Παρακαλούμε οι επιχειρηματίες που θα
ήθελαν να λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό
από το Επιμελητήριο να μας στείλουν το
email τους στο info@chamberofkavala.gr

Enterprise Europe
Network- Στην υπηρεσία
της επιχείρησής σας
Υποστηρίζοντας δυναμικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις να
καινοτομήσουν και να
αναπτυχθούν διεθνώς
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Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018
Δραστηριότητες Διοίκησης
Συνάντηση με την Υπουργό Τουρισμού κα. Έλενα Κουντουρά

Το Επιμελητήριο Καβάλας,
μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Στήριξης Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων, Enterprise Europe
Network, παρέχει
ολοκληρωμένες υπηρεσίες
επιχειρηματικής υποστήριξης σε
επιχειρήσεις με εξωστρεφή και
καινοτόμο προσανατολισμό, με
στόχο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς τους. Το
δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για
τις ελληνικές επιχειρήσεις σε
περισσότερες από 60 χώρες και
συνεργάζεται με εθνικούς και
ευρωπαϊκούς οργανισμούς για
την υποστήριξή τους. Οι
υπηρεσίες που παρέχονται στις
επιχειρήσεις είναι ενδεικτικά οι
ακόλουθες.

Στην Καβάλα βρέθηκε την
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 η
υπουργός Τουρισμού Έλενα
Κουντουρά,
πραγματοποιώντας επαφές
με
εκπροσώπους
της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
με παραγωγικούς φορείς.
Αρχικά η κ. Κουντουρά
συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με
τη
δήμαρχο
Καβάλας Δήμητρα
Τσανάκα στο
δημαρχείο,
 Πρόσβαση σε νέες
ενώ στη συνέχεια παρέστη
αγορές-Εξωστρέφεια
σε ευρεία σύσκεψη στο Επιμελητήριο της Καβάλας, μετά από πρόσκληση του

Πρόσβαση σε
προέδρου του Μάρκου Δέμπα.
χρηματοδότηση
Παρόντες στη συνάντηση ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του

Ενημέρωση για
Επιμελητηρίου (ο κ. Ιωάννης Παναγιωτίδης, η κα. Μαρία Καραμπουρνιώτη, ο κ.
Ευρωπαϊκές Πολιτικές
Τάκης Αγγελίδης, ο κ. Λευτέρης Κουκουτίνης, ο κ. Ιωάννης Κούτρας, ο κ. Κίμων
 Μεταφορά
Παπαδόπουλος, ο κ. Βασίλης Λεμονίδης και ο κ. Ιωάννης Χατζησάββας), ο
τεχνολογίας &
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κώστας Αντωνιάδης, η Δήμαρχος
Διαχείριση
Καβάλας κα. Δήμητρα Τσανάκα, ο δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, ο
καινοτομίας
δήμαρχος Νέστου Βαγγέλης Τσομπανόπουλος, η πρόεδρος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ κα.
Αναστασία Ιωσηφίδου, ο πρόεδρος των ξενοδόχων Καβάλας κ. Αντώνης Μιτζάλης,
Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες
ο πρόεδρος των ξενοδόχων
παρέχονται δωρεάν.
Θάσου κ. Πάρις Παρασχούδης και
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Ενοικιαζόμενων Δωματίων ΑΜΘ
Για περισσότερες πληροφορίες
κ. Ιωάννης Μαρκιανός.
μπορείτε να επικοινωνήσετε με
Αρχικά ο κ. Δέμπας παρουσίασε
το Επιμελητήριο Καβάλας στο
εν
τάχει
στην
υπουργό
2510 222212 (εσωτ.4) κα. Σούζη
τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα
Μαυρομμάτη ή (εσωτ.11) κα.
της
περιοχής,
εστιάζοντας
Δέσποινα Παρασύρη και στο
στον Τουρισμό,
ο
οποίος
info@chamberofkavala.gr
αποτελεί και την αιχμή της
τοπικής οικονομίας, αναφέροντας
χαρακτηριστικά
ότι
τα
καταλύματα
στον
Νομό
Καβάλας
αυξάνονται κατά 250 κάθε χρόνο, ενώ αναφέρθηκε και
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στα τοπικά προϊόντα. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, όμως, κατέθεσε στην κ. Κουντουρά και τα αιτήματα των
επαγγελματιών του Τουρισμού, ξεχωρίζοντας το θέμα της ελλιπούς στήριξης-χρηματοδότησης από το κράτος, την
υπερφορολόγηση, τη γραφειοκρατία και τη μικρή τουριστική περίοδο.
Από την πλευρά της η Υπουργός κα. Κουντουρά τόνισε ότι η κυβέρνηση, παρά τι δυσκολίες, κατάφερε να χτίσει
μια στοχευμένη περιφερειακή και εθνική τουριστική πολιτική, με τα αποτελέσματά της να αποδεικνύονται μέσα από
τη ραγδαία αύξηση του τουριστικού ρεύματος λέγοντας ότι «τίποτα δεν γίνεται τυχαία».
Η υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση στοχεύει μακροπρόθεσμα κι εκεί βασίζεται και η τουριστική της πολιτική, με μια
από τις προτεραιότητες να είναι και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, προσθέτοντας ότι βάσει των εθνικών
οικονομικών δεικτών, υπάρχει περιθώριο να δοθεί μια φορολογική «ανάσα» στον Τουριστικό τομέα, ενώ ζήτησε τη
σύμπραξη όλων των φορέων για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο Τουρισμός.
Σύντομη εισήγηση έκανε και ο βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Εμμανουηλίδης, παραδεχόμενος ότι οι
επαγγελματίες του Τουρισμού δεν έχουν τη δέουσα στήριξη, ενώ στα εν οίκω, αναφέρθηκε στο θέμα της αξιοποίησης
του Πηλοθεραπευτηρίου των Κρηνίδων και στην ανάγκη αξιοποίησής του . Στη συνέχεια τοποθετήσεις για τον κλάδο
του τουρισμού πραγματοποιήθηκαν από τους συμμετέχοντες φορείς στη συνάντηση.

