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Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018 

26η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 

KAVALAEXPO 2018,              

5-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου 
Καβάλας είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι διοργανώνει και 
φέτος, όπως και κάθε χρόνο, την Διεθνή Έκθεση «KAVALAEXPO 2018» στα πλαίσια 
στήριξης της 
επιχειρηματικότητας, 
προώθησης των ποιοτικών 
τοπικών προϊόντων, 
ενίσχυσης της εξωστρέφειας 
και της καινοτομίας. Φέτος το 
Επιμελητήριο Καβάλας 
γιορτάζει τα 100 χρόνια από 
την ίδρυσή του. Η φετινή 
είναι η 26η χρονιά 
διοργάνωσης της έκθεσης 
KAVALAEXPO η οποία 
αποτελεί θεσμό για την περιοχή μας και θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 9 
Οκτωβρίου 2018 στο Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Καβάλας 
«Απόστολος Μαρδύρης» στην Νέα Καρβάλη Καβάλας. Παράλληλα με την 
έκθεση, για ακόμα μια χρονιά, διοργανώνεται το Φεστιβάλ Βιομηχανικής 
Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αν. Μακεδονίας 
& Θράκης, Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δώσει νέες ευκαιρίες και 
προοπτικές στις επιχειρήσεις τόσο της ευρύτερης περιοχής όσο και σε επιχειρήσεις 

του εξωτερικού. 

Η φετινή διοργάνωση της 

«KAVALAEXPO 2018»  θα 

περιλαμβάνει δράσεις με 

σκοπό την ενίσχυση των 

επιχειρηματικών συνεργασιών. 

Στα πλαίσια αυτής της 

διοργάνωσης θα προσκληθούν 

επιχειρηματικοί φορείς και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα από τις Βαλκανικές χώρες. 

Παρακαλούμε να μας δηλώστε έγκαιρα, τη συμμετοχή σας στην Έκθεση μέχρι την 
Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σας 
ευχαριστούμε και σας αναμένουμε να σας καλωσορίσουμε στην  «KAVALAEXPO 
2018». H συμμετοχή σας είναι καθοριστική για την επιτυχία της φετινής 

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 

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


διοργάνωσης καθώς και της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου μας.         

Η έκθεση διοργανώνεται υπό την αιγίδα, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουρισμού, του 
Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας, του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.                                                                               

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 222212, κα Σ. 
Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) κα Α. Μάρκου  (εσωτ. 13), κα. Δ. Παρασύρη (εσωτ.11)  και στην ιστοσελίδα www.kcci.gr 

Δραστηριότητες Διοίκησης 
Εκδήλωση Παρουσίασης Προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ, «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» και 
«ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ»  

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών 

εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & 

ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον 

ΕΦΕΠΑΕ, το  Επιμελητήριο Καβάλας σε 

συνεργασίας με τη Διαχειριστική Έργων Στήριξης 

ΜΜΕ – Οικονομική Συμβουλευτική ΑΜΘ (ΔΕΣΜ-ΟΣ 

ΑΜΘ), Εταίρο του  Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρμόδια για την 

περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

διοργάνωσε, στις 2 Αυγούστου 2018,  ανοικτή 

ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των 

δράσεων του ΕΠΑνΕΚ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» και 

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ». 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προκήρυξης των Δράσεων 

Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα, στόχος των οποίων είναι η ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης της 

ελληνικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων. Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και 

λειτουργία, εξοπλισμού πληροφορικής, κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια 

λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού, όπως επίσης και κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από 

τρίτους (hosting, παρουσία στα Social media κλπ). Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού 

σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€ για το Ψηφιακό Βήμα και από   55.000€   έως   400.000€   για   το   

Ψηφιακό   Άλμα,   ενώ   το   ποσοστό   δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50% και στις δύο Δράσεις. 

Η Δημόσια Δαπάνη και των δύο Δράσεων συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τις δράσεις, να 

απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν 

πλήρεις αιτήσεις. 

