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Enterprise Europe Network- 

Στην υπηρεσία της επιχεί-

ρησής σας 

Υποστηρίζοντας δυναμικές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

να καινοτομήσουν και να α-

ναπτυχθούν διεθνώς 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήρι-

ξης Μικρομεσαίων Επιχειρή-

σεων, Enterprise Europe Net-

work, παρέχει ολοκληρωμένες υ-

πηρεσίες επιχειρηματικής υπο-

στήριξης σε επιχειρήσεις με εξω-

στρεφή και καινοτόμο προσανα-

τολισμό, με στόχο την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητάς τους. Το 

δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις σε περισ-

σότερες από 60 χώρες και συνερ-

γάζεται με εθνικούς και ευρωπα-

ϊκούς οργανισμούς για την υπο-

στήριξή τους. Οι υπηρεσίες που 

παρέχονται στις επιχειρήσεις εί-

ναι ενδεικτικά οι ακόλουθες.  

 Πρόσβαση σε νέες αγορές-Ε-
ξωστρέφεια 

 Πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση 

 Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές 

 Μεταφορά τεχνολογίας & 
Διαχείριση καινοτομίας 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες 

παρέχονται δωρεάν. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με 

το Επιμελητήριο Καβάλας στο 

2510 222212 (εσωτ.4) κα. Σούζη 

Μαυρομμάτη ή (εσωτ.11) κα. Δέ-

σποινα Παρασύρη και στο 

info@chamberofkavala.gr 
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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Συνάντηση του προέδρου του Επιμελητηρίου με τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης 

Στα πλαίσια της επίσκεψης του 
Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης 
κ. Θεόδωρου Καράογλου στην 
ΠΕ Καβάλας πραγματοποιή-
θηκε συνάντηση με τον Πρόε-
δρο του Επιμελητηρίου Καβά-
λας κ. Μάρκο Δέμπα. Παρόντες 
στην συνάντηση ήταν επίσης ο 
βουλευτής κ. Γιάννης Πασχαλί-
δης, ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κα-
βάλας κ. Μπάμπης Δράκος, τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Επιμελητηρίου κα. Μαρία Καραμπουρνιώτη, κ. Λευτέρης Κουκουτίνης, ο κ. Κίμων Παπαδό-
πουλος, η κα. Ειρήνη Κουρτίδου, ο Πρόεδρος της Δημωφέλεια κ. Τάκης Αγγελίδης, ο εκπρόσωπος 
του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας κ. Χατζηαβραμίδης και η Αντιπρόεδρος του Οικονομικού Επιμε-
λητηρίου ΑΜΘ κα. Μαρία Δαλκίτση.  
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου έθεσε στον Υπουργό τα παρακάτω ζητήματα που χρήζουν άμεσης 
αντιμετώπισης: 
- Η πραγματοποίηση έργων υποδομής στην Καβάλα όπως η σύνδεση με δίκτυο φυσικού αε-
ρίου και με σιδηρόδρομο 
- Πάταξη του παραεμπορίου και λαθρεμπορίου, στις πύλες εισόδου με βελτίωση των υποδο-
μών κατασταλτικού ελέγχου χερσαία και θαλάσσια, με σύγχρονα μηχανήματα όπως είναι τα scanner 
και την διοικητική ενοποίηση όλων των διευθύνσεων εμπορίου και των ελεγκτικών μηχανισμών και 
η δημιουργία μιας κεντρικής δομής με την σύσταση ειδικού Σώματος Δίωξης Παρεμπορίου, Θέμα 
για το οποίο είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση στο Επιμελητήριο στο παρελθόν.  

- Την στήριξη σας στην δημιουργία 
Πανελλήνιας Έκθεσης αλιείας και α-
λιευμάτων στην Καβάλα, όπου δια-
θέτουμε μία από τις μεγαλύτερες ι-
χθυόσκαλες της χώρας καθώς και 
εκθεσιακό κέντρο. 
- Η στήριξη της έκθεσης του Επιμε-
λητηρίου Kavalaexpo και η τόνωση 
της επιχειρηματικότητας 
Ο κ. Καράογλου με την σειρά του πε-
ριέγραψε την Καβάλα ως μικρογρα-
φία της Ελλάδας καθώς συνδυάζει 

τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό και επισήμανε ότι κύριο μέλημά του είναι να αποτελεί χρή-
σιμο συνεργάτη και σύμμαχο όλων των θεσμικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Ανέφερε επίσης ότι 
στο Επιμελητήριο Καβάλας καταγράφεται θετικό πρόσημο στο ισοζύγιο εγγραφών- διαγραφών επι-
χειρήσεων και αυτό αποτελεί αναμφισβήτητο σημάδι ανάκαμψης στην οικονομία της χώρας. Τέλος 
επισήμανε ότι η τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα ξεκινά με αισιοδοξία και ελπίδα ανάπτυξης και ότι 
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το Υπουργείο και ο ίδιος προσωπικά θα στηρίξει την διοργάνωση της φετινής έκθεσης του Επιμελη-
τηρίου Kavalaexpo 2020 και την επιχειρηματικότητα στην περιοχή. 
 

Συνάντηση με την νέα πρόεδρο της Παιδόπολης Καβάλας 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρ-

κος Δέμπας και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλ-

λόγου Καβάλας κ. Βασίλης Λεμομίδης συναντή-

θηκαν με την νέα Πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνι-

κής Πρόνοιας Καβάλας κα.  Αναστασία Τζαμπα-

ζλή και τον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο του κέ-

ντρου κ. Ιορδάνη Αγγελιάδη. Στη συνάντηση συ-

ζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ευαισθη-

τοποίηση των επιχειρήσεων σχετικά με τα άτομα 

που φιλοξενούνται στην δομή και στις προοπτικές απασχόλησης σε επιχειρήσεις των παιδιών της δομής. Ο 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου επεσήμανε ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης τόσο το Επιμελητήριο όσο 

και ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης θα σταθούν αρωγός στις δράσεις του Κέντρου. 

Συνάντηση με καθηγητές του ΔΙΠΑΕ Καβάλας σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus + 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος 

Erasmus + ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβά-

λας κ. Μάρκος Δέμπας και ο υπεύθυνος συμβου-

λευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων κ. Λευτέρης 

Κουκουτίνης συναντήθηκαν με εκπροσώπους του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην Καβάλα, 

τον κ. Παναγιώτη Κογια επίκουρο καθηγητή, κ. Ιά-

κωβο Φοντίδη επικουρο καθηγητή και την κ. Ελένη 

Παπαδοπούλου. Πρόκειται για πρόγραμμα Συνεχι-

ζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-

τισης του μηχανικού και του τεχνικού προσωπικού 

των επιχειρήσεων στον τομέα της Μηχανικής, καθώς ορισμένοι από αυτούς εμφανίζονται ανεπαρκείς για να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας. Γενικά, τα νέα εκπαιδευτικά υλικά θα αναφέρο-

νται σε τομείς όπως η ρομποτική, η αυτοματοποίηση και η επεξεργασία δεδομένων. Το Επιμελητήριο και το 

ΔΙΠΑΕ Καβάλας θα είναι εταίροι του προγράμματος με σκοπό την στήριξη και τον εκσυγχρονισμό των επιχει-

ρήσεων της περιοχής μας ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας. 

Forum ενημέρωσης των ενεργητικών πολίτικων απασχόλησης του ΟΑΕΔ  

Ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποίησε ο ΟΑΕΔ στο Εργατικό Κέντρο Καβάλας με θέμα τα διάφορα προ-

γράμματα που αφορούν τον τομέα της απασχόλησης. Στην εκδήλωση απηύθηναν χαιρετισμό ο αντιπεριφε-

ρειάρχης Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας, 

ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Λεμονίδης, ο πρόεδρος του νομαρχιακού 
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συλλόγου ΑΜΕΑ κ. Σμαράγδος 

Κρεμύδας και το μέλος του Διοικητι-

κού Συμβουλίου του Συλλόγου Λογι-

στών Νομού Καβάλας κ. Ιωάννης Πα-

ναγιωτίδης. Την έναρξη της εκδήλω-

σης έκανε η κα. Ευσταθία Πέππα, Πε-

ριφερειακή Διευθύντρια ΟΑΕΔ Ανα-

τολικής Μακεδονίας & Θράκης η ο-

ποία στην ομιλία της αναφέρθηκε 

στην εξωστρέδεια του ΟΑΕΔ προς τις 

τοπικές κοινωνίας. Στη συνέχεια ο κ. 

Νικόλαος Ταστσόγλου, Προϊστάμε-

νος του ΚΠΑ2 Καβάλας μίλησε για τον ρόλο του Κέντρου Προώθησης της Απασχόληςης Καβάλας στην κοινω-

νία της Καβάαλς. Η υπεύθυνη του γραφείου Απασχόλησης κα. Τσεκμεκίδου Ξανθή παρουσίασε τις  ενεργη-

τικές πολιτικές του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης Καβάλας ενώ ο Εργασιακός Σύμβουλος Εργοδοτών 

του ΚΠΑ Καβάλας κ. Ευστάθιος Προδρόμογλου αναφέρθηκε στην  προσέγγιση των εργοδοτών μέσα από τον 

ρόλο του Εργασιακού Συμβούλου. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με τους περευρισκομένους.  

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Μάρκο Δέμπα τα προγράμματα αυτά στηρίζουν την απασχό-

ληση των επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι «ο ΟΑΕΔ είναι ένα πολύ δυναμικό κύτταρο της κοινωνίας μας. Παίζει ενεργό ρόλο 

ειδικά στα χρόνια της κρίσης. Το μεγαλύτερο κομμάτι των ανέργων είναι εγγεγραμμένο στα Μητρώα και είναι 

με τα διάφορα προγράμματα που κατά καιρούς ανακοινώνει ο Οργανισμός που φέρνει σε επαφή τους εργα-

ζόμενους, τους ανέργους με τις επιχειρήσεις. Στα πλαίσια μιας ενημέρωσης και μιας εξωστρέφειας που βλέ-

πουμε σιγά- σιγά να δίνει προς τα έξω η νέα διοίκηση του ΟΑΕΔ, έγινε αυτή η ενημερωτική ημερίδα, με την 

Περιφερειακή Διεύθυνση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έχει διευθύντρια η Έφη Πέππα, καθώς 

και με το Κέντρο Απασχόλησης Καβάλας. Έγινε αυτό το φόρουμ ενημέρωσης για τις ενεργητικές πολιτικές και 

προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ. 

Αυτό που εμείς πρεσβεύουμε πάντα σαν Επιμελητήριο και πιέζουμε τους εκάστοτε υπουργούς απασχόλησης 

και τις κυβερνήσεις, είναι να υπάρχουν ενεργητικές πολιτικές στη στήριξη της απασχόλησης και όχι της ανερ-

γίας. Αυτό που λέμε είναι να δίνονται χρήματα, να ανακοινώνονται προγράμματα στοχευμένα, να πηγαίνουν 

στις επιχειρήσεις, προσλαμβάνουν ανέργους που να απασχολούνται για 1-2 χρόνια ίσως και παραπάνω, α-

νάλογα με τις συνθήκες του κάθε προγράμματος και όχι να δημιουργούμε ανέργους που τους δίνουμε χρή-

ματα για να κάθονται στο σπίτι τους. Θέλουμε δυναμικά προγράμματα και για νέους και για ανθρώπους άνω 

των 50-55 ετών που μέσα στην κρίση έχουν χάσει τη δουλειά τους και θα πρέπει κάπου να απασχοληθούν. 