Ενημερωτική ημερίδα των υπευθύνων Γ.Ε.ΜΗ. στην Θεσσαλονίκη
Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στις 14 Μαΐου 2018 σχετικά
με τις αρμοδιότητες των μελών των διοικητικών επιτροπών των Επιμελητηρίων με αντικείμενο το Γενικό Εμπορικό
Μητρώο και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Από το Επιμελητήριο Καβάλας το παρών έδωσαν ο κ. Ιωάννης
Κούτρας, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, και η κα. Σούζη
Μαυρομμάτη, διευθύντρια του Επιμελητηρίου Καβάλας.
Η θεματολογία της ημερίδας ήταν:
 Νομοθετική αναφορά στο πλαίσιο λειτουργίας Επιμελητηρίων και Κεντρικής ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
 Επίδειξη της λειτουργικότητας του συστήματος ΓΕΜΗ και Υπηρεσίας Μίας Στάσης, δια-λειτουργικότητα και
επικοινωνία Υ.Γ.Ε.ΜΗ την Επιμελητηρίων και Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ της ΚΕΕ
 Σύσταση επιχειρήσεων από απόσταση (e-ΥΜΣ), Διασύνδεση Γενικών Εμπορικών Μητρώων Ευρώπης (BRIS),
Διάθεση Ανοιχτών δεδομένων από Επιμελητήρια και ΚΕΕ
 Σύσταση Κ.Υ. ΕΠΙΧ στα Επιμελητήρια
Εισηγητές στην ημερίδα ήταν οι κκ. Μανώλης Αλιφιεράκης, Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων στην
ΚΕΕ και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο κ. Βασίλειος Αποστολόπουλος, Διευθυντής της ΚΕΕ και Ειδικός
Επιστήμονας Πληροφορικής-Software της ΚΕΕΕ και ο κ. Σταύρος Βαρδαλάς, Νομικός Σύμβουλος της ΚΕΕΕ.

Εκδηλώσεις με θέμα «Ψηφιακές Υπογραφές & Άλλες Ανταποδοτικές Υπηρεσίες, Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Νέες Εφαρμογές» και
συνάντηση με δήμαρχο Ελευθερούπολης
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σε
συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
πραγματοποίησε με επιτυχία, στις 21 και 22 Μαΐου, εκδηλώσεις
στην Καβάλα, Χρυσούπολη και Ελευθερούπολη με θέμα
«Ψηφιακές Υπογραφές & Άλλες Ανταποδοτικές Υπηρεσίες, Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Νέες
Εφαρμογές». Εισηγητές των εκδηλώσεων ήταν ο κύριος Βασίλειος
Αποστολόπουλος, διευθυντής της Κεντρικές Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος, και η κυρία Αναστασία Ξαρχά, διευθύντρια Γ.Ε.ΜΗ. Στις
εκδηλώσεις παρουσιάστηκαν οι δύο νέες πρωτοπόρες τεχνολογικά
υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
(ΚΕΕΕ) στο σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων. Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης
επενδυτικών προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr/) και την υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως)
εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/). Με την πρώτη υπηρεσία, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να
αντλούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης,
όπως και όλες τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε αυτά. Με την υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης
εκπαίδευσης οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει
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αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Επίσης αναφέρθηκε η δυνατότητα άμεσης
παροχής ψηφιακής υπογραφής στα μέλη του Επιμελητηρίου.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης στην Ελευθερούπολη υπήρξε συνάντηση μεταξύ του προέδρου του Επιμελητηρίου
Καβάλας, κ. Μάρκου Δέμπα, και του δημάρχου Παγγαίου κ. Φίλλιπου Αναστασιάδη κατά τη διάρκεια της οποίας
συζητήθηκαν τα προβλήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις του Δήμου Παγγαίου και συμφωνήθηκε μια περαιτέρω
συνεργασία μεταξύ των δυο φορέων για την άμεση αντιμετώπισή τους. Παρόν στην συνάντηση ήταν και ο κ. Ιωάννης
Κούτρας, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ.-Κ.Υ.Επιχειρήσεων.
Ο κ. Αναστασιάδης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει
επίσης με τους εισηγητές της εκδήλωσης κ. Βασίλη
Αποστολόπουλο, Διευθυντή της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων και την κα. Αναστασία Ξαρχά,
Προϊσταμένη ΓΕΜΗ. Ο δήμαρχος πρότεινε τον
εμπλουτισμό της πλατφόρμας του ΓΕΜΗ με τα
προγράμματα που αφορούν την περιοχή μας π.χ.
προγράμματα Leader και τη δημιουργία Κέντρου
Υποστήριξης
Επιχειρήσεων
(ΚΥΕΠΙΧ)
στην
Ελευθερούπολη. Ο κ. Πρόεδρος, δεσμεύτηκε ώστε να
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να γίνει εφικτή η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων το συντομότερο δυνατό.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τις εισηγήσεις των εκδηλώσεων μπορούν να απευθυνθούν στο Επιμελητήριο
Καβάλας.

