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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Συμμετοχή εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Καβάλας στη Δεθνή Οικονομική Συνάντηση 

Φορέων στην Ρουμανία  

Το Επιμελητήριο Καβάλας δια του Προέδρο του κ. 
Μάρκου Δέμπα αλλά και του μέλους της ΔΕ, Υπεύ-
θυνου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, 
κ. Λευτέρη Κουκουτίνη, συμμετείχε στις 25 και 26 Ι-
ουνίου 2019 σε διεθνή οικονομική σύνάντηση φο-
ρέων και επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία ε-
νός διεθνούς δικτύου επικοινωνίας επιχειρήσεων η 
οποία πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρου-
μανίας.  
Στο πλαίσιο των εργασιών οι εκπρόσωποι του Επιμε-
λητηρίου συναντήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομι-
κών της Ρουμανίας με τον Γενικό Γραμματέα του Υ-
πουργείου. Ο κ. Δέμπας αφού ευχαρίστησε τον Γενι-
κόΓραμματέα για την φιλοξενία, ενημέρωσε για τα 
τουριστικά πλεονεκτήματα της Καβάλας αλλά και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες παρουσιάζοντας τις Λιμενι-
κές υποδομές και τους δρόμους συνδυασμένων μεταφορών σε σχέση με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα.  
Στο Πρόεδρο του Επιμελητηρίου απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα για την συμμετοχή και προσπάθεια ανάπτυ-
ξης των εμπορικών σχέσεων του διεθνούς εμπορικού δικτύου με Ελληνικές Επιχειρήσεις. 
 

Συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου στο 7ο Export Summit στη Θεσσαλονίκη
Μία νέα αρχή για τη ναυτιλία και τη θαλάσσια 
οικονομία σηματοδότησε το συνέδριο του 
ΣΕΒΕ με τίτλο «Export Summit VII: Fostering 
Maritime Economy», το οποίο 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την 
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 στο ξενοδοχείο Porto 
Palace στη Θεσσαλονίκη. Το Export Summit 
παρακολούθησαν συνολικά περισσότερα από 
3.200 άτομα, δια ζώσης αλλά και online, μέσω 
livestreaming και αναμετάδοσης μέσω 
κοινωνικών δικτύων και ΜΜΕ. Παράλληλα, 
με την παρουσία τους τίμησαν το συνέδριο 
του ΣΕΒΕ επιχειρηματίες, στελέχη 
επιχειρήσεων, ανώτατοι εκπρόσωποι της 
πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκοί και άλλοι συμμετέχοντες, οι οποίοι παρακολούθησαν με έντονο ενδιαφέρον 
τις εργασίες του συνεδρίου. Το Επιμελητήριο Καβάλας εκπροσώπισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Μάρ-
κος Δέμπας.  
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Συνάντηση με τον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα κ. Φατούρο  

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 
του προέδρου του Επιμελητηρίου 
Καβάλας κ. Μάρκου Δέμπα και του 
εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών 
στην Ελλάδα κ. Δημήτρη Φατούρο.  
Παρών στην συνάντηση ήταν και ο κ. 
Ιωάννης Κούτρας μέλος της ΔΕ του 
Επιμελητηρίου, Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Υ-
πηρεσίας Μίας Στάσης. Κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 
επίσκεψης του κ. Φατούρου στην 
Καβάλα ώστε να παραστεί στην εκδήλωση της οργάνωσης «Διάλογος Νέων», συζητήθηκαν οι 17 στόχοι που 
για την Καβάλα οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης για την πόλη.  
Επίσης συζητήθηκαν τα θέματα που απασχολούν τα Ηνωμένα Έθνη καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας με 
το Επιμελητήριο Καβάλας.   
 

Πλάνο δράσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελ-

ληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών  
Στις 23 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
συνεδρίαση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου του Εθνικού Επιμελητηριακού 
Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών. 
Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ξεκινώντας δυναμικά τη θητεία 
τους, συζήτησαν τις προτάσεις τους και 
έθεσαν στόχους για το έργο του Δικτύου.  
Βασική προτεραιότητα, η εκπαίδευση των 
γυναικών επιχειρηματιών σε ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και των γυναικών που 
θέλουν να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας. 
Στο επίκεντρο αυτής της δράσης θα βρίσκεται η περιφέρεια, καθώς στόχος του Δικτύου είναι να καλύψει τις 
ανάγκες σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές. Στο πλάνο δράσεων εντάχθηκε επίσης η αναζήτηση 
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΜBA), για γυναίκες επιχειρηματίες, με σκοπό τη δημιουργία 
συνεργασίας για παροχή προνομίων στα μέλη του Δικτύου. 
Ένας ακόμα στόχος είναι η καλύτερη ενημέρωση των γυναικών με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες για την 
ένταξη στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ, ώστε να υποστηριχθούν στα πρώτα τους βήματα 
και να αποκτήσουν εξωστρέφεια.  
Αποφασίστηκε, επίσης, η δημιουργία ενός Μητρώου γυναικείων επιχειρήσεων και γυναικών σε διοικητική 
συμβούλια. Σκοπός, η αποτελεσματική καταγραφή για τη δημιουργία στοχευμένων πολιτικών με γνώμονα 
την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Τα πορίσματα του Μητρώου θα πλαισιωθούν από μία 
Πανελλαδική έρευνα για το γυναικείο επιχειρείν. Στόχος, η ανίχνευση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
οι γυναίκες που επιχειρούν αλλά και των παραγόντων που εμποδίζουν τις γυναίκες στο να επιχειρήσουν, 
μέσα από τη συνολική αποτύπωση του θέματος. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ομάδα εργασίας από 
επιχειρήσεις με στόχο τη χάραξη πολιτικών, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας 
έρευνας.  
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Μία ακόμα σημαντική και καινοτόμα πρωτοβουλία, είναι η συμβολή του Δικτύου στην μουσειακή έκθεση 
«Ελληνική Μόδα - 100 χρόνια έμπνευσης και δημιουργίας»  που διοργανώνει το Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού σε συνεργασία με το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου», στο Κέντρο 
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Το Δίκτυο σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια θα οργανώσει και θα 
προωθήσει τη συμμετοχή -στην έκθεση- τοπικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
μόδας, φτιάχνοντας σύγχρονες δημιουργίες υψηλής αισθητικής με σημείο αναφοράς και έμπνευσης τον 
ελληνικό πολιτισμό.  
Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύθηκαν ότι θα εργαστούν συλλογικά για την 
υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, με σκοπό την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. 

Πορίσματα 1ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και σύνθεση Συ-

ντονιστικής Επιτροπής 

Κατά την 1 η Εθνική Συνδιάσκεψη 
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της 
χώρας, που πραγματοποιήθηκε με 
απόλυτη επιτυχία στην Αθήνα στις 
18/5/2019, στην οποία το Επιμελη-
τήριο Καβάλας εκπροσωπήθηκε 
από τον κ. Ιωάννη Κούτρα, Ασφαλι-
στικό Σύμβουλο, μέλος της ΔΕ του 
Επιμελητηρίου, Υπεύθυνο ΓΕΜΗ και 
Υπηρεσίας Μίας Στάσης,  εξήχθησαν 
χρήσιμα συμπεράσματα και ελήφθησαν αποφάσεις για τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν, με στόχο την 
περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου. 
Παράλληλα, μπήκαν οι βάσεις για την ανάδειξη της Συντονιστικής Επιτροπής, η σύνθεση της οποίας 
οριστικοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Έχοντας επιτύχει τη μέγιστη δυνατή εκπροσώπηση από κάθε 
σημείο της Ελλάδας, η Συντονιστική Επιτροπή θα έχει ως έργο τη διασύνδεση των διαμεσολαβητών από τον 
Έβρο έως την Κρήτη, προκειμένου να αναδειχθούν θέματα που μας απασχολούν και να υλοποιηθούν οι 
Επιμελητηριακές δράσεις που αποφασίσθηκαν κατά τη διάρκεια της 1 ης Εθνικής Συνδιάσκεψης, οι οποίες 
είναι οι κάτωθι και πάντα σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας και του ρόλου των Επιμελητηρίων: 
 - Ανάδειξη της αξίας του επαγγέλματος προς την κοινωνία 
- Εκπόνηση μελετών για το παρόν και το μέλλον του επαγγέλματος 
- Διεκδίκηση επαναφοράς της φοροαπαλλαγής ασφαλίστρων κλάδου Ζωής αλλά και πρόταση για τον κλάδο 
Περιουσίας (συνδυαστικά με το ποσό του ΕΝΦΙΑ) 
- Δράσεις για την διευκόλυνση της εισόδου νέων στο επάγγελμα – πάντα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
- Διερεύνηση των δυνατοτήτων ένταξης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σε Ευρωπαϊκά προγράμματα 
αλλά και σχεδιασμός προτάσεων για τον σχεδιασμό προγραμμάτων με βάση τα πορίσματα μελετών για τις 
μελλοντικές ανάγκες του επαγγέλματος 
- Μελέτη για την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων προς τη πολιτεία για την αντιμετώπιση του 
φορολογικού και του ασφαλιστικού του κλάδου 
- Υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε πανελλαδικό ή τοπικό επίπεδο 
- Διερεύνηση υλοποίησης επαγγελματικού ταμείου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  
- Νομική και Φοροτεχνική στήριξη των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
Επίσης, θα συνεισφέρει στην στήριξη των θέσεων των Σωματείων και στις δράσεις τους για:  
- Πλήρη εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου (4583) – του οποίου επιβεβαιώθηκε η σημαντική του αξία 
τόσο για τα εμπορικά δικαιώματα όσο και για την επιβολή διαφάνειας 
- Αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών εναλλακτικών δικτύων αλλά και συναδέλφων όπου παρατηρούνται 
- Συνέχιση της προσπάθειας για την καταπολέμηση των ανασφάλιστων - Διαφάνεια στις εμπορικές 
συμφωνίες  σχέση ασφαλίστρου με  δικαίωμα συμβολαίου  
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- Στήριξη των θέσεων για την επίλυση του διαχρονικού ζητήματος ΑΣΠΙΣ – 
COMMERCIAL VALUE  
- Διαπραγματεύσεις για νέες συμβάσεις ασφαλιστικών εταιριών - Βελτίωση 
της ύλης των εξετάσεων για πιστοποίηση γνώσεων της πώλησης 
επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων στην ασφάλιση 
 