Μέσα από αυτά τα προγράμματα που και προχθές ανακοινώθηκαν, που έχουν σχέση με ανέργους, με νέους 

που θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, καθώς και προγράμματα για ειδικές ομάδες όπως μακρο-

χρόνια άνεργους ή άτομα με ιδιαιτερότητες, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση που αυτό πρεσβεύουμε και 

πιέζουμε. Να είναι χρήματα που θα πάνε στον εργαζόμενο και ταυτόχρονα θα βοηθήσουν την επιχείρηση. Κι 

όταν έχεις μια επιχορήγηση που μπορεί να φτάσει στο 70-90%, είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για τον 

επιχειρηματία να προσλάβει ανθρώπους μέσα από αυτά τα προγράμματα του ΟΑΕΔ». 
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Και πρόσθεσε πως «Αυτό ακριβώς ήταν η ημερίδα της Τετάρτης. Ήταν και μια εξωστρέφεια που πλέον έχει 

αλλάξει στα πλαίσια του ΟΑΕΔ και καλώς γίνεται αυτό. Να βγει ο Οργανισμός προς τα έξω με ενημερωτικές 

εκδηλώσεις, με συναντήσεις με τους φορείς, αλλά και με τις επιχειρήσεις. Συγχαρητήρια και στην  κα Πέππα 

που μαζί με τα στελέχη της έχουν ξεκινήσει να το εφαρμόζουν. Το Επιμελητήριο Καβάλας θα είναι δίπλα σε 

όλες αυτές τις δράσεις και πιστεύω σύντομα να έχουμε και τον διοικητή του ΟΑΕΔ στην Καβάλα. Να συζητή-

σουμε για θέματα απασχόλησης και ανεργίας και να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα που θα τα ανακοι-

νώνουμε στις επιχειρήσεις μας».

Εκδήλωση παρουσίασης νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ  

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Μαρ-

τίου 2020, στο Ξενοδοχείο GALAXY HOTEL – 

AIROTEL, στην Καβάλα, η εκδήλωση παρουσίασης 

των δράσεων: 

 «Ενίσχυση για την Ίδρυση Επιχειρήσεων, 

Κατά Προτεραιότητα σε τομείς της Περιφε-

ρειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης» 

 «Ενίσχυση για τον Εκσυγχρονισμό- Αναβάθ-

μιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων, κατά 

Προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερεια-

κής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» 

 «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στους κλάδους της Περιφε-

ρειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)» 

που διοργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η 

Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομική Συμβουλευτική ΑΜΘ (ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ), εταίρος του ΕΦΕ-

ΠΑΕ. Στην εκδήλωση παρευρέθη ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας, ο οποίος απηύ-

θυνε έναν σύντομο χαιρετισμό, και η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου. Την παρουσίαση 

πραγματοποίησαν ο κ. Παναγιώτης Αρχοντίκης, διευθυντής της ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, ο κ. Ανδρέας Μπιράτσης και 

η κα. Κατερίνα Μπακαλίδου καθώς και ο κ. Γιάννης Κεσανλής Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα στελέχη της ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Ε. αφού παρουσίασαν τις λεπτομέρειες του 

προγράμματος απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις των παρευρισκόμενων σχετικά με το πρόγραμμα. 
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 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Energy & Hubs Kavala 2020  

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 22 Φεβρουα-

ρίου στην Καβάλα στο 2ο  Energy & Hubs Kavala 2020,  

μια πρωτοβουλία του Viadiplomacy.gr. 

Ο ρόλος της Καβάλας αλλά και της Ανατολικής Μακεδο-

νίας – Θράκης, στην Ενεργειακή Διαφοροποίηση των 

Βαλκανίων και της Ευρώπης, καθώς και η σημασία Εγνα-

τίας Οδού, του Σιδηροδρόμου και των Λιμένων, ήταν ο-

ρισμένα μόνο από τα σημαντικά θέματα που συζητήθη-

καν, ενώ οι εξελίξεις που δημιουργεί η Ενεργειακή Δια-

φοροποίηση στις μεταφορές μέσα από την Εgnatia και τη Via Carpatia, αποτέλεσε μια ιδιαίτερη σημαντική 

ενότητα με έντονο ενδιαφέρον και γόνιμα συμπεράσματα. 

Στη διάρκεια του 2ου Energy & Hubs Kavala 2020, δόθηκε 

έμφαση στον γεωστρατηγικό ρόλο της Περιφέρειας ΑΜΘ 

αλλά και στον ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει τα 

επόμενα χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί πως στο διάστημα 

του ενός χρόνου που μεσολάβησε από το πρώτο Εnergy 

& Hubs  Kavala 2019, έχουν υπάρξει σημαντικές εξελίξεις 

στην περιοχή. 

Η Καβάλα, αποτελεί ενεργειακό κόμβο στην ΑΜΘ και 

αυτό καθώς από την περιοχή, περνούν όλοι οι αγωγοί και 

ταυτόχρονα σε αυτήν υπάρχει μοναδική παραγωγή πετρελαίου με δυνατότητα αποθήκευσης τεραστίων πο-

σοτήτων ενέργειας στη φυσική αποθήκη που διαθέτει. 

Ο Μάρκος Δέμπας, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Καβάλας, αναφέρθηκε στα οφέλη των επιχειρήσεων 

αλλά και της κοινωνίας συνολικά της Καβάλας μέσα από τις ενεργειακές εξελίξεις, ενώ σημειώνεται πως η 

εκδήλωση ήταν διαδραστική, με συζητήσεις αλλά και ερωταπαντήσεις μεταξύ των ομιλητών και των συνέ-

δρων. 

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δημοσιογράφος Σπύρος Λάτσας. 

Σεμινάρια 

Εφαρμογή για το έτος 2020 της υπουργικής απόφασης για την επιμόρφωση εργοδοτών 
και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις 
Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 

Εγκύκλιο με Aρ. πρωτ.: οικ. 61591/2677/31.12.2019 εξέδωσε το υπουργείο εργασίας σχετικά με την επιμόρ-

φωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ 
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και Γ΄ κατηγορίας. Με την εγκύκλιο και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπό-

μενων στην 39278/1823/25.7.2018 Υπουργική Απόφαση. Η εγκύκλιος αναφέρεται αναλυτικά στην επιμόρ-

φωση εργοδοτών, τη διαδικασία έγκρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων και την τήρηση διαδικασιών. 

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές 

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

Europe Network, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες 

επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού 

ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επι-

μορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλ-

ληλα προσόντα. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων 

τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ κατηγορίας. 

Ειδικότερα, τα σεμινάρια  κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 

του Κ.Ν.Υ.Α.Ε: 

Β’ Κατηγορίας: για όσους πληρούν τις  απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών και δω-

ρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας, με πληρωμένες τις συνδρομές  του τρέχοντος έτους και του 

ΓΕΜΗ, και  100€ για τα μη μέλη.  

Γ’ Κατηγορίας: για εργοδότες που οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, διάρκειας 

10 ωρών  και είναι δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, 

ενώ έχει κόστος 50€ για τα μη μέλη.  

Με την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση λαμβάνει προσωρινό πρωτόκολλο από το Επιμελητήριο Καβάλας 

προκειμένου να είναι καλυμμένο σε πιθανό έλεγχο έως ότου υλοποιηθεί το πρόγραμμα. 

Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα απονέμονται από το Επιμελητήριο Καβάλας. 

Για περισσότερες πληροφορίες  παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Καβάλας, τηλ. 2510 222212 

κα Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και κα. Μαρία Αρβανιτάκη (εσωτ. 20), και στο info@chamberofkavala.gr 

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων-Νέες προδια-
γραφές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 

Europe Network  σας ενημερώνει ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών  έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο 

το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  

Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.  

Αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακι-

νούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαρο-

πλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Είναι πρόγραμμα  κατάρτισης απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ελάχιστη 

διάρκεια: 10 ώρες.   

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP. 

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και 

την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. 

Κόστος συμμετοχής για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά για το τρέχον έτος είναι  

Επιχειρήσεις 
Καβάλα σαράντα ευρώ (40 €)  
Θάσο τριάντα ευρώ (30 €)  
Εργαζόμενοι
Καβάλα εξήντα ευρώ (60€) 
Θάσο πενήντα ευρώ (50€) 

Τα υπόλοιπα έξοδα οργάνωσης του σεμιναρίου  καλύπτονται από το Επιμελητήριο Καβάλας. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις 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 

 
Επέκταση/ αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος στην Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης 

Η Δράση περιλαμβάνει Ενίσχυση ύδρευσης και έργα αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών για την εξα-

σφάλιση της επάρκειας του νερού για όλες τις χρήσεις (υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επε-

ξεργασίας και διανομής νερού, με ειδική μέριμνα για προβληματικές περιοχές και Έργα κατασκευής νέων και 

αποκατάστασης / ενίσχυσης υφιστάμενων δικτύων και λοιπών υποδομών ύδρευσης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 
Περιοχή εφαρμογής: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
Περίοδος υποβολής: 17/12/2019 έως 31/3/2020 
 

“ERANETs 2019b” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που 
συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δι-
κτύων ERANETs 
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Ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας και περιλαμβάνεται στις Δράσεις 

για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων.   

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 11/2/2020 - 1/4/2020, ώρα 16:00 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 
Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια 

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 ενι-

σχύει 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 
 

Επιχειρηματική χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) από το Ε-
θνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

Παροχή επιχειρηματικών δανείων με ευνοϊκό επιτόκιο (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού ή/και επενδυτικού 

σκοπού), που θα χρηματοδοτήσουν επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, σε πολύ μικρές, 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 26/3/2019, έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
 

Η Δράση ενισχύει κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), ήτοι αγροδιατροφής, τουρισμού - πολιτισμού, υλικών (πλαστι-

κών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλ-

λοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του 

τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Η υποβολή επενδυτικών σχεδίων αφορά τη βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης νέων επιχει-

ρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, με ελάχιστο επιχορη-

γούμενο π/υ 20.000 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 285.000 €. 