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καβάλας στην έκθεση «Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη»
Πετυχημένη ήταν η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καβάλας
στην φετινή πανελλήνια εμπορική έκθεση «Ανατολική
Μακεδονία–Θράκη», που πραγματοποιήθηκε από τις 18-20
Μαΐου 2018 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης (ΔΕΚΑΜΑΘ), στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, με
συμμετοχή πολλών επιχειρήσεων από την Καβάλα.
Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ.
Μέτιος, στο χαιρετισμό του, τόνισε πως η εμπορική έκθεση
“Ανατολική Μακεδονία Θράκη” θα αποτελεί ένα χώρο
δικτυώσεων, προβολής και συνεργασιών για τους 90 εκθέτες
που συμμετέχουν στην έκθεση. Παράλληλα, η έκθεση θα
είναι ένας χώρος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για τους
πολίτες που θα την επισκεφτούν, με ένα πλήθος
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
Τέλος, ο κ. Μέτιος υπογράμμισε πως η φετινή έκθεση διαφοροποιείται από προηγούμενες διοργανώσεις, αφού έχει
μία κεντρική κατεύθυνση προς τα προϊόντα του αγροκτηνοτροφικού τομέα.
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της έκθεσης και
Πρόεδρος του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Ροδόπης, κ. Αντώνης Γραβάνης, αναφέρθηκε στην προσφώνηση
του στη βασική κατεύθυνση της φετινής έκθεσης προς την
αγροδιατροφή, καθώς αυτή αποτελεί έναν από τους
βασικότερους τομείς οικονομικής ανάπτυξης όχι μόνο της
Περιφέρειας μας αλλά και της χώρας γενικότερα.
Παράλληλα, η διοργάνωση είχε στόχο την προώθηση των
σχέσεων συνεργασίας με τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, στην
αύξηση της τουριστικής κίνησης και στην προβολή του
τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης.
Αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα-ποτά, βιοτεχνικά προϊόντα, είδη λαϊκής τέχνης, γεωργικά μηχανήματα, είδη διακόσμησης
και λαϊκής τέχνης, έπιπλα, ενδύματα, δερμάτινα είδη, τουριστικά καταλύματα κ.α., ήταν μερικά από τα εκθέματα στα
περίπτερα της έκθεσης.
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Η Έκθεση πλαισιώθηκε και με παράλληλες εκδηλώσεις, όπως γευσιγνωσία ποτών και τοπικών παραδοσιακών
εδεσμάτων, καθώς και με πολιτιστικά δρώμενα.

Επίσκεψη της πρέσβη της Σλοβακίας στην Ελλάδα στο Επιμελητήριο Καβάλας
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 η επίσημη
επίσκεψη της Πρέσβεως της Σλοβακίας στης Ελλάδα,
κυρίας Iveta Hricova στο Επιμελητήριο Καβάλας
συνοδευόμενη από την επικεφαλής της Οικονομικής
Διπλωματίας της Πρεσβείας κυρία Simona Kozmova, τον
κύριο Tibor Bucek Διευθυντή του Οργανισμού Επενδύσεων
και Ανάπτυξης Εμπορίου (SARIO) και τον κ. Adam Kalina
Σύμβουλο σε θέματα προώθησης εξαγωγών του
οργανισμού SARIO.
Την Πρέσβη και την Σλοβακική αντιπροσωπεία
υποδέχθηκαν, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ.
Μάρκος Δέμπας μαζί με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η συνάντηση εργασίας που ακολούθησε, εξέτασε τις δυνατότητες επενδύσεων και συνεργασίας σε τομείς κοινού
ενδιαφέροντος, όπως η Αγροτοδιατροφή, η Οινοποιία, η Βιομηχανία Πλαστικών, η υψηλή τεχνολογία, οι υπηρεσίες &
ο Τουρισμός. Εκφράσθηκε επίσης η πρόθεση για συνεργασία του Επιμελητηρίου Καβάλας με Σλοβακικά Επιμελητήρια
στα πλαίσια του INTERREG Europe καθώς και της πρωτοβουλίας του Δούναβη. Τόσο η κυρία Πρέσβης όσο και ο
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, εκφράσανε την βούληση για κοινή προσπάθεια ανάπτυξης οικονομικών
σχέσεων ανάμεσα σε επιχειρήσεις της Καβάλας με αντίστοιχες της Σλοβακίας, καθώς επίσης και κοινές δράσεις
προώθησης της επιχειρηματικότητας.
Η Πρέσβης & η Σλοβακική αντιπροσωπεία, με την λήξη της συνεδρίασης παρέθεσαν δοκιμή γευσιγνωσίας τυριών και
κρασιού της περιοχής τους.

Σεμινάρια
Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας
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 επιμορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να
αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα.
Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού
ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ κατηγορίας (Προγράμματα έτους 2017).
Ειδικότερα, τα σεμινάρια κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του
Κ.Ν.Υ.Α.Ε:
Β’ Κατηγορίας, οι έχοντας τις απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών δωρεάν για τα μέλη του
Επιμελητηρίου Καβάλας με πληρωμένες τις συνδρομές του τρέχοντος έτους και του ΓΕΜΗ 100€ για τα μη μέλη.
Γ’ Κατηγορίας για εργοδότες που οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, διάρκειας 10 ωρών
δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας με πληρωμένες τις συνδρομές του τρέχοντος έτους 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.
Συνημμένα παρακαλούμε βρείτε τη σχετική αίτηση συμμετοχής στα σεμινάρια.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Καβάλας Enterprise Europe
Network, κα Σούζη Μαυρομμάτη τηλ. 2510 222212 εσωτ. 4, και στο site του Επιμελητηρίου www.kcci.gr.

