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Δραστηριότητες Διοίκησης

Ευρεία σύσκεψη παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης για
το παραεμπόριο.

Διευρυμένη σύσκεψη για το Παραεμπόριο –Λαθρεμπόριο, πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 στο Επιμελητήριο της Καβάλας, υπό τον Υφυπουργό
Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα και με τη συμμετοχή του Γενικού
Γραμματέα Εμπορίου Δημήτρη Αυλωνίτη καθώς  και του Προέδρου του
Συντονιστικού Κέντρου Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) Βασίλη Μαστρογιάννη. Στην
σύσκεψη συμμετείχαν  επίσης ο  Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιος, οι
Αντιπεριφερειάρχες Δράμας & Καβάλας, οι Προέδροι των Επιμελητηρίων της
Περιφέρειας, των Ομοσπονδιών Επαγγλεματοβιοτεχνών  & των Εμπορικών
Συλλόγων, ο Διοικητής της Αστυνομίας, η προϊσταμένη του Τελωνείου και άλλοι
υπηρεσιακοί παράγοντες.
Στην σύσκεψη συζητήθηκε η διόγκωση του παραεμπορίου σε συνδυασμό με τις
δυσκολίες υπο-στελέχωσης και πόρων των ελεγκτικών οργάνων των Περιφερειών
και των δημοσίων υπηρεσιών. Πραγματοποιήθηκε δε από το υπουργείο η
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του ΣΥΚΕΑΑΠ με την Περιφέρεια ΑΜ-Θ σαν ένα
πρώτο βήμα. Έγινε πλήρως κατανοητό ότι για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ  το
παραεμπόριο είναι τεράστιο πρόβλημα με ιδιαιτερότητες για την αντιμετώπιση
του, λόγω της ιδιομορφίας των χερσαίων συνόρων, όπου υπάρχουν πολλές πύλες
εισόδου (Βουλγαρία, Τουρκία) και δηλώθηκε από όλους τους συμμετέχοντες η
πολιτική βούληση για την εφαρμογή μεθόδων και ενεργειών, ώστε επιτέλους να
περιορισθεί.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, κ. Μάρκος Δέμπας τόνισε ότι είναι
επιτακτική ανάγκη η καταπολέμηση του παραεμπορίου καθώς αποτελεί μάστιγα
για την περιοχή, παράγει αθέμιτο ανταγωνισμό για τις νόμιμες επιχειρήσεις και
φυσικά τεράστιες απώλειες εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο. Οι τομείς που
πλήττονται κυριότερα είναι η ένδυση, το εμπόριο δερμάτινων ειδών, τα

Enterprise Europe
Network- Στην υπηρεσία
της επιχείρησής σας

Υποστηρίζοντας δυναμικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις να
καινοτομήσουν και να
αναπτυχθούν διεθνώς

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.

 Πρόσβαση σε νέες
αγορές-Εξωστρέφεια

 Πρόσβαση σε
χρηματοδότηση

 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.
Δέσποινα Παρασύρη και στο
info@chamberofkavala.gr

Παρακαλούμε οι επιχειρηματίες που θα ήθελαν να
λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό από το Επιμελητήριο
να μας στείλουν το email τους στο
info@chamberofkavala.gr
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καύσιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα τσιγάρα. Για τον λόγο αυτό
πρότεινε την σύσταση ειδικού σώματος πάταξης παραεμπορίου
που θα δρα σε πύλες εισόδου και που θα περιλαμβάνει άτομα
εκπαιδευμένα & εξειδικευμένα ανά πύλη εισόδου. Οι ομάδες θα
εναλλάσσονται ανά τρεις μήνες στις πύλες εισόδου με άλλη
σύνθεση φυσικών προσώπων, με παρέμβαση στο πρόγραμμα από
το αρμόδιο Υπουργείο. Επιπλέον επεσήμανε ότι πρέπει να υπάρξει
συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων που σχετίζονται με το
εμπόριο και της αστυνομίας ώστε να υπάρξει συντονισμένη
αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.
Άλλες προτάσεις που τέθηκαν από τους φορείς και τους Προέδρους
των Επιμελητηρίων ΑΜΘ ήταν η εγκατάσταση σταθερών σημείων
ελέγχου στα σύνορα σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η εγκατάσταση ηλεκτρονικού-ψηφιακού συστήματος καταγραφής της εισόδου εξόδου οχημάτων που
μεταφέρουν εμπορεύματα καθώς και ο έλεγχος των παραστατικών των εμπορευμάτων, η αναγκαιότητα εκπαίδευσης
του ελεγκτικού μηχανισμού στις σύγχρονες μεθόδους πάταξης του παραεμπορίου, η εγγραφή στον προϋπολογισμό
του κράτους αυξημένου ειδικού κονδυλίου για την πάταξη του παραεμπορίου και της παραοικονομίας, η κατάσχεση
και καταστροφή των παρανόμως διακινουμένων εμπορευμάτων, η αξιοποίηση της δομής του Συντονιστικού Κέντρου
Αντιμετώπισης Παραεμπορίου, η παρέμβαση των ελεγκτικών
μηχανισμών για την αντιμετώπιση της «μαύρης» εργασίας και η
εντατικοποίηση των ελέγχων.
Ο Υπουργός, αφού άκουσε προσεκτικά τις τοποθετήσεις των
παρευρισκομένων, επεσήμανε ότι το Υπουργείο θα είναι αρωγός σε
όλες τις προσπάθειες που γίνονται για την αντιμετώπιση του
προβλήματος καθώς οι ενέργειες για τη σύσταση του φορέα με
σκοπό την πάταξη του παραεμπορίου προχωρούν με γοργούς
ρυθμούς. Επίσης τόνισε ότι το υπουργείο θα συνεργαστεί με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να αντιμετωπιστούν όλα τα
τεχνικά προβλήματα και τα προβλήματα εξοπλισμού που υπάρχουν.
Με το πέρας της σύσκεψης, ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Χρήστος Μέτιος
και ο Πρόεδρος του ΣΥΚΕΑΑΠ Δημήτρης Αυλωνίτης υπέγραψαν κοινή
απόφαση επιχειρησιακής συνεργασίας για την συγκρότηση μικτών
κλιμακίων ελέγχων με στόχο την αντιμετώπιση του παραεμπορίου.