Η Δημόσια Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται σε 70% 

και η Ιδιωτική Συμμετοχή σε 30%. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4639
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4350


Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περίοδος υποβολής: από 18/2/2020 έως 30/4/2020 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έ-
ξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
 

Υλοποίηση ενισχύσεων για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Πε-

ριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περίοδος υποβολής: 18/2/2020 - 27/5/2020 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Εγγραφές-Διαγραφές επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο από 01/01-29/02/2020 

Σύμφωνα με το Βιβλίο Εγγραφών – Διαγραφών του Επιμελητηρίου Καβάλας για το χρονικό διάστημα 

από 01/01/2020 έως 29/02/2020 οι Εγγραφές που πραγματοποιηθήκαν ανά Τμήματα του Επιμελη-

τηρίου Καβάλας (Εμπορικό, Μεταποίησης, Τουριστικό, Υπηρεσιών, Εξαγωγικό) είναι 113 και οι Δια-

γραφές είναι 22. Δηλαδή οι Εγγραφές είναι περίπου 80% περισσότερες από τις Διαγραφές. Στον 

παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικότερα τα στοιχεία. 

Νομική μορφή

Εγγραφές Διαγραφές Σύνολο Εγγραφές Διαγραφές Σύνολο Εγγραφές Διαγραφές Σύνολο Εγγραφές Διαγραφές Σύνολο Εγγραφές Διαγραφές Σύνολο

Ατομική 

Επιχείρηση 11 10 1 1 2 -1 14 1 13 58 4 54 0 0 0

Ετερόρρυθμη 

Επιχείρηση 2 0 2 1 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0

Ι.Κ.Ε. 2 1 1 0 0 0 1 0 1 5 1 4 0 0 0

Ομόρρυθμη 

Επιχείρηση 0 1 -1 1 0 -1 0 0 0 12 1 11 0 0 0

Ανώνυμη 

Εταιρεία 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Ενεργειακή 

Κοινότητα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 15 12 3 3 2 0 18 1 17 77 7 70 0 0 0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 113

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 22

ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 29/02/2020)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ
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Ενημέρωση σχετικά με τη λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό Covid-19 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, με αφορμή την εμφάνιση του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2, ο οποίος προκαλεί τη 

λοίμωξη που ονομάζεται COVID-19 και για τα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης 

που πρέπει να λαμβάνονται, σας ενημερώνει ότι ο αρμόδιος φορέας για την παροχή σχετικής ενημέρωσης 

είναι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19), του Υπουργείου 

Υγείας. 

Στη σελίδα του οργανισμού υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες προφύλαξης για το κοινό αλλά και ειδικότερες 

οδηγίες, για κατηγορίες εργαζομένων που θεωρούνται περισσότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο. 

Ο SARS-CoV-2 μεταδίδεται μέσω της επαφής με ασθενή, με τα σταγονίδια που παράγονται όταν ο ασθενής 

βήχει ή φτερνίζεται ή μέσω σταγονιδίων από τη σίελο ή από τη ρινική κοιλότητα, αλλά και με την επαφή με 

άψυχα αντικείμενα. Για την αποφυγή μετάδοσης είναι πολύ σημαντική κυρίως η εφαρμογή μέτρων ατομικής 

υγιεινής και ειδικά το τακτικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ή με αλκοολούχο διάλυμα.  

Σε ότι αφορά τα μέτρα προφύλαξης στους εργασιακούς χώρους, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, βα-

σική υποχρέωση των εργοδοτών είναι η λήψη κάθε μέτρου που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζονται οι εργα-

ζόμενοι και οι τρίτοι, που τυχόν παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, από κάθε κίνδυνο που μπορεί να 

απειλήσει την υγεία τους (Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων»).  

Στο πλαίσιο αυτό, υποχρέωση των εργοδοτών, σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας, εφόσον απασχολείται, 

αποτελεί και η λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης της διάδοσης της νόσου στους χώρους εργασίας και 

η εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν  ιδίως στην προστασία της υγείας των 

εργαζομένων, μέσα από την ενημέρωσή τους και τη διάθεση των απαραίτητων υλικών και μέσων για το 

σκοπό αυτό.  

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι οι εργοδότες θα πρέπει: 

• Να παρέχουν τα απαραίτητα υλικά για το πλύσιμο των χεριών, όπως σαπούνι και χειροπετσέτες 

μιας χρήσης, όπου είναι διαθέσιμοι νιπτήρες ή αλκοολούχο αντισηπτικό σε κοινόχρηστους χώ-

ρους, όπως είναι οι αίθουσες αναμονής, οι διάδρομοι και οι χώροι ανάπαυσης. 

• Να μεριμνούν για την τακτική απολύμανση με αντισηπτικό διάλυμα των επιφανειών στο χώρο 

εργασίας (π.χ. γραφεία ή τραπέζια) ή αντικειμένων (π.χ. πόμολα, τηλέφωνα, πληκτρολόγια, επι-

φάνειες στα ασανσέρ, κλπ), με τα οποία έρχονται σε συχνή επαφή οι εργαζόμενοι ή το κοινό. 

• Να μεριμνούν για την εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς αερισμού των χώρων εργασίας με 

φυσική ή τεχνητή κυκλοφορία καθαρού αέρα. 

• Να ενημερώνουν για τα πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τα μέτρα πρόληψης σε συνεργασία 

με τον Ιατρό Εργασίας, στις επιχειρήσεις όπου απασχολείται, και να συμβουλεύονται το σχετικό 

ενημερωτικό υλικό που είναι διαθέσιμο από τον ΕΟΔΥ, επισημαίνοντας την ανάγκη τήρησης των 

μέτρων ατομικής υγιεινής. 

Σε περίπτωση που εργαζόμενοι της επιχείρησης χρειάζεται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, θα πρέπει να έχουν 

ενημερωθεί για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην εξάπλωση της επιδημίας (χώρες που συμπεριλαμβάνονται 
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στη λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πρόληψης Νοσημάτων 

(https://www.ecdc.europa.eu, και https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus). 

Σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των εργαζομένων αναφέρουμε ότι θα πρέπει: 

• Να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής υγιεινής, καθώς η προσεκτική υγιεινή των χεριών αποτε-

λεί την πρώτη γραμμή άμυνας κατά των λοιμώξεων.  

• Να εφαρμόζουν τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής προς αποφυγή της μετάδοσης μέσω σταγονι-

δίων: π.χ. να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα με ένα χαρτομάντιλο όταν βήχουν ή φταρνίζονται. 

• Σε περίπτωση που παρουσιάζουν συμπτωματολογία (πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή) ή 

σε περίπτωση επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα να επικοινωνήσουν με τον ΕΟΔΥ

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020  όπως 

 Αναστολή καταβολής ΦΠΑ,  

 Ανατολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας δόσεων,  

 Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, 

 Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας,  

 Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διατάξεις κλπ)  

 Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών 

και στο ΦΕΚ 55/Β’/08.03.2020 (Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε 

αθλητικές εκδηλώσεις της λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και της λειτουργίας των 

Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 

Εξειδικευμένη πληροφόρηση για περιπτώσεις πιθανής επαφής με ύποπτο κρούσμα καθώς και για τη δια-

δικασία που πρέπει να ακολουθείται παρέχεται από τον ΕΟΔΥ και στα τηλέφωνα 210 5212054 (όλο το 

24ωρο), στο 210 5212000 και στο 1135. 

Διευρυμένο, Ενισχυμένο και Απλουστευμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης 5.000 Πτυχιούχων 

Ανέργων έως 39 ετών σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης του Ιδιωτικού Τομέα από τον 

ΟΑΕΔ 

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

Europe Network, σας ενημερώνει η Διοίκηση του ΟΑΕΔ προχώρησε στη διεύρυνση, ενίσχυση και απλού-

στευση του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων 

ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and 

Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας». Το εν λόγω πρό-

γραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2018 και μόλις 947 θέσεις έχουν καλυφθεί σε διάστημα 15 μηνών. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς έξυπνης εξειδί-

κευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας. Επίσης, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσες επιχει-

ρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, επιθυμούν να δημιουργήσουν νέα/ες 

θέση/εις εργασίας ειδικοτήτων Πληροφορικής. 
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Για να γίνει πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό το πρόγραμμα και να απορροφηθούν από τις επιχειρήσεις οι 

υπόλοιπες 5.000 και πλέον προσφερόμενες θέσεις προς όφελος των ανέργων, έγιναν οι εξής αλλαγές: 

Διευρύνθηκαν από 4 σε 9 οι κλάδοι έξυπνης εξειδίκευσης. Προστέθηκαν επιχειρήσεις με κύρια δραστηριό-

τητα σε 1) Ενέργεια, 2) Βιοεπιστήμες και Υγεία – Φάρμακα, 3) Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική 

Αλλαγή, 4) Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες και 5) Επιστημονική Έρευνα 

και Ανάπτυξη, πέραν όσων δραστηριοποιούνται σε 6) Μεταποίηση – Βιομηχανία, 7) Τεχνολογίες Πληροφο-

ρικής και Επικοινωνιών, 8) Υλικά – Κατασκευές και 9) Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics). 

Αυξήθηκε το ποσό της επιχορήγησης από το 50% στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού -και μη- κόστους και 

το ανώτατο όριο από 600 στα 700 ευρώ τον μήνα για τους κατόχους πτυχίου και από 700 στα 750 ευρώ 

για τους κατόχους μεταπτυχιακού. Παραμένει στα 800 ευρώ το μήνα το ανώτατο όριο για τους κατόχους 

διδακτορικού. 

Αφαιρέθηκε η τρίμηνη δέσμευση μετά τους 15 μήνες απασχόλησης.  

Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα 

δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον Ιδιωτικό Τομέα. Η διάρκεια της επιχορήγησης του 

προγράμματος παραμένει στους 15 μήνες. Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, 

ηλικίας έως 39 ετών, απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού το-

μέα. 

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα «e-katanalotis» –  Ενημέρωση για τις τιμές των προϊόντων 

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

Europe Network, σας ενημερώνει ότι εγκαινιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «e-katanalotis». Την πλατ-

φόρμα εγκαινίασε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης στις εγκαταστάσεις του Ορ-

γανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) στου Ρέντη. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι είναι ένα ση-

μαντικό εργαλείο, προσβάσιμο σε κάθε καταναλωτή. Πρόκειται για ένα καλάθι 1.000 προϊόντων που κατα-

γράφει τις τιμές η ΕΛΣΤΑΤ. 

Η νέα εφαρμογή αποτελεί ένα σύγχρονο, εύχρηστο, διαλειτουργικό ψηφιακό μέσο, με το οποίο οι κατανα-

λωτές και οι θεσμικοί φορείς της αγοράς θα μπορούν να παρατηρούν τη διαχρονική εξέλιξη της μέσης τιμής 

των βασικών αγαθών, όπως αυτή διαμορφώνεται στα σούπερ μάρκετ. Επιπλέον, οι χρήστες θα μπορούν να 

διαμορφώνουν το καλάθι με τα αγαθά της προτίμησής τους, προκειμένου να συγκρίνουν το τελικό κόστος, 

ώστε να επιλέγουν το κατάστημα που τους συμφέρει στην περιοχή τους καθώς και να λαμβάνουν ενημερώ-

σεις για συμφέρουσες αγορές. 