Σεμινάρια 

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που 
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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 2018). 
Ειδικότερα, τα σεμινάρια  κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
Κ.Ν.Υ.Α.Ε: 
Β’ Κατηγορίας: για όσους πληρούν τις  απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών και δωρεάν για 
τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας, με πληρωμένες τις συνδρομές  του τρέχοντος έτους και του ΓΕΜΗ, και  100€ για 
τα μη μέλη.  
Γ’ Κατηγορίας: για εργοδότες που οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, διάρκειας 10 ωρών  
και είναι δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας με πληρωμένες τις συνδρομές του τρέχοντος έτους, ενώ 
έχει κόστος 50€ για τα μη μέλη.  
Με την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση λαμβάνει προσωρινό πρωτόκολλο από το Επιμελητήριο Καβάλας 
προκειμένου να είναι καλυμμένο σε πιθανό έλεγχο έως ότου υλοποιηθεί το πρόγραμμα. 
Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα απονέμονται από το Επιμελητήριο Καβάλας. 
Για περισσότερες πληροφορίες  παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Καβάλας Enterprise Europe 
Network, τηλ. 2510 222212 κα Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και κα. Μαρία Αρβανιτάκη (εσωτ. 20), και στο 
info@chamberofkavala.gr 

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων-Νέες 

προδιαγραφές 
Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network  σας ενημερώνει ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών  έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό 
τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 
14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.  
Αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, 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,  κα. Σούζη Μαυρομμάτη  (εσωτ. 4), κα. Μαρία 
Αρβανιτάκη (εσωτ. 20) και στο info@chamberofkavala.gr 

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

Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 8/8/2018 - 14/9/2018, ώρα 13:00 

Ψηφιακό Βήμα 
Ψηφιακό βήμα 
Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 11/6/2018 - 2/10/2018, και ώρα 16:00 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Ψηφιακό Άλμα 
Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια 
προϋπολογισμού άνω των 55.000 ευρώ που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή / και την ψηφιακή τους 
αναβάθμιση. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 11/6/2018 - 2/10/2018, και ώρα 16:00 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός 
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους 
και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης.   
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 27/6/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

Συνεργασία για την παραγωγικότητα της γεωργίας και την προστασία του 
περιβάλλοντος (Μέτρο 16) 
Ανάπτυξη της συνεργασίας, με στόχο την μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, 
την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών προς όφελος της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης 
των αναγκών της αγοράς του αγροτικού τομέα, του παραγωγού και του καταναλωτή και τη μείωση του κόστους 
παραγωγής στον αγροτικό τομέα και στον τομέα των τροφίμων.   
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 6/6/2018 - 3/9/2018 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ 

 
Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης επιχειρήσεων των κλάδων 
παραγωγής ηλεκτρονικών & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 
Υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων  για να υλοποιήσουν έργα ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και 
υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και αφορούν σε 
επενδύσεις στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους Παραγωγής Ηλεκτρονικών & 
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Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περίοδος υποβολής: 3/7/2018 - 4/9/2018 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ 
 

Επιχειρούμε Έξω 

Προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική 
δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 18/1/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ 
 

Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών 

επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και 

καταστροφικών συμβάντων 

Παροχή δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την προστασία 
των καλλιεργειών από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 23/4/2018 - 18/9/2018 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ 
 

Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα 

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές. Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με 
φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 2/4/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ 
 

Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στον τομέα της γεωργίας και 

κτηνοτροφίας - Παράταση 

Παροχή οικονομικής στήριξης σε νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και μέχρι και 
την υποβολή της αίτησης στήριξης έχουν αναγνωριστεί επίσημα. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 8/1/2018 - 7/9/2018 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ 
 

Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια 
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Ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία θα 
περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια 
βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει νέες 
βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 2/10/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ 
 

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 
Ανακοινώθηκε η απόφαση αναστολής της προθεσμίας δικαιώματος άσκησης/υποβολής ενστάσεων, όπως αυτή 
προβλέπεται στο Κεφ. Ι.1.10.4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Νεοφυής 
Επιχειρηματικότητα», επί αποφάσεων που θα εκδοθούν από την έκδοση της παρούσας έως και την 31η Αυγούστου, 
κατ' αναλογική εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Κατά 
συνέπεια η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η 20η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη. 
 

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον 
εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» 
 
Ανακοινώθηκε η απόφαση αναστολής της προθεσμίας δικαιώματος άσκησης/υποβολής ενστάσεων, όπως αυτή 
προβλέπεται στο Κεφ. Ι.1.10.4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση 
Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», επί 
αποφάσεων που θα εκδοθούν από την έκδοση της παρούσας έως και την 31η Αυγούστου, κατ' αναλογική εφαρμογή 
της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Κατά συνέπεια η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η 20η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη. 
 

Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης «Νεοφυής 

Επιχειρηματικότητα» 
Ανακοινώθηκε ο Οριστικός κατάλογος επιχειρηματικών σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση 
«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». 
Ο Οριστικός κατάλογος επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης περιλαμβάνει: 
- Τη τελική βαθμολογική κατάταξη, των πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι (5.626) υποβληθεισών αιτήσεων 
χρηματοδότησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησής τους, ανά ομάδα 
περιφερειών (Παράρτημα Ι της Απόφασης).  
- Την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι (4.456) επιχειρηματικών σχεδίων, με 
συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 250.345.819,77 ευρώ (Παράρτημα ΙΙ της Απόφασης). 
- Την κατάρτιση Οριστικού Πίνακα με χίλια εκατόν εβδομήντα (1.170) επιχορηγούμενα (ενταγμένα) επιχειρηματικά 
σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 66.630.421,86 ευρώ (Παράρτημα ΙΙΙ της Απόφασης).  
Η παρούσα απόφαση αφορά σε οριστική απόφαση απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση.  
Η προθεσμία δικαιώματος άσκησης/υποβολής ενστάσεων είναι απο την ημερομηνία οριστικής απόφασης έως 20 
Σεπτεμβρίου 2018. 

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.
 

ΟΑΕΔ: Εννέα προγράμματα απασχόλησης ανοιχτά για αιτήσεις 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, τα «προγράμματα που είναι ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων» 

είναι τα ακόλουθα: 

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση 

στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. Οι 6.000 θέσεις 

εργασίας αφορούν αποκλειστικά εγγεγραμμένους ανέργους, πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και οι υπόλοιπες 4.000 θέσεις αφορούν εγγεγραμμένους ανέργους λοιπών 
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εκπαιδευτικών βαθμίδων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. 

Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο 

όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Ωφελούμενοι -με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας 18-29 ετών- του προγράμματος είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο 

μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι 

στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, και άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο 

ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας ημέρας πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια 

ΚΠΑ2, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 28 Ιουνίου 2018. 

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις 

νέων, ηλικίας έως 35 ετών, που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε 

αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν 

απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για την πρώτη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους 

απασχόλησης. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του 

ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 18 ετών 

και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από 

την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2. Ξεκίνησε στις 17 Ιανουαρίου 2018. 

3. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. Από τις 15.000 

θέσεις, οι 5.000 αφορούν αποκλειστικά εγγεγραμμένους ανέργους δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης 

(ΚΕΑ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και 

γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. Έναρξη 21 

Νοεμβρίου 2017. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται: α) στο ποσό των 15 ευρώ για την 

πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών 

μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25 ημερών τον μήνα, β) στο ποσό των 18  

ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον δώδεκα μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25 ημερών τον 

μήνα, γ) στο ποσό των 22 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος 

Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), χωρίς τα κατώτατα χρονικά όρια ανεργίας των δύο προηγούμενων περιπτώσεων (1, 2) και όχι 

πέραν των 25 ημερών τον μήνα, δ) στο ποσό των 15 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων, ηλικίας 30 έως 

49 ετών, ωφελούμενων του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής». 

Ξεκίνησε στις 21 Νοεμβρίου 2017. 

4. Πρόγραμμα για την απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες 

ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. Το 

πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν 

τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την 

απασχόληση ΑμεΑ. Ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2017. 

5. Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της 

σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση  εξαρτημένης εργασίας. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 

οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 

που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και   απασχολούν αμειβόμενους εργαζόμενους με 

Δελτία Παροχής Υπηρεσιών. Ξεκίνησε 25 Οκτωβρίου 2017. 

6. Πρόγραμμα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του 

Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 

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


55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών. Η 

διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον δώδεκα μήνες, 

ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του 

μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως. 

Ξεκίνησε στις 5 Σεπτεμβρίου 2017. 

7. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση σε θέσεις πλήρους απασχόλησης 

10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι 

άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόµατος µακροχρόνιων ανέργων, εφόσον αποφασίσουν να 

µετατρέψουν το επίδοµα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». Το πρόγραµµα επιχορηγεί 

για 12 µήνες εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που απασχολούν έως 10 άτοµα σε πλήρη απασχόληση και ενδιαφέρονται 

να προσλάβουν δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης». Ξεκίνησε στις 27 Μαρτίου 2017. 