Σεμινάρια 

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

Εγκύκλιο με Aρ. πρωτ.: οικ. 68377/3248 εξέδωσε το υπουργείο εργασίας σχε-
τικά με την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης 
καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας. Με 
την εγκύκλιο και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των 
προβλεπόμενων στην 39278/1823/25.7.2018 Υπουργική Απόφαση. Η εγκύ-
κλιος αναφέρεται αναλυτικά στην επιμόρφωση εργοδοτών, τη διαδικασία έ-
γκρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων και την τήρηση διαδικασιών. 

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει ότι σύμ-
φωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρή-
σεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν 
καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Εξωτερικές Υπη-
ρεσίες Προστασίας και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επιμορφώνονται οι ίδιοι προ-
κειμένου 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΄ κα-
τηγορίας (Προγράμματα έτους 2018). 
Ειδικότερα, τα σεμινάρια  κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνό-
τητας, 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 Καβά-
λας, με πληρωμένες τις συνδρομές  του τρέχοντος έτους και του ΓΕΜΗ, και  
100€ για τα μη μέλη.  
Γ’ Κατηγορίας: για εργοδότες που οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους 
από 50 εργαζόμενους, διάρκειας 10 ωρών  και είναι δωρεάν για τα μέλη 
του Επιμελητηρίου Καβάλας που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, ενώ έχει 
κόστος 50€ για τα μη μέλη.  
Με την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση λαμβάνει προσωρινό πρωτόκολλο 
από το Επιμελητήριο Καβάλας προκειμένου να είναι καλυμμένο σε πιθανό 
έλεγχο έως ότου υλοποιηθεί το πρόγραμμα. 
Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα απονέμονται από 
το Επιμελητήριο Καβάλας. 

Enterprise Europe Network- 

Στην υπηρεσία της επιχεί-

ρησής σας 

Υποστηρίζοντας δυναμικές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

να καινοτομήσουν και να α-

ναπτυχθούν διεθνώς 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήρι-

ξης Μικρομεσαίων Επιχειρή-

σεων, Enterprise Europe Net-

work, παρέχει ολοκληρωμένες υ-

πηρεσίες επιχειρηματικής υπο-

στήριξης σε επιχειρήσεις με εξω-

στρεφή και καινοτόμο προσανα-

τολισμό, με στόχο την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητάς τους. Το 

δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις σε περισ-

σότερες από 60 χώρες και συνερ-

γάζεται με εθνικούς και ευρωπα-

ϊκούς οργανισμούς για την υπο-

στήριξή τους. Οι υπηρεσίες που 

παρέχονται στις επιχειρήσεις εί-

ναι ενδεικτικά οι ακόλουθες.  

 Πρόσβαση σε νέες αγορές-Ε-
ξωστρέφεια 

 Πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση 

 Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές 

 Μεταφορά τεχνολογίας & 
Διαχείριση καινοτομίας 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες 

παρέχονται δωρεάν. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με 

το Επιμελητήριο Καβάλας στο 

2510 222212 (εσωτ.4) κα. Σούζη 

Μαυρομμάτη ή (εσωτ.11) κα. Δέ-

σποινα Παρασύρη και στο 

info@chamberofkavala.gr 
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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 
Για την πραγματοποίηση του σεμιναρίου μέσα στον 2019 παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να καταθέ-
σουν την σχετική αίτηση μέχρι 31 Αυγούστου 2019. 

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

Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να ανα-
βαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύο-
ντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. 
Περίοδος υποβολής: από 20/2/2019 (και ώρα 10:00:00) έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονι-
σμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης.   

http://www.kcci.gr/
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 27/6/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Επιχειρούμε Έξω 

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που 
αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που 
διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.  
Ηλεκτρονική Υποβολή: Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 18.01.2018 και ώρα 
14:00 το μεσημέρι. 

Αναβάθμιση εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης της Πε-

ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Υλοποίηση αναβαθμίσεων εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περίοδος υποβολής: 1/4/2019 - 31/7/2019

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγ-

γέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ) προσκαλεί εργαζόμενους (μισθωτούς) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων της 
οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), να συμμετάσχουν σε 50ωρα 
επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, που οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες 
πιστοποίησης προσόντων, με σκοπό την ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στον στρατηγικό 
τομέα Υλικά-Κατασκευές, με επικέντρωση σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 18/3/2019 - 30/9/2021 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Ανοιχτή η πρόσκληση για χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων στο Νομό Καβάλας 

μέσω του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Καβάλας 

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

 Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών. 

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

 Τουρισμός (καταλύματα, εστιατόρια, κλπ.) 

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

 Χονδρικό - λιανικό εμπόριο. 

 Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού. 

 Οικοτεχνία και πολυλειτουργικά αγροκτήματα. 

http://www.kcci.gr/
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 Πιλοτικά έργα συνεργασιών (εκτός γεωργικού τομέα) 

 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του αγροτουρισμού 
 
Οι ενισχύσεις ανέρχονται από 50% μέχρι 100% κατά περίπτωση. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 
που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται, ενδεικτικά, σε 3.273.000,00 €. 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Κα-
βάλας ήτοι στο σύνολο των Δήμων Παγγαίου, Θάσου, Νέστου και Καβάλας εκτός της Δημοτικής Ενότητας 
Καβάλας. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Η πρόσκληση δημοσιεύεται στους ιστότοπους www.espa.gr, www.agrotikianaptixi.gr και www.ankavala.gr. Η 
υποβολή της αίτησης στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύ-
σεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) από την 10η Απριλίου 2019 έως και την 20η Σεπτεμβρίου 2019. 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
 
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήρι-
ξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι ο κος Μιχάλης Σκορδάς, ο κος Νικόλαος Θωμαΐδης και η κα Άννα 
Χατζηλιάδου, τηλέφωνο: 2510620459, e-mail: anka@ankavala.gr. 
 

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

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

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

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

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

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

 Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού 

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

 Συστήματα ασύρματης πρόσβασης στο Internet μέσω Wi-Fi στα οχήματα  

 Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους. 
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Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  2 Ιουλίου 2019  
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 16:00 
Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι ΑΜΕΣΗ.  
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Αναμενόμενα προγράμματα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

 

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

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

 
ΥΠΕΝ: Ξεκινάει νέο «εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ» για 20.000 κατοικίες 
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα επίσημες ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ, το νέο πρόγραμμα  «εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ» 
για 20.000 κατοικίες, προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 15 Ιουλίου 2019. Στο μεταξύ «το θέμα της χρημα-
τοδότησης του προγράμματος έχει κλείσει», καθώς έχουν  γίνει οι σχετικές συμφωνίες μεταξύ Τραπεζών και 
ΥΠΕΝ. 
Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμιση κατοικιών θα είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, συνέχεια του 
«εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ», που βρίσκεται  σε εξέλιξη, θα έχει σε γενικές γραμμές τους ίδιους όρους και προ-
ϋποθέσεις εφαρμογής. 
Αυτή τη φορά, όπως σημειώνεται αρμοδίως δεν θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στο πρόγραμμα, που είχε 
ως αποτέλεσμα να υπάρξει «μπλακάουτ» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος από τις μαζικές 
και ταυτόχρονες υποβολές των δηλώσεων, αλλά θα δοθεί χρόνος εύλογης προθεσμίας για την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
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Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Θετικό το ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο το πρώτο εξά-