Συνάντηση προέδρου και μελών του ΔΣ του Επιμελητηρίου με τους κ. Κικίλια και
Κουμουτσάκο
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι
πραγματοποιήθηκε χτες το απόγευμα συνάντηση μεταξύ
του προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Μάρκου Δέμπα, μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου και των βουλευτών της Νέας
Δημοκρατίας και Τομεαρχών Άμυνας και Εξωτερικών
αντιστοίχως κ. Βασίλειου Κικίλια και Γεώργιου
Κουμουτσάκου οι οποίοι παρευρέθησαν στην Καβάλα λόγω
της εκδήλωσης του Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών
«Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης». Παρών στην συνάντηση
ήταν και ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης σύμβουλος επικοινωνίας
του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.
Ο πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας έκανε μια συνοπτική
παρουσίαση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
περιοχής μας και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Ακολούθησε συζήτηση για την δυνατότητα
επίλυσης, με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο, των προβλημάτων της περιοχής και την αξιοποίηση της γεωγραφικής
θέσης της περιοχής μας. Ο κ. Κικίλιας και ο κ. Κουμουτσάκος έκριναν ότι τα αιτήματα είναι εύλογα και συμβάλουν
στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
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Συνάντηση του προέδρου του Επιμελητηρίου με μέλη του Ελληνογερμανικού
Επιμελητηρίου
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 4 Ιουλίου,
μεταξύ του προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας κ.
Μάρκου Δέμπα και του  Διευθυντή του
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου κ. Matthias Hoffmann.
Ο κ. Hoffmann επισκέφτηκε το Επιμελητήριο με δύο
Γερμανικές εταιρίες, οι οποίες ενδιαφέρονται να
επενδύσουν στην Β. Ελλάδα, ιδρύοντας ένα παράρτημα.
Πρόκειται για τους κυρίους Hüseyin Cifci, Prodyna AG,
Joerg Weidmann, Exciting AG, και τον κύριο Αναστάσιο
Πατρίκη, Διευθύνων Σύμβουλο της Exciting Hellas EPE.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν να γνωρίσουν την τοπική
αγορά με στόχο να επεκτείνουν την δραστηριότητά τους
στην περιοχή, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και
αναζητώντας γερμανόφωνο προσωπικό.

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 κα. Μαρία Αρβανιτάκη εσωτ. 20, 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.
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.
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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. Σούζη Μαυρομμάτη  (εσωτ. 4) κα.
Μαρία Αρβανιτάκη (εσωτ. 20)

Προγράμματα Χρηματοδότησης
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe
Network, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τα παρακάτω προγράμματα ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας:

Ψηφιακό Βήμα
Η Δράση στοχεύει στη ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες έχουν
κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017 για
να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή/και στην ψηφιακή τους
αναβάθμιση. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών επενδυτικών σχεδίων 5.000 – 50.000 ευρώ. Οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης από 11 Ιουνίου έως 17 Σεπτεμβρίου
2018.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ψηφιακό Άλμα
Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει
τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017, για να
υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια από 55.000 έως 400.000 € που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή/και
στην ψηφιακή τους αναβάθμιση. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών επενδυτικών σχεδίων. Οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης από 11 Ιουνίου έως 17 Σεπτεμβρίου
2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
Η Δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν κλείσει
τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και
την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να ενισχυθούν δαπάνες για
την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης
και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της και για την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης - διαχείρισης
ποιότητας, τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων. Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες
προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς
και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών επενδυτικών σχεδίων 50.000 – 400.000 ευρώ.
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Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης από 27 Ιουνίου μέχρις
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο έως 18 μήνες από την αρχική δημοσίευσή της. Για
περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων του τομέα
Περιβάλλοντος
Η υποστήριξη για την έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση της προετοιμασίας των έργων περιλαμβάνει:

 Μελέτες ωρίμανσης έργων των τομέων μεταφορών και περιβάλλοντος (π.χ. τεχνικές μελέτες έργων υποδομής
μεταφορών, μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας, μελέτες διαχείρισης υδάτων (περιοχής Ασωπού), Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μελέτες διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, τεχνικές και
υποστηρικτικές μελέτες ωρίμανσης έργων δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων,
υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την προετοιμασία των μελετών ωρίμανσης έργων δικτύων αποχέτευσης
και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, κλπ.), υποστηρικτικές μελέτες / προπαρασκευαστικές μελέτες
(π.χ. εκτίμησης απαλλοτριωμένων εκτάσεων) για την υλοποίηση έργων, κλπ.

 Υποστήριξη για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων του Προγράμματος η οποία περιλαμβάνει:
 Τεχνικούς Συμβούλους υποστήριξης (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη

λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη συγκεκριμένων δράσεων/έργων
 Ενίσχυση/ υποστήριξη εμπλεκόμενων στα έργα του τομέα μεταφορών ή/και του τομέα

περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου τους.
Η δράση μπορεί να περιλάβει ακόμη ενέργειες δημιουργίας και λειτουργίας Παρατηρητηρίων (συμπεριλαμβανομένων
και ενεργειών διάχυσης της παραγόμενης πληροφορίας).
Περίοδος υποβολής από 11/7/2018 έως 15/10/2018. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας
18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο oaed.gr για το πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη και
απασχόληση 10.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα
Ειδικότερα εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ η προκήρυξη του προγράμματος και καλεί τις ενδιαφρόμενες επιχειρήσεις να
υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 28/06/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή στο διαδικτυακό τόπο
του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης
10.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. Από τις 10.000 θέσεις, οι 6.000 αφορούν αποκλειστικά πτυχιούχους
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επιχειρηματική πληροφόρηση