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων
Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του 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.

www.kcci.gr

w www.kcci.gr

www.enterprise-hellas.gr

KavalaChamber

een.ec.europa.eu

@KavalaChamber

Αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν
τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική 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 προκειμένου 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, www.kcci.gr , κα. Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) κα. Δ.
Ιωαννίδου (εσωτ. 12)

Προγράμματα Χρηματοδότησης
Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης επιχειρήσεων του κλάδου
λατομικών ορυκτών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας
ενημερώνει για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης επιχειρήσεων
του κλάδου λατομικών ορυκτών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”.
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν σε καινοτομία, εφαρμοσμένη
ή βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη, τα οποία συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τον κλάδο των
λατομικών ορυκτών (βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και αδρανών υλικών).
Σε ποιους απευθύνεται
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή
Γ' κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2017 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, του ιδιωτικού τομέα, ατομικές επιχειρήσεις,
συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), και δύνανται να υποβάλουν έως
ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ.
Περίοδος υποβολής από 15/5/2018 έως 17/7/2018
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων
Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δράσης «Επενδυτικά σχέδια
καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας
1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» και συγκεκριμένα στον θεματικό στόχο 1: «Ενίσχυση
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας», επενδυτική προτεραιότητα 1β, και στον ειδικό στόχο 1: «Αύξηση
των επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και στην καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)». Σύμφωνα με τα στοιχεία
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της δημοσιευμένης πρόσκλησης, η δημόσια δαπάνη της δράσης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης,
εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.000.000 ευρώ και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε
περίπου 3.000.000 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού και της δημόσιας
δαπάνης ορίζεται ως η ιδία συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους δικαιούχους (επιχειρήσεις).
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών που έχουν προκύψει
έπειτα και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων που
επενδύουν στην καινοτομία ή/και στην έρευνα και ανάπτυξη, στον κλάδο των χημικών-πολυμερών υλικών, ο οποίος
περιλαμβάνεται στη Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
(ΠΑΜΘ).
Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας (ΚΑΔ):
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων.
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες ή να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των
προτάσεων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου xημικών-πολυμερών υλικών.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη βασική έρευνα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ
Περίοδος υποβολής από 15/5/2018 έως 17/7/2018

Στα 21,7 δισ. το ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027
Πρόσθετοι κοινοτικοί πόροι 5,1 δισ. ευρώ σε σχέση με αυτούς που λαμβάνει η Ελλάδα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,
αναλογούν στη χώρα μας κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Αυτό προβλέπει η πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ την περίοδο 2021-2027, με βάση την οποία
στην Ελλάδα αναλογούν αυξημένα κατά 8% κονδύλια μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής, σε σχέση με αυτά της περιόδου 2014-2020. Σε
απόλυτα νούμερα η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 21,7 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές,
έναντι 15,6 δισ. ευρώ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Επιχειρηματική πληροφόρηση
Οι τράπεζες καλούν 1.000 επιχειρήσεις για ρύθμιση χρεών μέσω εξωδικαστικού
Προσκλητήριο με διορία δύο μηνών προκειμένου να προσέλθουν για ρύθμιση των οφειλών τους μέσω του
εξωδικαστικού μηχανισμού, θα απευθύνουν σε περίπου 1.000 επιχειρήσεις οι τράπεζες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα,
η πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις θα γίνει σε δύο φάσεις, με την πρώτη "φουρνιά" 500 – 700 επιστολών να
αποστέλλεται εντός της εβδομάδος.
Σε δεύτερη φάση, μέχρι τα μέσα Ιουνίου, θα αποσταλούν άλλες 400 – 500 επιστολές. Η πρόσκληση των πιστωτριών
τραπεζών θα δίνει χρονικό περιθώριο δύο μηνών στις επιχειρήσεις προκειμένου να προσέλθουν για ρύθμιση μέσω
εξωδικαστικού μηχανισμού.
Σε περίπτωση μη αποδοχής της πρόσκλησης εντός του διμήνου, οι επιχειρήσεις θα χάνουν τη δυνατότητα να
υποβάλουν αργότερα αίτημα για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Η μαζική πρόσκληση των τραπεζών θα αφορά
επιχειρήσεις με οφειλές από 50.000 έως 2 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν οφειλές σε
τουλάχιστον δύο τράπεζες και στο Δημόσιο (είτε σε εφορία είτε στον ΕΦΚΑ). Αποστολέας της πρόσκλησης θα είναι μία
τράπεζα (η leading), πράγμα που σημαίνει ότι η υπερχρεωμένη επιχείρηση δεν θα πρέπει να αναμένει προσκλήσεις
από όλους τους πιστωτές της, αλλά μόνο μία επιστολή που θα τους εκπροσωπεί συνολικά.

Capital controls: Στις €5.000 τον μήνα αυξάνονται οι αναλήψεις
Στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με
την οποία τροποποιούνται οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α' 84), όπως ισχύει. Σύμφωνα με την απόφαση:
1. Αυξάνεται το ποσό ανάληψης μετρητών από 2.300 σε 5.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η πραγματοποίηση
ανάληψης μετρητών έως του ποσού των 5.000 ευρώ, ανά ημερολογιακό μήνα, ανά καταθέτη (Customer ID) ανά
πιστωτικό ίδρυμα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
2. Αυξάνεται το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 2.300 σε 3.000 ευρώ. Συγκεκριμένα,
επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή/και σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο
εξωτερικό
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3. Διευκολύνεται περαιτέρω η μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα
πληρωμών. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό
έως του ποσού των 4.000 ευρώ, ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό δίμηνο, από 1 Ιουλίου 2018
4. Διευκολύνονται οι συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, μέσω της αύξησης του ποσού που μπορούν να στείλουν στο εξωτερικό από
20.000 σε 40.000 ευρώ, για κάθε συναλλαγή ανά πελάτη και ανά ημέρα. Οι ανωτέρω συναλλαγές θα
διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
Σημειώνεται ότι η αύξηση του ορίου ανάληψης μετρητών αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα 4 Ιουνίου, ενώ
οι υπόλοιπες αλλαγές αναμένεται να εφαρμοστούν από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης του ΥΠΟΙΚ στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Παράταση προθεσμίας
ασφαλισμένων