8 – 9. Δύο προγράμματα για την πρόσληψη σε θέσεις πλήρους απασχόλησης συνολικά 15.000 ανέργων, ηλικίας άνω 

των 50 ετών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Κοινωνικούς 

Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα. Οι 5.000 θέσεις αφορούν 

ανέργους άνω των 50 ετών που βρίσκονται σε µειονεκτική και ιδιαίτερα µειονεκτική θέση, είναι δηλαδή 

εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστηµα άνω των έξι µηνών και των 12 µηνών αντίστοιχα 

και οι οποίοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης. Οι 10.000 

θέσεις αφορούν εγγεγραµµένους στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστηµα άνω των τριών µηνών και στο 

πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν εργοδότες που κατά τον µήνα υποβολής των αιτήσεων απασχολούν 

προσωπικό έως 20 άτοµα µε πλήρη απασχόληση. Ξεκίνησαν στις 23 Φεβρουαρίου 2017. 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Οι αλλαγές στα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία 
Η νέα αρχιτεκτονική του προστίμου για την αδήλωτη εργασία, μια ρύθμιση στην οποία στηρίζει πολλά η κυβέρνηση 
για την πάταξη της μαύρης-ανασφάλιστης απασχόλησης, τίθεται σε εφαρμογή αφού χθες υπεγράφη η σχετική 
υπουργική απόφαση. 
Πρόκειται για έναν νέο τρόπο πληρωμής του προστίμου αν καταληφθεί κάποιος εργοδότης να μην έχει δηλώσει τον 
εργαζόμενό του, καθώς μπορεί να μειώσει τη χρηματική ποινή από 10.500 ευρώ ακόμη και σε 3.000 ευρώ. 
Ουσιαστικά μιλάμε για μείωση του προστίμου κατά 71,5% με την προϋπόθεση της πρόσληψης του εργαζομένου με 
σύμβαση πλήρους εργασίας 12 μηνών. 
Βέβαια μπορεί να προσφέρεται αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, αλλά από την άλλη αν ο ίδιος εργοδότης καταληφθεί 
εντός τριετίας να απασχολεί ανασφάλιστο εργαζόμενο τότε στην περίπτωση της διπλής υποτροπής, το πρόστιμο 
τριπλασιάζεται! 
Για την κυβέρνηση μέσω της νέας αρχιτεκτονικής του προστίμου που πλέον θα εφαρμόζεται εξυπηρετείται τριπλός 
στόχος. 

Αναλυτικότερα: 

 Ο εργαζόμενος αποκτά ασφαλιστικά δικαιώματα αλλά και δικαιώματα που απορρέουν από τη σχέση 

εργασίας (δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων, επιδόματα αδείας, υπαγωγή στις διατάξεις για το επίδομα ανεργίας, 

ασφάλιση, δικαίωμα στην αποζημίωση απόλυσης). 

 

 Το ασφαλιστικό σύστημα εισπράττει ασφαλιστικές εισφορές και αυξάνει ραγδαία τα έσοδά του, αφού από τη 

μία ο εργοδότης θα υποχρεωθεί να ασφαλίσει τον εργαζόμενο και από την άλλη υποχρεούται να διατηρήσει 

το σύνολο των θέσεων εργασίας και το καθεστώς απασχόλησης για περίοδο ίση με την περίοδο που 

απασχολεί νόμιμα τον ανασφάλιστο εργαζόμενο. 

 Μια τρίτη συνέπεια που δημιουργείται είναι ότι όποιος εργοδότης βρεθεί να απασχολεί αδήλωτους 
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εργαζομένους ουσιαστικά αποτρέπεται από το να το επαναλάβει, αφού στην περίπτωση της υποτροπής το 

πρόστιμο διπλασιάζεται! 

Για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο λοιπόν επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ στον εργοδότη και αναδρομική καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών τριών μηνών. 

Από την άλλη (αυτός είναι ο νεωτερισμός) προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης του προστίμου, εφόσον προσληφθεί 

άμεσα ο αδήλωτος εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και τρίμηνη αναδρομική καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών. 

Η έκπτωση θα είναι ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρεί το σύνολο των 

θέσεων εργασίας και το καθεστώς απασχόλησης. 

Αναλυτικότερα το πρόστιμο των 10.500 ευρώ μειώνεται ως εξής: 

α) στο ποσό των 7.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών 
μηνών, 

β) στο ποσό των 5.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, 
και 

γ) στο ποσό των 3.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους. 
 
