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μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ 
να καινοτομιςουν και να 
αναπτυχκοφν διεκνϊσ 

Το Επιμελθτιριο Καβάλασ, μζ-
λοσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου 
Στιριξθσ Μικρομεςαίων Επιχει-
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work, παρζχει ολοκλθρωμζνεσ 
υπθρεςίεσ επιχειρθματικισ υ-
ποςτιριξθσ ςε επιχειριςεισ με 
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ςτισ επιχειριςεισ είναι ενδεικτι-
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 Πρόςβαςθ ςε νζεσ αγορζσ-
Εξωςτρζφεια 

 Πρόςβαςθ ςε χρθματοδότθ-
ςθ 

 Ενθμζρωςθ για Ευρωπαϊκζσ 
Πολιτικζσ 

 Μεταφορά τεχνολογίασ & 
Διαχείριςθ καινοτομίασ 

Πλεσ οι παραπάνω υπθρεςίεσ 
παρζχονται δωρεάν. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 
μπορείτε να επικοινωνιςετε με 
το Επιμελθτιριο Καβάλασ ςτο 
2510 222212 (εςωτ.4) κα. Σοφηθ 
Μαυρομμάτθ ι (εςωτ.11) κα. 
Δζςποινα Ραραςφρθ και ςτο 
info@chamberofkavala.gr 
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Δραςτηριότητεσ Διοίκηςησ 

Κοινι δράςθ τοπικϊν φορζων για τον τουριςμό κρουαηιζρασ 

Τοπικοί φορείσ και παράγοντεσ είχαν ςτισ 22 Ιουλίου 
το πρωί μια πρϊτθ ςυνάντθςθ ςτο Επιμελθτιριο 
Καβάλασ προκειμζνου να δράςουν από κοινοφ ϊςτε 
θ Καβάλα να επανζλκει ςτον τουριςμό κρουαηιζρασ. 

Θ ςυνάντθςθ οργανϊκθκε από το Επιμελθτιριο και 
ςε αυτιν εκτόσ από τον πρόεδρο του Επιμελθτθρίου 
κ. Μάρκο Δζμπα και τον υπεφκυνο ςυμβουλευτικισ 
υποςτιριξθσ επιχειριςεων κ. Λευτζρθ Κουκουτίνθ, 
ζλαβαν μζροσ ο Διμοσ Καβάλασ δια των εκπροςϊ-
πων τθσ Δθμωφζλειασ, του προζδρου κ. Τάκθ Αγγε-
λίδθ και του κ. Νίκου Σουλίδθ,  και ο Οργανιςμόσ 
Λιμζνα Καβάλασ με εκπρόςωπο τθν κα. Άννα Θυςιά-
δου διευκφνουςα ςφμβουλο. Κδια ςυνεργαςία είχε γίνει και το 2015, με ικανοποιθτικά αποτελζςματα. 

Στθ ςφςκεψθ, θ οποία κα επαναλθφκεί ςφντομα, θ Άννα Θυςιάδου διλωςε ότι φζτοσ ίςωσ και να ζρκουν 
κρουαηιερόπλοια ςτο κεντρικό λιμάνι. Τα μιςά από αυτά που αρχικά αναμζνονταν. Κι αυτζσ οι 6 αφίξεισ 
ςτισ οποίεσ αναφζρκθκε δεν είναι ςίγουρεσ για πολλοφσ λόγουσ που αφοροφν τον κλάδο τθσ κρουαηιζρασ. 
Ο οποίοσ ςυνεχίηει να δοκιμάηεται. 

Το ςκεπτικό τθσ ςυνεργαςίασ που κα οριςτικοποιθκεί άμεςα αναφζρεται ςτθ δθμιουργία ενόσ κοινοφ τα-
μείου ςτο οποίο κα ςυμμετάςχουν άπαντεσ. Με τα χριματα που κα ςυγκεντρωκοφν κα αναηθτθκεί βοι-
κεια από ειδικοφσ, κα γίνει ςτοχευμζνθ τουριςτικι προβολι όπωσ επίςθσ ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ τουρι-
ςμοφ κρουαηιζρασ. Κατά τον ΟΛΚ -και εκτόσ απροόπτου πάντα- κρουαηιερόπλοιο αναμζνεται ςτο κεντρικό 
λιμάνι τον μινα Αφγουςτο. 

υμμετοχι ςτθν Γενικι υνζλευςθ του ΕΟΑΕΝ ςτθν κιάκο 

Με επιτυχία ολοκλθρϊκθκαν οι εργαςίεσ τθσ 47θσ 
Γενικισ Συνζλευςθσ του Επιμελθτθριακοφ Ομίλου 
Ανάπτυξθσ Ελλθνικϊν Νθςιϊν (Ε.Ο.Α.Ε.Ν)., που 
πραγματοποιικθκαν ςτο νθςί του Ραπαδιαμάντθ 
τθν Σκιάκο, ςε ςυνεργαςία με το Επιμελθτιριο Μα-
γνθςίασ, το διιμερο 10 και 11 Ιουλίου 2020. 

Στισ εργαςίεσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, ςυμμετείχαν 
Ρρόεδροι και μζλθ των Διοικιςεων από τα νθςιωτι-
κά Επιμελθτιρια μζλθ του ΕΟΑΕΝ, κακϊσ επίςθσ θ Γενικι Γραμματζασ Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ κα 
Χριςτιάνα Καλογιρου, θ Ειδικι Γραμματζασ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΕΤΡΑ, Τ.Σ. & ΕΚΤ κα Νίκθ Δανδό-
λου και ο Γενικόσ Γραμματζασ Οικονομικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Οικονομικϊν, κ. Χριςτοσ Τριαντό-
πουλοσ. 
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Τουσ ςυνζδρουσ καλωςόριςαν ο Ρρόεδροσ του 
Επιμελθτθρίου Μαγνθςίασ, κ. Αριςτοτζλθσ 
Μπαςδάνθσ και ο Ρρόεδροσ του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και 
Ρρόεδροσ του Επιμελθτθρίου Λευκάδασ, κ. Σω-
τιρθσ Σκιαδαρζςθσ, οι οποίοι επιςιμαναν  τισ 
δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει ςιμερα, ςτθν με-
τά-Covid εποχι, θ επιχειρθματικι δραςτθριότθ-
τα και ιδιαίτερα ο τουριςμόσ ςτισ νθςιωτικζσ 
περιοχζσ και τόνιςαν  τθν αναγκαιότθτα λιψθσ 
μζτρων για να διαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτα των 
επιχειριςεων και να κρατθκοφν ηωντανζσ οι 
οικονομίεσ των νθςιϊν, οι οποίεσ ςτθρίηονται 
ςτον τουριςμό, τισ μεταφορζσ και το εμπόριο, 

κλάδοι που δζχκθκαν το ιςχυρότερο πλιγμα από τθν πανδθμία.  

Στθν ςυνζχεια χαιρετιςμοφσ απθφκυναν ςτουσ ςυνζδρουσ ο Αρχιερατικόσ Επίτροποσ Σκιάκου, Ρατιρ Στα-
ματάσ, ωσ εκπρόςωποσ του Μθτροπολίτθ Δθμθτριάδοσ και Αλμυροφ, οι Βουλευτζσ Μαγνθςίασ κ.κ. Χριςτοσ 
Μπουκϊροσ και Ακανάςιοσ Λιοφπθσ και θ κα Αικατερίνθ Ραπανάτςιου, μζςω τθλεδιάςκεψθσ. Επίςθσ χαιρε-
τιςμοφσ απθφκυναν θ Αντιπεριφερειάρχθσ Μαγνθςίασ κα Δωροκζα Κολυνδρίνθ, ωσ εκπρόςωποσ του Ρερι-
φερειάρχθ Θεςςαλίασ κ. Κων/νου Αγοραςτοφ, ο Διμαρχοσ Σκοπζλου κ. Σταμάτθσ Ρερίςςθσ και ο Διμαρχοσ 
Σκιάκου κ. Θοδωρισ Τηοφμασ. Επίςθσ, χαιρετιςμό απζςτειλε ο  Βουλευτισ Μαγνθςίασ κ. Αλζξανδροσ Μεϊ-
κόπουλοσ. 

Στο πρϊτο κζμα «Εκνικι Θαλάςςια Ρολιτικι και Νθςιωτικι Επιχειρθματικότθτα» θ Γενικι Γραμματζασ Αι-
γαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ κα Χ. Καλογιρου, παρουςίαςε τουσ βαςικοφσ άξονεσ του ςχεδίου νόμου με 
τίτλο «Ολοκλθρωμζνθ Θαλάςςια Ρολιτικι ςτο Νθςιωτικό Χϊρο και λοιπζσ διατάξεισ», τονίηοντασ ότι βαςικι 
τομι του ςυγκεκριμζνου νομοςχεδίου είναι ότι κεςμοκετείται για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα, θ υποχρζωςθ 
του κράτουσ για κατάρτιςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ νθςιωτικισ πολιτικισ, με ςυγκεκριμζνουσ και ςαφείσ ςτό-
χουσ αλλά και μζςα χρθματοδότθςθσ. Το τρίπτυχο «Νθςιωτικότθτα, Θαλάςςια οικονομία, Γαλάηια Ανάπτυ-
ξθ» αποτελεί  δομικό ςτοιχείο τθσ νθςιωτικισ πολιτικισ, που ειςάγεται ςε κεςμικό κείμενο κατά τρόπο ολο-
κλθρωμζνο, ςυνεκτικό και ρεαλιςτικό. Στο νομοςχζδιο προδιαγράφονται 3 διακριτά χρθματοδοτικά εργα-
λεία που προβλζπουν χρθματοδότθςθ από το Ρρόγραμμα ΝΕΑΧΟΣ, το πρόγραμμα Χρθματοδότθςθσ Νθ-
ςιωτικισ Επιχειρθματικότθτασ και το Ταμείο Θαλάςςιασ – Γαλάηιασ Οικονομίασ. 

Ακολοφκθςε θ ομιλία του Γενικοφ Γραμματζα Οικονομικισ Ρολιτικισ, κ. Χ. Τριαντόπουλου, με κζμα «Οικο-
νομικι Ρολιτικι και Νθςιωτικι Οικονομία», ο οποίοσ τόνιςε ότι ο ςχεδιαςμόσ τθσ οικονομικισ πολιτικισ 
λαμβάνει υπόψθ τόςο τισ ιδιαιτερότθτεσ όςο και τισ δυνατότθτασ  τθσ νθςιωτικισ οικονομίασ. Θ κρίςθ που 
προκάλεςε θ πανδθμία δεν ςταμάτθςε τθν νθςιωτικι μζριμνα, αντικζτωσ ςχεδιάςτθκαν και διατζκθκαν 
άμεςα επιπλζον πόροι για τθν ςτιριξθ των νθςιϊν, όπωσ θ επιδότθςθ των ακτοπλοϊκϊν ςυγκοινωνιϊν για 
να μθν διακοπι θ διαςφνδεςθ τουσ. Επιςιμανε τθν ανάγκθ ςυνεργαςίασ όλων των κοινωνικϊν και οικονο-
μικϊν φορζων με τθν πολιτεία για να επανζλκει θ  οικονομία  ςτθν κανονικότθτα, ενϊ απάντθςε ςε πολλζσ 
τοποκετιςεισ και ερωτιςεισ ςυνζδρων ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα βελτίωςθσ και απλοποίθςθσ των χρθ-
ματοδοτικϊν εργαλείων ςτιριξθσ των νθςιωτικϊν επιχειριςεων. 

Στθ ςυνζχεια ο Ρρόεδροσ του Ε.Ο.Α.Ε.Ν., κ. Σ. Σκιαδαρζςθσ, παρουςίαςε το κζμα «Ρολιτικζσ και μζτρα ςτι-
ριξθσ τθσ οικονομίασ των νθςιϊν για να αντιμετωπιςτοφν οι ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ», ο οποίοσ με ςτοι-
χεία περιζγραψε το πλιγμα που ζχει δεχκεί θ οικονομία των νθςιϊν από τθν πτϊςθ τθσ τουριςτικισ δρα-
ςτθριότθτασ, λόγω τθσ πανδθμίασ. Τόνιςε ότι αυτι τθ ςτιγμι είναι ανάγκθ να ςχεδιάςουμε τον τρόπο με 
τον οποίο κα αντιμετωπίςουμε ςε βραχυπρόκεςμο επίπεδο τισ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία των νθςιϊν μασ 
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αλλά και ςε δεφτερο επίπεδο να ςχεδιάςουμε τθν επόμενθ μζρα, ενϊ απαρίκμθςε ςειρά βραχυπρόκεςμων 
μζτρων για τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομίασ των νθςιωτικϊν περιοχϊν, κακϊσ και μακροπρόκεςμων μζτρων με 
ςκοπό τθν υιοκζτθςθ ενόσ νζου παραγωγικοφ προτφπου και τθν μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ τθσ οικονομίασ των 
νθςιϊν από τον τουριςμό. 