Στον προθάλαμο δύο νέα προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου
Εντός του δεύτερου δεκαημέρου του Ιουλίου «τοποθετούν» στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης την
προκήρυξη των δύο καθεστώτων-προγραμμάτων του αναπτυξιακού νόμου (ν.4399/2016) «Συνέργειες και Δικτυώσεις»
και «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ».
Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο προγραμμάτων έχει οριστεί στα 200 εκατ. ευρώ (από 100 εκατ. ευρώ το
καθένα) και αποσκοπούν στην ενίσχυση και τη δημιουργία clusters μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων,
καθώς και στην παροχή κινήτρων για την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών για την παραγωγή καινοτόμων
προϊόντων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Στις μορφές των ενισχύσεων που παρέχουν τα δύο αυτά καθεστώτα περιλαμβάνονται η επιχορήγηση, η επιδότηση
χρηματοδοτικής μίσθωσης, η φορολογική απαλλαγή και η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης
απασχόλησης.
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Δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο καθεστώς έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα επενδυτικά σχέδια που
μπορούν να υποβάλλουν αφορούν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή και στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή
υπηρεσιών, παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών.
Στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες περιλαμβάνονται επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία
ενεργητικού και επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Επίσης, χρηματοδοτείται το μισθολογικό κόστος
των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου,
υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.
Όπως προαναφέρθηκε, τα επενδυτικά σχέδια του συγκεκριμένου καθεστώτος - προγράμματος ενισχύονται με τα
κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της
επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Εφαρμογή Νόμου 4496/2017 για συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
Ο Ελληνικός Οργανισμό Ανακύκλωσης ενημερώνει τους παραγωγούς συσκευασιών ότι υποχρεούνται να σχεδιάζουν,
να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ατομικό ΑΣΕΔ).
Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: α) Στην
αρχή της τήρησης της ιεράρχησης των δράσεων και εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων με κατά προτεραιότητα την
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και εφόσον έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια αυτών την
άλλου είδους ανάκτηση, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4042/2012. β) Στην αρχή της «Διευρυμένης Ευθύνης του
Παραγωγού» σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4042/2012. γ) Στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει» δ) Στην αρχή της
ευθύνης όλων των εμπλεκόμενων οικονομικών παραγόντων, δημόσιων και ιδιωτικών. ε) Στην αρχή της δημοσιότητας
προς τους χρήστες και καταναλωτές ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή αυτού του νόμου
προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος τους ως παράγοντες συμβολής στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ξεκινά η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου
Σε λειτουργία τέθηκε από την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ). Πρόκειται για
ένα « επιχειρησιακό εργαλείο» της περιβαλλοντικής πολιτικής το οποίο μειώνει τη γραφειοκρατία, τον χρόνο αλλά και
το κόστος των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.
Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, ενώ θα εμπεριέχει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή
μίας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.
Σε αυτό θα καταχωρούνται όλα τα στοιχεία ενός έργου, όπως ο Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών
Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η Ανανέωση ή/και Τροποποίηση ΑΕΠΟ, ο
Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) κ.α.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Θερινές εκπτώσεις
Ξεκίνησαν στις 9 Ιουλίου οι καλοκαιρινές εκπτώσεις, οι οποίες θα
τελειώσουν την Παρασκευή 31 Αυγούστου. Με την ευκαιρία της
διενέργειας των θερινών εκπτώσεων, η ΕΣΕΕ με επιστολή της στις
Εμπορικές Ομοσπονδίες και όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους της
χώρας, έδωσε οδηγίες και διευκρινίσεις, για την έναρξη των θερινών
εκπτώσεων όσο και για τη λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη
Κυριακή αυτών.
Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της
παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που
πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική
επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του
συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού
έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη
του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ
στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά
κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
από 2 Ιουλίου 2018 έως 31 Αυγούστου
2018

Δευτέρα 08.00 – 14.00

Τρίτη 08.00 – 14.00 & 18.30 – 21.30
Τετάρτη 08.00 – 14.00
Πέμπτη 08.00 – 14.00 & 18.30 – 21.30
Παρασκευή 08.00 – 14.00 & 18.30 –
21.30

Σάββατο 08.00 – 14.00

Εμπορικός Σύλλογος
Καβάλας www.eskavala.gr
Τηλ. Φαξ: 2510223747 e-mail:
empsykav@otenet.gr
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παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν
επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να
μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η
παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα

ΙΟΒΕ: Η κρίση υπερδιπλασίασε την ανεργία στους πτυχιούχους
Τις σημαντικές επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση ιδίως των πτυχιούχων αναδεικνύει έρευνα του Ινστιτούτου
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Τα ποσοστά ανεργίας στη συγκεκριμένη ομάδα έχουν στο διάστημα 2009 –
2017 υπερδιπλασιαστεί. Παραμένουν ωστόσο τα χαμηλότερα μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, λόγω και της
φυγής πολλών νέων στο εξωτερικό. Από τα ευρήματα της μελέτης προκύπτει ότι τα ποσοστά απασχόλησης και
ανεργίας επιδεινώνονται για όσους αποφοίτησαν πιο πρόσφατα από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ, αυτή τη στιγμή, οι άνεργοι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών ή
διδακτορικών σπουδών ανέρχονται στους 250.000-260.000, ενώ συνολικά, ο αριθμός των πτυχιούχων το 2017 ανήλθε
στα 2,12 εκατομμύρια (το 2001 ήταν 1,18 εκατομμύρια).
Μετά την κρίση -από το 2009 και έπειτα- τα ποσοστά ανεργίας των πτυχιούχων υπερδιπλασιάστηκαν (από 7% σε
17,1% το 2017), παραμένουν ωστόσο τα χαμηλότερα, συγκρίνοντας τα αντίστοιχα ποσοστά με αποφοίτους λυκείου
και δημοτικού. Κάπως πιο εύκολη είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για όσους έχουν
μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, καθώς το ποσοστό ανεργίας έχει διαμορφωθεί περίπου στο 10% το 2017,
έναντι 7% το 2009.