Με τις νέες ρυθμίσεις σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός τριών ετών από 
τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο ανά εργαζόμενο επιβάλλεται προσαυξημένο: 

α) κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση, και 
β) κατά 200% για κάθε μεταγενέστερες παραβάσεις που διαπιστώνονται σε έλεγχο διενεργούμενο σε 

διαφορετική ημερομηνία. 

Αν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ επιβληθούν σε μια επιχείρηση, εκμετάλλευση ή άλλη εργασία 

περισσότερα από ένα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία του ίδιου εργαζομένου, που προκύπτουν από έλεγχο κατά τη 

διάρκεια της ίδιας ημέρας, η καταβολή του προστίμου γίνεται άπαξ βάσει της πράξης επιβολής προστίμου που 

κοινοποιήθηκε πρώτη στον εργοδότη. 

ΠΣΕ: Διψήφια αύξηση των Ελληνικών εξαγωγών το Α’ 6μηνο  
Με διψήφια ποσοστά αύξησης έκλεισαν το πρώτο εξάμηνο του 2018 οι ελληνικές εξαγωγές, συνεχίζοντας την 
αλματώδη ανάπτυξη που διαγράφουν από την αρχή του τρέχοντος έτους. Όπως σημειώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Εξαγωγέων «οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου γεννούν αισιοδοξία για τη συνέχεια των ελληνικών εξαγωγών, οι 
οποίες στήριξαν και εξακολουθούν να στηρίζουν με συνέπεια την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας παρά τα 
εμπόδια που υπάρχουν με κυριότερα την υψηλή φορολογία και τα capital controls. Είναι αυτονόητο, βέβαια, ότι  
 πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας». 

 
 
ΑΑΔΕ: Απειλή κατασχέσεων για 556.807 οφειλέτες του δημοσίου  
Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο κατασχέσεων σε μισθούς, συντάξεις, λοιπά εισοδήματά τους και τραπεζικές καταθέσεις 
τους βρίσκονται 556.807 φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Όσοι μάλιστα από αυτούς 
χρωστούν στις ΔΟΥ ποσά μεγαλύτερα των 500 ευρώ κινδυνεύουν επιπλέον και με κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία τους. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων, από το σύνολο των 3.727.416 φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, 1.694.042 είναι 
αυτοί εναντίον των οποίων είναι δυνατή η επιβολή κατασχέσεων σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσιακά 
στοιχεία, καθώς δεν έχουν μεριμνήσει να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν σε δόσεις την αποπληρωμή των χρεών τους.  

Νέες προδιαγραφές ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων και 

κατάταξή τους σε 5 κατηγορίες κλειδιών 

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


Με υπογραφή  της Υπουργού Τουρισμού, κας Έλενας Κουντουρά, καθορίστηκαν οι νέες τεχνικές και λειτουργικές 

προδιαγραφές ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ ) και η κατάταξή τους σε πέντε 

κατηγορίες κλειδιών, αντί τεσσάρων, και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (3119/31-7-2018). 

Σύμφωνα με αυτές: 

•Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ αναπτύσσονται σε συγκροτήματα έως τριάντα (30) δωματίων και κατατάσσονται σε πέντε (5) 

κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε (5) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός (1) 

κλειδιού, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση 

καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει 

τουλάχιστον τον αριθμό μορίων που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί. 

•Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ΕΕΔΔ, που έχουν καταταγεί με το βάση το προηγούμενο σύστημα κατάταξης, 

κατατάσσονται το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου 2019 στο νέο σύστημα. 

•Το κτήριο στο οποίο αναπτύσσεται το κατάλυμα πρέπει να έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ, επιτρεπόμενης της ύπαρξης μίας 

(1) κατοικίας που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη ή πρόσωπο που εκμεταλλεύεται την επιχείρηση. Κατ’ εξαίρεση, 

επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εφόσον 

εξασφαλίζεται για κάθε μια εκ των επιχειρήσεων, ανεξάρτητη, εξωτερική πρόσβαση/είσοδος. 

•Δεν επιτρέπεται η λειτουργία επιχείρησης ΕΕΔΔ σε μεμονωμένο κύριο ποσοστού εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, εκτός αν 

έχει την προς τούτο συναίνεση του συνόλου των συγκυριών. Ομοίως ισχύει και σε περιπτώσεις μίσθωσης του 

ακινήτου. 