Θ Ειδικι Γραμματζασ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΕΤΡΑ, Τ.Σ. & ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφ-
ςεων, κα Ν. Δανδόλου, ανζπτυξε το κζμα τθσ ςυμβουλισ των διακρωτικϊν προγραμμάτων ςτθν νθςιωτικι 
ανάπτυξθ, επιςθμαίνοντασ ότι το 1/5 των πόρων του ΕΣΡΑ 2014-2020, δθλαδι 4,35 δις. ευρϊ περίπου κα-
τευκφνονται ςτα νθςιά. Σιμερα θ απορροφθτικότθτα του προγράμματοσ αγγίηει το 35%, ενϊ μζχρι τζλοσ 
του ζτουσ το ποςοςτό αναμζνεται να φκάςει ςτο 55-60%, λόγω και των δράςεων που χρθματοδοτεί για τθν 
αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ. Επίςθσ αναφζρκθκε και ςτο επόμενο ΕΣΡΑ 2021-2027, αλλά 
και ςτο  Ταμείο Ανάκαμψθσ, δφο προγράμματα με ςθμαντικοφσ πόρουσ για τθν Ελλάδα, που κα χρθματο-
δοτιςουν μεγάλα ζργα υποδομισ, αλλά και δράςεισ ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτα νθςιά. 

Στο επόμενο κζμα «Καταδυτικόσ τουριςμόσ – πολλαπλά οφζλθ» θ Αντιπεριφερειάρχθσ Μαγνθςίασ, κ. Δ. 
Κολυνδρίνθ, παρουςίαςε το υποβρφχιο μουςείο τθσ Ρεριςτζρασ,  που βρίςκεται ςτα ανοιχτά τθσ Αλοννι-
ςου. Το ναυάγιο αυτό ςυνιςτά ζνα πραγματικό αρχαιολογικό καφμα και ςυγκαταλζγεται ςτθν ομάδα των 
ναυαγίων που υπάρχουν ςτον Ραγαςθτικό Κόλπο και τθν περιοχι τθσ Αλοννιςου. Επίςθσ αναφζρκθκε ςτισ 
προςπάκειεσ τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ για τθν ανάπτυξθ υποβρφχιων μουςείων, με ςκοπό τθν προςζλ-
κυςθ καταδυτικοφ τουριςμοφ και τθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου ςτθν περιοχι. 

Τζλοσ, ο κ. Γεϊργιοσ Αςωνίτθσ, Ειδικόσ Επιςτιμονασ τθσ ΚΕΕΕ και μζλοσ τθσ Τεχνικισ Επιτροπισ Insuleur, 
παρουςίαςε το κζμα «Νθςιωτικι Οικονομία & Ρανδθμία. Βοθκϊντασ τα Νθςιά ςτθν   δθμιουργία Σχεδίων 
Ανάκαμψθσ Τουριςτικισ Οικονομίασ» κατακζτοντασ ςειρά προτάςεων και μζτρων για τθν ανάκαμψθ τθσ 
τουριςτικισ οικονομίασ ςτα νθςιά. 

Στθν ςυνεδρίαςθ τθσ Ραραςκευισ 10 Ιουλίου 2020, τα μζλθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ αποφάςιςαν τθν τρο-
ποποίθςθ άρκρων του καταςτατικοφ του ΕΟΑΕΝ, ενζκριναν τον διοικθτικό απολογιςμό ζτουσ 2019, κακϊσ 
και τον απολογιςμό εςόδων-εξόδων 2019 και τζλοσ ομόφωνα αποδζχκθκαν τθν πρόταςθ του Επαγγελματι-
κοφ Επιμελθτθρίου Ρειραιά να φιλοξενιςει τθν προςεχι 48θ Γενικι Συνζλευςθ του ΕΟΑΕΝ. 

Διαμαρτυρία του Επιμελθτθρίου Καβάλασ για το κλείςιμο των ςυνόρων τθσ Νυμφαίασ 

Επιςτολι διαμαρτυρίασ απζςτειλε το Επιμελθτιριο Καβάλασ ςτα αρμόδια υπουργεία ςχετικά με το κλείςι-
μο των ςυνόρων τθσ Νυμφαίασ. Διαβάηουμε ςτθν επιςτολι: 

«Αξιότιμοι Κφριοι 

Με μεγάλθ μασ ζκπλθξθ, ενθμερωκικαμε ςιμερα το πρωί, για τθν ξαφνικι απόφαςθ ςασ για κλείςιμο τθσ 
ςθμαντικισ πφλθσ ειςόδου τθσ Νυμφαίασ, χωρίσ προθγοφμενθ όπωσ κα οφείλατε ενθμζρωςθ. 

Θα πρζπει να γνωρίηετε ότι αυτι είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ πφλθ ειςόδου, κυρίωσ για τουσ 
ουμάνουσ τουρίςτεσ, που ζρχονται ςτθν χϊρα μασ, και δυςτυχϊσ με αυτι ςασ τθν απόφαςθ, καταδικάηετε 
τθν περιοχι μασ ςε μαραςμό. 

Θ πφλθ λειτουργοφςε κανονικά από τθν 15θ Ιουνίου 2020, όταν και ξανά άνοιξε, χωρίσ προβλιματα, και δι-
ερωτόμαςτε επομζνωσ τι άλλαξε ξαφνικά και λάβατε αυτι τθν απόφαςθ. 

Γιατί δεν ενθμερϊνετε τα Επιμελθτιρια και τισ επιχειριςεισ του τουριςμοφ για αυτό το οποίο πράξατε; 
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Από τθν μια, μασ παροτρφνετε να ανοίξουν οι επιχειριςεισ μασ, να επαναλειτουργιςουν τα ξενοδοχεία και 
τα τουριςτικά καταλφματα,  κακϊσ και οι χϊροι εςτίαςθσ και από τθν άλλθ κλείνετε τισ πφλεσ ειςόδου, ό-
που αναμζνονται χιλιάδεσ τουρίςτεσ το επόμενο διάςτθμα.  

Και γιατί γίνεται ςιμερα αυτι θ κίνθςθ ςασ, που ουςιαςτικά ανοίγουν και τα αεροδρόμια τθσ χϊρασ, ανοί-
γει ο τουριςμόσ και δυςτυχϊσ με αυτι τθν απόφαςθ ςασ, ακυρϊνονται κρατιςεισ και χτυπάτε ανεπανόρ-
κωτα τθν τοπικι οικονομία και κοινωνία; 

Ενθμερϊςτε τουλάχιςτον για τουσ λόγουσ που γίνεται αυτι θ ενζργεια, προκειμζνου εάν μπορεί θ Επιμελθ-
τθριακι και επιχειρθματικι κοινότθτα τθσ περιοχισ, ςε ζλλειψθ πόρων ςτιριξθσ τθσ υποδομισ ςτισ πφλεσ 
ειςόδου, να αναλάβουμε πρωτοβουλίεσ που κα βοθκιςουν ςε οποιαδιποτε κατεφκυνςθ χρειαςτεί. 

Ριςτεφουμε, άμεςα να πάρετε πίςω αυτι τθν απόφαςθ, αλλιϊσ πάρετε άλλθ μια απόφαςθ, για κλείςιμο και 
του επιχειρείν ςτθν περιοχι μασ.» 

Διαμαρτυρία για τθν λειτουργία του κόμβου «Αγίου Ανδρζα - Εγνατία Οδόσ», ςτθν Περι-
φερειακι Ενότθτα Καβάλασ 

Επιςτολι απζςτειλε το Επιμελθτιριο Καβάλασ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ομοςπονδία Επαγγελματιϊν-
Βιοτεχνϊν Καβάλασ, ςτο αρμόδιο υπουργείο για το παρατεταμζνο κλείςιμο του κόςμου του Αγίου Ανδρζα 
ςτθν Εγνατία Οδό. Διαβάηουμε ςτθν επιςτολι: 

«Αξιότιμε κ. Υπουργζ,  

Στθν ιδιαίτερα δφςκολθ οικονομικι περίοδο που διανφουμε, με τισ επιχειριςεισ μασ να προςπακοφν να 
επιβιϊςουν, ζχουμε να αντιμετωπίςουμε και το πρόβλθμα λειτουργίασ - «προςωρινοφ» κλειςίματοσ, του 
κόμβου Αγίου Ανδρζα προσ τθν Εγνατία Οδό, ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Καβάλασ. 

Για άλλο ζνα Σαββατοκφριακο γίναμε μάρτυρεσ τθσ απελπιςτικισ κατάςταςθσ που   δθμιουργείται ςτθν Νζα 
Θρακλίτςα, τθν Νζα Ρζραμο, αλλά και ςτο Ραλιό, κακϊσ  και ςτθν είςοδο τθσ πόλθσ τθσ Καβάλασ από δυτι-
κά, εξαιτίασ του ότι δεν ζχει δοκεί ςτθν κυκλοφορία ο Κόμβοσ του Αγίου Ανδρζα. 

Δεν είναι δυνατόν για τόςουσ μινεσ  θ Εγνατία Οδόσ Α.Ε., να μθν ζχει ολοκλθρϊςει τισ εργαςίεσ τθσ και να 
μθν ζχει παραδϊςει ςτθν κυκλοφορία, ωσ όφειλε και ςιμερα να ταλαιπωροφνται εκατοντάδεσ τουρίςτεσ, 
αλλά και οι ντόπιοι ςυμπολίτεσ μασ. 

Σασ ηθτοφμε να επιμελθκείτε τθν άμεςθ πρόςβαςθ των οχθμάτων ςτον ςυγκεκριμζνο κόμβο, κακϊσ είναι 
κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν περιοχι μασ και οποιαδιποτε παράταςθ ολοκλιρωςθσ του ζργου, δθμιουρ-
γεί και κάκιςτθ εικόνα για τθ  περιοχι μασ, αλλά και προκαλεί αναςφάλεια και κόςτοσ ςτισ μετακινιςεισ 
των επιχειρθματιϊν και των τουριςτϊν. 

Ραρακαλοφμε, κακϊσ είμαςτε ςε τουριςτικι περίοδο, και θ περιοχι είναι ςθμαντικόσ τουριςτικόσ προορι-
ςμόσ, με ιδιαίτερα μεγάλθ μετακίνθςθ τουριςτϊν από Βαλκανικζσ χϊρεσ, αλλά και τισ γειτονικζσ πόλεισ, για 
τθν άμεςθ απελευκζρωςθ πρόςβαςθσ των οχθμάτων ςτον κόμβο του Αγίου Ανδρζα προσ Εγνατία Οδό.» 

Επιςτολι των Επιμελθτθρίων τθσ ΑΜΘ ςχετικά με τθν επιδότθςθ του 12% 

Το Ρεριφερειακό Επιμελθτθριακό Συμβοφλιο Ανατολικισ Μα-
κεδονίασ και Θράκθσ απζςτειλε επιςτολι ςτον Υπουργό Οικο-
νομικϊν κ. Σταϊκοφρα ςχετικά με τθν επιδότθςθ του 12%. Δια-
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βάηουμε ςτθν ςχετικι επιςτολι:  

«Αξιότιμε κφριε Υπουργζ, 

Οι Διοικιςεισ των Επιμελθτθρίων τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ, μετά από τον δεκαετι αγϊνα που 
δϊςαμε για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ που ανζκυψε από το δεφτερο εξάμθνο του ζτουσ 2010 με τθν 
καταβολι τθσ επιδότθςθσ του εργοδοτικοφ κόςτουσ ςτισ επιχειριςεισ των παραμεκορίων περιοχϊν, αιςκα-
νόμαςτε ικανοποίθςθ και δικαίωςθ για τθν αποδοχι των προτάςεϊν μασ. 

Θ κατατεκείςα τροπολογία του Υπουργείου Σασ και θ προτεινόμενθ διάταξθ για τισ υφιςτάμενεσ οφειλζσ 
του δθμοςίου προσ τισ επιχειριςεισ από τθν επιδότθςθ του εργοδοτικοφ κόςτουσ μζχρι και τθν 31-12-2015, 
τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι, επιλφει ζνα χρόνιο πρόβλθμα και ενιςχφει τθ ρευςτότθτα των επιχειριςεων 
που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςε παραμεκόριεσ περιοχζσ, ενϊ, παράλλθλα, διαςφαλίηει εκατοντάδεσ πολφτιμεσ 
κζςεισ εργαςίασ. 

Ρεραιτζρω, όμωσ, τα Επιμελθτιρια τθσ Α.Μ.Θ οφείλουμε να υπενκυμίςουμε τθν αναγκαιότθτα τθσ καταβο-
λισ των οφειλόμενων ποςϊν που ζχουν προκφψει μετά τθν 1-1-2016 μζχρι ςιμερα και περαιτζρω τθν αντι-
κατάςταςθ τθσ καταργοφμενθσ επιδότθςθσ με παρόμοιο ι ιςοδφναμο αναπτυξιακό μζτρο, όπωσ, ιδθ, ζ-
χουμε προτείνει επανειλθμμζνα ςτα αρμόδια υπουργεία.  