 Με τη νέα εφαρμογή θα αποστέλλονται στα κινητά των καταναλωτών οι τιμές βασικών προϊόντων. Αυτό θα 

αφορά τόσο τις τιμές των σούπερ μάρκετ, όσο και τις τιμές των καυσίμων. Οι καταναλωτές μάλιστα θα μπο-

ρούν να πληροφορούνται για τις τιμές σε οποιοδήποτε κατάστημα ή πρατήριο στην περιοχή που βρίσκονται. 

Αυτό λόγω της χρήσης της υπηρεσίας του γεωεντοπισμού. Πρόκειται στην ουσία για μια ψηφιακή πλατφόρμα 

στην οποία θα αναρτώνται καθημερινά οι τιμές λιανικής αγαθών και καυσίμων.. Μέσω της ενεργοποίησης 

αυτού οι καταναλωτές θα εντοπίζονται γεωγραφικά και ενημερώνονται σχετικά. Η νέα υπηρεσία θα αντικα-

ταστήσει το παρατηρητήριο τιμών (e-prices). Το τελευταίο στην ουσία έχει εδώ και χρόνια εγκαταλειφθεί.  
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Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι οι λιανέμποροι καθημερινά θα αναρτούν τις τιμές βασικών προϊόντων που θα 

οριστούν από το υπουργείο. Η αρχή θα γίνει με το λεγόμενο «καλάθι της νοικοκυράς». Στη συνέχεια, η λίστα 

θα εμπλουτίζεται με περισσότερα προϊόντα. Η πλατφόρμα θα ταξινομεί τα προϊόντα και τις τιμές. Στο κινητό 

του καταναλωτή θα εμφανίζεται ένας πλήρης τιμοκατάλογος για τα συγκεκριμένα προϊόντα ανά κατάστημα 

στην περιοχή που βρίσκεται. Έτσι, ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τις τιμές σε όμοια προϊόντα και να 

επισκέπτεται για τις αγορές του το φθηνότερο κατάστημα. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει και 

χάρτης που θα υποδεικνύει το φθηνότερο σημείο. 

Το ίδιο θα ισχύει και για τα πρατήρια καυσίμων. Ο καταναλωτής θα μπορεί να πληροφορείται σε πραγματικό 

χρόνο για τις τιμές των καυσίμων στην περιοχή που βρίσκεται. Επιπρόσθετα, οι καταναλωτές θα έχουν την 

δυνατότητα αφενός να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και αφετέρου να επικοινωνούν με το 1520 

και την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

Την νέα εφαρμογή μπορείτε να την κατεβάσετε από το link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=okaa.ekatanalotis.gr&hl=el  

Ενημέρωση προς Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές :  Διατήρηση (ανανέωση) Εγγραφής στο 

ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών ή Αντασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με ισχύ έως 

31.12.2019 

Προς τους Ασφαλιστικούς ή Αντασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές των οποίων η ισχύς της αδείας που τους 

έχει χορηγήσει το Επιμελητήριο λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

Η ανανέωση της άδειας ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή πρέπει να πραγματοποιηθεί στο 

χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως και 31.3.2020, σύμφωνα με το Ν. 4583/2018. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας έχουν σταλεί από την Υπηρεσία του Μητρώου 

με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) προς όλους τους διαμεσολαβητές που λήγει η άδειά τους. 

Σημειώνεται ότι 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 45/21-11-2014 Πράξη της εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος απο-

φασίστηκε η επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 

μέσω παρακολούθησης σεμιναρίων. Η παρούσα πράξη εφαρμόζεται αφενός στα φυσικά πρόσωπα που α-

σκούν ή προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητα (αντ) ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και είναι απαραίτητο 

δικαιολογητικό για την εγγραφή και για τη διατήρηση της εγγραφής του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 

στο Μητρώο του άρθρου 3 του Π.Δ.190/2006, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολά-

βησης. Κάθε πρόσωπο συγκεντρώνει τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ώρες παρακολούθησης σεμιναρίων 

σε διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού γνώσεων της Πράξης Εκτελε-

στικής Επιτροπής 16/2013 και έκτοτε τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ώρες για κάθε επόμενη πενταετία. 

Οι (αντ)ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που υποβάλλονται ανά πενταετία σε υποχρεωτική παρακολούθηση 

σεμιναρίου υποχρεούνται να προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, 

άλλως διαγράφονται από το Μητρώο του άρθρου 3 Π.Δ. 190/06.  
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Οι διαμεσολαβητές που δεν θα προσκομίσουν τις βεβαιώσεις επανεκπαίδευσης έως 31/03/2020 θα δια-

γραφούν αμελλητί από το Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

Νέα πάγια ρύθμιση: Άνοιξε η πλατφόρμα 

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε όσοι οφείλουν στο Δημόσιο να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη 

τους σε 24-48 δόσεις. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι βεβαιωμένες οφειλές σε εφορίες, ελεγκτικά 

κέντρα και τελωνεία υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση έως την 1η Νοεμβρίου 2019. 

Δηλαδή όσοι εντάχθηκαν στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου 2019, μπορούν να 

μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση των 24-48 δόσεων. Αντίθετα, όσοι είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση των 12 δό-

σεων τον περασμένο Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο δεν μπορούν να μεταφέρουν τις οφειλές τους στη νέα ρύθμιση. 

Φορολογικές δηλώσεις 2020: Πότε ανοίγει το Taxisnet  

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις 2020 θα «ανέβει» προς 

τα τέλη Μαρτίου, ενώ η προθεσμία που θα δοθεί -πλην των πιθανών παρατάσεων- για την υποβολή τους θα 

είναι τα τέλη Ιουνίου. Στις φετινές φορολογικές δηλώσεις -που αφορούν τα εισοδήματα του 2019- δεν θα 

υπάρξουν σημαντικές διαφορές από την περσινή χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος που θα αναλογεί θα 

κυμανθεί στα επίπεδα του 2019. Το σημείο που χρειάζεται προσοχή είναι οι ξεχωριστές φορολογικές δηλώ-

σεις για τους συζύγους, ένα μέτρο που ίσχυσε για πρώτη φορά το 2019. Τα ζευγάρια που επιθυμούν να υπο-

βάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη σχετική τους αίτηση μέχρι τις 

28 Φεβρουαρίου 2020, μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.  

Στο TAXISnet της ΑΑΔΕ η δήλωση ΙΒΣΝ για τις επιστροφές φόρου 

Ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώρ-

γου Πιτσιλή, εξέδωσε απόφαση με στόχο την στήριξη της πραγματικής οικονομίας και την αποτελεσματικό-

τερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 458/14.02.2020) και καθιστά υποχρεωτική για όσους δικαιούνται επιστροφή φόρου, τη 

δήλωση στο TAXISnet της ΑΑΔΕ του IBAN, που χρησιμοποιούν για την πληρωμή των αχρεωστήτως καταβλη-

θέντων φόρων. 

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι, για την επιστροφή φόρων σε λογαριασμό του δικαιούχου, δεν θα χρειάζεται η 

επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ. για να δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα καταβληθεί ο προς επιστροφή 

φόρος. 

Επισημαίνεται ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ενημερώνουν το ΤΑΧΙSnet και για μεταβολές του δηλω-

θέντος ΙΒΑΝ.   

Διευκρινίζεται ότι όσοι έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό για τη φορολοταρία, δεν χρειάζεται να τον γνω-

στοποιήσουν εκ νέου. Η ορθότητα των στοιχείων κάθε αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης του εν λόγω τρα-

πεζικού λογαριασμού επαληθεύεται με το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών. 
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myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε. 

myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application. Είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρ-

μας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. 

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορο-

λογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι πρωτίστως να εξυπηρετήσουμε τις 

επιχειρήσεις, παρέχοντας μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών 

τους υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων 

και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προ-

μηθευτών (ΜΥΦ). 

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρημα-

τική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 

2019 

Δημοσιεύθηκε η Ε.2019/2020 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με την οποία δίνονται οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 
(Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Ανα-
μόρφωσης φορολογικού έτους 2019. 

Το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και η Κατάσταση της 
Φορολογικής Αναμόρφωσης για το φορολογικό έτος 2019 είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομι-
κές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013 καθώς και τις ατομικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την κα-
τηγορία τήρησης των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους 
καταστάσεων (με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). 

Οι σχετικοί πίνακες συμπληρώνονται από όλες τις επιχειρήσεις, ανάλογα με την δραστηριότητά τους με εξαί-
ρεση τον Πίνακα ΣΤ΄, ο οποίος συμπληρώνεται μόνο από τις ατομικές επιχειρήσεις. Στο έντυπο αυτό καταχω-
ρούνται τα δεδομένα των βιβλίων των επιχειρήσεων όπως αυτά προκύπτουν με βάση τις διατάξεις 
του ν.4308/2014. Επισημαίνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς 
και τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που με βάση την εικόνα που παρουσιάζουν στο Μητρώο δηλώ-
νονται ως μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων, θα πρέπει να επικαιροποιήσουν την εικόνα τους, με βάση τα 
οριζόμενα στον ν.4308/2014, αναφορικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων, προκειμένου να εφαρμόζονται 
ορθά οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011 περί επιβολής τέλους επιτηδεύματος. 

Στις περιπτώσεις που το έντυπο Ε3 συμπληρώνεται υποχρεωτικά από λογιστή – φοροτεχνικό (για όλα τα νο-
μικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ανεξαρτήτως ορίων ακαθαρίστων εσόδων και ατομικές επιχειρήσεις με 
διπλογραφικά λογιστικά αρχεία) ή υπάρχει υποχρέωση συμπλήρωσης από λογιστή – φοροτεχνικό βάσει των 
εκάστοτε ισχυόντων ορίων ακαθαρίστων εσόδων (για τις ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά λογιστικά 
αρχεία το όριο ορίζεται σε 50.000 ευρώ για εμπορική δραστηριότητα ή για παροχή υπηρεσιών ή μικτή, ενώ 
για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 η 
παραπάνω υποχρέωση υφίσταται, όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω από πε-
νήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και τηρούν απλογραφικά λογιστικά αρχεία), σύμφωνα με το άρθρο 38 του 
ν.2873/2000, και την ΠΟΛ.1008/2011 απόφαση Υπουργού Οικονομικών όπως ισχύουν, καθώς και σε κάθε 
περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ότι συμπληρώνεται από λογιστή – φοροτεχνικό, το έντυπο αυτό υποβάλλε-
ται αποκλειστικά με τους κωδικούς του λογιστή – φοροτεχνικού και όχι με τους κωδικούς του επιχειρηματία 
(φυσικού ή νομικού προσώπου). Στις περιπτώσεις αυτές η υποβολή των λοιπών εντύπων φορολογία εισοδή-
ματος δεν απαιτείται να γίνει με τους κωδικούς του λογιστή – φοροτεχνικού. 
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Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και υποβολή  στοιχείων τεχνικών εργα-

σιών επί εξοπλισμού που λειτουργεί με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή ουσίες που 

καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 

Σας γνωστοποιούμε πως από 29/7/2019 και με Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ   

(www.ypeka.gr) ξεκίνησε επίσημα η εφαρμογή της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή και 

υποβολή στοιχείων συντήρησης και τεχνικών εργασιών του εξοπλισμού που λειτουργεί με ελεγχόμενες  ου-

σίες,  δηλαδή με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου του ΚΑΝ(ΕΕ)517/2014 και με ουσίες που καταστρέφουν 

τη στιβάδα του όζοντος του ΚΑΝ(ΕΚ) 1005/2009. Με την πλατφόρμα αυτή αναβαθμίζεται το υπάρχον σύ-

στημα καταγραφής και υποβολής των δελτίων ελέγχων που προβλέπεται στις εφαρμοστικές ΚΥΑ για τους 

ανωτέρω Κανονισμούς, δηλαδή την ΚΥΑ  18694/2012 για τα φθοριούχα αέρια και την ΚΥΑ37411/2007 για τις 

ουσίες που καταστρέφουν τη  στιβάδα του όζοντος. Τα έντυπα δελτία ελέγχου των δύο ΚΥΑ ενοποιούνται σε 

ένα ενιαίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ εξοπλισμού (Η.Δ.Ε) το οποίο πλέον καλύπτει όλα τα είδη εξοπλι-

σμού και ελεγχόμενων ουσιών. Τα ΗΔΕ καταχωρούνται σε μια ενιαία ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ODS & FGASES η 

οποία επίσης αποτελεί την  ενοποίηση σε ηλεκτρονική μορφή των Βάσεων  Δεδομένων που προβλέπονται 

στις ΚΥΑ.  