μηνο του 2019 

Τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Καβάλας από 1/1/2019 έως 30/06/2019 σε όλα τα τμήματα είναι τα παρα-

κάτω: 

Τμήμα Εγγραφές Διαγραφές 

Εμπορικό Τμήμα 51 26 

Τμήμα Μεταποίησης 21 11 

Τουριστικό Τμήμα 26 7 

Τμήμα Υπηρεσιών 149 33 

Εξαγωγικό Τμήμα 0 0 

Σύνολο 247 77 

Ανοίγει στις 15 Ιουλίου η πλατφόρμα του νέου «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ» 
Με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να καλυφθούν και μεσαία στρώματα ιδιοκτητών, ανοίγει στις 
15 Ιουλίου η πλατφόρμα για την υποδοχή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον». Ο 
συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να 
καλύψει περίπου 25.000 δικαιούχους. Ο Οδηγός του προγράμματος θα παρουσιαστεί σήμερα σε συνέντευξη 
Τύπου από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας και εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων και, 
σύμφωνα με πληροφορίες, περιέχει αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με το προηγούμενο 
«Εξοικονομώ». Το ανώτατο όριο ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος, από 40.000 ευρώ στο 
προηγούμενο «Εξοικονομώ», φθάνει στα 80.000 ευρώ, με δικαίωμα πρόσβασης σε άτοκο δάνειο και όχι σε 
επιχορήγηση. Τα ανώτατα ποσοστά επιδότησης, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν αναμένεται να 
αλλάξουν και θα κινηθούν ανάμεσα στο 50% και το 70%, προσαυξημένα κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος. 

Από την 1η Ιουλίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης επενδύσεων σε οινοποιεία 

Υπογράφτηκε και εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση, που 
καθορίζει τη διαδικασία χρηματοδότησης των «Επενδύσεων σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το 
άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023». 
Στην απόφαση, αυξάνεται το ανώτερο επιλέξιμο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο στα 350.000 ευρώ, έναντι 
200.000 ευρώ με την προηγούμενη απόφαση και ως κατώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το 
ποσό των 10.000 ευρώ. Διατηρείται το ανώτερο ποσό επένδυσης για συλλογικά σχήματα στα 500.000 ευρώ. 
Επίσης, καθορίζεται ως σημαντικότερο κριτήριο (συντελεστής βαρύτητας 0,20) για την επιλογή ενός 
επενδυτικού σχεδίου, η υποβολή του από συλλογικό σχήμα, όπως οργάνωση παραγωγών, ένωση 
οινοπαραγωγών, διεπαγγελματική οργάνωση ή συνεταιρισμό. 
Οι ενδιαφερόμενες για χρηματοδότηση επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της 
αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (www.minagric.gr), από την 1η Ιουλίου έως και την 10η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

Από 8 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις 

Ξεκινούν τη Δευτέρα 8 Ιουλίου και λήγουν το Σάββατο 31 Αυγούστου οι τακτικές θερινές εκπτώσεις. οι 
εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: 
– Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (διαγεγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που 
πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική. 
– Επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. 
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– 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. 
– Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να 
αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). 
– Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο 
αντίστοιχο ποσοστό. 
– 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. 

Παράταση για τους διακριτικούς τίτλους των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και 

διαμερισμάτων 

Παράταση για την καταχώρηση των Διακριτικών Τίτλων των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και 
διαμερισμάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 δόθηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Ειδικότερα, κάθε 
επιχείρηση Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και Διαμερισμάτων υποχρεούται να δηλώσει το 
διακριτικό τίτλο της στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, κατά περίπτωση, έως τις 
31/12/2019 (από 31.05.2019 όπως αρχικά όριζε). Η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι αποτέλεσμα παρεμβάσεων 
των Επιμελητηρίων της χώρας και του Επιμελητηρίου Καβάλας προκειμένου να δοθεί παράταση στη σχετική 
προθεσμία. 

Σε 120 δόσεις οι οφειλές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εφορία  

Επεκτείνεται και για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ακαθάριστα έσοδα έως 2 
εκατομμύρια ευρώ, η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις των οφειλών τους προς την εφορία, 
συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση. Αυτό προβλέπει Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου, το περιεχόμενο της οποίας ανακοίνωσε η γενική γραμματεία Πρωθυπουργού. Σημειώνεται 
ότι η αρχική ρύθμιση προέβλεπε 24 δόσεις για τις τακτικές οφειλές των επιχειρήσεων και 36 για τις έκτακτες 
οφειλές. Με το μέτρο αυτό επεκτείνεται ο αριθμός των δόσεων στις 120, για τη διευκόλυνση των 
επιχειρήσεων που έχουν οφειλές προς την εφορία. 

Αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού για τους συνεπείς οφειλέτες 

«Σπάει» το ακατάσχετο των 1.250 ευρώ για συνεπείς οφειλέτες, καθώς η υπουργική απόφαση 
της Αικατερίνης Παπανάτσιου, βρίσκεται στο στάδιο της υπογραφής, θα ακολουθήσει η έκδοσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ πιθανότατα ακόμη και σήμερα και με τη δημοσίευσή της ανοίγει ο δρόμος 
για την εφαρμογή του ψηφισμένου μέτρου. Οι συνεπείς οφειλέτες αποκτούν δυνατότητα για μερική άρση 
του κατασχεμένου λογαριασμού τους σε ύφος ανάλογο με το ποσό που καταβάλλουν για την εξόφληση των 
ρυθμίσεών τους.   
Έτσι το σημερινό ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των ποσών των 
δύο τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν το οποίο θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστές από 
3 έως και 4,5. Προκειμένου να χτιστεί αυτός ο ακατάσχετος λογαριασμός θα πρέπει να έχει προηγηθεί η 
πληρωμή δύο δόσεων της ρύθμισης. Να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση, στην οποία θα αναγράφεται ο 
αριθμός λογαριασμού για τον οποίο ζητείται περιορισμός της κατάσχεσης ενώ ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα 
ο περιορισμός της κατάσχεσης χορηγείται αποκλειστικά στον δηλωθέντα μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό. 
 Για να κερδίσουν ακατάσχετο όριο πάνω από τα 1.250 ευρώ οι φορολογούμενοι με οφειλές προς το Δημόσιο 
θα πρέπει: 
1. Nα έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους και να έχει προηγηθεί η πληρωμή δυο δόσεων 
2. Nα δηλώσουν τον λογαριασμό για τον οποίο ζητείται περιορισμός της κατάσχεσης 
3. Nα πληρώνουν με συνέπεια τις δόσεις της ρύθμισης  
4. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των 
ποσών των δύο τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν, το οποίο πολλαπλασιάζεται με 
συντελεστές από 3 έως και 4,5. 
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Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ρυθμίσεις-εξπρές οφειλών έως και 300.000 ευρώ 
Σύµφωνα µε Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονοµικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Εργα-
σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, προκειµένου ένας 
οφειλέτης να κριθεί βιώσιµος για την τυποποιηµένη πρόταση ρύθµισης στον εξωδικαστικό µηχανισµό, οφεί-
λει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια: 
α) Θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από 
τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017. 
β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών µετά την αφαίρεση των προστίµων και των προσαυξήσεων προς το 
καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων θα πρέπει να είναι ίσος ή µικρότερος από 10 (αντί 
του σηµερινού ισχύοντος κριτηρίου όπου ο λόγος θα πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος του 8). 
Για την εφαρµογή της παρούσας προϋπόθεσης λαµβάνεται υπόψη το µεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από 
τη σύγκριση των εξής ποσών: 
αα) του καθαρού αποτελέσµατος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και 
ββ) του µέσου όρου των δύο πλέον θετικών καθαρών αποτελεσµάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 
από τις τρεις τελευταίες χρήσεις. Αν η αίτηση έχει υποβληθεί από οµόρρυθµο εταίρο ο οποίος δεν έχει πα-
ράλληλα και ατοµική επιχείρηση ή την ιδιότητα του επιτηδευµατία, προκειµένου αυτός να κριθεί βιώσιµος 
για την τυποποιηµένη πρόταση ρύθµισης πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια: 
α) Θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από 
τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017 στο πρόσωπο της 
εταιρείας. 
β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών της αίτησης, µετά την αφαίρεση των προστίµων και των προσαυξήσεων, 
προς τον µέσο όρο των πραγµατικών ατοµικών του εισοδηµάτων των τριών τελευταίων ετών πριν την υπο-
βολή της αίτησης να είναι ίσος ή µικρότερος από 10. 
Οι πιστωτές του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να προβούν 
σε εξατοµικευµένη αξιολόγηση βιωσιµότητας, σύµφωνα µε τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους προ-
κειµένου να εκτιµήσουν την ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη. Εάν πιστωτής ο οποίος κατέχει την πλειο-
νότητα επί του συνόλου των απαιτήσεων εκτιµήσει τον οφειλέτη ως µη βιώσιµο, δεν προτείνεται καµία ρύθ-
µιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιηµένης διαδικασίας. 
Ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των πιστωτών του ιδιωτικού τοµέα, του ∆ηµοσίου και των 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120. 
Το ∆ηµόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης 
οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών εφόσον: 
α) Η προς ρύθµιση οφειλή είναι έως 50.000 ευρώ και η συνολική περιουσία του οφειλέτη υπερβαίνει το 
εικοσαπενταπλάσιο αυτής. 
β) Η προς ρύθµιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ αλλά όχι τις 200.000 ευρώ και η συνολική 
αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει τόσο το εικοσαπλάσιο αυτής όσο και τα 
1.250.000 ευρώ. 
γ) Η προς ρύθµιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών 
στοιχείων υπερβαίνει τόσο το δεκαπενταπλάσιο αυτής όσο και τα 4.000.000 ευρώ 

Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς 

ως 25 ετών, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4583/18 

Από την 01.01.2019 η προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά από το άρθρο 38 παρ.1,3 και 9 του Ν.4387/2016 
(Α΄85), όπως ισχύει με το με το άρθρο 27 παρ.2 του Ν.4445/2016 (Α’ 236), και από το άρθρο 40 παρ. 6 του 
Ν.4387/2016 (Α΄85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 το Ν.4578/2018 (Α΄200), καταβάλλεται μειωμένη 
κατά 6,66% επί των αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στα ανωτέρω άρθρα, από τις επιχειρήσεις για τους 
απασχολούμενους μισθωτούς ηλικίας ως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, 
ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών». Αυτό αναφέρει η εγκύκλιος 28 / 03-06-19 του ΕΦΚΑ, με θέμα 
«Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ’ 
εφαρμογή του Ν.4583/18». Ως γνωστόν έχει τεθεί σε ισχύ από την 01/01/2019 πρόγραμμα 
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επιδότησης των εργοδοτικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66%, επί 
των μεικτών αποδοχών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών, με σκοπό την ενίσχυση της 
εργασίας των νέων εργαζομένων έως 25 ετών. 
Διαβάστε όλη την εγκύκλιο εδώ 

Οριστικός Κατάλογος Όλων των Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ 

μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» 

Ανακοινώθηκε ο Οριστικός κατάλογος επιχειρηματικών σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη 
Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 
αγορές». 
Ο Οριστικός κατάλογος επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης περιλαμβάνει:  
- Την τελική βαθμολογική κατάταξη των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά (9.577) υποβληθεισών 
αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση. 
- Την κατάρτιση οριστικού πίνακα με τα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι (5.136) επιχορηγούμενα/ενταγμένα 
επενδυτικά σχέδια της Δράσης συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 
298.100.878,02 ευρώ, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση 
συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα περιφέρειας και ανά είδος επιχείρησης, όπως αυτά 
αναλυτικά περιλαμβάνονται στις αποφάσεις ένταξης που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Απόφασης 
- Την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων/απορριφθέντων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ενός (4.441) 
μη επιλέξιμων επιχειρηματικών σχεδίων, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 431.272.490,23 ευρώ με το 
σχετικό/ους λόγω/ους απόρριψης, ανά ομάδα περιφέρειας και ανά είδος επιχείρησης, σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Απόφασης. 
Η παρούσα απόφαση αφορά σε οριστική απόφαση απόρριψης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.  
Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης, μέσω 
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερολογιακών ημερών, από την επομένη έκδοσής της. 
Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ 

Ετήσιο Ιρακινό-Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων, Αθήνα, 10-11 

Ιουλίου 2019- Νέα καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής 
To Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως ανακοινώνει τις λίστες, όπως έχουν 
διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, των Ιρακινών επιχειρηματιών από τo Επιμελητήριο της Βαγδάτης, που 
αναμένεται να συμμετάσχουν στο «4ο Ετήσιο Ιρακινό-Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και 
Επενδύσεων», το οποίο θα λάβει χώρα στην Αθήνα,  στις 10 – 11 Ιουλίου 2019, στο ξενοδοχείο Divani Cara-
vel Αθηνών. 
Ανάμεσα στους επισήμους που αναμένονται να συμμετάσχουν μαζί με την επιχειρηματική αποστολή από το 
Ιράκ, βρίσκονται υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης αρμόδια για την ανοικοδόμηση του Ιράκ. 
Το Φόρουμ περιλαμβάνει συνεδρίες που θα διερευνήσουν τον ευρωπαϊκό παράγοντα στις δυνατότητες 
ανοικοδόμησης του Ιράκ, το όραμα της ιρακινής πλευράς για την ανάπτυξη της βιομηχανίας της χώρας, 
περιπτωσιολογικές μελέτες μεταφοράς τεχνογνωσίας στο Ιράκ, καθώς και συναντήσεις Β2Β μεταξύ των 
συμμετεχόντων επιχειρηματιών σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Μπορείτε να δηλώσετε τη 

συμμετοχή σας ηλεκτρονικά πατώντας εδώ. 

5η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο υπομέτρο 6.3 
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η  αρ.  4511/24-6-2019 Απόφαση  «5η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 
Απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο 
Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» 
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Με την εν λόγω  5η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο υπομέτρο 6.3, παρατείνεται η 
περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3 έως και τις 2 Ιουλίου 2019  και ώρα 1 μετά το 
μεσημέρι. 
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται 
στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και την τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων 
στήριξης. 
 Από τις 3 Ιουλίου 2019 έως και τις 22 Ιουλίου 2019, ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται 
εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού 
της γεωργικής εκμετάλλευσης. 
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι το παρόν έγγραφο καθώς και όλο το θεσμικό πλαίσιο του υπομέτρου 
6.3  αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.agrotikia-
naptixi.gr/ 

Δεύτερη συνάντηση ''Φόρουμ Παγγαίο'' στις 11 Ιουλίου 

Καλούνται όλες η επιχειρήσεις και επαγγελματικές ενώσεις της ευρύτερης περιοχής Παγγαίου που έχουν 
εξωστρεφείς και εξαγωγικές διαθέσεις να προσέλθουν για να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στην 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-
2020). 
∆ΡΑΣΗ 19.2.7: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ» 
http://www.ankavala.gr/wp-content/uploads/2019/03/0.prosklisi_anka-1.pdf 
Στις 6 Απριλίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο Φόρουμ Εναλλακτικού Τουρισμού Παγγαίου στο Δασικό Χωριό 
Παγγαίου. Σε αυτήν την εκδήλωση συναντηθήκανε 15 εταιρείες Τουρισμού και Προϊόντων από την περιοχή 
του Παγγαίου και από την Καβάλα, την Πέραμο, την Θάσο, τις Σέρρες και την Θεσσαλονίκη. Συζητήθηκαν 
ιδέες και προοπτικές συνεργασίας για την ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού 
αποθέματος του Παγγαίου Όρους και της ευρύτερης περιοχής. 
Ως συνέχεια αυτής της κοινής προσπάθειας, είναι η διοργάνωση της δεύτερης συνάντησης, στις 11 Ιουλίου, 
για να συντονιστούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η πρόταση για το πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας. 
Σκοπός της συνεργασίας μας και της πρότασης αυτής, είναι η δημιουργία θεματικών τουριστικών πακέτων 
για την περιοχή του Παγγαίου, μέσα από τη σύμπραξη τοπικών και διεθνών επιχειρήσεων τουρισμού, 
υπηρεσιών και αγροτικής παραγωγής. 
 Ωρα συνάντησης: 11πμ εως 1μμ 
Τόπος συνάντησης: Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμος Παγγαίου, Φρ. 
Παπαχρηστίδη 137Α, Τ.Κ. 64100, Ελευθερούπολη 
 
Συντονιστής και υπεύθυνος επικοινωνίας του προγράμματος είναι ο Ηρακλής Καλαμένιος με τον οποίο 
μπορείτε να επικοινωνείτε στο εμαιλ iraklis@weproductions.net  

Ο κωδικός UFI και τι σημαίνει για τις ετικέτες των προϊόντων 
Από το 2020 θα εμφανιστεί ένα νέο στοιχεί επισήμανσης στις ετικέτες των προϊόντων. Πρόκειται για ένα 
κωδικό 16 χαρακτήρων, που ονομάζεται μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου (UFI). Έως το 2025 ο 
κωδικός UFI θα είναι υποχρεωτικός στην επισήμανση όλων των προϊόντων που ταξινομούνται ως προς τους 
κινδύνους για την υγεία ή τους φυσικούς κινδύνους. Οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες που 
διαθέτουν αυτά τα προϊόντα στην αγορά θα πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες και τον κωδικό 
UFI,  στα κέντρα δηλητηριάσεων. Στην ιστοσελίδα των κέτνρων δηλατηριάσεων του ECHA διατίθενται 
εργαλεία και οδηγίες υποστήριξης για τη δημιουργία του κωδικού UFI https://poisoncentres.echa.eu-
ropa.eu/documents/22284544/22295820/ufi_what_it_means_el.pdf/de8e4365-b35e-0615-77a1-
92391daa095c 
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ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα Αttica Retail 