•Σε περίπτωση, που η προσπέλαση στο γήπεδο γίνεται μόνο από τη θάλασσα, πρέπει να κατασκευαστεί το 

απαραίτητο λιμενικό έργο για τη θαλάσσια προσπέλαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

•Σε περίπτωση κτιρίων, στα οποία έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία επιτρέπεται η δημιουργία επιχείρησης ΕΕΔΔ, 

εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τη σχετική πράξη σύστασης ή τον κανονισμό συνιδιοκτητών ακινήτου. 

•Απαγορεύεται η λειτουργία ΕΕΔΔ σε κτήρια, στα οποία δεν έχουν εκτελεσθεί πλήρως οι εξωτερικές οικοδομικές 

εργασίες (επιχρίσματα, χρωματισμοί τοίχων, κουφώματα και κιγκλιδώματα, πλακοστρώσεις κλπ). 

•Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ κατηγορίας πέντε (5) κλειδιών, δυναμικότητας άνω των 20 δωματίων, υποχρεούνται να 

διαθέτουν κατ΄ελάχιστον ένα δωμάτιο – τουλάχιστον δύο κλινών – για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). 

Στις 7 Σεπτεμβρίου το Southeast Europe Energy Forum στη Θεσσαλονίκη 
 
Ένα φόρουμ με επίκεντρο την ενέργεια και τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και των γειτονικών χωρών 
διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη, μία ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 
 
Πρόκειται για το «Southeast Europe Energy Forum» το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 
2018 στο ξενοδοχείο ΜET στη Θεσσαλονίκη και διοργανώνεται από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε 
συνεργασία με την Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ). 
 
Όπως είναι γνωστό, τιμώμενη χώρα στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι οι ΗΠΑ και μεταξύ άλλων θα 
παρουσιαστούν και τα θέματα της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής στον ενεργειακό τομέα. Το παρών θα 
δώσουν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας, των ΗΠΑ και των γειτονικών κρατών όπως είναι η Κύπρος και 
η Βουλγαρία. 
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Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και 

επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν 

τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του 

άρθρου 72 του ν. 4172/2013 
Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος ΔΕΑΦ/1117701/ΕΞ2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 
01.08.2018 και με Θέμα: 
«Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου 
(sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην 
αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013».  
Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο, σε μορφή pdf, εδώ 

Οδηγίες  που αφορούν στη μη καταβολή του Διοικητικού Προστίμου από τον Φορέα 

Εκμετάλλευσης ή τον Έμπορο, για μη εγγραφή του στο αντίστοιχο μητρώο. 
Με αφορμή την υποβολή του με αριθμ. 8048/18-05-2018 εγγράφου της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Πέλλας, και προκειμένου 
να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από όλες τις Περιφερειακές Αρμόδιες Αρχές (Π.Α.Α.) εφαρμογής του κανονισμού 
Ξυλείας, για οφειλόμενες ενέργειες τους σε ότι αφορά στο εν θέματι αντικείμενο, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
Περίπτωση Α: Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο, επιβολή από 
την Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή (Π.Α.Α.) του διοικητικού προστίμου και μη καταβολή αυτού. 
Περίπτωση Β: Μη υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο, επιβολή από την 
Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή (Π.Α.Α.) του διοικητικού προστίμου για τη μη εγγραφή του και μη καταβολή αυτού. 

Νέα ψηφιακή εποχή για τις επιχειρήσεις–Με ένα «κλικ» στον υπολογιστή η σύσταση  

Το πιο αποφασιστικό βήμα για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και το τέλος της γραφειοκρατίας χαρακτήρισε ο 
πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Σύστασης 
Επιχειρήσεων. (e-ΥΜΣ), που λειτουργεί από 23/7/2018 για το σύνολο της Επικράτειας.  
Η υπηρεσία αυτή τέθηκε σε λειτουργία, αφού προηγουμένως, με δαπάνες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδας και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, έχει υλοποιηθεί 
ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων.  
Με την χρήση της πλατφόρμας αυτής, μέσω της ιστοσελίδας της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr/auth), κάθε 
επιχειρηματίας μπορεί από τον Υπολογιστή του (από γραφείο ή το σπίτι του) να συστήσει ηλεκτρονικά την Επιχείρησή 
του.  
Σε πρώτη φάση μπορούν να συσταθούν μόνο Μονοπρόσωπες ΙΚΕ [ήδη, μέχρι 8/8/2018, έχουν συσταθεί πάνω από 
πενήντα (50) σε όλη την Ελλάδα] και σταδιακά θα μπορούν να συστήνονται όλες οι νομικές μορφές (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-
ΕΕ).  
 