Eurostat: Καταρρέει δημογραφικά η Ελλάδα
Δραματική αριθμητική ανατροπή φαίνεται πως πυροδότησε για τον πληθυσμό της Ελλάδας η οικονομική κρίση, που
πλήττει από το 2010 τη χώρα. Η συρρίκνωση των γεννήσεων, η αύξηση των θανάτων και η αρνητική μετανάστευση,
αναδεικνύουν το δημογραφικό της Ελλάδας σε μέγα εθνικό θέμα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΛΣΤΑΤ, μόνο
το διάστημα 2011-2017 ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 355.000 ανθρώπους και αν το πρόβλημα δεν
αντιμετωπιστεί με την υπευθυνότητα που απαιτείται για το «νούμερο 1» εθνικό πρόβλημα, ο πληθυσμός της Ελλάδας,
το 2050, μόλις που θα αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ανθρώπων.
Επιπλέον, την περίοδο 2001-2011 καταγράφεται μικρή μείωση στους άγαμους και στους έγγαμους, αυξάνεται
σημαντικά ο αριθμός των διαζευγμένων και λιγότερων των χήρων/χηρών, ενώ παρατηρείται μεγάλη αύξηση των
μονοπρόσωπων νοικοκυριών, μικρότερη αύξηση των νοικοκυριών 2-3 ατόμων και μείωση των νοικοκυριών 4 ατόμων.
Είναι, δε, εντυπωσιακή η μείωση των πολύτεκνων οικογενειών.

Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Ονομάτων Ίντερνετ με κατάληξη ελ

Στις 10 Ιουλίου 2018, στις 11:00 ώρα Ελλάδος, ξεκίνησε η λειτουργία του Μητρώου Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .ελ.
Η καταχώρηση ενός ονόματος χώρου με κατάληξη .ελ θα είναι δυνατή για κάθε ενδιαφερόμενο, από την πρώτη μέρα
λειτουργίας του Μητρώου Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .ελ, εφόσον το ζητούμενο όνομα χώρου .ελ δεν είναι ίδιο ή
ομόγραφο με ήδη εκχωρημένο όνομα χώρου με κατάληξη .gr. Πιο συγκεκριμένα, για την προστασία των φορέων ήδη
εκχωρημένων ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr που επιθυμούν να καταχωρήσουν τα αντίστοιχα ονόματα χώρου με
κατάληξη .ελ, θα υπάρξει ένα διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ονομάτων Χώρου
με κατάληξη .ελ κατά το οποίο θα ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

 Ονόματα Χώρου με κατάληξη .ελ το μεταβλητό πεδίο των οποίων είναι ίδιο ακριβώς ή ομόγραφο με το
μεταβλητό πεδίο ήδη εκχωρημένων Ονομάτων Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr εκχωρούνται μόνο
στον Καταχωρούμενο/Φορέα του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr.

 Ονόματα Χώρου με κατάληξη .ελ το μεταβλητό πεδίο των οποίων είναι ίδιο ακριβώς ή ομόγραφο με το
μεταβλητό πεδίο ήδη εκχωρημένων Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .gr όπου το δεύτερο
επίπεδο είναι μη μεταβλητό και εφόσον δεν υπάρχει εκχωρημένο όνομα χώρου δευτέρου επιπέδου με
κατάληξη .gr με το ίδιο ακριβώς ή ομόγραφο μεταβλητό πεδίο, εκχωρούνται στον Καταχωρούμενο/Φορέα
του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .gr που υποβάλει πρώτος δήλωση
καταχώρησης.

 Στην περίπτωση που υπάρχουν εκχωρημένα ομόγραφα Ονόματα Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr
σε διαφορετικούς Φορείς, τότε τα αντίστοιχα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .ελ δεν εκχωρούνται.
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Μετά το πέρας του τριμήνου και συγκεκριμένα στις 10-10-2018 και ώρα 11:00 παύουν να ισχύουν οι παραπάνω
περιορισμοί και κάθε όνομα χώρου με κατάληξη .ελ θα είναι διαθέσιμο προς καταχώρηση για κάθε ενδιαφερόμενο.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταχώρηση ονομάτων χώρου με κατάληξη .ελ περιγράφονται στον Κανονισμό
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ.

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2018-2019
Αναρτήθηκαν την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) οι προσωρινοί πίνακες
Δικαιούχων και Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού
Τουρισμού.
Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης
κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 11.07.2018 και ώρα 11:00
μέχρι την 13.07.2018 και ώρα 23:59. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Δικαιούχων, είτε σαρώνονται
και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την
16.07.2018 και ώρα 13.00.
Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων και τη δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων, θα ξεκινήσει η
υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο θα έχει 12μηνη διάρκεια.
Για να δείτε τους προσωρινούς πίνακες πατήστε εδώ

Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας

Με βάση το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της
Μαθητείας, από τα μέσα του 2016 διετία υλοποιούνται μία σειρά από δράσεις ώστε η ΕΕΚ να επιτελέσει τόσο τον
επαγγελματικό όσο και τον κοινωνικό της ρόλο. Ιδιαίτερη προτεραιότητα έχει δοθεί στη διεύρυνση του θεσμού της
μαθητείας, η οποία από τις πρώτες φάσεις εφαρμογής έχει ήδη κινητοποιήσει σημαντικό αριθμό φορέων του
δημόσιου τομέα, ικανοποιητικό αριθμό επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και έχει θετική απήχηση στις αιτήσεις
συμμετοχής των υποψηφίων σε όλους τους προσφερόμενους τύπους (ή δομές) μαθητείας.
Το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.,
έχει διάρκεια 9 μηνών και περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας διάρκειας 7 ωρών τη εβδομάδα, που
πραγματοποιούνται στο σχολείο και παράλληλα «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – μαθητεία σε
εργασιακό χώρο» διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες σε τέσσερις ημέρες, στον εργοδότη.
Στο αναφερόμενο πλαίσιο κατά το σχολικό έτος 2018-19, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας θα εφαρμόσει
προγράμματα μαθητείας σε ειδικότητες που καλύπτουν βασικούς κλάδους αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας.
Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν για το σχολικό έτος 2018-19 θέσεις μαθητείας θα
πρέπει να προβούν σε αναγγελία των διαθέσιμων θέσεων μαθητείας στο portal του ΟΑΕΔ
(http://www.oaed.gr/angelia-theseon-matheteias) μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2018 χρησιμοποιώντας τους κωδικούς
TAXISNET για την είσοδο τους.
Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα πριν την αποστολή της Απόφασης προτείνεται να  επικοινωνούν με τις Περιφερειακές
Υπηρεσίες (Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) του ΥΠΠΕΘ έτσι ώστε οι
προσφερόμενες θέσεις να μπορούν να αντιστοιχούν σε ειδικότητες στις οποίες υπάρχουν απόφοιτοι στην περιοχή. Για
την περιφέρεια ΑΜΘ ειδικότερα μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Ιωαννίδου Καλλιόπη στο τηλέφωνο
2531083562 ή στο pdeamthr@minedu.gov.gr
Πληροφορίες για τις ειδικότητες του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας δίνονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia

Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως τις 26 Ιουλίου
Μέχρι τις 26 Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων η οποία έληγε στις 30 Ιουνίου.
Η σχετική απόφαση υπεγράφη από την υφυπουργό Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου και δεν προβλέπεται καμία
αλλαγή στις δόσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος από τα φυσικά πρόσωπα, ενώ ο αριθμός των δόσεων για τα
νομικά πρόσωπα θα είναι πέντε αντί για έξι.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η παράταση της φετινής καταληκτικής ημερομηνίας
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υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων αποφασίστηκε κατόπιν εισήγησης της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης και των
οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται επίσης μέχρι την 26η Ιουλίου 2018.
Η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεκτίμησης των γεγονότων ότι εισήχθησαν σημαντικές αλλαγές με το νέο έντυπο Ε3,
ότι το σύστημα για την υποβολή των φετινών δηλώσεων άνοιξε περίπου δεκαπέντε ημέρες αργότερα από πέρυσι και
ότι παρατηρήθηκαν ορισμένες καθυστερήσεις στην ηλεκτρονική καταχώρηση των δηλώσεων τις τελευταίες ημέρες.
Σημειώνεται ότι για τις προθεσμίες καταβολής των δόσεων του φόρου για τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα
και τις νομικές οντότητες εφαρμόζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για τους
αγρότες
Ενεργοποιήθηκε η νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, η οποία, μεταξύ
άλλων, προσφέρει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και από κατ’ επάγγελμα αγρότες. Η ρύθμιση αφορά οφειλές
έναντι της ΑΑΔΕ, ασφαλιστικών ταμείων ΕΦΚΑ (κυρίως ΟΓΑ) και τραπεζών υπό εκκαθάριση (κυρίως πρώην Αγροτική
Τράπεζα, Συνεταιριστικές, ΤΤ, FBB, Probank, Proton κλπ).
Η ρύθμιση των αγροτικών χρεών μπορεί να περιλαμβάνει:

 100% διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων
 διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη ο

Νόμος για τα πανωτόκια και οι ισχύουσες υποθήκες (κατόπιν ελέγχου)
 διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων δημοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας
 αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις, βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες

δαπάνες διαβίωσης
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Νέο Π.Δ. για τις χρήσεις γης- Τι αλλάζει
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 29/06/2018 - Αριθμός Φύλλου 114) το νέο Προεδρικό
Διάταγμα των χρήσεων γης το οποίο προσδιορίζει το εύρος και περιεχόμενο των κατηγοριών χρήσεων γης, που θα
εφαρμόζονται εφεξής από τον πολεοδομικό σχεδιασμό για την οργάνωση και λειτουργία των οικιστικών κέντρων της
χώρας αλλά και του εξωαστικού χώρου.
Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, «με το νέο Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) των χρήσεων γης προσαρμόζονται στη σύγχρονη
πραγματικότητα οι προβλέψεις του προηγούμενου ΠΔ (166/Δ’) και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που
δημιούργησε ο παλιός νόμος 4269/2014.
Με την κατάργηση του νόμου και την αντικατάσταση του από το παρόν σε ό,τι αφορά στις χρήσεις γης (και από το ν.
4447/2016 σε ό,τι αφορά στο σύστημα χωρικού σχεδιασμού) επαναφέρεται η κανονικότητα τόσο ως προς τον ρόλο
που διαδραματίζει ο πολεοδομικός σχεδιασμός στην υλοποίηση της πολιτικής χρήσεων γης, όσο και ως προς τον
προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το ΣτΕ των κατηγοριών χρήσεων γης, στη βάση προσαρμογής και εξειδίκευσης
στις ιδιαιτερότητες, ανάγκες και επιλογές των τοπικών κοινωνιών.
Το νέο σύστημα κατηγοριοποίησης των χρήσεων γης ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και νέες ανάγκες
έχοντας ως βασικούς άξονες τη διατήρηση της ζωντάνιας και συνοχής των ελληνικών πόλεων, τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη της σημασίας του εξωαστικού χώρου.
Επίσης, στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας των ελληνικών πόλεων και της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους,
στην οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με τρόπο ώστε να μειώνονται οι δυσλειτουργίες και οι
συγκρούσεις που απορρέουν από την ανάμιξη ασύμβατων μεταξύ τους χρήσεων

Σε ισχύ και φέτος η πληρωμή τελών κυκλοφορίας με τον μήνα
Νωρίτερα από πέρυσι θα ισχύσει φέτος η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών (ψηφίστηκε πέρυσι από
τη Βουλή) με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους Ι.Χ και μοτοσυκλετών να καταβάλουν μέρος από τα
ετήσια τέλη κυκλοφορίας με βάση έναν ή περισσότερους μήνες που θα κινήσουν το όχημά τους και όχι για ολόκληρο
το έτος.
Ειδικότερα:
- εάν η άρση ακινησίας του οχήματος θα είναι για ένα μήνα ο κάτοχος του θα καταβάλει τα αναλογούντα τέλη
κυκλοφορίας που έχουν καθοριστεί για το όχημά του για δύο μήνες του έτους (δηλαδή 2/12)
- εάν η άρση ακινησίας θα είναι για 3 μήνες θα πληρώσει αναλογικά τα 4/12 της ετήσιας
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αξίας των τελών κυκλοφορίας.
- εάν η άρση ακινησίας θα είναι για το υπόλοιπο του έτους θα πληρώσει τα υπόλοιπα δωδέκατα των μηνών που
απομένουν μέχρι το τέλος του χρόνου συν 2/12 επί των αναλογούντων ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
Η άρση ακινησίας του οχήματος για ένα ή περισσότερους μήνες εντός του χρόνου θα γίνεται μετά από έγγραφο
αίτημα του κατόχου του οχήματος στην εφορία όπου έχει ήδη καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας. Ο υπολογισμός
θα γίνεται με βάση ολόκληρο το μήνα ασχέτως εάν αυτός υποβάλλει το αίτημα στην αρχή, το μέσον ή το τέλος του
μήνα.
Εάν ο κάτοχος ενός οχήματος δεν επιστρέψει τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος εμπρόθεσμα (μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που λήγει η προθεσμία της άρσης ακινησίας του οχήματος) θα πληρώσει εις
διπλούν τα τέλη κυκλοφορίας που του αντιστοιχούν για ολόκληρο το έτος.