Ξεκίνησε την Τρίτη 25 Ιουνίου και ώρα 11 π.μ., η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο 
πρόγραμμα "Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό "EGF/2017/003 GR/Attica Retail". 
Όπως αναφέρει ο ΟΑΕΔ σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν 
τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση 
του προσωπικού της κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης. 
Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άνεργοι, πρώην εργαζόμενοι επιχειρήσεων του κλάδου Λιανικού 
εμπορίου στην Περιφέρεια Αττικής και σε άλλες δέκα Περιφέρειες της χώρας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο 
έργο με κωδικό "EGF/2017/003 GR/Attica Retail", έχουν ωφεληθεί από δράσεις Επαγγελματικής 
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης του ίδιου έργου και θα υποδειχθούν με συστατικό 
σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους του ΟΑΕΔ.  
Οι ωφελούμενοι πρέπει να διαθέτουν: 
α. δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξη και πρόσληψή τους από τη δικαιούχο επιχείρηση 
β.συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Εξατομικευμένο Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης 
γ. επικαιροποιημένο ατομικό σχέδιο δράσης μέσω της διαδικασίας profiling. 
Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους έξι μήνες. Μετά τη λήξη των έξι μηνών η 
επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει την/τις θέση/εις εργασίας για επιπλέον έξι μήνες, χωρίς 
επιχορήγηση. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 26 ευρώ και 
δεν υπερβαίνει τις 25 ημέρες το μήνα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να 
είναι πιστοποιημένος χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εφόσον έχει παραλάβει κλειδάριθμο 
από το ΚΠΑ της περιοχής της) και διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). 
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν 
να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής-εντολή κενής θέσης-υπεύθυνη 
δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Η επιχείρηση που 
ενδιαφέρεται να απασχολήσει επιχορηγούμενο προσωπικό σε υποκατάστημά της θα υποβάλει την 
ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ αρμοδιότητας του υποκαταστήματος. 
Ο προϋπολογισμός της δράσης καλύπτεται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020 με τίτλο: "Ενέργειες που αφορούν 
απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 47 της NACE Αναθ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) και άλλες 
δέκα Περιφέρειες της χώρας" και κατά 40% από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικότερα στη 
σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). 

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 και ώρα 23:59. 

Έναρξη Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοι-

κίας 

Tην Δευτέρα 01-07-2019 η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους πραγματοποίησε την έναρξη 
λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της κύριας κατοικίας. 
Την πλατφόρμα εγκαινίασε ο  Ειδικός  Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους  κ. Φώτης 
Κουρμούσης στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Ενημέρωση μελών για τα τέλη ΓΕΜΗ   

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι: 
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α) Σύμφωνα με το Νόμο 4314/23.12.2014 (ΦΕΚ 265 τ. Α’), στον οποίο εμπεριέχονται ρυθμίσεις που αφο-
ρούν: 

1. Την ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας της ΕΕ 2012/17/13-6-12 “Διασύνδεση Κεντρικών 
Εμπορικών Μητρώων & Μητρώων Εταιρειών” - (άρθρα 73 έως 77)  

2. Την τροποποίηση του Ν. 3419/2005 “περί ΓΕΜΗ”- άρθρα 78 έως 82 : 
3. Την Τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας - άρθρα 94 έως 100.: 

β) Υπεγράφησαν και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ, οι κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, Υπουργικές Απο-
φάσεις (KYA με αρ. πρωτ. 79752/30.12.2014 - ΦΕΚ 3623/Β/ 31-12-2014 και Υ.Α. με αρ. πρωτ. 78030/ 
30.12.2014 (ΦΕΚ 3586/Β/ 31.12.2014).  

Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 

1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών», αφού :  

 Ειδικώς, τα έγγραφα των κεφαλαιουχικών εταιρειών (που αναφέρονται στις παραγρά-
φους 2α και 2β του άρθρου 6του Ν.3419/2005) υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή. 

 Για τη διαβίβαση των εγγράφων και των στοιχείων, οι υπόχρεοι (καταχώρησης στο ΓΕΜΗ) 
υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης 
(username και password) που χορηγεί το Γ.Ε.ΜΗ., μέσω του διαδικτυακό τόπου του 
Γ.Ε.ΜΗ. www.businessportal.gr    

 Όλοι οι υπόχρεοι, που είναι ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, καθώς 
και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων γ, δ, ε, ζ` και η` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
Ν. 3419/2005 όπως ισχύει, υποχρεούνται να λάβουν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κω-
δικού πρόσβασης (username και password) από το Γ.Ε.ΜΗ., έως την 1.1.2015.» 

2. Καθορίστηκε ότι «η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανί-
ζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικών γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου που υποβάλλε-
ται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.», με έναρξη εφαρμογής από 
1/3/2015 όποτε θα γίνεται και η ηλεκτρονική έκδοση των και η υπογραφή των με ψηφιακή υπο-
γραφή. 

3. Καθορίστηκε ότι «η καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., η χορήγηση αντι-
γράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητι-
κών, καθώς και η τήρηση της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., προϋποθέτουν την προηγούμενη 
καταβολή σχετικού τέλους, οι ενέργειες δε αυτές γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα » 

4. Καθορίστηκαν οι διοικητικές κυρώσεις που παραβιάζουν τις διατάξεις του Νόμου περί ΓΕΜΗ και των 
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. 

5. Το Γ.Ε.ΜΗ αποτελεί το ελληνικό μητρώο κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της οδη-
γίας 2009/101/ΕΚ (ΕΕ L  258/1.10.2009) και συνδέεται με τα μητρώα των λοιπών κρατών μελών που 
προβλέπονται στη διάταξη αυτή (εθνικά μητρώα). 

6. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) είναι αρμόδια και για την κανονική, διαρκή και ασφαλή 
λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. στο ευρωπαϊκό σύστημα διασύνδεσης μητρώων 

7. Καθορίστηκαν τα στοιχεία των κεφαλαιουχικών εταιρειών που καταχωρίζονται (δια των Υπηρεσιών 
ΓΕΜΗ) στη Μερίδα και δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. 

Καθορισμός ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ που πρέπει να καταβάλουν οι υπόχρεοι καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και τρόπος 
είσπραξης αυτών  

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 79752/30.12.2014 ΚΥΑ, καθορίζονται τα ενιαία ειδικά τέλη (ΤΕΛΗ ΓΕΜΗ) των πα-
ραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 του Νόμου 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής : 
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α) Το τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ, που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. 
ανά κατηγορία υπόχρεου, καθορίζεται κατά νομική μορφή υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ, ως εξής : (ΚΥΑ 
79752/30.12.2014, ΦΕΚ 3623/31.12.2014, τ. Β’). 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 
(σε ευρώ) 

Ανώνυμες Εταιρείες 320 

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών 300 

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού 300 

Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) 300 

Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία 300 

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 150 

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευ-
θύνης 

150 

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης 100 

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 100 

Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) 80 

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ο-
μορρύθμων & ετερορρύθμων) 

80 

Ατομικές επιχειρήσεις 30 

Υποκαταστήματα Ημεδαπών Επιχειρήσεων Το 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά 
νομικό τύπο 

Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ 100 

Κοινοπραξίες 100 

Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ. 20 

Επίσης ως προς τη διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο είσπραξης των ανωτέρω τελών ορίσθηκε ότι: 

 Τα ανωτέρω ετήσια τέλη καταβάλλονται εντός των πρώτων 3 μηνών για τους ήδη εγγεγραμμένους 
στο ΓΕΜΗ και έως το τέλος του ημερολογιακού έτους για τις νεοϊδρυόμενους υπόχρεους. 

 Τα τέλη καταβάλλονται από τον κάθε υπόχρεο ή ενδιαφερόμενο είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής 
κάρτας, είτε με ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Κ.Ε.Ε, είτε μέσω ηλεκτρονικών 
τραπεζικών υπηρεσιών όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε 
φορά στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 

 Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη 
«τήρησης της μερίδας του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ» και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ, τα εν λόγω 
τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου ή την αρμόδια 
για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Εί-
σπραξης Δημοσίων Εσόδων». 