Η Καινοτομία είναι ότι αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά :  
- Συντάσσεται το καταστατικό [μέσω της συμπλήρωσης συγκεκριμένων υποχρεωτικών πεδίων της εφαρμογής και με 
χρήση των προτύπων, που ανά νομική μορφή, ορίζονται στη ΥΑ 31637/2017 (ΦΕΚ 928 Β’)] το οποίο υπογράφεται 
επίσης ηλεκτρονικά (είτε με τη χρήση κωδικών των ιδρυτών στο TAXISNET (ηλεκτρονική υπογραφή, είτε με τη χρήση 
εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής).  
- Γίνεται έλεγχος και δέσμευση της επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ.  
- Χορηγείται αριθμός ΓΕΜΗ και Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης στο ΓΕΜΗ.  
- Δημιουργείται ο φάκελος στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. 
-Αποδίδεται ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο ΓΕΜΗ.  
-Λαμβάνεται ο ΑΦΜ της εταιρείας μέσω του Taxis  
-Χορηγείται προσωρινός κλειδάριθμος, ώστε η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο 
TAXISNET.  
-Εγγράφεται η εταιρεία στο κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο.  
-Ενημερώνεται ο ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας.  
-Εκδίδονται ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της 
εταιρείας και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους αιτούντες τη σύσταση.  
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Δυνατότητα απόκτησης Ψηφιακής Υπογραφής από υποψήφιους επιχειρηματίες (χωρίς 

εταιρικό ΑΦΜ ή αριθμό ΓΕΜΗ) 

Σας γνωρίζουμε ότι η ΚΕΕ προέβην σε σχετική αναβάθμιση του λογισμικού «Υποβολή αίτησης για απόκτηση Ψηφιακής 
Υπογραφής», όπου  οι επιχειρηματίες με υπό ίδρυση επιχείρηση δύνανται να αποκτήσουν Ψηφιακή Υπογραφή από το 
οικείο Επιμελητήριο. 
Με δεδομένο το γεγονός ότι ο υποψήφιος επιχειρηματίας δεν έχει ακόμη ΑΦΜ, δύναται να χρησιμοποιήσει 
(προσωρινά) τον ΑΦΜ του Επιμελητηρίου (στο οποίο θα εγγραφεί) και ακολουθεί τη σχετική διαδικασία, όπως αυτή 
περιγράφεται στην ιστοσελίδα http://digitalsignatures.uhc.gr. 
 Σε περίπτωση που δεν θα ιδρυθεί η επιχείρηση, ο υποψήφιος επιχειρηματίας θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση 
ανάκλησης της Ψηφιακής Υπογραφής. 
 

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.  

Διεθνή 

World Tourism Exhibitions- ενημέρωση σχετικά με την ιστοσελίδα παροχής τουριστικών 

γεγονότων και εκθέσεων 
Στην ιστοσελίδα World Tourism Exhibitions υπάρχουν οι ημερομηνίες περισσότερων από 600 τουριστικών γεγονότων 
σε 90 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών εκθέσεων τουρισμού Wt, 2018 London, Philoxenia 2018 
Thessaloniki, Bit 2019 Milan, Ltb 2019 Berlin, κα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα www.world-tourism-exhibitions.com και να οργανώσετε τις συμμετοχές σας και τα ταξίδια σας στις 
επερχόμενες εκθέσεις τουρισμού 

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) Η τούρκικη εταιρεία «Coffe Trainer» που δραστηριοποιείται στον χώρο του καφέ, αναζητά συνεργάτες στην 

Ελληνική αγορά.  

2) Πολωνός εισαγωγέας προϊόντων διατροφής αναζητά παραγωγούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών για 
συμφωνία παροχής υπηρεσιών διανομής. (BRPL20180716001) 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://digitalsignatures.uhc.gr/
https://services.businessportal.gr/
http://www.world-tourism-exhibitions.com/
mailto:info@chamberofkavala.gr


Προσφορές 
1) Τούρκος κατασκευαστής συστημάτων καθαρισμού με υπερήχους ψάχνει για διανομείς και εμπορικούς 

αντιπροσώπους στην Ευρώπη (BOTR20161214002) 
2) Βουλγάρικη εταιρεία κατασκευής εσωρούχων ζητάει διανομείς (BOBG20180709007)  