Γνωρίηετε ότι, οι επιχειριςεισ που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ανατολικι Μακεδονία – Θράκθ, εκτόσ των 
άλλων, βρίςκονται αντιμζτωπεσ με ςυνκικεσ ακζμιτου ανταγωνιςμοφ από τισ επιχειριςεισ των όμορων 
χωρϊν, όπου υφίςταται ευνοϊκότερο φορολογικό κακεςτϊσ.  

Γνωρίηετε, επίςθσ, ότι  θ εν λόγω περιφζρεια διακρίνεται από ιςτορικά χαμθλοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ και 
από τον παραδοςιακά ζντονο αγροτικό προςανατολιςμό τθσ παραγωγικισ δομισ τθσ, ενϊ το επενδεδυμζνο 
κεφάλαιο αφορά κυρίωσ υποδομζσ μεταφορϊν και ενζργειασ, και όχι τον επιχειρθματικό τομζα. Θ ςυγκε-
κριμζνθ περιφζρεια ςυγκεντρϊνει και μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ αλλά και μεγάλεσ επιχειρθματικζσ μονά-
δεσ, βιομθχανικζσ και όχι μόνο, οι οποίεσ αποτελοφν κόμβουσ για τθν απαςχόλθςθ και τθν ανάπτυξθ ςε αυ-
τζσ τισ μειονεκτοφςεσ περιοχζσ, χωρίσ ωςτόςο το μζγεκοσ και θ οργάνωςι τουσ να ευνοεί οικονομίεσ κλίμα-
κοσ που κα επζτρεπαν ςε αυτζσ τισ επιχειριςεισ μεμονωμζνεσ αντοχζσ ςτισ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρί-
ςθσ.  

Συνεπϊσ, θ δυςμενισ οικονομικι ςυγκυρία για το ςφνολο τθσ χϊρασ ςε ςυνδυαςμό με τα μειονεκτικά χα-
ρακτθριςτικά τθσ περιφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ, ςτθν οποία εδρεφουν αυτζσ οι επιχει-
ριςεισ, κακιςτοφν εξαιρετικά ευάλωτθ τθν απαςχόλθςθ και τθν ανάπτυξθ με όρουσ μθ αναςτρζψιμουσ, αν 
οι επιχειριςεισ αυτισ τθσ περιφζρειασ δεν ενιςχυκοφν με ςτοχευμζνα μζτρα, που κα ςτθρίξουν το βιοτικό 
επίπεδο και κα επιτρζψουν τθν ανάπτυξθ και ςτθν εν λόγω περιφζρεια, μόλισ θ χϊρα επανζλκει ςε ανα-
πτυξιακό κφκλο.  

Θ ςκοπιμότθτα του προτεινόμενου μζτρου βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτθ διαπίςτωςθ ότι θ όξυνςθ των 
ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ρεριφζρεια τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ ιταν άμεςθ 
και δριμεία ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ. Κατά τθν περίοδο 2008-2011 απωλζςκθκαν 34.205 κζςεισ εργα-
ςίασ, με το δευτερογενι τομζα να υφίςταται τθ μεγαλφτερθ μείωςθ των κζςεων εργαςίασ, που ανιλκε ςε 
ποςοςτό 46,8%. Είναι, επίςθσ, χαρακτθριςτικό τθσ μζγιςτθσ ευπάκειασ τθσ εν λόγω μειονεκτοφςασ περιφζ-
ρειασ ςτισ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ  κρίςθσ ότι το ποςοςτό ανεργίασ μεταξφ των ετϊν 2010 και 2013 αυ-
ξικθκε κατά 12,2%.  

Εξάλλου, οι εν λόγω περιοχζσ είναι παραμεκόριεσ, με ςυνζπεια να είναι αυξθμζνεσ οι απαιτιςεισ ενίςχυςισ 
τουσ ςφμφωνα με το άρκρο 106 παρ. 1 του Συντάγματοσ. Οι αυξθμζνεσ απαιτιςεισ ενίςχυςθσ των περιοχϊν 
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τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ εντείνονται από τθν παράλλθλθ κζςθ τουσ ωσ πφλθσ 
ειςόδου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Σθμειϊνεται ότι εντόσ των εν λόγω περιοχϊν πρζπει να επιτευχκεί μεςοπρόκεςμα και θ αποτελεςματικι 
διαχείριςθ τμιματοσ των μεταναςτευτικϊν ροϊν, οι οποίεσ ζχουν βεβαίωσ και ςυνζπειεσ οικονομικισ φφ-
ςεωσ.  

Για τουσ λόγουσ αυτοφσ πρζπει να αξιοποιθκοφν κατά το δυνατόν πλθρζςτερα οι δυνατότθτεσ ενιςχφςεων 
προσ τισ επιχειριςεισ τθσ εν λόγω περιφζρειασ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του ενωςιακοφ δικαίου. Θ πλθ-
ρζςτερθ δυνατι αξιοποίθςθ των ενωςιακϊν περικωρίων ενίςχυςθσ αφορά τόςο το γεωγραφικό εφροσ των 
ενιςχφςεων ςτο ςφνολο τθσ περιφζρειασ τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ όςο και τθν κάλυψθ όςο 
το δυνατόν ευρφτερων κατθγοριϊν και μεγεκϊν επιχειριςεων δραςτθριοποιοφμενων ςτθν εν λόγω περι-
φζρεια. 

Κφριε Υπουργζ, 

Τα Επιμελθτιρια τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ ςασ ςυγχαίρουν για τθν ζμπρακτθ ςτιριξι ςασ προσ 
τισ επιχειριςεισ μασ.  

Θεωροφμε ότι θ εν λόγω τροπολογία αποτελεί τθν αρχι μιασ ςειράσ ουςιαςτικϊν και απαραίτθτων αναπτυ-
ξιακϊν μζτρων για τθν ευαίςκθτθ περιοχι μασ και ςε ςυνζχεια αυτισ ηθτοφμε: 

Α) τθν επζκταςθ τθσ εφαρμογισ τθσ και πζραν τθσ 31-12-2015, ιτοι και για τα ζτθ 2016-2020, προκειμζνου 
να αποφευχκοφν περαιτζρω δικαςτικζσ ενζργειεσ για το ίδιο ηιτθμα αλλά για διαφορετικά χρονικά διαςτι-
ματα  

Β) ο ςυμψθφιςμόσ των απαιτιςεων των δικαιοφχων από τα ζτθ 2010-2015 να αφορά υφιςτάμενεσ και μελ-
λοντικζσ απαιτιςεισ του Δθμοςίου για τουλάχιςτον επτά (7) ζτθ 

Γ) να προβείτε ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ αδικίασ που ςυντελζςτθκε εισ 
βάροσ των επιχειριςεων και τθν αντικατάςταςθ τθσ επιδότθςθσ του εργοδοτικοφ κόςτουσ με ιςοδφναμο 
αναπτυξιακό μζτρο. 

Ραραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε αρωγι μποροφμε να προςφζρουμε προσ αυτι τθν κατεφ-
κυνςθ.» 

φςκεψθ των προζδρων των Επιμελθτθρίων ΑΜΘ τον προςωρινό περιοριςμό εν όλω 
των οδικϊν και ςιδθροδρομικϊν ςυνδζςεων με τθ Βουλγαρία 

Τθν Δευτζρα 6/7/2020 και ϊρα 11.00 ζωσ 13.00 πραγματοποιικθκε ςφςκεψθ των Ρροζδρων των Επιμελθ-
τθρίων τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ με μοναδικό κζμα ςυηιτθςθσ τον προςωρινό περιοριςμό εν 
όλω των οδικϊν και ςιδθροδρομικϊν ςυνδζςεων με τθ Βουλγαρία για προλθπτικοφσ λόγουσ προςταςίασ 
τθσ δθμόςιασ υγείασ από τθν περαιτζρω διάδοςθ του κορωνοϊοφ ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια από τθ Βουλγα-
ρία, με τθν εξαίρεςθ του ςυνοριακοφ ςθμείου ελζγχου του Ρρομαχϊνα, δυνάμει τθσ με αρικμό 
Δ1α/ΓΡ.οικ.41015/30.6.2020 κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Υγείασ, Υποδομϊν και Μεταφορϊν και Ναυ-
τιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, όπωσ δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Τεφχοσ Βϋ 2733/3-7-2020. 

Οι Ρρόεδροι των Επιμελθτθρίων, αναγνωρίηοντασ το πλιγμα που δζχονται οι επιχειριςεισ του τουριςτικοφ 
κλάδου, λόγω τθσ απαγόρευςθσ ειςόδου τουριςτϊν από τουσ ςυνοριακοφσ ςτακμοφσ τθσ Νυμφαίασ (οδό-
πθσ),  Ορμενίου  και Κυπρίνου (Ζβρου), Ξάνκθσ (Αγ.Κωνςταντίνου), και Δράμασ (Εξοχισ) εκφράηουν τθν δυ-
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ςαρζςκειά αλλά και τθν ζντονθ ανθςυχία τουσ για τισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ ςτθν Ρεριφζρεια Ανατολικισ 
Μακεδονίασ – Θράκθσ.  

Θ υγειονομικι κρίςθ και τα μζτρα προςταςίασ για τθν αποφυγι τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ, όπωσ εφαρ-
μόςτθκαν το προθγοφμενο χρονικό διάςτθμα ζχουν δθμιουργιςει, ιδθ, τεράςτια κζματα βιωςιμότθτασ 
ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ και ζχουν επιφζρει ςθμαντικι απϊλεια των εποχιακϊν κζςεων εργαςίασ. Ο 
νζοσ περιοριςμόσ που τίκεται ςτισ οδικζσ ςυνδζςεισ με τθν Βουλγαρία ζχει επιφζρει τθν άμεςθ ακφρωςθ 
εκατοντάδων κρατιςεων ςε ξενοδοχειακζσ μονάδεσ τθσ Ρεριφζρειάσ μασ και αποτελεί τροχοπζδθ για τθν 
ανάκτθςθ τθσ απολεςκείςασ τουριςτικισ κίνθςθσ των προθγουμζνων μθνϊν.  

Ενόψει των ανωτζρω και προκειμζνου να μειωκοφν οι δραματικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία τθσ Ρεριφζ-
ρειασ ΑΜΘ κα πρζπει θ κυβζρνθςθ να λάβει άμεςα εξειδικευμζνα μζτρα προςταςίασ και ενίςχυςθσ των 
τουριςτικϊν επιχειριςεων που πλιττονται εκ νζου από τθ ςυντριπτικι μείωςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ, 
πζραν όλων όςων μζχρι ςιμερα ζχουν εξαγγελκεί.  

Για τουσ άνω λόγουσ,  κα μποροφςε θ κυβζρνθςθ τθρϊντασ  πλιρωσ  τα υγειονομικά πρωτόκολλα να ςυ-
μπεριλάβει  για τθν ιςόνομθ μεταχείριςθ όλων  των πολιτϊν τθσ χϊρασ, πρόςκετθ δίοδο ςυνοριακοφ ςτακ-
μοφ εντόσ τθσ Ρεριφζρειασ μασ.  

Αίτθμα περιφερειακϊν Επιμελθτθρίων για άνοιγμα ενόσ εκ των ςυνοριακϊν ςτακμϊν 
τθσ ΠΑΜΘ 

Οι Ρρόεδροι των Επιμελθτθρίων ΑΜΘ, εκφράηοντασ το ςφνολο των τοπικϊν επιχειρθματιϊν τθσ περιφζρει-
ασ ΑΜΘ, πορευόμαςτε  ωσ υπζρμαχοι τθσ δθμόςιασ υγείασ ςτισ επικείμενεσ ςυνκικεσ που ζχει επιφζρει θ 
πανδθμία COVID-19. Ζπειτα από δθμοςιεφματα των τελευταίων ωρϊν για τθν αδυναμία του ανοίγματοσ 
των ςυνόρων τθσ Ρεριφζρειασ ΑΜΘ επανερχόμαςτε ςφςςωμοι και αιτοφμαςτε το άνοιγμα ενόσ εκ των ςυ-
νοριακϊν ςτακμϊν τθσ ΡΑΜΘ, Νυμφαίασ (οδόπθσ), Ορμενίου – Κυπρίνου (Ζβρου), Αγ.Κωνςταντίνου (Ξάν-
κθσ), Εξοχισ (Δράμασ). 

Επιπλζον, γινόμαςτε κακθμερινά αποδζκτεσ παραπόνων από επιχειρθματίεσ και μθ τθσ ΑΜΘ λόγω τθσ α-
παγόρευςθσ διζλευςθσ των τουριςτϊν από  πφλεσ ειςόδου  τθσ ΡΑΜΘ. Αντικζτωσ, επιτρζπεται θ είςοδοσ 
και ζξοδοσ των Ελλινων πολιτϊν ςτισ γείτονεσ χϊρεσ. Σφμφωνα με  αυτι τθ λογικι, αρνθτικά  υγειονομικά 
αποτελζςματα μποροφν να πλιξουν τθν πολιτεία μασ αλλά και   πολυάρικμεσ τοπικζσ επιχειριςεισ. 