β) Τα τέλη για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων  ΓΕΜΗ έχουν ήδη οριστεί με την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθμ. Κ2-
4946/15-10-2014 (Β’ 2919) στα πέντε ευρώ (5,00€) ή δέκα ευρώ (10,00€) κατά περίπτωση. Εάν ο αιτών είναι 
ο ίδιος ο υπόχρεος, το πρώτο κατ’ έτος αιτούμενο πιστοποιητικό χορηγείται ατελώς. 

γ) Το τέλος για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή στη Μερίδα και στο Φάκελο που τηρείται στο 
Γ.Ε.ΜΗ έχει ήδη οριστεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
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Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Εργασίας & Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπ. αριθμ. Κ1-802/23-11-2011 
(Β’ 470) στα δέκα ευρώ (10,00€). 

δ) Το τέλος αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ έχει ήδη οριστεί με την ως άνω ΚΥΑ Κ1-
802/2011 στα δέκα ευρώ (10,00€), είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, και 
εισπράττεται από αυτές ή από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά περίπτωση. 

Καθορισμός των ελαχίστων ετησίως καταχωριζομένων στο ΓΕΜΗ στοιχείων  

 «Οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ και αφορούν στην εγγραφή και 
κάθε περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων νομικών και φυσικών προσώπων έχουν ήδη 
οριστεί με την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθμ. Κ1-884/19-04-
2012 (Β’ 1420). 

 Επιπλέον των παραπάνω ορίζεται ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στο Γ.Ε.ΜΗ στοιχείο για 
τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφα-
λαιουχικών εταιρειών το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών. Η κα-
ταχώριση του στοιχείου αυτού θα γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής 
δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών του 
στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2». 

Τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας  

1. Δεν καταργήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992, που ορίζει τα Επιμελητήρια ως 
«υποχρεωτικές ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων». 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική συνδρομή των μελών σε όλα τα Επιμελητή-
ρια της χώρας, όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 2081/1992 (Α` 154), όπως ισχύει. Τα μητρώα των Επι-
μελητηρίων ενημερώνονται από το Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με τα μέλη τους αυτόματα για την εγγραφή και 
για κάθε άλλη οριστική πράξη. Κάθε μέλος δύναται να καταβάλει ετήσια συνδρομή στο οικείο Επι-
μελητήριο και να απολαμβάνει των ανταποδοτικών υπηρεσιών που του προσφέρονται, πέραν αυτών 
που παρέχονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. 

3. Μέλη του Επιμελητηρίου είναι, για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών τους, όλα τα νομικά 
και φυσικά πρόσωπα που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. Τα μητρώα, των Επιμελητηρίων ενημερώνονται 
σχετικά με τα μέλη τους αυτόματα για κάθε οριστική πράξη όπως ενδεικτικά εγγραφή, μεταβολή και 
διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.» 

4. Ορίσθηκε ότι «Τα Επιμελητήρια ασκούν, σύμφωνα και με το νέο νόμο, κάθε αρμοδιότητα σχετική με 
τον σκοπό τους, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 2 του νόμου 2081/1992» οι οποίες αρμοδιότητες 
διευρύνθηκαν. 

Ενημέρωση για τις Ανώνυμες Εταιρείες 

Στα πλαίσια αναμόρφωσης του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΕΚ 104, ν. 4548/18) σας παρουσιάζουμε 

τα κύρια σημεία των διατάξεων.  

1. Προσαρμογή καταστατικών ΑΕ 

Οι ΑΕ οφείλουν να προβούν στην σχετική προσαρμογή των καταστατικών τους έως και την 31/12/2019 με τις 
δυνατότητας της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που ο ν.4548/18 θέτει στο άρθρο 183 31. Στις περιπτώσεις 
Α.Ε. με ΜΚ μεταξύ 24.000-24.999,99 € αν η μετατροπή δεν πραγματοποιηθεί έως και την 31/12/2019 η ΑΕ 
δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει σχετικές καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ (παρ.2 άρθρου 183 32) μέχρι και την 
τακτοποίηση της εκκρεμότητας. 
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2. Ανώνυμες μετοχές 

Στην περίπτωση ύπαρξης ανωνύμων μετοχών η μετατροπή τους σε κοινές καθίσταται υποχρεωτική . Η έκ-
δοση ανώνυμων μετοχών έχει ήδη σταματήσει από την δημοσίευση του ν.4548/18. Ως εκ τούτου μέχρι και 
την 31/12/2019 η ΑΕ οφείλει να ακολουθήσει τις διαδικασίες του άρθρου 184. Από την 01/01/2020 και ενόσω 
οι μετοχές παραμένουν ανώνυμες οι μέτοχοι δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους (συμμετοχής σε 
ΓΣ, δικαίωμα ψήφου, συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας κτλ.). Οι ανώνυμες μετοχές δεν μεταβιβάζονται και 
δεν μπορούν να εγγραφούν στις ενώσεις μετόχων του άρθρου 144. 

3. Επανεγγραφή στο ΓΕΜΗ μετά την περάτωση εκκαθάρισης 

Με την νέα ρύθμιση του άρθρου 17033 η επανεγγραφή στο ΓΕΜΗ μετά την περάτωση της εκκαθάρισης πραγ-
ματοποιείται μόνο μετά από απόφαση δικαστηρίου με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και με την 
οποία διορίζεται και εκκαθαριστής. 

4. Εκκαθάριση και τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης 

Νέα διαδικασία τέθηκε με τα άρθρα 167-169 του ν.4548/18 αναφορικά με την διαδικασία εκκαθάρισης. Α-
φενός μεν εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος εκ-
καθάρισης και ο εκκαθαριστής/εκκαθαριστές ζητά την διαγραφή της εταιρείας κατά άρθρο 170 και αφετέρου 
οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και ενδιάμεσων χρήσεων υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 
του ΓΕΜΗ από τον εκκαθαριστή/εκκαθαριστές. Ωστόσο πλέον είναι δυνατή η διανομή περιουσιακών στοι-
χείων (π.χ. ακινήτων) στους μετόχους για τα οποία ο ΚΝ.2190/20 προέβλεπε ρευστοποίηση. Η διαδικασία 
αυτή θα λειτουργήσει θετικά για την περάτωση εκκαθάρισης περιπτώσεων ΑΕ που τυχόν ακίνητα δεν ήταν 
δυνατό να ρευστοποιηθούν. 

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

Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής από το Επιμελητήριο Καβάλας 

Το Επιμελητήριο Καβάλας προσφέρει στις επιχειρήσεις – μέλη του την απόκτηση της απομακρυσμένης 
ψηφιακής υπογραφής που επιτρέπει την επικύρωση των εγγράφων από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε και η οποία συνεργάζεται άψογα με όλες τις δημοφιλείς μορφές εγγράφων και 
επιχειρηαμτικών εφαρμογών. 
Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής είναι τα εξής: 

 Έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή 

 Επιτρέπει σημαντική μείωση κόστους και εξοικονόμηση χρόνου 

 Είναι πολύ φθηνότερη από την κλασσική ψηφιακή υπογραφή 

 Είναι ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση της 

 Είναι εύκολη η απόκτησή της με μία μόνο επίσκεψη στο Επιμελητήριο 

 Δίνει τη δυνατότητα χρήσης της από οποιαδήποτε συσκευή (προσωπικό υπολογιστή, smartphone, 
tablet) 

 Έχει 3ετής διάρκεια ισχύος 

 Είναι αναγνωρισμένη σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
Ο κάτοχος άυλης ψηφιακής υπογραφής μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά, ένα ψηφιακό έγγραφο, από 
οποιονδήποτε Η/Υ, που πρέπει να έχει μόνο διαδικτυακή πρόσβαση, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση 
κάποιου ειδικού λογισμικού. 