Υπηρεσία αναζήτησης βασικών στοιχείων μητρώου επιχειρήσεων
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι, στις 6 Ιουλίου 2018, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η
διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων», στο δικτυακό
τόπο www.aade.gr (στην ενότητα «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις» - «Φορολογικές Υπηρεσίες»).
Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορούν να αναζητούν βασικές πληροφορίες προκειμένου να διακριβώσουν τη
φορολογική ή την επαγγελματική υπόσταση άλλων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων ή
φορολογουμένων/φυσικών προσώπων, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
H υπηρεσία στοχεύει στην προστασία των φορολογουμένων και τη διασφάλιση των συναλλαγών, με την
καταπολέμηση της έκδοσης πλαστών και εικονικών στοιχείων από φορολογικά ανύπαρκτα πρόσωπα. Παρέχεται
κατόπιν γνωμοδότησης της Α.Π.Δ.Π.Χ. (με αριθ. 1/2011) και σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3842/2010
Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει καθώς και το εδάφιο (ι) του άρθρου 17 - Διαφύλαξη πληροφοριών - Απόρρητο του ν. 4174/2013 περί
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Πρόκειται για ουσιαστική αναβάθμιση προϊσχύουσας παρεμφερούς υπηρεσίας, που συνίσταται στην επικαιροποίηση
των Όρων Χρήσης της και στον εμπλουτισμό της με νέες δυνατότητες, όπως το καθεστώς Φ.Π.Α. και η προβολή
ιστορικού, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQs) για την υποβοήθηση των χρηστών.
Διευκρινίζεται ότι η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει πληροφόρηση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για βασικά στοιχεία μητρώου και όχι
στοιχεία εισοδημάτων ή άλλου τύπου οικονομικά ή περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων.

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.

Με τη δήλωση ΦΠΑ η καταβολή του τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των
ακαθαρίστων
Με το νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I»] που κατατέθηκε στη Βουλή και
πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 193 αυτού, ορίζεται ότι, οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους
επί των ακαθαρίστων εσόδων, εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την κείμενη
νομοθεσία δήλωση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «TAXISnet» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. Ο τρόπος
υλοποίησης της ως άνω διαδικασίας καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη των τελών μέσω αυτής
καθορίζονται με κ.υ.α.

ΑΑΔΕ: Στη δημοσιότητα τα ονόματα όσων χρωστούν πάνω από 150.000€
Τα ονόματα 9.332 φυσικών προσώπων και 14.581 νομικών προσώπων οφειλετών του δημοσίου ή φορέων κοινωνικής
ασφάλισης με βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 150.000 ευρώ αναρτήθηκαν την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για οφειλές η καταβολή των οποίων καθυστερεί για χρονικό διάστημα
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μεγαλύτερο του έτους. Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες ειδοποιήθηκαν με e mail από την ΑΑΔΕ για την τακτοποίηση των
οφειλών τους αλλά δεν ανταποκρίθηκαν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ.
Η συγκεκριμένη κίνηση της ΑΑΔΕ εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών,
εμπέδωσης της φορολογικής δικαιοσύνης έναντι των συνεπών φορολογουμένων, καθώς και φορολογικής
συμμόρφωσης. O ιστότοπος της ΑΑΔΕ με τα ονόματα των οφειλετών βρίσκεται στη διεύθυνση: www.aade.gr.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ εξαιρούνται οι περιπτώσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί στον οφειλέτη
ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του και με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι
συνεπής με τους όρους της, καθώς και όταν έχει χορηγηθεί αναστολή καταβολής των οφειλών του.
Επίσης, ακολουθώντας σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εξαιρούνται οι
οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα), των οποίων η οριστικοποίηση της οφειλής δεν έχει τελεσιδικήσει μέχρι σήμερα.
Ενδεικτικά στα φυσικά πρόσωπα ο μεγαλύτερος οφειλέτης που καταγράφεται είναι με 472.467.269 ευρώ και
ακολουθεί οφειλέτης με 245.308.219 ευρώ ενώ στα νομικά πρόσωπα υπάρχει εταιρεία που οφείλει 9.807.940.634
ευρώ.
Τα ονόματα είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ https://www.aade.gr/dl_assets/dos/ofeilfp2018_1.html
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ https://www.aade.gr/dl_assets/dos/ofeilnp2018_1.html

Εγχειρίδιο ενημέρωσης εισαγωγέων-εξαγωγέων, με απαλλαγές από επιβαρύνσεις
(Ιούλιος 2018)
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στα πλαίσια της στρατηγικής της για την αναβάθμιση της ποιότητας
της εξυπηρέτησης των οικονομικών φορέων και των πολιτών από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εκδίδει
επικαιροποιημένο το «Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εισαγωγέων – Εξαγωγέων με απαλλαγές από επιβαρύνσεις», για την
παροχή ορθής, έγκυρης και ακριβούς πληροφόρησης στους οικονομικούς φορείς και στους εν γένει
συναλλασσόμενους, σε θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών της. Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο πατώντας εδώ

Enterprise Greece- Χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγές
Η Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.- Enterprise Greece παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την
προώθηση των εξαγωγών και πιο συγκεκριμένα α) Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές προϊόντος. β) Πώς να τιμολογήσετε το
προς εξαγωγή προϊόν σας. γ) Πώς να εξάγετε μέσω τρίτων. δ) Πώς να διεισδύσετε σε ξένες αγορές ε) Πώς να
προωθήσετε το προϊόν σας σε ξένες αγορές. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Διεθνή