Το σύστημα έχει στόχο να καταγράψει το σύνολο των μονάδων εξοπλισμού εντός της Ελληνικής επικράτειας, 

που υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους εντοπισμού διαρροών. Παράλληλα το σύστημα θα μπορεί να παρα-

κολουθεί τη συμμόρφωση των χειριστών τους με τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης εκπομπών των ελεγχό-

μενων ουσιών στους ίδιους Κανονισμούς, μέσω της ετήσιας συλλογής στοιχείων για τις τεχνικές εργασίες που 

πραγματοποιούνται στις μονάδες εξοπλισμού. 

Ο εξοπλισμός του υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους είναι :  

α. Σταθερός εξοπλισμός Ψύξης, Κλιματισμού, Αντλιών θερμότητας και Πυροπροστασίας που λειτουργεί με 

φορτίο > 3 Kg ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009, υπόκειται 

σε τακτικούς ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο (23) του ανωτέρω Κανονισμού και με τη συχνότητα που ορίζεται 

στο εν λόγω άρθρο.  

β. Στατικός εξοπλισμός Ψύξης, Κλιματισμού, Αντλιών θερμότητας και Πυροπροστασίας, Μονάδες Ψύξης 

σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα ψυγεία, οργανικοί κύκλοι Rankine και Ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής 

που λειτουργεί με φορτίο > 5 tn CO2 eq φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου του Κανονισμού (ΕΕ) 

517/2014, υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο (4) του ανωτέρω Κανονισμού και με τη 

συχνότητα που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.  

Αναλυτική περιγραφή του νέας πλατφόρμας μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της εφαρμογής 

(https://ods.fgases.ypen.gr/services) από όπου μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το ΗΔΕ και το τεύχος των ο-

δηγιών. 

Το συμπληρωμένο Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου κάθε έτους, για κάθε μονάδα εξοπλισμού, υποβάλλεται ηλε-

κτρονικά στο Υ.ΠΕΝ. έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους. Για την μη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων 

από τους υπόχρεους, επιβάλλονται κυρώσεις. 
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Βασική προϋπόθεση πριν την υποβολή του Η.Δ.Ε., είναι η απόκτηση κλειδαρίθμου για την εγγραφή στην 

πλατφόρμα.  

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ που δόθηκε για την απόδοση Κλειδαρίθμων και την καταχώ-

ριση των μονάδων εξοπλισμού, για την χρήση του έτους 2019, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως 

και την ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020.  

Επίσης δίδεται ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής σχετικών δελτίων ΗΔΕ έως και την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020. 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Νέα Ημερομηνία Έναρξης του Μεταπτυχιακού Προ-

γράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  

Το Επιμελητήριο Καβάλας, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη για εκπαίδευση, παρουσιάζει, με την 

υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), και σε συνεργασία με τη 360U Better Skills 

– Better Business και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επι-

χειρήσεων. 

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι να προετοιμάσει στελέχη τα 

οποία, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, θα μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανά-

γκες της αγοράς και να αντιδρούν άμεσα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και να 

προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα που εμποδίζουν την αποδοτική λειτουργία των επιχειρή-

σεων. 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και σε όσους θέλουν να 

ακολουθήσουν καριέρα στελέχους και δεν έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Το διδακτικό προσωπικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων διαθέτει πολυετή 

εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και άρτια γνώση της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς, 

εξασφαλίζοντας στους συμμετέχοντες την παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου. 

 Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε τέσσερις ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά τριάντα πέντε (35) 

υποενότητες, σχεδιασμένες για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρηματιών και των στελεχών 

επιχειρήσεων. 

 Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος ανέρχεται σε 9 μήνες (168 ώρες) και υλοποιείται στην αίθουσα του 

Επιμελητηρίου δύο φορές το μήνα, Παρασκευή (17:30-21:30) και Σάββατο (09:00-17:00). 

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακο-

λούθησης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

Το κόστος του Προγράμματος μπορεί να καλυφθεί με το 0,24% (ΛΑΕΚ) της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς 

που καταβάλλουν οι εταιρίες για την ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ. 

Λόγω των τελευταίων εξελίξεων και στοχεύοντας στην προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού από 

πιθανή εξάπλωση του νέου κορονοϊού, η έναρξη του Προγράμματος μεταφέρεται την Παρασκευή, 8 Μαΐου.  
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:   

360U Betters Skills – Better Business | Κατερίνα Δογκάκη | 210 00 81 299 | info@360u.gr 

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Χρημαοτοικονομική και τραπεζική» 

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Χρηματοοικονομική και  Τραπεζική με ειδικεύσεις 

 Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική 

 Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις 

Το Χρηματοοικονομικό & Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίων 

  

προετοιμάζουν νέους αποφοίτους, αλλά και εργαζόμενους, για σταδιοδρομία ως εξειδικευμένα υψηλό-

βαθμα στελέχη τραπεζών, εταιρειών επενδύσεων, ελεγκτικών/λογιστικών εταιρειών, εταιρειών παροχής 

συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών, υπουργείων, εποπτικών αρχών και άλλων οργανισμών του δημό-

σιου τομέα, καθώς και παραγωγικών επιχειρήσεων. 

Η δομή του προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι σύμφωνα με τα καλύτερα διεθνή πρό-

τυπα. Δίνουν μεγάλη έμφαση στη λογική θεμελίωση των εργαλείων και εννοιών της χρηματοοικονομικής, 

στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, στον συνδυασμό θεωρίας και πράξης. 

Όλα αυτά, σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο αναγνωρίζει, εκτιμά και προάγει την άμιλλα και την ακα-

δημαϊκή αριστεία. 

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ποιότητα διδασκαλίας, στην αλληλεπίδραση διδασκόντων και διδασκομέ-

νων, και στη συνεχή επαφή με την πραγματική οικονομία. 

Στην υψηλή ποιότητα των μεταπτυχιακών σπουδών συμβάλλουν τα μέγιστα και οι διεθνούς φήμης καθηγη-

τές του Τμήματος. Συνδυάζουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εμπειρία. Έχουν, επίσης, πλούσιο ερευ-

νητικό και συγγραφικό έργο. 

Η λειτουργία και ο προσανατολισμός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων αντανακλούν τους στόχους του 

Τμήματος: Να αποτελέσει εφαλτήριο για επιτυχημένη και δημιουργική σταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατι-

κών νέων ανθρώπων, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Να είναι ένα Τμήμα στην υπηρεσία της κοινωνίας. 

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 4142153 και 2104142323 και στο email bankfin@unipi.gr 
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Mε τη χρήση προτύπου καταστατικού η σύσταση ΑΕ μέσω e-ΥΜΣ ή των Υπηρεσιών Μιας 

Στάσης των Επιμελητηρίων 

Με τη χρήση πρότυπου καταστατικού μέσω είτε της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) είτε των 

Υπηρεσιών μίας Στάσης των Επιμελητηρίων, είναι πλέον εφικτή η σύσταση και Ανωνύμων Εταιρειών. Κατ' 

αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται η υλοποίηση της e-ΥΜΣ, καθώς είναι πλέον εφικτή η ηλεκτρονική σύσταση 

εταιρειών με πρότυπο καταστατικό για όλες τις νομικές μορφές (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) που προβλέπονται στον 

Νόμο 4441/2016. Η διαδικασία σύστασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρο-

νικά. Το κόστος σύστασης μέσω e-YMS ανέρχεται στα 18 ευρώ για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) 

και στα 15 ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ). Οι Α.Ε επιβαρύνονται επιπλέον και με το 1‰ επί του 

κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανά νομικό τύπο, στον δια-

δικτυακό τόπο της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr). 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ: Εντός των επόμενων ημερών καθορίζεται ο επόμενος κύκλος 

του προγράμματος  

Κλείδωσε ο επόμενος κύκλος του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» που αναμένεται να προκηρυχθεί 

μέχρι το Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στις αρχές της εβδομάδας θα συγκληθεί διυπουργική σύ-

σκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας των υπουργείων Ενέργειας και Ανάπτυξης προκειμένου να οριστικοποι-

ηθούν τα κονδύλια που θα διατεθούν στον επόμενο κύκλο της προκήρυξης. Οι προετοιμασίες για την προκή-

ρυξη επιταχύνονται ύστερα από τη συνάντηση που είχε την περασμένη Δευτέρα ο πρωθυπουργός με τον 

υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την ηγεσία του υπουργείου, για επισκόπηση και προγραμματισμό 

του κυβερνητικού έργου στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος 

Έναρξη 4ου κύκλου Αιτήσεων OPAP Forward 

Σας ενημερώσουμε για την επίσημη έναρξη του τέταρτου κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας 

«ΟΠΑΠ Forward», το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ και υλοποιείται 

σε συνεργασία με το ελληνικό σκέλος του διεθνούς μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor, που στηρίζει 

τις πιο υποσχόμενες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016, προ-

σφέρει ολοκληρωμένη στρατηγική καθοδήγηση, πρόσβαση σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο, σε διε-

θνείς αγορές καθώς και σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι τρεις πρώτοι κύκλοι υλοποί-

ησης του προγράμματος βοήθησαν τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν 9,833 νέες άμεσες 

και έμμεσες θέσεις εργασίας και να αυξήσουν τον τζίρο τους κατά 22%.  