καταβολής

εισφορών

Απριλίου

2018

μη

μισθωτών

Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία καταβολής εισφορών Απριλίου 2018 των Αγροτών,
Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών έως την Παρασκευή 8.6.2018. Δικαιώματα και ευεργετήματα
που συνδέονται με την καταβολή των εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (ρυθμίσεις,
ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα).

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

Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες»
η

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι είναι σε ισχύ από 1 Φεβρουαρίου 2018 το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ανταλλαγής για νέους επιχειρηματίες (Erasmus for Young Entrepreneurs) .
Το πρόγραμμα «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες», βοηθά φιλόδοξους Ευρωπαίους επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις
απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν και/ ή να διευθύνουν με επιτυχία μία μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη. Νέοι
επιχειρηματίες συναντώνται και ανταλλάσσουν γνώσεις και επιχειρηματικές ιδέες με έναν έμπειρο επιχειρηματία,
κοντά στον οποίο μένουν και συνεργάζονται για μία περίοδο 1-6 μηνών. Η διαμονή χρηματοδοτείται κατά ένας μέρος
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν :
α) εν δυνάμει επιχειρηματίες ή νέοι επιχειρηματίες , ανεξαρτήτου οικονομικής δραστηριότητας, με εμπειρία έως τρία
χρόνια.
β) επιχειρήσεις (ιδιοκτήτες – διευθυντές μια μικρής ή μεσαίας επιχείρησης), ως επιχειρηματίας υποδοχής,
ανεξαρτήτου οικονομικής δραστηριότητας, με εμπειρία περισσότερη από τρία χρόνια.
Ως νέος επιχειρηματίας, θα επωφεληθεί με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα από την on-the-job εκπαίδευση σε μια
μικρή ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση σε οποιαδήποτε από τις συμμετέχουσες χώρες. Αυτό θα διευκολύνει το
επιτυχημένο ξεκίνημα την επιχείρησης του ή την ενίσχυση της νέας επιχείρησής του. Μπορεί επίσης να επωφεληθεί
από την είσοδο σε νέες αγορές, διεθνείς συνεργασίες καθώς και από την πιθανή δυνατότητα συνεργασίας με νέους
επιχειρηματίες του προγράμματος.
Σαν οικοδεσπότης επιχειρηματίας, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, μπορεί να επωφεληθεί από νέες ιδέες από έναν
νέο επιχειρηματία στην δικιά του επιχείρηση. Μπορεί να έχει ειδικές δεξιότητες ή γνώσεις σε έναν τομέα στον οποίο
να μην έχει εξειδίκευση, το οποίο θα συμπληρώνει το δικό του. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες οικοδεσπότες
απήλαυσαν την εμπειρία όπου αποφάσισαν να φιλοξενήσουν εν συνεχεία και άλλους επιχειρηματίες.
Είναι πραγματικά μια win-win συνεργασία σύμφωνα με την οποία και οι δύο πλευρές μπορούν να ανακαλύψουν νέες
Ευρωπαϊκές αγορές ή επιχειρηματικούς εταίρους, διαφορετικούς τρόπους για την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Μακροπρόθεσμα, θα επωφεληθούν από διευρυμένες δυνατότητες δικτύωσης, και, πιθανόν, εάν αποφασίσουν στην
συνέχιση της συνεργασίας τους, ενδεχομένως μακροπρόθεσμα επιχειρηματικούς εταίρους (π.χ. κοινές επιχειρήσεις,
υπεργολαβία δραστηριοτήτων, προμηθευτής /εργολαβικές σχέσεις).
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Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο χρόνια (έως Ιανουάριο 2020) και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
του.
Περισσότερες πληροφορίες για τον οδηγό του προγράμματος, στο link που ακολουθεί :
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://drive.google.com/file/d/1WicIvtW15e8Eb84VYfRdPsppfywOlx4m/view
Επιπλέον περισσότερες πληροφορίες για τους νέους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα καθώς και για τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής τους επισυνάπτουμε τα παρακάτω link :
https://drive.google.com/file/d/1K8N0kofVxhUxSw2bo4lsFedqYyYCtU3E/view
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form
Για τους οικοδεσπότες επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καθώς και για τη
συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, περισσότερες πληροφορίες στο link που επισυνάπτουμε :
https://drive.google.com/file/d/1qrrclwIjo17rDayb3a1x4BJ3uqKkzONO/view
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form

Διεθνή
«Επιχειρηματικές Συναντήσεις (B2B @ EUSAIR Forum 2018)»
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή του
Επιμελητηρίου Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe
Network, ως συνδιοργανωτής στις επιχειρηματικές
συναντήσεις Β2Β που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του
3ου ετήσιου φόρουμ σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την
περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR Forum 2018)
στην Κατάνια της Σικελίας, 24-25 Μαΐου 2018. Στις
επιχειρηματικές συναντήσεις συμμετείχαν περισσότερες από
20 επιχειρήσεις της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης ενώ πραγματοποιήθηκαν πάνω από 60 Β2Β
συναντήσεις με επιχειρηματίες από την Ιταλία, την Αλβανία
και το Μαυροβούνιο.
Το ενδιαφέρον των ξένων
επιχειρήσεων ήταν πολύ μεγάλο για τις επιχειρήσεις της
περιοχής μας οι οποίες εξέφρασαν την βούληση για
υπογραφή επιχειρηματικών ή για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
ο
Την διοργάνωση για το 4 φόρουμ, που θα πραγματοποιηθεί το 2019, ανέλαβε το Μαυροβούνιο.