«Μια Ευρώπη που προστατεύει»
Τη φράση «μια Ευρώπη που προστατεύει» (και στα ελληνικά), επανέλαβε η Αντρέα Ικιτς-Μπεμ, αναφερόμενη στις
προτεραιότητες της αυστριακής προεδρίας.
Η πρέσβης της Αυστρίας στην Αθήνα κατέστησε σαφές ότι για τη Βιέννη η ασφάλεια στην Ευρώπη και η μάχη, όπως
είπε, κατά της παράνομης μετανάστευσης, αποτελούν απόλυτες προτεραιότητες.
«Οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν μια Ευρώπη που προστατεύει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας και θα δείτε ότι
αντανακλάται σε διάφορα πράγματα. Καταρχάς, η Ευρώπη που προστατεύει αντικατοπτρίζεται στην ασφάλεια και τη
μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης», τόνισε.
Την εκδήλωση και τη σχετική συζήτηση συνδιοργάνωσαν η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
«Είμαστε δίπλα στην προεδρία, μαζί, να κάνουμε την προεδρία πετυχημένη, για τους Ευρωπαίους πολίτες και δη για
τους Έλληνες πολίτες», είπε ο Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα.
«Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Ξεχώρισε το μεταναστευτικό - προσφυγικό, ως ένα θέμα που έχει ήδη απειλήσει
σοβαρά την εσωτερική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλώντας διασπαστικές τάσεις, δυστυχώς», πρόσθεσε ο
Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
Η αυστριακή διπλωμάτης εκτίμησε πως η κρίση κλόνισε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς
και ότι οι Βρυξέλλες πρέπει να έρθουν πιο κοντά στον πολίτη.
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Ελληνικές Επενδύσεις στην Τουρκία 2018
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σας ενημερώνει ότι παρόλα τα πολιτικά προβλήματα που
υπάρχουν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις, όπως πάντα μπροστάρηδες και
πιστεύοντας στις αγορές, έκαναν ένα επιπλέον βήμα αυξάνοντας τις συνολικές επενδύσεις τους στην Τουρκία.
Το Δεκέμβριο του 2017, το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν επενδύσει στην Τουρκία, έφτασαν τις 754,
αυξήθηκαν δηλαδή κατά 45%, αριθμός που αποτυπώνεται σε 250 εταιρίες επιπλέον στο χρονικό διάστημα μεταξύ
2016- 2017.
Οι κύριοι τομείς στους οποίους επενδύουν οι ελληνικές εταιρίες είναι οι κάτωθι:

 Γενικό Εμπόριο
 Φυσικό Αέριο
 Επικοινωνίες
 Real Estate
 Κατασκευές
 Ξενοδοχεία
 Μεταφορές
 Τρόφιμα
 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, κλπ.

Ζητήσεις και Προσφορές
Το Επιμελητήριο Καβάλας, ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe
Network, στα πλαίσια προώθησης επιχειρηματικών συνεργασιών, έλαβε τις παρακάτω 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
1. Ιταλική εταιρεία που παράγει αντλίες φίλτρων για γαλβανικές και χημικές διεργασίες αναζητά συνεργασίες /

έναρξη εταιρικών σχέσεων με εταιρείες που παράγουν και πωλούν αντλίες φίλτρων για τον γαλβανικό τομέα.
2. Ισπανική εταιρεία κατασκευής κεραμικών πλακιδίων ζητά συνεργάτες για τη διάθεση των εμπορευμάτων της

Προσφορές
1. Ισραηλινή εταιρεία προσφέρει ψυκτικούς θαλάμους για κλιματισμό εμπορικής χρήσης για συνεργασία βάσει

συμφωνίας παροχής υπηρεσιών διανομής (BOIL20180605001).
2. Ρώσικη εταιρεία με εξειδίκευση στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο οικολογικών καθαριστικών για τρόφιμα,

οικολογικά καλλυντικά και προϊόντα καθαρισμού οικιακής χρήσης ζητάει συνεργάτες στο εξωτερικό για
συνεργασία διανομής των προϊόντων της.

Εκθέσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe
Network, σας ενημερώνει ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής της σε μια σειρά από εκθέσεις
για το έτος 2019
Σκοπός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την παρουσία της σε ευρέως αναγνωρισμένες
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 το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής για την ενοικίαση ομαδικού περιπτέρου.  Το
υπόλοιπο αυτής, το ύψος του οποίου θα εξαρτηθεί από το ποσοστό  συμμετοχής των επιχειρήσεων,  θα επιβαρύνει
τους εκθέτες.
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Για την επιλογή των υποψηφίων, θα πρέπει τα αγροτικά προϊόντα, όπως, κατεψυγμένα κρέατα-ιχθυρά,
γαλακτοκομικά, φρέσκα τρόφιμα, ψωμί & αρτοσκευάσματα, βιολογικά τρόφιμα, αφεψήματα, κρέας &
κρεατοσκευάσματα, gourmet, delicatessen κ.α. να έχουν παραχθεί εντός της Περιφέρειας, ή η δραστηριότητα της
επιχείρησης να εμφανίζει συμβολή στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Επισημαίνεται ότι,
1. θα δοθεί προτεραιότητα σε συνεταιρισμούς, συλλόγους, ομάδες παραγωγών.
2.  θα εκπροσωπηθούν όσο το δυνατό περισσότερες Περιφερειακές ενότητες.

Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που ενδιαφέρονται για συμμετοχή με το περίπτερο της
Περιφέρειας, καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και τις 27/07/2018 με υποβολή σχετικής αίτησης
(ακολουθεί συνημμένα) στο γραφείο του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: antipagro@pamth.gov.gr
Δεν θα γίνονται δεκτές, ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς τη σφραγίδα της επιχείρησης.
Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. τηλ:
2541350105 ή 2531350443
Πρόγραμμα Προβολής Αγροδιατροφικών Προϊόντων ΠΑΜΘ –έτος 2019

1. FRUITLOGISTICA, έκθεση φρούτων και λαχανικών στο Βερολίνο 6-8 Φεβρουαρίου 2019
www.fruitlogistica.de

2. DETROP BOUTIQUE - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ, 02-04 Μαρτίου 2019 Θεσσαλονίκη
http://detropboutique.helexpo.gr/el

3. FOOD EXPO 2019 16 – 18 Μαρτίου 2019 METROPOLITAN EXPO ΑΘΗΝΑ www.foodexpo.gr
4. ANUGA 2019, 05-09 Οκτωβρίου 2019 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ www.anuga.com
5. 6η ΕΞΠΟΤΡΟΦ, Έκθεση τροφίμων και ποτών 01-04 Φεβρουαρίου 2019 ΑΘΗΝΑ  (ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ –

ΕΛΛΗΝΙΚΟ). www.expotrof.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

•4η Γιορτή Αριστοτελικών & Αθωνικών Γεύσεων στην παραλία Ιερισσού | 2-5 Αυγούστου 2018
•Γενική Έκθεση Νέας Προποντίδας 2018 στη προβλήτα Νέων Μουδανιών | 8-12 Αυγούστου 2018
•53η Πανελλήνια έκθεση Χειροτεχνίας & Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής στη Ρόδο| 10-23 Αυγούστου 2018
•Διεθνής Έκθεση Φυσικών και Βιολογικών Προϊόντων "NATURAL AND ORGANIC PRODUCTS ASIA" στο Hong Kong |
29 – 31 Αυγούστου 2018.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
•«Διεθνείς εμπορικές θεματικές εκθέσεις στην Κένυα» Σεπτέμβριος 2018.
•Διεθνής Έκθεση Κατασκευαστών, Προμηθευτών και Καταναλωτών ειδών Χάρτου "Tissue World Istanbul 2018"
στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας | 4 - 6 Σεπτεμβρίου 2018.
•Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης|8-16 Σεπτεμβρίου 2018
•"CNR FOOD ISTANBUL", "EDT EXPO ISTANBUL" και "CNR AMBALAJ" στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας | 5 - 8
•Διεθνής Έκθεση Αθλητικού Εξοπλισμού "SPORTS WEEK 2018" στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας | 13 - 16
Σεπτεμβρίου 2018.
•11η Διεθνής Έκθεση Ηλεκτρισμού, Φωτισμού και Εγκατάστασης "ISTANBUL LIGHT 2018" στην Τουρκία | 19 - 22
Σεπτεμβρίου 2018.
•AGROfest Στερεάς Ελλάδας στη Λιβαδειά|19-23 Σεπτεμβρίου 2018
•Athens Home Expo 2018 στην Αθήνα| 19-23 Σεπτεμβρίου 2018

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
•Από τον ΣΕΒ και το ΕΒΕΑ | Επιχειρηματική Αποστολή στην Βηρυτό | 2-4 Οκτωβρίου 2018.
•Market Expo από την ROTA στην Αθήνα | 5 - 7 Οκτωβρίου 2018.
•Energy Expo & Forum 2018, Second Edition στα Τίρανα| 5-6 Οκτωβρίου, 2018
•Παγκύπρια Αγροτική - Γεωργική και έκθεση Κήπου "AgroExpo" | 5 - 7 Οκτωβρίου 2018.
• 26η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ «KAVALAEXPO 2018» | 5-9 Οκτωβρίου 2018.
•"FoodPanorama Expo και Οινογεύσεις 2018" στην Κύπρο | 8-9 Οκτωβρίου 2018.
•16η Διεθνής Έκθεση Συσκευασιών Μηχανημάτων, Εκτυπώσεων & Logistics “Syskevasia” στην Αθήνα Metropolitan
Expo|12-15 Οκτωβρίου 2018
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Επισκεφθείτε την σελίδα
του Επιμελητηρίου

Καβάλας www.kcci.gr

Έγκαιρη και Έγκυρη
Πληροφόρηση

•16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γαστρονομίας και Οίνου και Έκθεση Τουρισμού, Πολιτισμού, Γαστρονομίας και Οίνου
στην Αθήνα | 19-21 Οκτωβρίου 2018.
•Textile, Leather and Fashion Industry Fair 2018, First Edition στα Τίρανα |19-20 Οκτωβρίου, 2018
•33η Διεθνής έκθεση Κοσμήματος, Ωρολογίων, Πολύτιμών Λίθων, Μηχανημάτων & Εξοπλισμού “Kosmima 2018”
στη Θεσσαλονίκη|20-22 Οκτωβρίου 2018
•”Sial” Έκθεση Τροφίμων στο Παρίσι |21-25 Οκτωβρίου 2018
•Διεθνής Έκθεση Τουρισμού "GRAND TOURIST EXPO 2018" στις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ στα Ιωάννινα | 25 - 28
Οκτωβρίου 2018.
•Grand Tourist Expo 2018 στα Ιωάννινα| 25-28 Οκτωβρίου 2018
•Construction Trade fair, Architecture and Urban Planning 2018, First Edition στα Τίρανα| 26-28 Οκτωβρίου, 2018

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
•1η Διεθνής Έκθεση Εισαγωγών Κίνας- "1st CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO" στην Σαγκάη|5 - 10 Νοεμβρίου
2018.
•Διεθνής Εμπορική Έκθεση για την Τεχνολογία Φωτισμού και Αυτοματισμούς Κτιρίων "interlight MOSCOW" στη
Μόσχα | 6-9 Νοεμβρίου 2018.
•Regional Conference “Water Supply and Natural Resources ” SHUKALB & SHUKOS, Sixth Edition στα Τίρανα| 7-9
Νοεμβρίου, 2018
•34η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia» και Διεθνής Έκθεση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού «Hotelia» στη
Θεσσαλονίκη |9-11 Νοεμβρίου 2018
•Η 6η έκθεση «MEAT and GRILL DAYS 2018» στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo | 10 - 12 Νοεμβρίου 2018.
•Διεθνής Έκθεση Φυσικών και Βιολογικών Προϊόντων στη Σουηδία | 14 - 15 Νοεμβρίου 2018.
•Έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού και ανακαίνισης Expohotel στο Π. Φάληρο | 17-19 Νοεμβρίου 2018.
•EXPO Εστίαση στο Π. Φάληρο | 17-19 Νοεμβρίου 2018.
•16η Διεθνής Έκθεση Middle East Organic and Natural Products Expo Dubai στη Μέση Ανατολή | 18-20 Νοεμβρίου
2018.
•Έκθεση "eCommerce Expo 2018" στο Ζάππειο Μέγαρο | 24 και 25 Νοεμβρίου 2018.
•4η Grecka Panorama | 3η GREEK FOOD SHOW – Βαρσοβία Πολωνία | 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2018.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
•Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών "FOODPANORAMA" στην Κύπρο | 8-9 Δεκεμβρίου 2018.
•International Art Fair 2018 στα Τίρανα|15-16 Δεκεμβρίου, 2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
•"6η ΕΞΠΟΤΡΟΦ και ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ" στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας | 1-4 Φεβρουαρίου 2019.