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, που έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 26 Μαρτίου 2020, θα 

γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ο-

ΠΑΠ https://www.opapcsr.gr/program_description-2  
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Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής από το Επιμελητήριο 

Το Επιμελητήριο Καβάλας προσφέρει στις επιχειρήσεις-μέλη του τη λύση απομακρυσμένης ψηφιακής υπο-

γραφής που επιτρέπει την επικύρωση των εγγράφων από οποιονδήποτε και οποτεδήποτε και η οποία συνερ-

γάζεται άψογα με όλες τις δημοφιλείς μορφές εγγράφων και επιχειρηματικών εφαρμογών. Τα πλεονεκτή-

ματα της ψηφιακής υπογραφής είναι τα εξής: 

 Ο κάτοχος άυλης ψηφιακής υπογραφής μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά ένα ψηφιακό έγγραφο 
από κάθε τύπου συσκευή (desktop, laptop, tablet, smartphone) και χρειάζεται να έχει μόνο σύνδεση 
στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση επιπλέον ειδικού λογισμικού (driver). 

 Για το One Time Password (κωδικός μιας χρήσης), ο κάτοχος δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κά-
ποιο usb stick, αλλά το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στο κινητό του τηλέφωνο τον απαραίτητο 
κωδικό.  

 Το κόστος απόκτησης της άυλης ψηφιακής υπογραφής είναι φθηνότερο κατά 30% περίπου, από 
την κλασική ψηφιακή υπογραφή.  

 Ευκολία απόκτησης της ψηφιακής υπογραφής με μια μόνο επίσκεψη στο Επιμελητήριο 

Βήματα: 

 Πρώτο βήμα – Ηλεκτρονικές Υποβολές Αιτήσεων 
Α) ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο  site της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων – Υπηρεσία Αρχής Εγγρα-
φής ΥΠ.Α.Ε. 
Β) ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη διαδικτυακή πύλη "ΕΡΜΗΣ". Για την είσοδό σας στον ΕΡΜΗ θα χρεια-
στείτε τον προσωπικό σας κωδικό TAXIS. 

 Δεύτερο βήμα έλεγχος ταμειακής ενημερότητας

 Τρίτο βήμα ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους απόκτησης ΨΥ

 Τέταρτο βήμα ταυτοποίηση & ενεργοποίηση  Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογράφε-

ται με την παρουσία σας στο Επιμελητήριο.

Η ενεργοποίηση της ΨΥ μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: 
α) στο Επιμελητήριο με την βοήθεια του αρμόδιου υπαλλήλου από ειδική θέση εργασίας, 
β) στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου με ειδικές γραπτές οδηγίες. 
  

 Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2020 

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην εξόφληση των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2020. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι υποχρεωτική από το 2011 η εγγραφή των επιχει-

ρήσεών τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297/6.12.2005) και από το 2015 η 

ετήσια καταβολή του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 

Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις προσωπικές εταιρίες 

είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 5 

Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). 

Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα αποστείλει από 

τα εν λόγω, τα τέλη του 2015 στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατά-

ξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). 
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Προς αποφυγή αυτού, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή τους. 

Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής: 

Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους  

α). Μέσω web-banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ σε Τράπεζα 

β). Τα ανωτέρω τέλη δεν πληρώνονται στο Επιμελητήριο 

γ). Δικαιούχος είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

 Σε περίπτωση ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ στοιχείων της επιχείρησης παρακαλούμε να ενημερώσετε 
ΑΜΕΣΑ την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου πριν προβείτε στην εξόφληση του ποσού 

 Σε περίπτωση που έχετε εξοφλήσει τις ανωτέρω οφειλές σας πριν την λήψη της παρούσας ειδο-
ποίησης παρακαλούμε αγνοήστε την. 

 

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω 

του www.services.businessportal.gr ή μπορείτε να απευθυνθείτε στο  Επιμελητήριο Καβάλας (Ομονοίας 50 – 

Τηλ: 2510222212 εσωτ.1). 

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.  

Διεθνή 

Ενημέρωση του γραφείου ΟΕΥ της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο, λόγω των αυξανό-

μενων κρουσμάτων από απατεώνες που φέρονται να έχουν έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο 

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

Europe Network, σας ενημερώνει ότι γίνονται απόπειρες εξαπάτησης Ελλήνων ιδιωτών και επιχειρηματιών 

από «πρόσωπα» με φερόμενη έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Το εν λόγω θέμα των αποπειρών εξαπάτησης α-

νέλαβε να αναδείξει με λεπτομερείς αναφορές το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της 

ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο, σύμφωνα με το οποίο, οι περιπτώσεις απόπειρας εξαπάτησης που καταγ-

γέλλονται, σχετίζονται με: 

Κατάχρηση ή χρήση παρεμφερούς επωνυμίας με αυτήν κάποιας νόμιμα λειτουργούσας επιχείρησης 
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Κατά κανόνα, ελληνική παραγωγική ή εμπορική εταιρεία λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 

πρόσωπο φερόμενο ως αγοραστής μεγάλης αλυσίδας λιανικού ή χονδρικού εμπορίου (μεταξύ άλλων ASDA, 

Tesco, COSTCO, Sainsbury’s και Morrison’s), με το οποίο εκδηλώνει, συνήθως επείγον ενδιαφέρον παραγγε-

λίας. Στόχος είναι είτε η απόκτηση και μη εξόφληση της παραγγελίας, είτε η απόσπαση των προσωπικών ή 

οικονομικών δεδομένων του συνομιλητή του. Ο αποστολέας του μηνύματος συνήθως χρησιμοποιεί παρα-

πλανητική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που παραπέμπει αλλά δεν αντιστοιχεί στο πραγματικό 

domain name της επιχείρησης της οποίας την επωνυμία καταχράται. Άλλες ενδείξεις περί απάτης είναι ο 

φερόμενος αγοραστής να εμφανίζει μόνο κινητό τηλέφωνο στα στοιχεία επικοινωνίας του, το οποίο δεν εί-

θισται, τουλάχιστον μεταξύ αγοραστών μεγάλων επιχειρήσεων, όπως και η γλώσσα-σύνταξη-γραμματική 

που χρησιμοποιεί να μην είναι η αναμενόμενη από υπάλληλο μεγάλης εταιρείας. Συνήθως επίσης πρόκειται 

για παραγγελία σημαντικών ποσοτήτων, κυρίως αγροτικών προϊόντων, με σύντομους χρόνους παράδοσης 

και μεταφορά που αναλαμβάνει ο αγοραστής. 

Το γραφείο ΟΕΥ προτείνει στους Έλληνες παραγωγούς και εξαγωγείς να είναι επιφυλακτικοί στις συναλλαγές 

τους με πρόσωπα που τους προσεγγίζουν μέσω email, ιδίως αν η επικοινωνία δεν ξεκίνησε με δική τους 

πρωτοβουλία ή αν η πρόταση που τους γίνεται είναι εξωπραγματικά δελεαστική σε σχέση με τις συνήθεις 

τιμές ή πρακτικές της αγοράς. Θα πρέπει να εξακριβώνουν την αυθεντικότητα του μηνύματος επικοινωνώ-

ντας με την εταιρεία, όχι στα τηλέφωνα και email που παρέχονται στο μήνυμα που έλαβαν, αλλά σε αυτά 

που προτείνονται στην εταιρική ιστοσελίδα. Μάλιστα, αν πρόκειται για μήνυμα που φαίνεται να προέρχεται 

από άγνωστη εταιρεία, ως ελάχιστη προϋπόθεση συνεργασίας θα πρέπει να ζητούν και να εξακριβώνουν τον 

αριθμό μητρώου της (Companies House registration number). Ο έλεγχος των τυπικών στοιχείων ύπαρξης και 

λειτουργίας βρετανικής επιχείρησης μπορεί να γίνει στην ιστοσελίδα https://beta.companieshouse.gov.uk/ 

του Μητρώου Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (Companies House), με κριτήριο αναζήτησης την επω-

νυμία ή τον αριθμό μητρώου. Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας, το γραφείο ΟΕΥ είναι στη διάθεση των επιχει-

ρήσεων, προκειμένου να συνδράμει στην εξακρίβωση των στοιχείων εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Προσέγγιση στο πλαίσιο εμπορικής έκθεσης 

Οι επιχειρήσεις που εμφανίζονται ως συνεργαζόμενες με εμπορικές εκθέσεις επικοινωνούν με τις συμμετέ-

χουσες εταιρείες, υποστηρίζοντας ότι έλαβαν τα στοιχεία τους από τους διοργανωτές, προκειμένου να τους 

προσφέρουν, έναντι αμοιβής, καταλόγους υποψήφιων αγοραστών, προς αξιοποίηση στο πλαίσιο της συμμε-

τοχής τους στην έκθεση. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι πρόθυμες να διαπραγματευτούν το κόστος των καταλό-

γων, ενώ χρησιμοποιούν προηγμένα μέσα για την άμεση ανάληψή του (πληρωμή μέσω qr code). Σημειώνεται 

ότι δεν είναι γνωστή η ποιότητα των προσφερόμενων στοιχείων. 

Για τον λόγο αυτό, το γραφείο ΟΕΥ συνιστά στους Έλληνες εκθέτες να επιβεβαιώνουν με τους διοργανωτές 

των εκθέσεων τους ισχυρισμούς των υποψήφιων προμηθευτών και επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία επικοινω-

νίας τους καθίστανται δημόσια διαθέσιμα στον ιστότοπο της έκθεσης, με την επιβεβαίωση της συμμετοχής 

τους. 

Επενδυτικές προτάσεις υψηλού κινδύνου 

Η περίπτωση αφορά κυρίως φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα ή ανταποκρίνο-

νται σε διαφήμιση που τους περιέρχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν 
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την επενδυτική ευκαιρία δεν είναι αναγκαστικά απατηλές, αλλά όπως διαπιστώθηκε στις περιπτώσεις που 

περιήλθαν σε γνώση του γραφείου ΟΕΥ της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο, δεν ενημέρωσαν για τους ό-

ρους και τις προϋποθέσεις των προτεινόμενων επενδύσεων. 