«Επιχειρηματικές Συναντήσεις (B2B @ EUROPEAN MARITIME DAY 2018, BURGAS, 31
MAY 2018) »
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe
Network,
συμμετείχε
ως
συνδιοργανωτής
στις
επιχειρηματικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά
τη διάρκεια της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής εκδήλωσης στον
τομέα της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας - Ευρωπαϊκή Ημέρα
Ναυτιλίας 2018 η οποία διοργανώθηκε στο Burgas στις 31
Μαΐου 2018. Περίπου δέκα επιχειρήσεις από την περιοχή της
ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αντικείμενο τις
ναυτιλιακές υπηρεσίες, συμμετείχαν στις επιχειρηματικές
συναντήσεις οι οποίες έδωσαν τη δυνατότητα δημιουργίας
νέων εταιρικών σχέσεων για ερευνητικά έργα, μεταφορά
τεχνολογίας και επιχειρηματικές συνεργασίες ή / και
συμμετοχή σε έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά
προγράμματα.
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Ζητήσεις και Προσφορές
Το Επιμελητήριο Καβάλας, ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe
Network, έλαβε τις παρακάτω επιχειρηματικές προσφορές και ζητήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες ή για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με τα γραφεία του
Επιμελητηρίου στο τηλέφωνο 2510 222212 κ. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) ή κα. Παρασύρη Δέσποινα (εσωτ.11) και
στο email info@chamberofkavala.gr

Ζητήσεις




Ιταλική μικρομεσαία βιομηχανία ψάχνει πλεκτήριο στην Ελλάδα το οποίο να μπορεί να της προμηθεύσει
ύφασμα fleece κάτω από σύμβαση κατασκευής (Κωδ. BRIT20180525001).
Η εταιρεία εισαγωγής τροφίμων από την Αρμενία προσφέρει υπηρεσίες διανομής (Κωδ. BRAM20180504001).
Ζητούνται εταίροι για κατασκευή αποσκευών (βαλίτσες κλπ) σε μικρό μέγεθος με ρετρό νοσταλγική
εμφάνιση κατασκευασμένες από χαρτόνι (Κωδ. BRDE20180507001).

Προσφορές





Ρωσική κατασκευαστής αναδιπλούμενων ποδηλάτων αναζητά διανομείς. (Κωδ. BORU2017226001).
Κροάτης παραγωγός διαφόρων custom made μηχανικών στοιχείων προσφέρει συμφωνία κατασκευής,
συμφωνία υπηρεσιών και υπεργολαβίας (Κωδ. BOHR20170829001)
Ιορδανός κατασκευαστής συστημάτων σωληνώσεων από χάλυβα, πινάκων και πύργων αναζητά
κατασκευαστές και υπεργολάβους (Κωδ. BOJO20170801001).

Εκθέσεις
Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καβάλας στην έκθεση «Synergia 2018» στην Δράμα, 9
Ιουνίου 2018
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας
ενημερώνει για την 4η SYNERGIA Ενδοπεριφερειακής Προώθησης Τοπικών Προϊόντων του Διατροφικού Τομέα της
Περιφέρειας ΑΜΘ η οποία θα διοργανωθεί στις 9 Ιουνίου 2018 στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας
Δράμας (ώρα έναρξης 08:00 στον περιβάλλοντα χώρο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Δράμας, δ/νση: 1ης Ιουλίου 1,
Δράμα).
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο της πολιτικής της για τη στήριξη της
ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης και αλληλεγγύης, ενθαρρύνει τη σύζευξη των τοπικών προϊόντων της
ΑΜΘ με τον τουριστικό χώρο, τους ξενοδόχους, τους επαγγελματίες της εστίασης και της αναψυχής και τους φορείς
της κατανάλωσης στην περιοχή μας.
Στόχος της δράσης είναι η συνάντηση, η γνωριμία και η συνέργεια (SYNERGIA) των παραγωγών του αγροδιατροφικού
τομέα, των μεταποιητών και των επαγγελματιών του τομέα των υπηρεσιών στην Περιφέρειά μας (ξενοδοχεία,
εστίαση, αναψυχή) ώστε να καταναλώνουν τοπικά προϊόντα και να κάνουν χρήση τοπικών υπηρεσιών.
Στην 4η Θρακο-Μακεδονική «SYNERGIA» προβλέπονται παράλληλες εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων:
 Παρουσίαση - Έκθεση τοπικά παραγόμενων προϊόντων (όχι εμπορευόμενων και αντιπροσωπευόμενων).
 Ημερίδα ανταλλαγής απόψεων για τη θεμελίωση της ενδοπεριφερειακής επαγγελματικής συνεργασίας και
την παραγωγή δικτυώσεων.
 Παρουσίαση της τοπικής περιφερειακής κουζίνας.
 Έκθεση φωτογραφίας παραδοσιακών τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων του διατροφικού τομέα καθώς
και παραδοσιακών οικιακών σκευών και εργαλείων.
 Ενημέρωση του κοινού για την υγιεινή (Μεσογειακή) διατροφή από διατροφολόγους.
 Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις.
Παράλληλα, παραγωγοί, μεταποιητές - παραγωγοί, επιχειρήσεις τυποποίησης ντόπιων προϊόντων, επιχειρηματίες
χώρων εστίασης και αναψυχής και υπεύθυνοι αγορών, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν Business to Business (B2B)
συναντήσεις ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Διοικητηρίου
της Π.Ε. Δράμας. Σημειώνεται ότι οι χώροι έκθεσης των προϊόντων και Β2Β συναντήσεων θα διατεθούν δωρεάν από
την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
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Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καβάλας
Αλεξανδρούπολη, 15-19 Ιουνίου 2018