Τα Επιμελθτιρια λαμβάνοντασ υπόψιν τα μζτρα που ακολουκοφν  αντίςτοιχοι  ςυνοριακοί  ςτακμοί  ςτθ 
χϊρα, κρίνουν απαραίτθτο το ενδεχόμενο  εξζταςθσ από τθν κυβζρνθςθ, του ανοίγματοσ ζςτω και ενόσ ςυ-
νοριακοφ ςτακμοφ με προτεραιότθτα  αυτόν τθσ Νυμφαίασ οδόπθσ, με πρωταρχικό ςτόχο τθν κάλυψθ των 
απαραίτθτων μζτρων προςταςίασ προσ αποφυγι τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ, ακολουκϊντασ πάντα  τθν 
πρακτικι που ιδθ υλοποιείται.  

Σθμειϊνεται, όπωσ υπάρχει πρόβλεψθ ςτουσ εκάςτοτε ςυνοριακοφσ ςτακμοφσ για τοποκζτθςθ κινθτϊν 
μονάδων ΕΟΔΥ για τθν ιχνθλάτθςθ δειγματολθπτικϊν ελζγχων ϊςτε να προςτατευκεί θ δθμόςια υγεία, ζτςι 
κα μποροφςε και ςτθν Ρεριφζρεια ΑΜΘ να μεταβεί άμεςα ςε οποιοδιποτε ςυνοριακό ςτακμό θ Κινθτι 
Ιατρικι Μονάδα τθσ Ρ.Ε Καβάλασ για τθν  αξιοποίθςθ τθσ και  προσ όφελοσ τθσ απολεςκείςασ τουριςτικισ 
κίνθςθσ και προςταςίασ τθσ υγείασ όλων των πολιτϊν. 

Ευελπιςτοφμε, ότι θ πολιτεία κα  αξιολογιςει τθν πρόταςθ μασ  κετικά και τθν  εμπιςτευόμαςτε, ότι μπορεί 
να διαςφαλίςει τθ δθμόςια υγεία τοποκετϊντασ κλιμάκια του ΕΟΔΥ ςτουσ ςυνοριακοφσ ςτακμοφσ τθσ πε-
ριφζρειασ μασ,  με τθν ταυτόχρονθ λειτουργία τθσ αγοράσ, προχποκζτοντασ να λάβει όλα τα μζτρα ελζγχου 
ςτισ  πφλεσ ειςόδου-εξόδου τθσ χϊρασ.  
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Ολοκλιρωςθ ςεμιναρίων υγειονομικϊν πρωτοκόλλων ςτα τουριςτικά καταλφματα 

Ολοκλθρϊκθκαν με επιτυχία τα ςεμινάρια, μζςω τθλεκατάρτιςθσ, που διοργάνωςε το Επιμελθτιριο Καβά-
λασ ςχετικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα ςτα τουριςτικά καταλφματα. Το Επιμελθτιριο πραγματοποίθςε 
τρία ςεμινάρια κατάρτιςθσ, ζνα ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΕΔΕ και δφο ςε ςυνεργαςία με το Διαβαλκανικό Κζ-
ντρο Επιχειρθματικισ Ανάπτυξθσ, ςτα οποία ςυμμετείχαν πάνω από 250 ιδιοκτιτεσ καταλυμάτων, μζλθ του 
Επιμελθτθρίου, από όλθ τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Καβάλασ. Σε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ κα διατεκεί 
ενθμερωτικό υλικό εγκεκριμζνο από το κακϊσ και βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ. 

Σεμινάρια 

Εφαρμογι για το ζτοσ 2020 τθσ υπουργικισ απόφαςθσ για τθν επιμόρφωςθ εργοδοτϊν 
και εργαηομζνων για κζματα άςκθςθσ κακθκόντων τεχνικοφ αςφάλειασ ςε επιχειριςεισ 

Βϋ και Γϋ κατθγορίασ 

Εγκφκλιο με Aρ. πρωτ.: οικ. 61591/2677/31.12.2019 εξζδωςε το υπουργείο εργαςίασ ςχετικά με τθν επι-
μόρφωςθ εργοδοτϊν και εργαηομζνων για κζματα άςκθςθσ κακθκόντων τεχνικοφ αςφάλειασ ςε επιχειρι-
ςεισ Βϋ και Γϋ κατθγορίασ. Με τθν εγκφκλιο και διευκρινίηει τον τρόπο και τισ διαδικαςίεσ εφαρμογισ των 
προβλεπόμενων ςτθν 39278/1823/25.7.2018 Υπουργικι Απόφαςθ. Θ εγκφκλιοσ αναφζρεται αναλυτικά ςτθν 
επιμόρφωςθ εργοδοτϊν, τθ διαδικαςία ζγκριςθσ και εκτζλεςθσ προγραμμάτων και τθν τιρθςθ διαδικα-
ςιϊν. 

εμινάρια Σεχνικϊν Αςφαλείασ-Νζεσ Προδιαγραφζσ 

Το Επιμελθτιριο Καβάλασ, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ δικτφου ςτιριξθσ μικρομεςαίων επιχειριςεων Enterprise 
Europe Network, ςασ ενθμερϊνει ότι ςφμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται θ δυνατότθτα ςε εργοδότεσ 
επιχειριςεων που ανικουν ςτθ Βϋ και Γϋ κατθγορία, εάν δεν επικυμοφν να ανακζςουν κακικοντα τεχνικοφ 
αςφαλείασ ςε εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ (Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ- ΕΞΥΡΡ) να επι-
μορφϊνονται οι ίδιοι προκειμζνου να αναλάβουν κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ, εφόςον ζχουν τα κατάλ-
λθλα προςόντα. 

Το Επιμελθτιριο Καβάλασ υλοποιεί ςεμινάρια επιμόρφωςθσ εργοδοτϊν για κζματα άςκθςθσ κακθκόντων 
τεχνικοφ αςφαλείασ ςε επιχειριςεισ Βϋ & Γϋ κατθγορίασ. 

Ειδικότερα, τα ςεμινάρια  κατατάςςονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ επικινδυνότθτασ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε: 

Β’ Κατθγορίασ: για όςουσ πλθροφν τισ  απαραίτθτεσ ειδικζσ προχποκζςεισ, είναι διάρκειασ 35 ωρϊν και 
δωρεάν για τα μζλθ του Επιμελθτθρίου Καβάλασ, με πλθρωμζνο το τζλοσ ΓΕΜΘ του 2020, και  100€ για τα 
μθ μζλθ.  

Γ’ Κατθγορίασ: για εργοδότεσ που οι επιχειριςεισ απαςχολοφν λιγότερουσ από 50 εργαηόμενουσ, διάρκει-
ασ 10 ωρϊν  και είναι δωρεάν για τα μζλθ του Επιμελθτθρίου Καβάλασ που είναι οικονομικά τακτοποιθμζ-
να, τζλοσ ΓΕΜΘ του 2020, ενϊ ζχει κόςτοσ 50€ για τα μθ μζλθ.  

Με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ θ επιχείρθςθ λαμβάνει προςωρινό πρωτόκολλο από το Επιμελθτιριο Καβάλασ 
προκειμζνου να είναι καλυμμζνο ςε πικανό ζλεγχο ζωσ ότου υλοποιθκεί το πρόγραμμα. 

Τα πιςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ κα απονζμονται από το Επιμελθτιριο Καβάλασ. 
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ  παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με το Επιμελθτιριο Καβάλασ, τθλ. 2510 
222212 κα Σοφηθ Μαυρομμάτθ (εςωτ. 4) και κα. Μαρία Αρβανιτάκθ (εςωτ. 20), και ςτο 
info@chamberofkavala.gr 

Τγιεινι Σροφίμων-Εκπαίδευςθ προςωπικοφ των επιχειριςεων τροφίμων-
Νζεσ προδιαγραφζσ 

Το Επιμελθτιριο Καβάλασ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ δικτφου ςτιριξθσ μικρομεςαίων επιχειριςεων Enterprise 
Europe Network  ςασ ενθμερϊνει ότι οι επιχειριςεισ τροφίμων-ποτϊν  ζχουν υποχρζωςθ να καταρτίηουν 
όλο το προςωπικό τουσ, που αςχολείται με χειριςμό τροφίμων, βάςει τθσ διαδικαςίασ που περιγράφεται 
ςτθν  Υπουργικι Απόφαςθ 14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.  

Αφορά το προςωπικό των επιχειριςεων που παράγουν, επεξεργάηονται, αποκθκεφουν, μεταφζρουν, δια-
κινοφν τρόφιμα ι αςχολοφνται με το λιανικό εμπόριο, τθ διάκεςθ τροφίμων, τθ μαηικι εςτίαςθ και ηαχαρο-
πλαςτικι ι είναι εργαςτιρια παραγωγισ ι μεταποίθςθσ τροφίμων.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΣΘΝ ΤΓΙΕΙΝΘ ΣΡΟΦΙΜΩΝ  

Είναι πρόγραμμα  κατάρτιςθσ απλϊν χειριςτϊν ςε γενικά κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ τροφίμων. Ελάχι-
ςτθ διάρκεια: 10 ϊρεσ.   

ΕΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ Οι επιχειριςεισ τροφίμων που υποχρεοφνται ςε πλιρθ ανάπτυξθ ςυςτιματοσ HACCP. 

Τα προγράμματα αυτά αποςκοποφν ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, τθν παραγωγι αςφαλϊν προϊόντων και 
τθν προςταςία του καταναλωτι ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 852/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τθσ 29θσ Απριλίου 2004 για τθν υγιεινι των τροφίμων. 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ για τα μζλθ που είναι τακτοποιθμζνα οικονομικά, τζλοσ ΓΕΜΘ του 2020,  για το τρζ-
χον ζτοσ είναι  

Επιχειριςεισ 
Καβάλα ςαράντα ευρϊ (40 €)  
Θάςο τριάντα ευρϊ (30 €)  
Εργαηόμενοι  
Καβάλα εξιντα ευρϊ (60€) 
Θάςο πενιντα ευρϊ (50€) 

Σα υπόλοιπα ζξοδα οργάνωςθσ του ςεμιναρίου  καλφπτονται από το Επιμελθτιριο Καβάλασ. 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ. Στο τζλοσ του προγράμματοσ οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται ςε εξετάςεισ προκει-
μζνου να αξιολογθκοφν. Θ αξιολόγθςθ και θ κατάρτιςθ του τελικοφ πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μζ-
ριμνα των τριμελϊν επιτροπϊν που ορίηονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ ςφμφωνα με το άρκρο 11 του ν. 
3438/2006.  

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ, τθλ. επικοινωνίασ 2510 222212,  κα. Σοφηθ Μαυρομμάτθ  (εςωτ. 4), κα. Μαρία 
Αρβανιτάκθ (εςωτ. 20) και ςτο info@chamberofkavala.gr 

Πρόγραμμα Κατάρτιςθσ & Πιςτοποίθςθσ υμβοφλου Ανάπτυξθσ Εξαγωγικϊν Μονάδων 

Το Επιμελθτιριο Καβάλασ ςασ ενθμερϊνει ότι ο ΣΕΒΕ - Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων, ο μεγαλφτεροσ ιδιωτικόσ 
εξαγωγικόσ φορζασ τθσ χϊρασ, ζχει αναλάβει τθν υλοποίθςθ δφο προγραμμάτων κατάρτιςθσ και πιςτοποί-



13 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

θςθσ ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020», Άξονασ 
Ρροτεραιότθτασ 02 «Ρροςαρμογι εργαηομζνων, επιχειριςεων και επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ ςτισ νζ-
εσ αναπτυξιακζσ απαιτιςεισ». 

Ριο ςυγκεκριμζνα, τα προγράμματα τα οποία χρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
και από εκνικοφσ πόρουσ, απευκφνονται ςε απαςχολοφμενουσ ςτον Ιδιωτικό Τομζα τθσ Οικονομίασ με ςχζ-
ςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εποχικά εργαηομζνων, Λυκειακισ τουλάχιςτον εκ-
παίδευςθσ. Ειδικότερα, τα αντικείμενα κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ αφοροφν ςτον τομζα τθσ Ανάπτυξθσ 
Εξαγωγικϊν Μονάδων ςτον κλάδο τθσ Αγροδιατροφισ – Βιομθχανίασ Τροφίμων και ςτον τομζα τθσ Ανά-
πτυξθσ Εξαγωγικϊν μονάδων ςτον κλάδο των Υλικϊν/Kαταςκευϊν.  