Το γραφείο ΟΕΥ συνιστά στους Έλληνες πολίτες να είναι επιφυλακτικοί σε επενδυτικές προτάσεις εξωπραγ-

ματικά δελεαστικές σε σχέση με τα συνήθη και να μην παρασύρονται από την επίπλαστη οικειότητα και α-

σφάλεια που προκαλεί η συνεννόηση στην ελληνική γλώσσα. Πριν προβούν σε οποιαδήποτε κίνηση, θα πρέ-

πει να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς κάθε εταιρείας, το δίκαιο που τη διέπει και να ζητούν εγγράφως 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της επένδυσης. Απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί επιπλέον να αποκα-

λύψει καταγγελίες για απάτες, οικονομικά προβλήματα, κ.λπ. Σημειώνεται ακόμα ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

συναλλαγές με πρόσωπα ή επιχειρήσεις που δεν ρυθμίζονται από το FCA δεν καλύπτονται από την υπηρεσία 

διαμεσολάβησης και δεν είναι επιλέξιμες για αποζημίωση. Το μητρώο του FCA είναι διαθέσιμο εδώ: 

https://register.fca.org.uk/, ενώ στην ενότητα “Beware of financial scams” δίδονται οδηγίες για την αποφυγή 

εξαπάτησης και τρόποι αντιμετώπισης. Κατάλογος μη εγκεκριμένων προσώπων και επιχειρήσεων για τις ο-

ποίες το FCA έχει δεχτεί καταγγελίες είναι διαθέσιμος εδώ: www.fca.org.uk/consumers/unauthorised-firms-

individuals. Ειδική προειδοποίηση υπάρχει για την περίπτωση απάτης με επενδύσεις σε συνάλλαγμα: 

www.fca.org.uk/scamsmart/forex-trading-scams και για το επίπεδο του κινδύνου που συνιστούν τα mini 

bonds: www.fca.org.uk/consumers/mini- bonds. http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69448 

Ρεκόρ στις εξαγωγές στην ένδυση  

Αύξηση 30,4% σημείωσαν οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το 2019 καταγράφο-

ντας ρεκόρ 12ετίας ενώ την ίδια στιγμή με υψηλό ρυθμό της τάξης του 20,9% αναπτύσσονται οι εισαγωγές 

(2,98 δισ. ευρώ), με την αύξηση στις εισαγωγές ενδυμάτων να ανέρχεται σε 25%. Σύμφωνα με στοιχεία του 

Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) το 2019 η συνολική αξία των 

ελληνικών εξαγωγών ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας ανήλθε σε 1,91 δισ. ευρώ έναντι 1,46 δισ. ευρώ το 

2018. Ειδικότερα οι εξαγωγές ενδυμάτων ανήλθαν σε 918 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 33%, οι εξα-

γωγές της κλωστοϋφαντουργίας σε 421 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 10,6% και οι εξαγωγές βαμβακιού σε 571 

εκατ. ευρώ (+45%). 

Η ΕΕ αυξάνει κατά 10% τη χρηματοδότηση στα προγράμματα προώθησης ευρωπαϊκών 

οίνων σε τρίτες χώρες 

Στην κατ' εξαίρεση αύξηση της χρηματοδότησης για τα προγράμματα προώθησης και προβολής των ευρω-

παϊκών οίνων σε τρίτες χώρες από το 50% στο 60% προχώρησε με έκδοση κανονισμού η Κομισιόν. Σύμφωνα 

με την αιτιολογική έκθεση, η απόφαση πάρθηκε καθώς αναγνωρίζονται τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα 

που προκάλεσαν οι δασμοί που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από τις συνθήκες επιδείνωσης 

που παρουσιάστηκαν στην αγορά οίνου της Ευρώπης καθ' όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους. 

Εξαιρούνται προϊόντα ελιάς, τυριά και κρασιά της Ελλάδας από τους αμερικανικούς δα-

σμούς 

Για δεύτερη φορά, με απόφαση που εξέδωσε το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου, στις 15 Φεβρουαρίου, η 

Ελλάδα εξαιρείται από τους αμερικανικούς δασμούς στην ΕΕ. Το ελληνικό λάδι, τα προϊόντα ελιάς, τα τυριά, 
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τα κρασιά και τα συναφή εξαγωγικά προϊόντα προς τις ΗΠΑ, βρέθηκαν εκ νέου εκτός στην αναθεωρημένη 

λίστα των προϊόντων που υπόκεινται στις αμερικανικές κυρώσεις. Επιπροσθέτως μάλιστα εξαιρέθηκε από 

τον κατάλογο των δασμών και ο χυμός από δαμάσκηνα. 

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για πληρωμή του ΦΠΑ στις οnline αγορές 

Νέους κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις πληρωμές ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο ενέ-

κρινε χθες το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων για τη διευκόλυνση του εντοπι-

σμού της φορολογικής απάτης σε διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Τα νέα μέτρα, που θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2024, θα δώσουν τη δυνατότητα στα 

κράτη-μέλη να συλλέγουν, με εναρμονισμένο τρόπο, τα αρχεία που διατίθενται ηλεκτρονικά από παρόχους 

υπηρεσιών πληρωμών, όπως οι τράπεζες. Επιπλέον, στο πλαίσιο των νέων κανόνων, θα δημιουργηθεί ένα 

νέο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα για την αποθήκευση των πληροφοριών σχετικά με τις πληρωμές και για 

την περαιτέρω επεξεργασία των πληροφοριών αυτών από τους αρμόδιους για την καταπολέμηση της απάτης 

υπαλλήλους σε εθνικό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, η δέσμη νέων κανόνων, που ενέκρινε χθες το Συμβούλιο, αποτελείται από δύο νομοθετικά 

κείμενα. Η μία δέσμη μέτρων αφορά σε τροποποιήσεις της Οδηγίας περί ΦΠΑ, με τις οποίες θεσπίζονται 

απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, ώστε να τηρούν αρχεία των διασυνοριακών πληρω-

μών, που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα δεδομένα αυτά θα τίθενται στη συνέχεια στη διάθεση 

των εθνικών φορολογικών αρχών υπό αυστηρές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφο-

ρούν την προστασία των δεδομένων. 

Η δεύτερη δέσμη νομοθετικών μέτρων περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις κανονισμού σχετικά με τη διοικητική 

συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ. Οι εν λόγω τροποποιήσεις καθορίζουν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο 

οι εθνικές φορολογικές αρχές θα συνεργάζονται εν προκειμένω για τον εντοπισμό της απάτης στον τομέα 

του ΦΠΑ και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις ΦΠΑ. 

Τα εν λόγω κείμενα συμπληρώνουν το κανονιστικό πλαίσιο ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο που θα τεθεί σε 

ισχύ τον Ιανουάριο του 2021, με το οποίο εισάγονται νέες υποχρεώσεις ΦΠΑ για τις διαδικτυακές αγορές και 

απλουστευμένοι κανόνες συμμόρφωσης στον τομέα του ΦΠΑ για τις διαδικτυακές επιχειρήσεις. 

“Είναι σημαντικό να καταπολεμηθεί η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, αποτέλεσμα της δόλιας πρακτικής ορι-

σμένων επιχειρήσεων του τομέα του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου”, αναφέρει το Συμβούλιο σε 

σχετικό του κείμενο. Το “διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο” αναφέρεται σε παραδόσεις ή παροχές κατά τις 

οποίες ο ΦΠΑ οφείλεται σε ένα κράτος-μέλος, αλλά ο προμηθευτής ή ο πάροχος είναι εγκατεστημένος σε 

άλλο κράτος -μέλος, σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα. “Ωστόσο, επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν δόλιες πρα-

κτικές εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που παρέχει το ηλεκτρονικό εμπόριο, για να αποκομίσουν αθέμιτο α-

νταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της αποφυγής των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από τον ΦȆΑ. Όταν 

εφαρμόζεται η αρχή της φορολόγησης στον τόπο προορισμού, εφόσον οι καταναλωτές δεν έχουν λογιστικές 

υποχρεώσεις, τα κράτη-μέλη κατανάλωσης χρειάζονται τα κατάλληλα μέσα για τον εντοπισμό και τον έλεγχο 

αυτών των επιχειρήσεων, που ασκούν δόλιες πρακτικές”, εξηγεί το Συμβούλιο. 
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Ενημερώσεις για ξένες αγορές 
 

ΙΣΠΑΝΙΑ: Νεοφυείς επιχειρήσεις Γαστρονομικού Τουρισμού. Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υπο-

θέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη Ισπανίας μας ενημερώνει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Του-

ρισμού σε συνεργασία με το Κέντρο Βασκικής Μαγειρικής (BCC) (www.mytourismaventures.com) συνεργά-

ζονται για τη διεξαγωγή διαγωνισμού μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων που έχουν ως τομέα δραστηριότητας 

τον γαστρονομικό τουρισμό. Κύριος στόχος της προσπάθειας αυτής, είναι η στήριξη και η ενίσχυση επιχειρή-

σεων οι οποίες έχουν ως τομέα δραστηριότητας τον γαστρονομικό τουρισμό. Κύριος στόχος της προσπάθειας 

αυτής, είναι η στήριξη και η ενίσχυση επιχειρήσεων οι οποίες έχουν να προσφέρουν καινοτόμες ιδέες στο 

χώρο του γαστρονομικού τουρισμού ή αποτελούν ήδη σημαντική επιρροή για την τοπική τους ικανότητα. Για 

τον σκοπό αυτό, η βοήθεια που απολαμβάνει ο νικητής του διαγωνισμού είναι, μεταξύ άλλων, η συνεργασία 

με καταρτισμένο προσωπικό των εν λόγω οργανισμών, η ενσάρκωση της σημαντικότατης επιχειρηματικής 

ιδέας μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος, ή ακόμα και η οικονομική στήριξη. Η παγκόσμια πρωτοβουλία 

πραγματοποιείται για δεύτερη φορά και οι προτεινόμενες ιδέες πηγάζουν από ένα μεγάλο εύρος επιχειρη-

ματικών τομέων, όπως καινοτόμα λογισμικά και νέες τεχνολογίες, κοινωνικό τουρισμού και γεωργική βιωσι-

μότητα.     

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, 

απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την Ρουμανία, μηνός Ιανου-

αρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 

του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr ) , email: ecocom-bucharest@mfa.gr  , 

τηλ: 613 238 6271-2, for: 6132385676.  

ΚΡΟΑΤΙΑ: Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ, απέ-

στειλε Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την Κροατία, μηνός Ιανουαρίου 

2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γρα-

φείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ (www.agora.mfa.gr), email: ecocom-zagreb@mfa.gr , τηλ: +385(1) 

4835716 & 4810 437 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΝTΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ: Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας 

στο Ντίσελντορφ, απέστειλε έρευνα αγοράς οίνου στη Γερμανία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-

ρόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ  

(www.agora.mfa.gr), email: ecocom-dusseldorf@mfa.gr  

Ζητήσεις και Προσφορές Συνεργασίας 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Enterprise Europe Network, στα πλαίσια προώθησης επιχειρηματικών συνεργασιών, έλαβε τις παρακάτω ε-

πιχειρηματικές προσφορές και ζητήσεις.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες ή για να εκδηλώσουν το εν-

διαφέρον τους με τα γραφεία του Επιμελητηρίου στο τηλέφωνο 2510 222212 κ. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 

4) ή κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ.11) και στο email info@chamberofkavala.gr  
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Ζητήσεις  

1) Εταιρεία από την Ιταλία, περιοχή της Λομβαρδίας, αναζητά προϊόντα προσωπικής υγιεινής για την 

προστασία των ανθρώπων που δουλεύουν στα νοσοκομεία για την καταπολέμηση του νέου κορο-

νοϊού. Για την λίστα τον προϊόντων επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Καβάλας 

2) Ρώσικη εταιρεία παραγωγής οργανικών σνακ όπως μπάρες δημητριακών, αποξηραμένα φρούτα, ξη-

ρούς καρπούς κλπ αναζητά συνεργασία με επιχειρήσεις για την διανομή των προϊόντων της. 