Επιχειρηματικές Αποστολές 

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία 
πραγματοποιούν  επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια των εκθέσεων Ankiros, Annofer, Turkcast 2018 από 25 έως 
28 Οκτωβρίου 2018  στις εγκαταστάσεις: Tüyap İstanbul Fair and Congress Center και στην έκθεση Hostech 2018 
από 25 έως 28 Οκτωβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις: CNR Expo 

Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν: 

1) Το κόστος του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για 2 νύχτες με πρωινό. 
2) Το κόστος μεταφοράς από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο και αντιστρόφως καθημερινά. 
3) Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση 

Εκθέσεις 

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην 83η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης,                             

08-16 Σεπτεμβρίου 2018 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe 

Network, σας ενημερώνει  ότι θα συμμετέχει φέτος στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί 08-16 Σεπτεμβρίου 2018 . 

Μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες παρουσίες επιχειρήσεων – μελών μας στην 81η και 82η Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης, σας καλούμε να συμμετέχετε στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από 08 

έως 16 Σεπτεμβρίου 2018. 

Δεδομένου ότι τα οφέλη προβολής για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα είναι πολλαπλά, το Επιμελητήριο μας 

αποδέχθηκε και φέτος την πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ) για συμμετοχή του σε stand 

στο περίπτερο 2 ή 3, όπου θα φιλοξενηθούν στο σύνολό τους τα Επιμελητήρια της χώρας. Κατά τη διάρκεια της 

Έκθεσης η ΚΕΕ σχεδιάζει, όπως και πέρυσι από κοινού με τη ΔΕΘ ΑΕ, τη διοργάνωση Ημέρας Αφιερωμένης στα 

Επιμελητήρια, με εκδηλώσεις και γεγονότα σχετικά με το ρόλο και το έργο τους καθώς επίσης και Ημέρας 

Γευσιγνωσίας Τροφίμων και Ποτών. 

Σημειώνεται ότι η 83η ΔΕΘ στην οποία θα συμμετέχουν ως τιμώμενη χώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα 

πλαισιωθεί από ένα πλούσιο επιχειρηματικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, τα 

δε οφέλη προβολής για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα είναι πολλαπλά. 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο – αίτηση 

συμμετοχής  στο Επιμελητήριο Καβάλας, το αργότερο έως την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018. 

Το Επιμελητήριο θα καλύψει όλες τις δαπάνες που αφορούν το περίπτερο  και την έκθεση των προϊόντων-δειγμάτων 

δηλ.: ενοικίαση χώρου, κατασκευή και βασική διαμόρφωση περιπτέρου και μεταφορά δειγμάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας  στο τηλ. 2510 222212 με 

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


την κα Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ.4) και κα Δέσποινα  Παρασύρη (εσωτ.11), e-mail.:info@chamberofkavala.gr, 

ιστοσελίδα  www.kcci.gr                           

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 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 
•Sleepwell Expo 2018 στην Κωνσταντινούπολη| 26-29 Σεπτεμβρίου 2018 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 
•Από τον ΣΕΒ και το ΕΒΕΑ | Επιχειρηματική Αποστολή στην Βηρυτό | 2-4 Οκτωβρίου 2018. 
•11η Έκθεση Κατασκευών επίπλων οικιακής χρήσης, Επίπλων Κήπου και Διακόσμησης “Cukurova Furniture Decoration 
Fair”  στα Άδανα| 2-7 Οκτωβρίου 2018. 
•11th Istanbul Fashion Conference στην Κωνσταντινούπολη | 2-7 Οκτωβρίου 2018. 
•60η Διεθνής Έκθεση Υποδημάτων Footwear Fashion Fair στην Κωνσταντινούπολη| 3-6 Οκτωβρίου 2018 
•Έκθεση Επίπλου Samsun Furniture Fair στην Αττάλεια | 3-7 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”  και Έκθεση Πλαστικών, 
Μηχανημάτων, Καλουπιών και Ανακύκλωσης “Plastica 18” στην Αθήνα Metropolitan Expo|12-15 Οκτωβρίου 2018  
•31η Έκθεση Μηχανές Επεξεργασίας Ξύλου, Εργαλεία Κοπής, Εργαλεία χειρός και 21η Διεθνής έκθεση Βιομηχανίας 
Επίπλου Αξεσουάρ, Δασικά Προϊόντα και Τεχνολογίας Ξύλου Intermob| 13-17 Οκτωβρίου2018 στην Τουρκία 
•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. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Επισκεφθείτε την σελίδα 

του Επιμελητηρίου 

Καβάλας  www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη 

Πληροφόρηση

•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. 
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