Είναι διάρκειασ 120 ωρϊν το κακζνα και κα πραγματοποιθκοφν, εκτόσ ωραρίου εργαςίασ, μζςω τθλεδιά-
ςκεψθσ. Ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων ανζρχεται ςε 871 εργαηόμενουσ οι οποίοι κα προζρχονται και από 
τισ 13 Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ. Οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αναβακμίςουν τισ γνϊςεισ και 
τθν εξειδίκευςι τουσ, ενϊ θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ των προγραμμάτων κα παρζχει ςτουσ ωφελοφμενουσ 
επίςθμθ Ριςτοποίθςθ προςόντων / δεξιοτιτων αλλά και εκπαιδευτικό επίδομα ςυνολικοφ φψουσ 600,00€. 

Σε ζνα ςυνεχϊσ αυξανόμενα ανταγωνιςτικό περιβάλλον, ζνα καλά εκπαιδευμζνο προςωπικό, ςυνεχϊσ επι-
μορφοφμενο, με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ επί του αντικειμζνου ενόσ οργανιςμοφ ι μίασ επιχείρθςθσ είναι 
ςθμαντικόσ παράγοντασ τόςο του βακμοφ απόδοςθσ του εργαηομζνου όςο και τθσ ςυνολικισ αναβάκμιςθσ 
τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Είναι αυτονόθτο πωσ κάκε δυνατότθτα που παρζχεται για τθν 
επιμόρφωςθ των ςτελεχϊν είναι ςθμαντικό να αξιοποιείται ωσ παράγοντασ ενίςχυςθσ τθσ αποδοτικότθτασ 
ενόσ οργανιςμοφ ι μίασ επιχείρθςθσ. 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να βρείτε ςτο διαδικτυακό τόπο https://seve.training/ και τθλεφωνικά 
ςτο 2510 222212 (εςωτ. 4) κα. Σοφηθ Μαυρομμάτθ ι (εςωτ. 11) κα. Δζςποινα Ραραςφρθ 

Κατάρτιςθ και Πιςτοποίθςθ εργαηομζνων ςτον κλάδο 
τθσ ψυχρισ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 

Το Επιμελθτιριο Καβάλασ ςασ ενθμερϊνει ότι θ Ελλθνικι Ζνωςθ Βιομθχανίασ Ψφχουσ, ςτο πλαίςιο του 
ζργου με τίτλο Κατάρτιςθ και Πιςτοποίθςθ εργαηομζνων ςτον κλάδο τθσ ψυχρισ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, 
ζχει ξεκινιςει  τθν ςυλλογι των αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτα 4 εκπαιδευτικά αντικείμενα. 

Το ζργο αφορά ςτθν επιδοτοφμενθ κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ 1200 εργαηομζνων του κλάδου και όχι μό-
νο, ςε όλθ τθ χϊρα, ςε 4 εκπαιδευτικά αντικείμενα, τα οποία είναι: 

1. Στζλεχοσ Διαχείριςθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ – 80 ωρϊν 

2. Στζλεχοσ Διαχείριςθσ Αποκικθσ – 80 ωρϊν 

3. Στζλεχοσ Εταιρίασ Διαμεταφορϊν – Διαλογζων – 80 ωρϊν 

4. Χειριςτισ Μθχανθμάτων Ζργου (Ειδικότθτα 8: Ειδικζσ εργαςίεσ ανφψωςθσ - Ρερονοφόρα) 

Θ αναλυτικι πρόςκλθςθ, με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, ζχουν  δθμοςιευτεί ςτθν ιςτοςε-
λίδα τθσ Ζνωςθσ (http://www.cold.org.gr/) και οι ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτα προ-
γράμματα μποροφν να υποβάλουν τισ αιτιςεισ τουσ ζωσ τθν εξάντλθςθ των 1200 κζςεων. (Προσ διευκό-
λυνςθ, τα επιςυνάπτουμε και ςτθν παροφςα επικοινωνία). 

Θ Ζνωςθ, ζχοντασ κατανοιςει τισ ανάγκεσ του κλάδου, προςπακεί να προςφζρει τα μζγιςτα δυνατά οφζλθ 
ςτα μζλθ τθσ και όχι μόνο, γι’ αυτό και ςασ καλεί να ενθμερϊςετε τθσ επιχειριςεισ μζλθ ςασ κακϊσ και 
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τουσ άμεςα ενδιαφερόμενουσ από το περιβάλλον ςασ, να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα. 

Με τθν ςυμμετοχι τουσ ςε αυτά, οι εργαηόμενοι κα αποκομίςουν ςθμαντικά οφζλθ μεταξφ των οποίων 
είναι θ: 

 βελτίωςθ των προςωπικϊν τουσ δεξιοτιτων 

 λιψθ αναγνωριςμζνων πιςτοποιθτικϊν από τθ διεκνι και ελλθνικι ιδιωτικι αγορά 

 λιψθ εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ (5 ευρϊ για κάκε ϊρα κατάρτιςθσ) 

 

Οποιοςδιποτε χρειαςτεί επιπλζον διευκρινίςεισ και πλθροφορίεσ για τθν ςυμμετοχι του ςτα εκπαιδευτικά 
προγράμματα ι/και για τον τρόπο υποβολισ τθσ αίτθςθσ του, παρακαλϊ,  για τθν παραπομπι του ςτθν 
γραμματεία τθσ ζνωςθσ κα. Κομνθνοφ Ευαγγελία, ςτα τθλζφωνα τθσ Ζνωςθσ, 2103469606. 

Πρόγραμμα υμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Πιςτοποίθςθσ Ψθφιακϊν Δεξιοτιτων 
Εργαηομζνων ςτον Ιδιωτικό Σομζα 

Το Επιμελθτιριο Καβάλασ, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Στιριξθσ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων Enter-
prise Europe Network  ςασ ενθμερϊνει ότι αρχίηει θ υλοποίθςθ του Ζργου τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθ-
τθρίων, με τίτλο «Ενζργειεσ υμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Πιςτοποίθςθσ Ψθφιακϊν Δεξιοτιτων Εργα-
ηομζνων ςτον Ιδιωτικό Σομζα». 

Το ζργο αυτό αποτελεί τθ ςθμαντικότερθ ςυνιςτϊςα τθσ Ρράξθσ «Αναβάκμιςθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων 
εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα». Θ Πράξθ χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο 
(ΕΚΣ) και είναι ενταγμζνθ ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και 
Καινοτομία» του ΕΠΑ 2014-2020 με κωδικό MIS5034827. 

Αναλυτικότερα: 

 Ωφελοφμενοι του Ζργου κα είναι 15.000 εργαηόμενοι ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα όλων 
των παραγωγικϊν κλάδων τθσ οικονομίασ, ςε όλεσ τισ Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ. 

 Αντικείμενο του ζργου είναι θ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ των εργαηομζνων, θ παρακολοφκθςθ 
ςτοχευμζνων προγραμμάτων κατάρτιςθσ, διάρκειασ 100 ωρϊν, και θ πιςτοποίθςι τουσ, μετά από 
εξετάςεισ, ςτισ αποκτθκείςεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, ςφμφωνα με το Ρρότυπο ISO/ IEC17024. 

 Στουσ ςυμμετζχοντεσ, που κα ολοκλθρϊςουν τισ παραπάνω διαδικαςίεσ, κα καταβλθκεί εκπαιδευ-
τικό επίδομα για κάκε ϊρα κατάρτιςθσ που ανζρχεται ςτο μικτό ποςό των πζντε ευρϊ (5,00 € / 
ϊρα παρακολοφκθςθσ). 

 
Τα προγράμματα κατάρτιςθσ\πιςτοποίθςθσ είναι τα εξισ: 

1. Βαςικζσ Δεξιότθτεσ χριςθσ ΤΡΕ 
2. Ειδικόσ ςχεδιαςμοφ ιςτοςελίδων και εφαρμογϊν Κινθτϊν Συςκευϊν 
3. Τεχνικόσ Εφαρμογϊν Λογιςμικοφ 
4. Ρρογραμματιςτισ Βάςεων Δεδομζνων 
5. Τεχνικό Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν & Δικτφων 
6. Τεχνικόσ Αςφαλείασ Συςτθμάτων Ρλθροφορικισ 
7. Ειδικόσ ςτθ χριςθ τεχνικϊν και εργαλείων social media marketing 
8. Ειδικόσ Συςτθμάτων Θλεκτρονικοφ Εμπορίου ( e-commerce) 
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Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα, οι εργαηόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ, ςυ-
μπλθρϊνοντασ τθ ςχετικι φόρμα και τα λοιπά ηθτοφμενα, ςτθν ίδια ιςτοςελίδα, μετά τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 

Ραρακαλοφμε, εφόςον οι εργαηόμενοι ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα να προςκομίςουν τα 
εξισ δικαιολογθτικά: 

1.       Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ 
2.       Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν (είτε πρωτοβάκμια, είτε δευτεροβάκμια, είτε τριτοβάκμια εκπαίδευ-
ςθ) 
3.       Αντίγραφο οποιοδιποτε επίςθμου εγγράφου όπου αναγράφονται: ο ΑΦΜ , ο ΑΜΚΑ και ο  Αρικ-
μόσ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου (ΙΚΑ) του υποψιφιου 
4.       Αντίγραφο Τραπεηικοφ Λογαριαςμοφ (ο υποψιφιοσ κα είναι ο κφριοσ δικαιοφχοσ) με εμφανι 
τον IBAN 
5.       Ρίνακασ απαςχόλθςθσ προςωπικοφ Ε4 και Ζντυπο αναγγελίασ πρόςλθψθσ Ε3 μζςα από 
το https://employees.yeka.gr/ δίνοντασ ο ωφελοφμενοσ τουσ κωδικοφσ TAXISNET 
6.       Υπεφκυνθ διλωςθ, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από το www.gov.gr, (θ οποία κα απευκφνεται 
ςτθν Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ) ςτθν οποία να δθλϊνει ότι: 
 
  i. Τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ είμαι εργαηόμενοσ ςε επιχείρθςθ του ιδιωτικοφ  Τομζα τθσ Οικο-
νομίασ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ 
  ii. Η επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ που εργάηομαι είναι ………………………………….. 
  iii. Ο Α.Φ.Μ τθσ επιχείρθςθσ που εργάηομαι είναι …………………………… 
  iv. τα προςκομιηόμενα ζγγραφα είναι γνιςια αντίγραφα των πρωτοτφπων 

 (ΡΟΣΟΧΘ, θ ΥΔ που γίνεται μζςα από το www.gov.gr) 

Αναλυτικά ςτοιχεία για το πρόγραμμα και θ αίτθςθ ςυμμετοχισ περιζχονται ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα 
109.uhc.gr. Τα παραπάνω δικαιολογθτικά, μαηί με τθν επιςυναπτόμενθ αίτθςθ ςυμπλθρωμζνθ μποροφν 
να υποβλθκοφν ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ:  

ΚΕΚ ΑΠΟΨΘ, 7θσ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 89Β (εντόσ του κτιρίου τθσ Λζςχθσ Ποντίων Καβάλασ, ςτο ςίγμα) ΚΑΒΑΛΑ 

Ϊρεσ λειτουργίασ: 09:15 – 16:45, Δευτζρα – Παραςκευι ι με email ςτο kavala@apopsi.gr,  με ςυνθμμζνα 
τα δικαιολογθτικά και τθν αίτθςθ. Για περιςςότερεσ διευκρινιςεισ  τθλ. 2510247681-682. 

Θμερομθνία ζναρξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ αιτιςεων: 12 Μαΐου 2020 και μζχρι ςυμπλιρωςθ των κζςε-
ων. 

Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότηςησ ΕΣΠΑ 
 

Καινοτομία ςτθν υδατοκαλλιζργεια 

Ανάπτυξθ τεχνικισ, επιςτθμονικισ ι οργανωτικισ γνϊςθσ ςε εκμεταλλεφςεισ υδατοκαλλιζργειασ, θ οποία 
κα περιορίηει τθν επίπτωςθ ςτο περιβάλλον, κα μειϊνει τθν εξάρτθςθ από ιχκυάλευρα και ιχκυζλαια, κα 
ενιςχφει μια βιϊςιμθ χριςθ των πόρων ςτθν υδατοκαλλιζργεια, κα βελτιϊνει τθν καλι διαβίωςθ των ηϊων 
ι κα διευκολφνει νζεσ βιϊςιμεσ καινοτόμουσ μεκόδουσ παραγωγισ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ 
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Επιχειρθςιακό πρόγραμμα: ΕΡ Αλιεία και Θάλαςςα 
Περιοχι εφαρμογισ: Πλθ θ Ελλάδα 
Περίοδοσ υποβολισ: 2/10/2017 ζωσ εξαντλιςεωσ προχπολογιςμοφ 

 
Επιχειρθματικι χρθματοδότθςθ του Σαμείου Επιχειρθματικότθτασ ΙΙ (ΣΕΠΙΧ ΙΙ) από το Ε-

κνικό Σαμείο Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ 

Ραροχι επιχειρθματικϊν δανείων με ευνοϊκό επιτόκιο (κεφάλαια κίνθςθσ ειδικοφ ςκοποφ ι/και επενδυτι-
κοφ ςκοποφ), που κα χρθματοδοτιςουν επιχειρθματικά ςχζδια, τα οποία δεν ζχουν υλοποιθκεί, ςε πολφ 
μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ. 