Προσφορές 

1) Επιχείρηση από το Ισραήλ, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο καλλυντικών, βιταμινών και συ-

μπληρωμάτων διατροφής, αναζητεί συνεργάτες για εισαγωγές, εξαγωγές και συνεργασία με επιχει-

ρήσεις του εξωτερικού. 

2) Επιχείρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία παράγει ευρεία γκάμα βαφών για σκάφη αναζητά 

επιχειρήσεις για την διανομή των προϊόντων της. 

Εκθέσεις 

Νέες ημερομηνίες για τη FOOD EXPO 2020 

Το Επιμελητήριο Καβάλας  ενημερώνει τα μέλη του για την απόφαση της Form ΑΕ να αναβάλλει την Food 

Expo 2020. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: 

H διεξαγωγή της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO 2020 μετατίθεται για 16-18 Μαΐου λόγω 

των πρόσφατων εξελίξεων της εξάπλωσης του κορωνοϊου. Η εμφάνιση των πρώτων διαπιστωμένων κρου-

σμάτων του κορωνοϊού (COVID-19) και στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τη σημερινή ανακοίνωση του Υπουρ-

γείου Υγείας για τη ματαίωση όλων των υπαίθριων συναθροίσεων στην Ελλάδα, δημιουργεί έκτακτες και 

απρόβλεπτες συνθήκες και καθιστά εξαιρετικά αβέβαιη την επιτυχή έκβαση της επερχόμενης διοργάνωσης 

της FOOD EXPO. Παράλληλα, οι συνθήκες αυτές θέτουν σε πιθανό κίνδυνο την υγεία των συμμετεχόντων 

στην έκθεση (εκθετών, επισκεπτών, συνεργατών), αλλά και των οικογενειών τους.  Λαμβάνοντας σοβαρά υ-

πόψη όλα τα παραπάνω και με βαθύ αίσθημα ευθύνης, η διοργανώτρια εταιρεία FORUM AE αποφάσισε να 

μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της FOOD EXPO για το τριήμερο 16-17-18 Μαΐου 2020.  

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε 

σκληρά προκειμένου να διασφαλίσουμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή διοργάνωση της 

έκθεσης. 

Εκθέσεις συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ 

 

Εκθέσεις Τουρισμού 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

Ταξίδι, Λευκωσία, Κύπρος 24-26 Απριλίου 2020 

Greek Travel Show, Αθήνα Απρίλιος 2020 

IFTM TOP RESA, Παρίσι, Γαλλία Οκτώβριος 2020 
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Tour Natur, Ντίσελντορφ, Γερμανία 04-06 Σεπτεμβρίου 2020 

World Travel Show, Βαρσοβία, Πολωνία Οκτώβριος 2020 

WTM, Λονδίνο, Αγγλία 02-04 Νοεμβρίου 2020 

Philoxenia, Θεσσαλονίκη 13-15 Νοεμβρίου 2020 

 
 

Γενικές Εκθέσεις 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

Birdfair, Λέστερ, Αγγλία 21-23 Αυγούστου 2020 

ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη 05-13 Σεπτεμβρίου 2020 

Πανέβρια Αγροτική Έκθεση, Φέρρες  

Kavala Expo, Καβάλα  

Πανελλήνια Γενική Έκθεση Ξάνθης, Ξάνθη  

Alexpo, Αλεξ/πολη  

Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση ΑΜΘ, Κομοτηνή  

Αnuga, Κολωνία, Γερμανία 09-13 Οκτωβρίου 2021 

 
 

Εκθέσεις Τροφίμων 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

Alimentaria, Βαρκελώνη, Ισπανία 20-23 Απριλίου 2020 

Natural & Organic, Λονδίνο, Αγγλία 19-20 Απριλίου 2020 

Sial, Παρίσι, Γαλλία 18-22 Οκτωβρίου 2020 

 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 

 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 

 3Ο Yachting Festival, Ιστιοπλοϊα, Βόλος | 23-26 Απριλίου 2020 
 

ΜΑΪΟΣ 2020 

 1η Έκθεση «Yachting Volos: Θαλάσσιος Τουρισμός και Γαστρονομία»,  Βόλος | 14-17 Μαΐου 2020 
 

 Food Expo 2020, Έκθεση τροφίμων, Metropolitan Expo, Αθήνα | 16-18 Μαΐου 2020 

 ASCEN. TEC, έκθεση τεχνολογίας ανελκυστήρων, Παιανία Αττικής| 22-24 Μαΐου 2020 

 20η Πανεηπειρώτικη 2020, Ιωάννινα, Πανηπειρώτικο στάδιο | 22-24 Μαΐου 2020 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

 DEFEA, έκθεση αμυντικής βιομηχανίας, Metropolitan Expo, Αθήνα| 22-24 Ιουνίου 2020 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 
• 85η Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, γενική έκθεση με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία | 05-13 Σεπτεμβρίου 2020 

 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 

• Syskevasia 2020, 17η Διεθνής έκθεση Συσκευασιών, μηχανημάτων, εκτυπώσεων και Logistics, Metropolitan 
Expo, Αθήνα | 02-05 Οκτωβρίου 2020 

• Plastica 2020, 11η Διεθνής έκθεση Πλαστικών, μηχανημάτων, καλουπιών και ανακύκλωσης, Athens 
Metropolitan Expo, Αθήνα | 02-05 Οκτωβρίου 2020 
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• CHEM 2020, 11η Έκθεση Χημικών, εξοπλισμού & ποιοτικού ελέγχου ταυτόχρονα με την Health Lab 2020, 2η 
έκθεση εργαστηριακού εξοπλισμού & τεχνολογίας υγείας & βιοεπιστημών, Athens Metropolitan Expo, Α-
θήνα | 02-05 Οκτωβρίου 2020 

• Ελληνικό αλουμίνιο, κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο, Athens Metropolitan Expo, Αθήνα | 16-18 Οκτω-
βρίου 2020  

• TTGW, Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού τουρισμού) Γαστρονομίας και Οίνου, Στά-
διο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα | 23-25 Οκτωβρίου 2020 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

• Meat & Grill days, έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις πρώτες ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα, 
Metropolitan Expo, Αθήνα |07-09 Νοεμβρίου 2020 

• Dairy Expo, Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα,  Metropolitan Expo, Αθήνα |07-09 Νοεμβρίου 2020 
• Frozen Food, Τρόφιμα, ψύξη, logistics, Metropolitan Expo, Αθήνα |07-09 Νοεμβρίου 2020 

 
• Metal Machinery, Μηχανήματα & τεχνολογίες επεξεργασίας μετάλλου, βιομηχανικός εξοπλισμός, βιομη-

χανική εργολαβία, Αθήνα | 13-15 Νοεμβρίου 2020 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 

 Freskon, Έκθεση Φρούτων και λαχανικών, Διεθνές εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης|15-17 Α-
πριλίου 2020 
 

 

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 

 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 
 

 26η Διεθνής Έκθεση Φυσικών Πετρών & Τεχνολογιών, Σμύρνη – Τουρκία|4 Απριλίου 2020 

 29η Διεθνή Επιχειρηματική Έκθεση και Συνέδριο Trade, Tourism, Investment Opportunities & Through 
Gastronomy «Hermes Expo 2020», Σικάγο|02 Απριλίου 2020, Ουάσιγκτον|06 Απριλίου 2020, Φιλαδέλ-
φεια|08 Απριλίου 2020, Νέα Υόρκη|09 Απριλίου 2020, Η.Π.Α.|02– 09 Απριλίου 2020 

 1η Έκθεση Ακινήτων, Ανάπτυξη Ακινήτων, Κατασκευαστικών Έργων, Μεσιτών και Επενδυτικών ομάδων, 
Τιφλίδα – Γεωργία|29 Απριλίου – 2 Μαΐου 2020  

 25η Διεθνής έκθεση για κτίρια και εσωτερικούς χώρους, Τιφλίδα – Γεωργία|30 Απριλίου – 3 Μαΐου 2020 
 

ΜΑΪΟΣ 2020 
 

 Διεθνές Φεστιβάλ Φυσικών Οίνων, Τιφλίδα – Γεωργία| Μάιος 2020 

 Έκθεση δερμάτινων παπουτσιών & προϊόντα μόδας, Κωνσταντινούπολη - Τουρκία|12-14 Μαΐου 2020 

 Έκθεση Τέχνης Τιφλίδας, Τιφλίδα – Γεωργία|14-17 Μαΐου 2020 

 Expo Batumi Travel 2020, Μπατούμι – Γεωργία|8-10 Mαϊου 2020 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

 Διεθνής Έκθεση Κρασιού, Τιφλίδα – Γεωργία|5-7 Ιουνίου 2020  

 5η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών «SITIC AFRICA 2020», Τύνιδα – Τυνη-
σία|09– 11 Ιουνίου 2020 
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ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 Διεθνής έκθεση Τροφίμων και τεχνολογίας International Food and Technology Expo «INFTEXPO», Εκθεσια-
κός χώρος Amman International Show Halls – Αμμάν, Ιορδανίας|01 – 04 Ιουλίου 2020 

 Innoprom, Διεθνής έκθεση βιομηχανικού εξοπλισμού, Αικατερίνενμπουργκ | 07-10 Ιουλίου 2020 

 1η Διεθνής Οικονομική Έκθεση «IJEX», Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Mecca-Mall Αμμάν – Ιορδανία|15 – 17 
Ιουλίου 2020 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

 Διεθνές Φόρουμ «Life Sciences Baltics 2020», Βίλνιους – Λιθουανία|30 Σεπτεμβρίου – 01 Οκτωβρίου 2020 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 

 Διεθνής έκθεση Γεωργίας και Βιομηχανίας Τροφίμων Kazakhstan International Exhibition of Agriculture 
and Food Industry «KazAgro 2020», Νούρ – Σούλταν – Καζακστάν| 21 – 23 Οκτωβρίου 2020 

 Διεθνής έκθεση Εκτροφείων Πουλερικών Kazakhstan International Exhibition of Cattle-Breeding and 
Poultry Yards «KazFarm 2020», Νούρ – Σούλταν – Καζακστάν| 21 – 23 Οκτωβρίου 2020 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

 Διεθνής Έκθεσης Γεωργίας, Φαγητού, Ποτών & Τεχνολογίας, Τιφλίδα – Γεωργία|20–22 Νοεμβρίου 2020 
 

Χρήσιμες Συνδέσεις 

 
1. Enterprise Europe Network – Hellas  
2. Enterprise Europe Network  
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ  
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα  
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία  
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα  
7. Έλληνας Επίτροπος  
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ  
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)  
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal)  
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής  
12. EU Bookshop  
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)  
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)  
15. European Research & Development Newsroom  
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των και-
νοτομιών (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 
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των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ  
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal)  
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform)  
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs)  
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website)  
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)  
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint 
Research Centre)  
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)  
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)  
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)  
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform)  
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform)  
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημι-
κών 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 διαδι-
κασία δημόσιων συμβάσεων  
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επί-
σημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις  

Επισκεφθείτε την σελίδα 

του Επιμελητηρίου Καβάλας  

www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη Πληρο-

φόρηση
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