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


Για το One Time Password (κωδικός μιας χρήσης), ο κάτοχος δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κάποιο usb 
stick, αλλά το κινητό του τηλέφωνο (smartphone) ή το tablet του, όπου εκεί μέσω κατάλληλης εφαρμογής θα 
του αποσταλεί ο απαραίτητος κωδικός. 
Το κόστος απόκτησης της άυλης ψηφιακής υπογραφής, είναι φθηνότερη κατά 30% περίπου, από την κλασική 
ψηφιακή υπογραφή. 
Ευκολία απόκτησης της ψηφιακής υπογραφής με μια μόνο επίσκεψη στο Επιμελητήριο Καβάλας 

Διεθνή 

Your Europe Business 
Το Your Europe Business είναι μια δικτυακή πύλη της ΕΕ που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν διασυνοριακές συναλλαγές και να επωφεληθούν από την ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά. 
Στόχος είναι να παρέχονται στους επιχειρηματίες πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους, τις 
υποχρεώσεις και τις ευκαιρίες κατά την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ - αποφεύγοντας 
περιττές δυσκολίες και γραφειοκρατία. 
Τι θα βρείτε σε αυτόν τον ιστότοπο; 
Το Your Europe Business προσφέρει πληροφορίες σχετικά με: 
Έναρξη και ανάπτυξη μιας επιχείρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής 
Πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη 
Συνδέσεις με εθνικά σημεία επαφής σε όλα τα κράτη μέλη ή με υπηρεσίες βοήθειας της ΕΕ για πιο 
εξατομικευμένη ή λεπτομερή βοήθεια και συμβουλές. 
Καλυπτόμενες χώρες και γλώσσες: Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο απευθύνονται κυρίως σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ συν τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και την Ισλανδία. Οι 
πληροφορίες διατίθενται σε 23 γλώσσες. 
Αποκτήστε τις επιχειρηματικές σας πληροφορίες από πρώτο χέρι μέσω του Your Europe Business. Για περισ-
σότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Αυξημένη η ευαισθησία των καταναλωτών στα θέματα ασφάλειας των τροφίμων 
Μεγάλη ευαισθησία στα θέματα ασφάλειας των τροφίμων δείχνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, σύμφωνα με το 
Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύτηκε από την EFSA, (European Food Safety Authority/ Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφάλειας Τροφίμων). 
Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, με βάση 
την το Ευρωβαρόμετρο, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες (55%) εξέφρασαν ότι έχουν σημαντικό επίπεδο 
ευαισθησίας για τα θέματα ασφάλειας των τροφίμων και τα 2/3 όσων απάντησαν σε αυτήν την έρευνα είπαν 
ότι άλλαξαν την καταναλωτική τους συμπεριφορά όταν άκουσαν ή διάβασαν για κάποιο διατροφικό κίνδυνο. 
Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, δεν υπάρχει ένα μοναδικό και συγκεκριμένο θέμα ασφάλειας των τροφίμων 
που ευαισθητοποιεί όλους τους πολίτες της ΕΕ ανεξαιρέτως. Υπάρχουν, όμως, τρία θέματα που εμφανίζονται 
πιο συχνά στις απαντήσεις των Ευρωπαίων πολιτών σε πάνω από είκοσι κράτη – μέλη: η μη ορθή χρήση 
αντιβιοτικών, ορμονών και στεροειδών σε εκτρεφόμενα ζώα (44% των απαντήσεων), τα υπολείμματα των 
φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα (39% των απαντήσεων) και τα πρόσθετα τροφίμων (36% των απαντήσεων). 
Στην Ελλάδα μετρήθηκε μεγαλύτερη ευαισθησία στο θέμα των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα 
(67% των απαντήσεων), των ασθενειών που εντοπίζονται στα ζώα (52% των απαντήσεων) και των γενετικά 
τροποποιημένων συστατικών σε τρόφιμα (42% των απαντήσεων). 
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο βρέθηκε ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας 
μαζί με άλλους όταν αγοράζουν τρόφιμα οι καταναλωτές στην ΕΕ, όπως η προέλευση του τροφίμου, το 
κόστος, η γεύση, η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες, πρωτεΐνες, ζάχαρη και λιπαρά και 
θέματα ηθικής και πεποιθήσεων που αφορούν την ευζωία των ζώων, τη θρησκεία και περιβαλλοντικές 
ανησυχίες. 
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Ως προς το μέσο πληροφόρησης σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων, βρέθηκε ότι 69% των πολιτών λένε ότι 
η τηλεόραση είναι το κυριότερο μέσο πληροφόρησης ακολουθούμενη από το διαδίκτυο (εξαιρουμένων των 
κοινωνικών δικτύων) στο 46%, τις εφημερίδες και τα περιοδικά (38%) και την οικογένεια, τους φίλους και 
γείτονες (37%). Οι νεότεροι στην ηλικία (15 – 24 ετών) ανέφεραν περισσότερο τα κοινωνικά δίκτυα ως μέσο 
πληροφόρησης (45%) σε αντίθεση με τους άνω των 55 ετών που απάντησαν κατά 10% ότι τα χρησιμοποιούν. 
Η Ελλάδα ήταν μία από τρείς εκ των 28 κρατών – μελών όπου η πλειοψηφία των πολιτών (60%) απάντησε ότι 
η οικογένεια, οι φίλοι και οι γείτονες είναι μία σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους διατροφικούς 
κινδύνους, ενώ μόλις το 16% των πολιτών που απάντησαν στην Ελλάδα θεωρούσε το ραδιόφωνο ως τέτοια 
πηγή πληροφόρησης. Στην Ελλάδα το 93% εμπιστεύεται τους επιστήμονες για την πληροφόρηση σε 
διατροφικούς κινδύνους και το 32% των απαντήσεων θεωρεί το γιατρό ή τον ειδικό ως σημαντική πηγή 
πληροφόρησης για τους διατροφικούς κινδύνους. 

Υψηλές τιμές σε τρόφιμα και τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα σύμφωνα με τη EUROSTAT 

Τις ακριβότερες τηλεπικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε η Ελλάδα το 2018, σύμφωνα με στοιχεία της 
Eurostat, ενώ και στον τομέα του κόστους των τροφίμων βρίσκεται πιο ψηλά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
Στις τηλεπικοινωνίες η Ελλάδα είναι ακριβότερη κατά 57,6% και στα τρόφιμα κατά 5,2%. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στα είδη διατροφής οι Γερμανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ισπανία είναι 
φθηνότερες από την χώρα μας. 

Η Ελλάδα στην ατζέντα του EUROGROUP της επόμενης Δευτέρας  
Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σε συνέχεια της τρίτης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας θα βρεθεί 
στην ατζέντα του Eurogroup της Δευτέρας 8 Ιουλίου. Παρόλο που οι υπουργοί Οικονομικών γνωρίζουν ότι το 
Eurogroup θα πραγματοποιηθεί μόλις μία ημέρα μετά τις εκλογές στην Ελλάδα, αποφάσισαν να συζητήσουν 

το εν λόγω ζήτημα προκειμένου να στείλουν το «σωστό μήνυμα» σε όποια κυβέρνηση προκύψει. 

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

Ζητήσεις  
1) Ισπανός διανομέας ψαριών και θαλασσινών αναζητά νέους προμηθευτές βάσει συμφωνίας διανομής 
(Κωδ. BRES20190410002). 
2) Ολλανδική εταιρεία που ειδικεύεται στο κρασί, αναζητά οινοπαραγωγούς από την Ανατολική Ευρώπη 
(Κωδ. BRNL20190328001). 

Προσφορές 
1)Ολλανδική εταιρεία έχει σχεδιάσει έναν καινοτόμο νέο τύπο ανθεκτικών, πτυσσόμενων φιαλών νερού και 
επιδιωκει εμπορική συμφωνία ή συμφωνία διανομής σε αντιπροσώπους και διανομείς που 
δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία (Κωδ. BONL20171012001). 
2) Τουρκική εταιρεία που παράγει δομικά υλικά με βάση το γύψο αναζητά διανομείς και εμπορικούς αντι-
προσώπους (Κωδ. BOTR20190508001). 
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Εκθέσεις 

84η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 07-15 Σεπτεμβρίου 2019 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει  ότι θα συμμετέχει και φέτος στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί 07-15 Σεπτεμβρίου 2019 . 
Μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες παρουσίες επιχειρήσεων – μελών μας τις προηγούμενες χρονιές, σας 
καλούμε να συμμετέχετε στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
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 84η ΔΕΘ στην οποία θα συμμετέχει ως τιμώμενη χώρα η Ινδία, 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 Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019. 
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 την κα Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ.4) και κα Δέσποινα  Παρασύρη (εσωτ.11), e-mail.:info@cham-
berofkavala.gr, ιστοσελίδα www.kcci.gr                       

Συμμετοχή Περιφέρειας ΑΜΘ σε τουριστικές εκθέσεις 

Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

IFTM TOP RESA Παρίσι 1-4 Οκτώβριος 
TTG Incontri Ρίμινι 9-11 Οκτώβριος 
International Travel 
Show 

Βαρσοβία 21-23 Νοέμβριος 

WTM Λονδίνο 4-6 Νοέμβριος 
Philoxenia Θεσσαλονίκη 8-10 Νοέμβριος 

Προώθηση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της ΠΑΜΘ σε γενικές εκθέσεις και σε 

εκθέσεις προβολής προϊόντων 
 Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 7-15 Σεπτέμβριος 
Anuga Κολωνία 5-9 Οκτώβριος 
Market Expo Αθήνα Οκτώβριος 
Food Panorama Κύπρος 9-10 Νοεμβρίου 

Προώθηση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της ΠΑΜΘ σε ενδοπεριφερειακές εκθέ-

σεις 

Έκθεση Τόπος Μήνας Διεξαγωγής 

Πανέβρια Αγροτική  Έκθεση Φερών Φέρες Σεπτέμβριος 
Kavala Expo Καβάλα 27-30 Σεπτεμβρίου 
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  Γενικό πρόγραμμα Εθνικών και Διεθνών εκθέσεων 