Επιχειρθςιακό πρόγραμμα: ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 
Περιοχι εφαρμογισ: Πλθ θ Ελλάδα 
Περίοδοσ υποβολισ: 26/3/2019, ζωσ εξαντλιςεωσ του προχπολογιςμοφ 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ 
 

Κένηρα ικανοηήηων 

Ενίςχυςθ ολοκλθρωμζνων ςχεδίων για τθ δθμιουργία και λειτουργία Κζντρα Ικανοτιτων, τα οποία διακζ-
τουν τθν απαραίτθτθ υποδομι και τεχνογνωςία και ζχουν ωσ βαςικό ςκοπό τθν υποςτιριξθ τθσ καινοτομί-
ασ ςε τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, μζςω τθσ παροχισ εξειδικευμζνων/ καινοτόμων υπθρεςιϊν και προ-
ϊόντων κακϊσ και τθσ μεταφοράσ τεχνολογίασ ςε επιχειριςεισ, ιδίωσ ΜΜΕ. 

Επιχειρθςιακό πρόγραμμα: ΕΡ Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 
Περιοχι εφαρμογισ: Πλθ θ Ελλάδα 
Περίοδοσ υποβολισ: από 24/6/2020 ζωσ 29/9/2020 (ϊρα 16:00) 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ 

 

Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 4399/2016-Επιδότθςθ, φοροαπαλλαγι ι /και leasing, με ποςοςτά 
που φτάνουν το 55% του προχπολογιςμοφ 

Ανακοινϊκθκε θ 2θ προκιρυξθ του κακεςτϊτοσ ενιςχφςεων «Επιχειρθματικότθτα Πολφ Μικρϊν και Μι-
κρϊν Επιχειριςεων» του Αναπτυξιακοφ Νόμου 4399/2016, με θμερομθνία ζναρξθσ τθσ υποβολισ αιτιςε-
ων τθν 21θ Μαΐου 2020 και θμερομθνία λιξθσ του κφκλου υποβολϊν τθν 31θ Ιουλίου 2020. 

Ραράλλθλα ανακοινϊκθκε και θ 4θ προκιρυξθ του κακεςτϊτοσ ενιςχφςεων «Γενικι Επιχειρθματικότθτα» 
του Αναπτυξιακοφ Νόμου 4399/2016 με θμερομθνία ζναρξθσ τθσ υποβολισ αιτιςε-
ων τθν 21θ Μαΐου 2020 και θμερομθνία λιξθσ του κφκλου υποβολϊν τθν 31θ Ιουλίου 2020. 

Σε ιςχφ παραμζνει θ 3θ προκιρυξθ του κακεςτϊτοσ ενιςχφςεων «Ενιςχφςεισ Μθχανολογικοφ Εξοπλι-
ςμοφ». Θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ υποβολισ αιτιςεων υπαγωγισ επενδυτικϊν ςχεδίων ςτο παρόν κακε-
ςτϊσ είναι θ 25θ Φεβρουαρίου 2019. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων υπαγωγισ επενδυτικϊν 
ςχεδίων ορίηεται θ 30θ επτεμβρίου 2020 εφόςον δεν εξαντλθκεί νωρίτερα ο προχπολογιςμόσ του κακε-
ςτϊτοσ. 

Στα πλαίςια των προκθρφξεων, προβλζπονται ενιςχφςεισ μζχρι 55%, με βάςθ τον Χάρτθ Ρεριφερειακϊν 
Ενιςχφςεων, ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ και τθν περιοχι εγκατάςταςθσ. 

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ 
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 Επιχειρθματικότθτα Πολφ Μικρϊν και Μικρϊν Επιχειριςεων: Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του 
παρόντοσ κακεςτϊτοσ ανζρχεται ςε 150.000.000 ευρϊ, εκ των οποίων 140.000.000 ευρϊ που αφο-
ροφν τα είδθ ενίςχυςθσ τθσ επιχοριγθςθσ, τθσ επιδότθςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ και τθσ επι-
δότθςθσ του κόςτουσ τθσ δθμιουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ προζρχονται από τον Ρροχπολογιςμό 
Δθμοςίων Επενδφςεων και τα 10.000.000 ευρϊ αφοροφν το είδοσ ενίςχυςθσ τθσ φορολογικισ α-
παλλαγισ. 

 Γενικι Επιχειρθματικότθτα: Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του παρόντοσ κακεςτϊτοσ ανζρχεται 
ςε 350.000.000 ευρϊ, εκ των οποίων τα 140.000.000 ευρϊ που αφοροφν τα είδθ ενίςχυςθσ τθσ επι-
χοριγθςθσ, τθσ επιδότθςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ και τθσ επιδότθςθσ του κόςτουσ τθσ δθμι-
ουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ προζρχονται από τον Ρροχπολογιςμό Δθμοςίων Επενδφςεων και τα 
210.000.000 ευρϊ αφοροφν το είδοσ ενίςχυςθσ τθσ φορολογικισ απαλλαγισ 

 Ενιςχφςεισ Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ : Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του παρόντοσ κακεςτϊτοσ 
ανζρχεται ςε 150.000.000 ευρϊ και αφορά το είδοσ ενίςχυςθσ τθσ φορολογικισ απαλλαγισ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ 

Παράταςθ περιόδου επιδότθςθσ για τθ Δράςθ «Επιδότθςθ Σόκων Τφιςτάμενων Δανείων 
Μικρϊν και Μεςαίων Επιχειριςεων πλθττόμενων από τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ παν-

δθμίασ του ιοφ COVID-19» 

Δθμοςιεφκθκε παράταςθ (ΦΕΚ 63890/22.6.2020) από τουσ τρεισ ςτουσ πζντε μινεσ για τθν περίοδο επιδό-
τθςθσ των τόκων Επιχειρθματικϊν Δανείων μζςω τθσ Δράςθσ «Επιδότθςθ Τόκων Υφιςτάμενων Δανείων Μι-
κρϊν και Μεςαίων Επιχειριςεων πλθττόμενων από τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ του ιοφ COVID-
19» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία (ΕΡΑνΕΚ 
ΕΣΡΑ 2014-2020). Ραρατείνεται επίςθσ θ θμερομθνία υποβολϊν χρθματοδότθςθσ μζχρι τθν 31 Αυγοφςτου 
2020 και ϊρα 17:00. 

 Σθμειϊνεται ότι όςοι επικυμοφν να επωφελθκοφν από το επιπλζον διάςτθμα των δφο μθνϊν κα πρζπει να 
υποβάλουν αίτθςθ εκ νζου. Για τθν πλθροφόρθςθ των δυνθτικϊν λθπτϊν λειτουργεί Γραφείο Ενθμζρωςθσ, 
Τθλ: 1520, (ϊρεσ γραφείου 09:00-17:00) e-mail: epiteliki@gge.gr, http://www.mindev.gov.gr/ όπου και κα 
αναρτθκοφν τα βαςικά ςτοιχεία του προγράμματοσ και menu ςυχνϊν ερωτιςεων/απαντιςεων. Τυχόν ερω-
τιματα κα διατυπϊνονται και μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν διεφκυνςθ epiteliki@gge.gr. Για τε-
χνικά κζματα τθσ εφαρμογισ οι δικαιοφχοι μποροφν να απευκφνονται ςτο HELPDESK (Γραφείο Υποςτιρι-
ξθσ) που λειτουργεί θ ΜΟΔ, τθλ: 210-7787940, support@mou.gr (ϊρεσ γραφείου 09:00-17:00). 

Νζα Δράςθ ΕΠΑνΕΚ: «Περιβαλλοντικζσ Τποδομζσ: Ενίςχυςθ Εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων» 

Το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων ανακοινϊνει τθν προκιρυξθ τθσ Δράςθσ του ΕΡΑνΕΚ (ΕΣΡΑ 2014-
2020) «Ρεριβαλλοντικζσ Υποδομζσ: Ενίςχυςθ Εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ Αποβλιτων», με προχπολογιςμό 
40 εκατ. ευρϊ. 

H Δράςθ ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ υφιςτάμενων και νζων Μικρομεςαίων Επιχειριςεων που κα δραςτθριο-
ποιθκοφν ςτον τομζα τθσ ανακφκλωςθσ αποβλιτων και κα προβαίνουν ςε εργαςίεσ επεξεργαςίασ, ανάκτθ-
ςθσ και αξιοποίθςθσ αποβλιτων. 

Επιλζξιμεσ είναι οι δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ αποβλιτων, ςτισ οποίεσ δφναται να αποδειχτεί ότι εκτελοφ-
νται εργαςίεσ αξιοποίθςθσ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων, προκειμζνου τα απόβλθτα φςτερα από επεξερ-
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γαςία να μποροφν να επανειςαχκοφν ςτον κφκλο παραγωγισ και να επαναχρθςιμοποιθκοφν ωσ πρϊτεσ 
φλεσ, υλικά ι ουςίεσ με ςκοπό να εξυπθρετιςουν και πάλι είτε τθν αρχικι τουσ χριςθ είτε άλλεσ χριςεισ. 

Επιλέξιμερ Δαπάνερ 

1. Κτίρια, εγκαταςτάςεισ και περιβάλλων χϊροσ 

2. Μθχανιματα – Εξοπλιςμόσ 

3. Μεταφορικά μζςα 

4. Ριςτοποίθςθ ςυςτθμάτων και Δαπάνεσ εργαςτθριακϊν δοκιμϊν 

5. Απόκτθςθ, επικφρωςθ & προςταςία διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ 

6. Συμμετοχι ςε εμπορικζσ Εκκζςεισ 

7. Εξειδικευμζνα Λογιςμικά και Υπθρεςίεσ Λογιςμικοφ 

8. Τεχνικι/ Συμβουλευτικι Υποςτιριξθ 

Υποβάλλονται επενδυτικά ςχζδια από 400.000 € ζωσ 3.000.000 € με επιδότθςθ 20-

55% ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ, τθν κατθγορία περιφερειϊν και τθν κατθγορία επιλζξιμων 
δαπανϊν των επενδυτικϊν ςχεδίων. 

Θ υποβολι αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν:  

- Γίνεται θλεκτρονικά ςτο https://www.ependyseis.gr   
- Διαρκεί από 29/07/2020 και ώπα 17:00 μζχρι 30/09/2020 και ώπα 17:00  

Θ επζνδυςθ κα πρζπει να ολοκλθρωκεί ςε δεκαοκτϊ (18) μινεσ από τθν ζνταξθ του επενδυτικοφ ςχεδίου.  

Θ Δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ και από εκνικοφσ πόρουσ. 

Για κάθε ππόσθετη πληπουοπία σσετικά με τη Δπάση μποπείτε να απεςθςνθείτε ή να 

ανατπέξετε: 

 ςτθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου  epiteliki@gge.gr τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ 
και Εφαρμογισ τομζων Βιομθχανίασ, Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι (ΕΥΔΕ ΒΕΚ) 

 ςτο Γπαυείο Πληπουόπησηρ ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατςανίου 8, πλατεία Κλαυκμϊνοσ, Ακινα. 
Ώπερ λειτοςπγίαρ: Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι από τισ 10.00 π.μ. ζωσ τισ 2.00 μ.μ. 

 στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τισ 9.00 π.μ. ζωσ τισ 4.30 μ.μ. 

 ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δράσης 

 ςτθν ιςτοςελίδα www.espa.gr 
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Μονοταμειακό πρόγραμμα - υπ αρικ. 01- Πρόςκλθςθ για τθν υποβολι προτάςεων ζρ-
γων ςτο πλαίςιο τθσ προτεραιότθτασ 4 «Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ εδαφικισ ςυ-
νοχισ» του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ αλιείασ και κάλαςςασ 2014-2020 (για παρεμ-

βάςεισ δθμοςίου χαρακτιρα) 

Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ των ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ, με τθν εφαρμογι τθσ Τοπικισ Ανάπτυξθσ με 
τθν Ρρωτοβουλία των Τοπικϊν Κοινοτιτων (ΤΑΡΤοΚ – CLLD), το ΕΤΘΑ δφναται να χρθματοδοτιςει Δθμόςιεσ 
επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν, επιλεγμζνων περιοχϊν παρζμβαςθσ. 

Δφναται να υποβλθκοφν προτάςεισ/δράςεισ οι οποίεσ ςυμβάλλουν με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο ςτθν ανάπτυ-
ξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αξιοποίθςθσ των περιβαλλοντικϊν πλεονεκτθμάτων 
τθσ περιοχισ και τθσ προϊκθςθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 

Το ΕΤΘΑ, ενδεικτικά, δφναται να χρθματοδοτιςει: 

 Υποδομζσ που μεγιςτοποιοφν τθ ςυμμετοχι αλιείασ / υδατοκαλλιζργειασ ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ 
των περιοχϊν αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, εφόςον μπορεί να τεκμθριωκεί θ διαχείριςι τουσ ςε 
τοπικό επίπεδο. 

 Υποδομζσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ (καλάςςια πάρκα, καταδυτικά κζ-
ντρα, παρατθρθτιρια καλάςςιου περιβάλλοντοσ, υποδομζσ μικρισ κλίμακασ για τθν ανάδειξθ πε-
ριοχϊν φυςικοφ κάλλουσ, αξιοκζατων και μνθμείων τθσ φφςθσ ι του πολιτιςμοφ κ.α.). 

 Υποδομζσ και Υπθρεςίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ αλιευτικζσ περιοχζσ (αποκατά-
ςταςθ κτιρίων για κοινωφελι χριςθ, βελτίωςθ και ανάπλαςθ κοινόχρθςτων χϊρων, δθμιουργία 
χϊρων πραςίνου κ.α.). 

Σο μζγιςτο ποςοςτό ενίςχυςθσ μπορεί να ανζλκει ζωσ και το 100% των επιλζξιμων δαπανϊν. 

Οι δράςεισ δφναται να εφαρμοςτοφν ςτο ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ Leader Αλιείασ  του Τοπι-
κοφ Ρρογράμματοσ CLLD/LEADER ιτοι  Δ.Ε. Καβάλασ, 

 Οι προτάςεισ υποβάλλονται μζςω ΟΡΣ ΕΣΡΑ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://logon.ops.gr από 
τθν 09 Ιουλίου 2020, ϊρα 14:00 ζωσ, αποκλειςτικά, τθν 30 επτεμβρίου 2020, ϊρα 14:00. 

 Θμερομθνία υποβολισ τθσ υπογεγραμμζνθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ και όλων των ςυνθμμζνων δικαιολο-
γθτικϊν/εγγράφων, ςτθν Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακι Καβάλασ – Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία 
Ο.Τ.Α.: 14/10/2020 

 Δεν κα γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ ςτιριξθσ εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν και αιτιςεισ για τισ 
οποίεσ δεν ζχει προθγθκεί θ θλεκτρονικι υποβολι τθσ πρόταςθσ ςτο ΟΠΑΑ. 

Πολυταμειακό πρόγραμμα - υπ αρικ. 01- Πρόςκλθςθ για τθν υποβολι προτάςεων ζργων 
ςτο πλαίςιο τθσ προτεραιότθτασ 4 «Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ εδαφικισ ςυνοχισ» 

του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ αλιείασ και κάλαςςασ 2014-2020 (για παρεμβάςεισ 
δθμοςίου χαρακτιρα). 

Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ των ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ, με τθν εφαρμογι τθσ Τοπικισ Ανάπτυξθσ με 
τθν Ρρωτοβουλία των Τοπικϊν Κοινοτιτων (ΤΑΡΤοΚ – CLLD), το ΕΤΘΑ δφναται να χρθματοδοτιςει Δθμόςιεσ 
επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν, επιλεγμζνων περιοχϊν παρζμβαςθσ. 
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Δφναται να υποβλθκοφν προτάςεισ/δράςεισ οι οποίεσ ςυμβάλλουν με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο ςτθν ανάπτυ-
ξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αξιοποίθςθσ των περιβαλλοντικϊν πλεονεκτθμάτων 
τθσ περιοχισ και τθσ προϊκθςθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 

Το ΕΤΘΑ, ενδεικτικά, δφναται να χρθματοδοτιςει: 

 Υποδομζσ που μεγιςτοποιοφν τθ ςυμμετοχι αλιείασ / υδατοκαλλιζργειασ ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ 
των περιοχϊν αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, εφόςον μπορεί να τεκμθριωκεί θ διαχείριςι τουσ ςε 
τοπικό επίπεδο. 

 Υποδομζσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ (καλάςςια πάρκα, καταδυτικά κζ-
ντρα, παρατθρθτιρια καλάςςιου περιβάλλοντοσ, υποδομζσ μικρισ κλίμακασ για τθν ανάδειξθ πε-
ριοχϊν φυςικοφ κάλλουσ, αξιοκζατων και μνθμείων τθσ φφςθσ ι του πολιτιςμοφ κ.α.). 

 Υποδομζσ και Υπθρεςίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ αλιευτικζσ περιοχζσ (αποκατά-
ςταςθ κτιρίων για κοινωφελι χριςθ, βελτίωςθ και ανάπλαςθ κοινόχρθςτων χϊρων, δθμιουργία 
χϊρων πραςίνου κ.α.). 

Σο μζγιςτο ποςοςτό ενίςχυςθσ μπορεί να ανζλκει ζωσ και το 100% των επιλζξιμων δαπανϊν. 

Οι δράςεισ δφναται να εφαρμοςτοφν ςτο ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ Leader Αλιείασ  του Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ CLLD/LEADER Ν. Καβάλασ, ιτοι ΔΘΜΟΣ ΘΑΣΟΥ, ΔΘΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ( Δ.Κ. Κεραμωτισ, Τ.Κ. Α-
γιάςματοσ, Τ.Κ. Νζασ Καρυάσ, Τ.Κ. Ρθγϊν, Τ.Κ. Ερατεινοφ, Τ.Κ. Ρετροπθγισ, Τ.Κ Ροντολιβάδου , Τ.Κ Χρυςο-
χωρίου,) ΔΘΜΟΣ ΡΑΓΓΑΙΟΥ (Δ. Κ. Νζασ Ρεράμου, Τ.Κ Αγίου Ανδρζου, Τ.Κ. Ελαιοχωρίου, Τ.Κ. Ελευκερϊν, Τ.Κ. 
Μυρτοφφτου, Τ.Κ. Νζασ Θρακλίτςθσ, Τ.Κ. Φωλεάσ, Τ.Κ. Ακροποτάμου, Τ.Κ.  Γαλθψοφ, Τ.Κ. Καριανισ, Τ.Κ. 
Ορφανίου, Τ.Κ.  Οφρυνίου ) 

 Οι προτάςεισ υποβάλλονται μζςω ΟΡΣ ΕΣΡΑ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://logon.ops.gr από 
τθν 09 Ιουλίου 2020, ϊρα 14:00 ζωσ, αποκλειςτικά, τθν 30 επτεμβρίου 2020, ϊρα 14:00. 

 Θμερομθνία υποβολισ τθσ υπογεγραμμζνθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ και όλων των ςυνθμμζνων δικαιολο-
γθτικϊν/εγγράφων, ςτθν Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακι Καβάλασ – Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία 
Ο.Τ.Α.: 14/10/2020 

 Δεν κα γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ ςτιριξθσ εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν και αιτιςεισ για τισ 
οποίεσ δεν ζχει προθγθκεί θ θλεκτρονικι υποβολι τθσ πρόταςθσ ςτο ΟΠΑΑ. 

Επιχειρηματική πληροφόρηςη 

Εγγραφζσ-Διαγραφζσ επιχειριςεων ςτο Επιμελθτιριο από 01/01-30/06/2020 

Σφμφωνα με το Βιβλίο Εγγραφϊν – Διαγραφϊν του Επιμελθτθρίου Καβάλασ για το χρονικό διά-
ςτθμα από 01/01/2020 ζωσ 30/06/2020 οι Εγγραφζσ που πραγματοποιθκικαν ανά Τμιματα του 
Επιμελθτθρίου Καβάλασ (Εμπορικό, Μεταποίθςθσ, Τουριςτικό, Υπθρεςιϊν, Εξαγωγικό) είναι 235 
και οι Διαγραφζσ είναι 49. Στον παρακάτω πίνακα αναφζρονται αναλυτικότερα τα ςτοιχεία. 
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 Επικοινωνία με τον ςυμπαραςτάτθ του πολίτθ τθσ Περιφζρειασ μόνο μζςω email 

Ενθμερϊνουμε τουσ πολίτεσ τθσ Ρεριφζρειασ ΑΜΘ που κζλουν να επικοινωνιςουν με τον Ρεριφερειακό 
Συμπαραςτάτθ του Ρολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Ανατ. Μακεδονίασ και Θράκθσ κ. Αργφριο 
Χουρμουηζλθ, ότι λόγω τθσ επιδθμιολογικισ ζξαρςθσ, κα πρζπει να αποςτζλλουν τισ καταγγελίεσ τουσ για 
τθν επίλυςθ των διαφορϊν τουσ με τισ υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ, είτε θλεκτρονικά ςτθν διεφκυν-
ςθ  symparastatis@pamth.gov.gr, είτε ταχυδρομικά ςτθν διεφκυνςθ Δθμοκρατίασ 1 – Κομοτθνι 69132. 

Μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ κα είναι δυνατι θ αυτοπρόςωπθ παράςταςι τουσ ςτο γραφείο του, εφό-
ςον απαιτείται, κατόπιν προθγοφμενθσ επικοινωνίασ τουσ, ςτα τθλζφωνα 25313 50221, κιν. 6976338731 
και με τθν τιρθςθ των αναγκαίων μζτρων. 

Πρόγραμμα εξυπθρζτθςθ πολιτϊν ςτα ΚΕΠ από απόςταςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ 

Δθμιουργείται ειδικι ςφγχρονθ πλατφόρμα τθλεδιάςκεψθσ (videoconference) με τθν ονομαςία 
«myKEPlive.gov.gr», θ οποία, μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ gov.gr, παρζχει 
ςτουσ πολίτεσ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των νομικϊν προςϊπων τθ δυνατότθτα εξυπθρζτθςι τουσ, 
για ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ, από τουσ υπαλλιλουσ των Κζντρων Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (ΚΕΡ) 

Στθν πλατφόρμα αυτι «myKEPlive.gov.gr», ο πολίτθσ ι θ επιχείρθςθ, μζςω του νόμιμου εκπροςϊπου τθσ, 
δφναται να αιτθκεί ραντεβοφ, επιλζγοντασ ςυγκεκριμζνθ θμζρα και ϊρα από τθ λίςτα διακεςιμότθτασ που 
υπάρχει ςτθν πλατφόρμα, προκειμζνου να διεκπεραιϊςει ςυγκεκριμζνο αίτθμά του. 

Κατά τθν ζναρξθ τθσ τθλεδιάςκεψθσ, πραγματοποιείται από τον υπάλλθλο του ΚΕΡ θ ταυτοποίθςθ του αι-
τοφντοσ, πολίτθ ι νόμιμου εκπροςϊπου τθσ επιχείρθςθσ, με τθν επίδειξθ ςτθν κάμερα των απαραίτθτων 
εγγράφων ταυτοποίθςθσ 

Ο αιτϊν πολίτθσ ι θ επιχείρθςθ κα πρζπει να διακζτει κωδικοφσ/διαπιςτευτιρια τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΓΓΡΣΔΔ) του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, 
ζναν υπολογιςτι/tablet ι ζνα κινθτό τθλζφωνο με ενεργοποιθμζνθ τθν κάμερα, προκειμζνου να ζχει οπτι-
κι επαφι με τον υπάλλθλο του ΚΕΡ και να επιδεικνφει ςτθν κάμερα τα απαραίτθτα νομιμοποιθτικά ζγγρα-
φα για τθν εξακρίβωςθ των ςτοιχείων του από τον υπάλλθλο του ΚΕΡ. 
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Θεμαηικά πεδία υπηρεζιών 

1. «Διοικθτικι Ρλθροφόρθςθ - Διεκπεραίωςθ αίτθςθσ»: Στο κεματικό αυτό πεδίο περιζχονται οι διοικθτικζσ 
διαδικαςίεσ που ειςάγονται ςτα Κ.Ε.Ρ. με τα αντίςτοιχα ζντυπά τουσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 11 του άρκρου 
16 του ν. 3345/2005 (Α'138), οι οποίεσ δεν απαιτοφν αυτοπρόςωπθ φυςικι παρουςία/υπογραφι του αι-
τοφντοσ. Στθν ειδικι πλατφόρμα υπάρχει πλιρθσ και επικαιροποιθμζνοσ πίνακασ των διακζςιμων διαδικα-
ςιϊν. 

2. «Υπθρεςίεσ προσ επιχειριςεισ»: Στο κεματικό αυτό πεδίο περιζχονται θ ενθμζρωςθ για αδειοδότθςθ τθσ 
επιχείρθςθσ, για τθν ζναρξθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ και για τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ που ειςά-
γονται ςτα Κ.Ε.Ρ. - Ε.Κ.Ε. με τα αντίςτοιχα ζντυπά τουσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 7, 8 και 9 του 
ν. 3844/2010 (Α' 63). Στθν ειδικι πλατφόρμα υπάρχει πλιρθσ και επικαιροποιθμζνοσ πίνακασ των διακεςί-
μων διαδικαςιϊν. 