στην

Έκθεση

“Alexpo

2018”

στην

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe
Network, σας ενημερώνει για την συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην Έκθεση «Alexpo 2018» η οποία θα
πραγματοποιηθεί 15-19 Ιουνίου 2018 στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
Η Αlexpo2018 διοργανώνεται κάθε δυο χρόνια στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, σε στεγασμένο χώρο 3.000 τμ.
Αποτελεί το σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός στην Π.Ε Έβρου και για ακόμη μια χρονιά αναμένεται να συγκεντρώσει
το ενδιαφέρον δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών.
Στην φετινή Αlexpo θα δοθεί έμφαση στον κλάδο της Γαστρονομίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα
πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες με στόχο την ανάδειξη των προϊόντων του
αγροδιατροφικού τομέα. Σχεδιάζονται εκδηλώσεις προβολής προϊόντων και γευσιγνωσίας, όπως και εμφανίσεις
γνωστών σεφ που θα μαγειρέψουν ζωντανά μπροστά στο κοινό.
Επίσης, οι επισκέπτες του εκθεσιακού χώρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις
αποτελούμενες από μουσικές συναυλίες και χορευτικές παραστάσεις.
Η Αlexpo2018 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή περίπου εκατόν πενήντα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους
κλάδους:
 Επιχειρήσεις τεχνολογίας & Πληροφορικής
 Ενέργειας
 Τροφίμων και ποτών
 Υπηρεσίες Προβολής & Διαφήμισης,
 Υπηρεσίες Υγείας & Αισθητικής
 Αγροτικών Ειδών & Ειδών Κατοικίας
Στην έκθεση επιτρέπονται οι λιανικές πωλήσεις.
Το Επιμελητήριο θα καλύψει όλες τις δαπάνες που αφορούν την έκθεση των προϊόντων-δειγμάτων δηλ.: ενοικίαση
χώρου, κατασκευή και βασικό εξοπλισμό περιπτέρου και μεταφορά προϊόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας στο τηλ. 2510 222212 με
την κα Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ. 11), e-mail: info@chamberofkavala.gr

Έκθεση Meat & Grill 2018
Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ προτίθεται να συμμετέχει στην έκθεση το MEAT & GRILL DAYS 2018στις 1012 Νοεμβρίου 2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο METROPOLITAN EXPO (www.meatdays.gr) καθώς και στο 10 ο Φεστιβάλ
Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας στις 7-9 Δεκεμβρίου 2018 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
(www.greekhoneyfestival.gr )
Σκοπός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την παρουσία της στις συγκεκριμένες εκθέσεις, είναι
να προβάλλει και να προωθήσει τον αγροτοδιατροφικό τομέα της και παράλληλα, να συμβάλλει στη δημιουργία
σημαντικών ευκαιριών για τους συμμετέχοντες, με την σύναψη εμπορικών συμφωνιών.
Η Περιφέρεια ΑΜΘ θα επιδοτήσει τη συμμετοχή για την ενοικίαση ομαδικού περίπτερου, ενώ τα μεταφορικά και τα
έξοδα διαμονής θα επιβαρυνθούν οι εκθέτες.
Για την επιλογή των υποψηφίων, θα πρέπει
1. τα προϊόντα να ανήκουν στον αγροδιατροφικό κλάδο και να έχουν παραχθεί εντός της Περιφέρειας.
2. η δραστηριότητα της επιχείρησης να εμφανίζει συμβολή στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της
Περιφέρειας ΑΜΘ και προκειμένου για την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών και την ένδειξη αξιοπιστίας των
επιχειρήσεων.
3. να τηρούνται οι απαιτήσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας κατά την
παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση και διάθεση των προϊόντων (π.χ. σύστημα ΗACCP, μέθοδοι ISO) και να
διασφαλίζονται ικανές ποσότητες, οι απαιτούμενες προς διάθεση του προϊόντος.
Επισημαίνεται ότι,
1. θα δοθεί προτεραιότητα σε συνεταιρισμούς, συλλόγους, ομάδες παραγωγών.
2. θα εκπροσωπηθούν όσο το δυνατό περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες.
3. θα προηγηθούν οι εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε εκθέσεις.
Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την επεξεργασία κρέατος και των προϊόντων τους καθώς και οι
επιχειρήσεις επεξεργασίας μελιού και προϊόντων μέλισσας που ενδιαφέρονται για συμμετοχή με τα περίπτερα της
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Περιφέρειας, καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με υποβολή σχετικής αίτησης (ακολουθεί συνημμένα) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: antipagro@pamth.gov.gr
Δεν θα γίνονται δεκτές, ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς τη σφραγίδα της επιχείρησης
Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο θεματικού Περιφερειάρχη Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής. τηλ: 2541350105 ή 2531350443.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Έκθεση PROWEIN 2019
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterpeise Europe
Network σας ενημερώνει ότι, η Περιφέρεια ΑΜΘ προτίθεται να συμμετέχει στην έκθεση ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΤΑ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ (PROWEIN 2019) ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ TO ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2019.
Σκοπός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την παρουσία της στις συγκεκριμένες εκθέσεις, είναι
να προβάλλει και να προωθήσει τον αγροτοδιατροφικό τομέα της και παράλληλα, να συμβάλλει στη δημιουργία
σημαντικών ευκαιριών για τους συμμετέχοντες, με την σύναψη εμπορικών συμφωνιών.
Η Περιφέρεια ΑΜΘ θα επιδοτήσει τη συμμετοχή για την ενοικίαση ομαδικού περίπτερου, ενώ τα μεταφορικά και τα
έξοδα διαμονής θα επιβαρυνθούν οι εκθέτες.
Για την επιλογή των υποψηφίων, θα πρέπει
1. τα προϊόντα να ανήκουν στον αγροδιατροφικό κλάδο και να έχουν παραχθεί εντός της Περιφέρειας.
2. η δραστηριότητα της επιχείρησης να εμφανίζει συμβολή στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της
Περιφέρειας ΑΜΘ και προκειμένου για την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών και την ένδειξη αξιοπιστίας των
επιχειρήσεων .
3. να τηρούνται οι απαιτήσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας κατά την
παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση και διάθεση των προϊόντων (π.χ. σύστημα ΗACCP, μέθοδοι ISO) και να
διασφαλίζονται ικανές ποσότητες, οι απαιτούμενες προς διάθεση του προϊόντος.
Επισημαίνεται ότι,
1. θα δοθεί προτεραιότητα σε συνεταιρισμούς, συλλόγους, ομάδες παραγωγών.
2. θα εκπροσωπηθούν όσο το δυνατό περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες.
3. θα προηγηθούν οι εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε εκθέσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο θεματικού Περιφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. τηλ:
2541350105 ή 2531350443.