 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 

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

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

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 

 Middle East – Education, Technology, Students Congress & Exhibition, Εκπαίδευση, Τεχνολογίες 
στο Ερμπίλ, Ιράκ | 21-24 Αυγούστου 2019 

 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 Natural & Organic Asia, Φυσικά και βιολογικά  προϊόντα, Χονγκ Κονγκ | 03-05 Σεπτεμβρίου 
2019 

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

 Erbil Cosmetics, Erbil Fashion & Tex Exhibition, Καλλυντικά, Ερμπίλ, Ιράκ | 4-7 Σεπτεμβρίου 
2019 

 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης| 7-15 Σεπτεμβρίου 2019, 

 Beauty Days 2019 Πολωνία, Τομέας ομορφιάς και Καλλυντικά, Βαρσοβία, Πολωνία | 20-22 Σε-
πτεμβρίου 2019 

 41st Civil Engineering Fair, 41η Έκθεση Πολιτικών Μηχανικών, Μπούντβα, Μαυροβούνιο | 25-
29 Σεπτεμβρίου 2019 

 World Smart Energy Week, Ενέργεια, Τόκυο, Ιαπωνία | 26-28  Σεπτεμβρίου 2019 

 61st Cairo Tex Machitex, Παραγωγή υφασμάτων, Βιομηχανία, Κάιρο, Αίγυπτος | 27-29 Σεπτεμ-
βρίου 2019 

 Cairo home Textile, Διεθνής έκθεση υφασμάτων οικιακής χρήσης, Κάιρο, Αίγυπτος | 27-29 Σε-
πτεμβρίου 2019 

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

 TTGW 2019, Παγκόσμια έκθεση Θεματικού Τουρισμού – Γαστρονομίας και Οίνου, Στάδιο Ειρή-
νης και Φιλίας | 27-29 Σεπτεβρίου 

 Autotec Expo 2019, Ανταλλακτικά, Επισκευή, Συντήρηση και Φροντίδα Επιβατικών και Φορτη-
γών Αυτοκινήτων, mec Παιανίας, Αθήνα | 27-29 Σεπτεμβρίου 2019 

 10η Εμποροβιοτεχνική Εκθεσιακή Δραστηριότητα Πιερίας-Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Κατε-
ρίνης- Οικισμός Ανδρομάχης, Κατερίνη | 27 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου 2019 

 China Commercial Exhibition, Κλάδος εμπορίου από Κίνα, Κάιρο, Αίγυπτος | 28-30 Σεπτεμβρίου 
2019 

 Erbil International Trade Fair, Εμπορική έκθεση, Ερμπίλ, Ιράκ | 30 Σεπτεμβρίου με 3 Οκτωβρίου 
2019 

 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 

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

 Beauty Istanbul, Διεθνής έκθεση για καλλυντικά, ομορφιά, μαλλιά, συσκευασία και συστατικά 
καλλυντικών, Κωνσταντινούπολη | 02-04 Οκτωβρίου 2019 

 World Halal Expo, Διεθνής Έκθεση Ισλαμικών Προϊόντων, Τζέντα, Σαουδική Αραβία | 03-07 Ο-
κτωβρίου 2019 

 MPIRES, Ακίνητα, Μόσχα, Ρωσία | 04-05 Οκτωβρίου 2019 

 "AGROEXPO 2019" στο χώρο κρατικής έκθεσης στη Κύπρο | 04-06 Οκτωβρίου 2019. 

 Ιδανική Κατοικία, Δομικά υλικά, έπιπλα, είδη σπιτιού στη Λευκωσία | 4-6 Οκτωβρίου 2019. 
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 Anuga 2019 Food and Beverage Fair, Κολονία|05-09 Οκτωβρίου 2019 

 The restaurant show, Εστίαση, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο | 07-09 Οκτωβρίου 2019 

 Hungaromed, Διεθνής Έκθεση Ιατρικών υπηρεσιών, Βουδαπέστη, Ουγγαρία | 07-09 Οκτωβρίου 
2019 

 Build Complete, Έκθεση Κατασκευαστικών Εταιρειών, Χαρντενμπεργκ, Ολλανδία | 08-10 Οκτω-
βρίου 2019 

 4th International Highways, Bridges and Tunnels Fair, Διεθνής έκθεση δημοσίων και δομικών 
έργων, Άγκυρα, Τουρκία | 09-11 Οκτωβρίου 2019 

 Aluexpo 2019, 6η Διεθνής Εμπορική έκθεση Τεχνολογιών Αλουμινίου, Μηχανημάτων και Προϊ-
όντων, Κωνσταντινούπολη | 10-12 Οκτωβρίου 2019 

 49th Istanbul International Jewlery, Watch & Equipment Fair 2019, Διεθνής Εμπορική έκθεση 
Κοσμημάτων, ρολογιών και μηχανημάτων κατασκευής κοσμημάτων, Κωνσταντινούπολη | 10-
13 Οκτωβρίου 2019 

 Home Design, Φθινοπωρική Έκθεση Εσωτερικής Διακόσμησης, Βουδαπέστη, Ουγγαρία | 11-13 
Οκτωβρίου 2019 

 Foodtech, Food Processing & Packaging Exhibition, Metropolitan Expo Αθήνα|12-14 Οκτωβρίου 
2019 

 Frankfurter Buchmesse, Έκθεση Βιβλίου, Φρανκφούρτη | 16-20 Οκτωβρίου 2019 

 Automotive Hungary, 7η Διεθνής Εμπορική Έκθεση για προμηθευτές της βιομηχανίας αυτοκι-
νήτων, Βουδαπέστη | 16-18 Οκτωβρίου 2019 

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

 Autotechnika- Autodiga, 28η Διεθνής Έκθεση Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων, Βουδα-
πέστη |18-20 Οκτωβρίου 2019 

 Beauty & Style –International Beauty Industry, Έκθεση Ομορφιάς, Καλλυντικά, Κομμωτική και 
Περιποίηση Νυχιών, Βουδαπέστη | 18-20 Οκτωβρίου 2019 

 HOST, Έκθεση για το σπίτι και την φιλοξενία, Μιλάνο, Ιταλία | 18-22 Οκτωβρίου 2019 

 PCV Expo Moscow, Αντλίες, Συμπιεστές και Βαλβίδες, Μόσχα, Ρωσία | 22-24 Οκτωβρίου 2019 

 Cibustec, Τρόφιμα, Πάρμα, Ιταλία | 22-15 Οκτωβρίου 2019 

 Intercharm Professional, Έκθεση Καλλυντικών, Μόσχα, Ρωσία | 23-26 Οκτωβρίου 2019= 

 Hace Exhibition, Ηλεκτρική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Κάιρο, Αίγυπτος | 28-31 
Οκτωβρίου 2019 

 ΙΕΝΑ- Διεθνής έκθεση για ιδέες, εφευρέσεις και νέα προϊόντα, Νυρεμβέργη, Γερμανία | 31 Ο-
κτωβρίου με 3 Νοεμβρίου 
 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

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

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

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

 Egybeauty Exhibition, Κλάδος καλλυντικών & προϊόντων αιθητικής, Κάιρο, Αίγυπτος |03-05 Νο-
εμβρίου 2019 

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

 WTM Λονδίνο, Έκθεση τουρισμού| 4-6 Νοεμβρίου 2019 

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

 Philoxenia Έκθεση Τουρισμού| 8-10 Νοεμβρίου 2019 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Cairo ICT 2019, Τηλεπικοινωνίας, τεχνολογία πληροφορικής, Κάιρο, Αίγυπτος | Τέλος Νοεμ-
βρίου 

Χρήσιμες Συνδέσεις 

 
1. Enterprise Europe Network – Hellas  
2. Enterprise Europe Network  
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ  
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα  
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία  
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα  
7. Έλληνας Επίτροπος  
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ  
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)  
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal)  
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής  
12. EU Bookshop  
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)  
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)  
15. European Research & Development Newsroom  
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχεί-
ριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)  
17. European Standardisation SME Helpdesk  
18. European Commission Agrinet Portal  
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα  
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης  
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European 
Communication of Enterprises - EU.COM.EN)  
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη 
βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ  
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
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http://www.italia2014.eu/en
http://www.europarl.gr/
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http://europa.eu/index_el.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site?request_locale=EN
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_15_en.htm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/newsfeeds/syndicated-newsroom.cfm
https://www.improve-innovation.eu/opencms/opencms/en/index.html
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http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_el.htm


 

24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal)  
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform)  
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for 
SMEs)  
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website)  
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)  
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
(Joint Research Centre)  
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)  
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)  
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)  
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform)  
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information 
Platform)  
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση 
των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform)  
36. EU Business in Japan  
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - 
TTIP)  
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά 
τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων  
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος 
της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις  

Επισκεφθείτε την σε-

λίδα του Επιμελητηρίου 

Καβάλας  www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη 

Πληροφόρηση
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