Food 2019 | 21-24 Νοεμβρίου 2019 στην 

Σαμψούντα   

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. 
3) Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση 

Εκθέσεις 

Συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στην Διεθνή Τουριστική 

Έκθεση WTM 2019, στο Λονδίνο Αγγλίας. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 

Europe Network σας ενημερώνει ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ, στο πλαίσιο της προβολής και ενδυνάμωσης του 

τουριστικού αλλά και του παραγωγικού δυναμικού της, θα συμμετέχει στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση WTM 

2019 στο Λονδίνο Αγγλίας, από 4 έως 6 Νοεμβρίου  2019 σε συνεργασία με τον ΕΟΤ. 

Στα πλαίσια της έκθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρεθούν στο χώρο του περιπτέρου χωρίς καμία

χρηματική επιβάρυνση, για να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με ξένους τουριστικούς πράκτορες – tour 

operators, με σκοπό την διαφήμιση και προβολή του τουριστικού τους προϊόντος, καθώς και την διερεύνηση-

προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών. 

Επίσης, σας ενημερώνουμε για τον καλύτερο μελλοντικό προγραμματισμό σας, πως η επόμενη έκθεση που 

θα συμμετάσχει η Περιφέρεια ΑΜΘ μέσα στο 2019, είναι η εξής:  

 21-23/11/2019, TTW WARSAW 2019 στην Βαρσοβία Πολωνίας 

 

Οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου παραμένουν στη διάθεσή σας. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας στο 2510 222212 (εσωτ. 4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη και στο 

email info@chamberofkavala.gr 

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


   Συμμετοχή Περιφέρειας ΑΜΘ σε τουριστικές εκθέσεις 

Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

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 

Food Panorama Κύπρος 9-10 Νοεμβρίου 

 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 

 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 7η Διεθνής Έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics», Μεταφορές, Αποθήκη, Συσκευασία, Διακίνηση, 
Metropolitan Expo, Αθήνα | 2-4 Νοεμβρίου 2019 

 2η Διεθνής Έκθεση «Cargo Truck & Van Expo», Επαγγελματικά Οχήματα, Metropolitan Expo, Αθήνα | 2-4 
Νοεμβρίου 2019 

 Ergo Marathon Expo 2019, Έκθεση αθλητισμού, Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου, Αθήνα | 06-09 Νοεμβρίου 2019  

 Philoxenia Έκθεση Τουρισμού| 8-10 Νοεμβρίου 2019 

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

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

 Agroland19, Έκθεση Λαχανικών, Φρούτων και Αρωματικών φυτών, Παιανία, Αθήνα | 22-24 Νοεμβρίου 
2019 

 8ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ, Αθήνα| 27-28 Νοεμβρίου 2019 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

 Food Expo Διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών, Metropolitan Expo, Αθήνα | 07-09 Μαρτίου 2020  
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 
• Έκθεση Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού τουρισμού) Γαστρονομίας και Οίνου, Στάδιο Ειρήνης και Φι-

λίας στην Αθήνα | 23-25 Οκτωβρίου 2020 
 

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 

 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 Electrix –Solar Tec, Ηλεκτρική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Κάιρο, Αίγυπτος | 03-05 Νοεμβρίου 
2019 

 Egybeauty Exhibition, Κλάδος καλλυντικών & προϊόντων αισθητικής, Κάιρο, Αίγυπτος |03-05 Νοεμβρίου 
2019 

 Egytraffic Exhibition, Υποδομές μεταφορών, Κάιρο, Αίγυπτος |04-06 Νοεμβρίου 2019 

 WTM Λονδίνο, Έκθεση τουρισμού| 4-6 Νοεμβρίου 2019 

 FIHAV Havana 2019, Έκθεση Τουρισμού, Αβάνα, Κούβα | 04-08 Νοεμβρίου 2019 

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


 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 Νοεμβρίου 2019. 

 Ecolife Scandinavia & Nordic Οrganic Food Fair, Οργανικά και Βιολογικά Τρόφιμα, Μάλμο Σουηδία | 13-14 
Νοεμβρίου 2019 

 3rd International Housewares, Accessories, Small home appliances brands & Manufacturers Fair, έκθεση με 
είδη σπιτιού, Κωνσταντινούπολη | 14-17 Νοεμβρίου 2019 

 Pack Africa 2019, Βιομηχανία, εξοπλισμός & υλικά συσκευασίας, Κάιρο, Αίγυπτος | 16-18 Νοεμβρίου 2019 

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

 26th Tirana International Fair, Γενική Έκθεση, Palace of Congresses, Τίρανα, Αλβανία | 21-24 Νοεμβρίου 
2019 

 R+T Turkey, Διεθνής έκθεση για ρολά, πόρτες και ηλιοπροστασία, CNR Expo, Τουρκία | 28-30 Νοεμβρίου 
2019 

 Cairo ICT 2019, Τηλεπικοινωνίας, τεχνολογία πληροφορικής, Κάιρο, Αίγυπτος | Τέλος Νοεμβρίου 
 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 29η Διεθνής έκθεση Βιομηχανίας Πλαστικών στην Κωνσταντινούπολη | 04-07 Δεκεμβρίου 2019 

 4th edition of International Food Hospitality and Technologies exhibition & International Food Processing, 
Packing and Machinery (Siema) Exhibition, Καζαμπλάνκα, Μαρόκο | 6-8 Δεκεμβρίου 2019 

 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

 Fruitlogistica, Διεθνής έκθεση Νωπών Φρούτων και Λαχανικών, Βερολίνο, Γερμανία |5-7 Φεβρουαρίου 
2020 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

 Έκθεση οίνου Prowein, Duesseldorf, Γερμανία | 15-17 Μαρτίου 2020 

Χρήσιμες Συνδέσεις 

 
1. Enterprise Europe Network – Hellas  
2. Enterprise Europe Network  
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ  
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα  
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία  
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα  
7. Έλληνας Επίτροπος  
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ  
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)  
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal)  
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής  
12. EU Bookshop  
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)  
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)  
15. European Research & Development Newsroom  
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχεί-
ριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)  
17. European Standardisation SME Helpdesk  
18. European Commission Agrinet Portal  
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα  

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
http://www.italia2014.eu/en
http://www.europarl.gr/
http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
http://europa.eu/index_el.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site?request_locale=EN
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_15_en.htm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/newsfeeds/syndicated-newsroom.cfm
https://www.improve-innovation.eu/opencms/opencms/en/index.html
http://www.cen.eu/cen/Services/SMEhelpdesk/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/research/agriculture/index_en.html
http://ec.europa.eu/ecip/


 

 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://e-justice.europa.eu/home.do?&action=home&lang=el
http://www.eucomen.eu/progetto.aspx
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http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_el.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cluster/index_en.htm
http://www.clustercollaboration.eu/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://ec.europa.eu/small-business/tags/educating-for-entrepreneurship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.html
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3platform.cfm
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http://www.eea.europa.eu/green-tips/planning-to-renovate-your-house-or-apartment
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency
http://www.eusmecentre.org.cn/content/eu-china-standardisation-information-platform
http://www.echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/cl-inventory/cl-platform
http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
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