Εκθέσεις στην Ελλάδα
ALEXPO 2018
 Πόλη: Αλεξανδρούπολη
 Ημερομηνία: 15-19 Ιουνίου 2018
 Εκθέματα: Γενικού ενδιαφέροντος
 Πληροφορίες: 2551035848
 Site: www.alexpo.gr
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 Πόλη: ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη
 Ημερομηνία: 08-16 Σεπτεμβρίου 2018
 Εκθέματα: Γενικού ενδιαφέροντος
 Πληροφορίες: Site: http://tif.helexpo.gr/el
 Email: tif@helexpo.gr
KAVALAEXPO 2018
 Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος
Μαρδίρης
 Ημερομηνία: 05-09 Οκτωβρίου 2018
 Εκθέματα: Γενικού ενδιαφέροντος
 Πληροφορίες: Site
http://www.kavalaexpo.gr
 Email: info@chamberofkavala.gr
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KOSMIMA
 Πόλη: ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη
 Ημερομηνία: 20-22 Οκτωβρίου 2018
 Εκθέματα: Κοσμήματα, Ρολόγια,
Πολύτιμοι λίθοι
 Πληροφορίες: Site
http://kosmima.helexpo.gr/
 Email: ea@helexpo.gr
PHILOXENIA
 Πόλη: ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη
 Ημερομηνία: 09-11 Νοεμβρίου 2018
 Εκθέματα: Τουρισμός
 Πληροφορίες: Site
http://philoxenia.helexpo.gr/
 Email: exhibitions@helexpo.gr
HOTELIA
 Πόλη: ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη
 Ημερομηνία: 09-11 Νοεμβρίου 2018
 Εκθέματα: Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός
 Πληροφορίες: Site
http://hotelia.helexpo.gr/
 Email: hotelia@helexpo.gr

Διεθνείς Εκθέσεις
CEBIT




Πόλη: Αννόβερο, Γερμανία
Ημερομηνία: 11-15 Ιουνίου 2018
Εκθέματα: Παγκόσμια έκθεση & Συνέδριο
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 Πληροφορίες: Site: www.cebit.de/en
 Email: exhibitor.contact@messe.de
GREEN TECK
 Πόλη: Άμστερνταμ, Ολλανδία
 Ημερομηνία: 12-14 Ιουνίου 2018
 Εκθέματα: Κηπευτικός/φυτοκομικός τομέας
 Πληροφορίες: Site:www.greentech.nl/contact
ITE
 Πόλη: Χονγκ Κονγκ, Κίνα
 Ημερομηνία: 14-17 Ιουνίου 2018
 Εκθέματα: Τουρισμός
 Πληροφορίες: Site: https://www.itehk.com/ITEHK/
KOFTA WORLD TRAVEL FAIR
 Πόλη: Σεούλ, Κορέα
 Ημερομηνία: 14-17 Ιουνίου 2018
 Εκθέματα: Τουρισμός
 Πληροφορίες: Site http://en.kotfa.net/
TOURNATUR
 Πόλη: Ντίσελντορφ, Γερμανία
 Ημερομηνία: 31 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 2018
 Εκθέματα: Εναλλακτικός Τουρισμός
 Πληροφορίες: Site: www.tournatur.com
 Email: onlinesupport@messe-duesseldorf.de
SIAL PARIS
 Πόλη: Παρίσι, Γαλλία
 Ημερομηνία: 21-25 Οκτωβρίου 2018
 Εκθέματα: Τρόφιμα
 Πληροφορίες: Site: https://www.sialparis.com/
 Email: sial@vfcrp.fr

www.kcci.gr

w www.kcci.gr

www.enterprise-hellas.gr

KavalaChamber

een.ec.europa.eu

@KavalaChamber

Επισκεφθείτε την σελίδα
του Επιμελητηρίου
Καβάλας www.kcci.gr
Έγκαιρη και Έγκυρη
Πληροφόρηση