3. «Εξυπθρζτθςθ πολιτϊν με αναπθρία»: Στο κεματικό αυτό πεδίο περιζχονται οι διοικθτικζσ διαδικαςίεσ 
που ειςάγονται ςτα Κ.Ε.Ρ. με τα αντίςτοιχα ζντυπά τουσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 11 του άρκρου 16 του ν. 
3345/2005 (Α'138), οι οποίεσ δεν απαιτοφν αυτοπρόςωπθ φυςικι παρουςία του αιτοφντοσ. Στθν ειδικι 
πλατφόρμα υπάρχει πλιρθσ και επικαιροποιθμζνοσ πίνακασ των διακζςιμων διαδικαςιϊν. Στο ςυγκεκριμζ-
νο πεδίο ο διακζςιμοσ χρόνοσ τθλεδιάςκεψθσ είναι αυξθμζνοσ. 

4. «Εξυπθρζτθςθ από το Διμο ςασ»: Στο κεματικό αυτό πεδίο παρζχονται δθμοτικζσ υπθρεςίεσ των ενταγ-
μζνων Διμων ςτο πρόγραμμα εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ με τθλεδιάςκεψθ. Οι ενταγμζνοι Διμοι του προ-
γράμματοσ καταγράφονται ςτο Ραράρτθμα, που προςαρτάται ςτθν παροφςα απόφαςθ και αποτελεί ανα-
πόςπαςτο μζροσ αυτισ. Ο αιτϊν επιλζγει υποχρεωτικά Κ.Ε.Ρ. του Διμου από τον οποίο αιτείται τθν υπθρε-
ςία. Στθν ειδικι πλατφόρμα υπάρχει πλιρθσ και επικαιροποιθμζνοσ πίνακασ των διακζςιμων διαδικαςιϊν 
ανά Διμο. 

Φορολογικά κίνθτρα ςτισ εταιρείεσ για τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ  

Φορολογικά κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ, οι οποίεσ κα ξεκινιςουν από τισ 20 Ιουλίου να υποβάλλουν θλε-
κτρονικά τα δεδομζνα των λογιςτικϊν τουσ βιβλίων ςτθν ΑΑΔΕ, δίνει το Υπουργείο Οικονομικϊν. Τα ςχετικά 
φορολογικά κίνθτρα προβλζπονται ςε τροπολογία-προςκικθ του Υπουργείου Οικονομικϊν ςτο Σχζδιο Νό-
μου “Ρλαίςιο Χοριγθςθσ Μικροχρθματοδοτιςεων, υκμίςεισ Χρθματοπιςτωτικοφ Τομζα και Άλλεσ Διατά-
ξεισ”. Τα κίνθτρα παρζχονται για τα φορολογικά ζτθ που αρχίηουν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2020 και μετά. 

Ππωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 2 τθσ ςχετικισ τροπολογίασ, τα φορολογικά κίνθτρα παρζχονται ςτο πλαίςιο 
των δράςεων για τθν προϊκθςθ τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ και αφοροφν τόςο τισ επιχειριςεισ που επι-
λζγουν τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ, όςο και για εκείνεσ που τθν αποδζχονται. Ειδικότερα, θ εν λόγω τρο-
πολογία προβλζπει ότι, για όςεσ επιχειριςεισ επιλζξουν ωσ τρόπο ζκδοςθσ των παραςτατικϊν τουσ τθν θ-
λεκτρονικι τιμολόγθςθ μζςω Ραρόχου θλεκτρονικισ ζκδοςθσ ςτοιχείων, προβλζπεται μείωςθ του χρόνου 
παραγραφισ των φορολογικϊν υποκζςεων κατά 1 ι 2 χρόνια. Επίςθσ, προβλζπονται “εξπρζσ” επιςτροφζσ 
φόρων, αλλά και μεγαλφτερεσ εκπτϊςεισ από τα ακακάριςτα ζςοδα. Τα κίνθτρα παρζχονται για τα φορολο-
γικά ζτθ που αρχίηουν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2020 και μετά. Χορθγοφνται δε από το πρϊτο ζτοσ, ςτο οποίο 
εφαρμόηεται θ θλεκτρονικι τιμολόγθςθ, μζχρι και το φορολογικό ζτοσ 2022. Σφμφωνα με τθ νζα διάταξθ, 
για τισ επιχειριςεισ που επιλζγουν τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ μζςω οποιουδιποτε Ραρόχου για τα φορο-
λογικά ζτθ μζχρι και το ζτοσ 2022, μειϊνεται ο χρόνοσ παραγραφισ των φορολογικϊν υποκζςεων από 5 
χρόνια ςε τρία για τον εκδότθ του τιμολογίου και ςε τζςςερα για τον λιπτθ. Επίςθσ, μειϊνεται από 90 ςε 45 
θμζρεσ ο χρόνοσ εντόσ του οποίου θ φορολογικι διοίκθςθ εξετάηει τα αιτιματα επιςτροφισ φόρου, τα ο-
ποία αφοροφν το φορολογικό ζτοσ ι τα φορολογικά ζτθ, για τα οποία οι εκδότεσ επιλζγουν και εφαρμόηουν 
αποκλειςτικά τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ.  
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Αποςβζςεισ: Εξάλλου, αποςβζνεται πλιρωσ ςτο ζτοσ πραγματοποίθςθσ τθσ, προςαυξθμζνθ κατά ποςοςτό 
100%, θ δαπάνθ για τθν αρχικι προμικεια τεχνικοφ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ, που απαιτείται για τθν ε-
φαρμογι τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ. Το μζτρο ιςχφει για τουσ εκδότεσ. Επιπλζον, προςαυξάνεται κατά 
ποςοςτό 100% θ δαπάνθ για τθν παραγωγι, διαβίβαςθ και θλεκτρονικι αρχειοκζτθςθ θλεκτρονικϊν τιμο-
λογίων για το πρϊτο ζτοσ ζκδοςθσ των παραςτατικϊν πϊλθςθσ μζςω θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ, που ανα-
γνωρίηεται προσ ζκπτωςθ από τα ακακάριςτα ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. Θ πλατφόρμα 
myDATA: Θ ανάπτυξθ του ζργου τθσ διαβίβαςθσ δεδομζνων ςτθν πλατφόρμα των Θλεκτρονικϊν Βιβλίων – 
myDATA κα γίνει ςε ςτάδια, ϊςτε να δοκεί αναγκαίοσ χρόνοσ προςαρμογισ ςτθν θλεκτρονικι επικοινωνία 
των επιχειριςεων με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ ΑΑΔΕ. Για όςεσ επιχειριςεισ επιλζξουν ωσ τρόπο 
ζκδοςθσ των παραςτατικϊν τουσ τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ μζςω Ραρόχου, θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ 
διαβίβαςθσ δεδομζνων των παραςτατικϊν εςόδων ξεκινάει τθν 20θ Ιουλίου 2020. Για τισ επιχειριςεισ που 
δεν κα επιλζξουν τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ μζςω Ραρόχου και εκδίδουν τα παραςτατικά τουσ, είτε χει-
ρόγραφα, είτε θλεκτρονικά με χριςθ προγραμμάτων διαχείριςθσ επιχειριςεων (εμπορικό/λογιςτικό, ERP), 
θ υποχρζωςθ διαβίβαςθσ των δεδομζνων των παραςτατικϊν εςόδων ξεκινάει από τθν 1θ Οκτωβρίου 2020.  

Από τθν 1θ Οκτωβρίου 2020 ξεκινάει θ διαβίβαςθ των ςτοιχείων λιανικισ. Δείτε το ςχζδιο νόμου ςτο ςφν-
δεςμο : https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-
Nomosxedia/?law_id=9b5b53a3-ca78-4b8f-b95b-abd8018103a6 . (Ρθγι: SEPE Newsletter 
newsletter@sepe.gr, 23.06.2020). 

Παράταςθ προκεςμίασ υποβολισ ςυγκεντρωτικϊν καταςτάςεων προμθκευτϊν - πελα-
τϊν 

Θ Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων ανακοινϊνει τθν παράταςθ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ για τθν 
υποβολι των ςυγκεντρωτικϊν καταςτάςεων προμθκευτϊν – πελατϊν (ΜΥΦ) ζωσ και τθ Δευτζρα, 6 Ιουλί-
ου, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ. Θ καταλθκτικι προκεςμία για τισ 
διορκϊςεισ των αποκλίςεων λιγει τθν Τρίτθ, 28 Ιουλίου, μία μζρα πριν τθν καταλθκτικι προκεςμία υποβο-
λισ δθλϊςεων φόρου ειςοδιματοσ.  

Κανόνεσ τιρθςθσ αποςτάςεων ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και άλλουσ 
χϊρουσ ςυνάκροιςθσ κοινοφ 

Εκδόκθκε θ απόφαςθ Αρικμ. Δ1α/ΓΡ.οικ. 44076/11-7-2020 (ΦΕΚ 2798/Β/11.07.2020) , με τθν οποία ορίηο-
νται οι κανόνεσ λειτουργίασ ιδιωτικϊν επιχειριςεων και οι κανόνεσ λειτουργίασ των υπαίκριων αγορϊν τθσ 
περ. 9 του άρκρου 2 του ν. 4497/2017 (για το χρονικό διάςτθμα από τθ Δευτζρα, 13 Ιουλίου 2020 ζωσ και 
τθν Κυριακι, 26 Ιουλίου 2020). Επιςθμαίνεται ότι ςτισ επιχειριςεισ που δεν τθροφν τουσ κανόνεσ, επιβάλ-
λεται, ανάλογα με τον βακμό διακινδφνευςθσ τθσ δθμόςιασ υγείασ, για κάκε παράβαςθ, με αιτιολογθμζνθ 
πράξθ τθσ αρμόδιασ αρχισ, διοικθτικό πρόςτιμο από χίλια (1.000) ζωσ πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ και 
αναςτολι λειτουργίασ για χρονικό διάςτθμα από δεκαπζντε (15) ζωσ ενενιντα (90) θμζρεσ (δείτε ςτθν α-
πόφαςθ αναλυτικά τισ κυρϊςεισ).  Ακόμα, ορίηονται μζτρα προςταςίασ ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ, ςε 
επιβατθγά οχιματα δθμόςιασ χριςθσ και ιδιωτικισ χριςθσ με οδθγό, ςε επιβατθγά ιδιωτικισ χριςθσ οχι-
ματα και ορίηεται ο μζγιςτοσ αρικμόσ επιβατϊν ςτισ μετακινιςεισ με λεωφορεία δθμόςιασ ι ιδιωτικισ χρι-
ςθσ, κακϊσ και ςτισ ςιδθροδρομικζσ μετακινιςεισ. 

 Περαιτζρω διευκολφνςεισ για τθν πρόςβαςθ των επιχειριςεων ςτο Σαμείο Εγγυοδοςίασ 
Επιχειριςεων CoViD-19  

Δθμοςιεφκθκαν από τθν Ελλθνικι Αναπτυξιακι Τράπεηα (ΕΑΤ) περαιτζρω διευκολφνςεισ για τθν πρόςβαςθ 
των επιχειριςεων ςτο «Ταμείο Εγγυοδοςίασ Επιχειριςεων CoViD – 19» του ΕΡΑνΕΚ. Οι επιχειριςεισ που 
είχαν ενταχκεί ςε προγράμματα τθσ Ελλθνικισ Αναπτυξιακισ Τράπεηασ ΕΑΤ (πρϊθν ΤΕΜΡΜΕ ι ΕΤΕΑΝ) και 
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κατά τθν διάρκεια τθσ δεκαετοφσ οικονομικισ κρίςθσ εμφάνιςαν κατϋ αρχι δυςμενι ςυναλλακτικι ςυμπε-
ριφορά, αλλά ςτθ ςυνζχεια αποπλιρωςαν το ςφνολο των οφειλϊν τουσ προσ τθν ΕΑΤ, ςτο εξισ δεν κα α-
πορρίπτονται από το πρόγραμμα Ταμείο Εγγυοδοςίασ Επιχειριςεων CoViD- 19. Οι επιχειριςεισ αυτζσ ςι-
μερα ζχουν απόλυτθ ανάγκθ τθ ςτιριξθ που παρζχεται από το Ταμείο Εγγυοδοςίασ κι εφόςον επιλζγονται 
ωσ αξιόχρεεσ από τισ τράπεηεσ -οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια υποβάλλουν το αίτθμα δανειοδότθςθσ προσ ζγκριςθ 
ςτθν ΕΑΤ- δεν κα απορρίπτονται από το ςφςτθμα τθσ ΕΑΤ.  

Δείτε περιςςότερα ςτο ςφνδεςμο: 
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/ΔΕΛΣΙΟ%20ΣΤΠΟΤ%2030.06.2020.pdf 

Επιβολι του μζτρου τθσ προςωρινισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ επιμζρουσ ιδιωτικϊν ε-
πιχειριςεων και άλλων χϊρων ςυνάκροιςθσ κοινοφ, ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ, για το 
χρονικό διάςτθμα από 13.7.2020 ζωσ και 26.7.2020, προσ περιοριςμό τθσ διαςποράσ του 

κορωνοϊοφ COVID-19  

Δθμοςιεφτθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ Β' 2797/11-07-2020) θ Απόφαςθ (Αρικ.Δ1α/ΓΡ.οικ. 
44074/11.7.2020) των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων , Ρροςταςίασ του Ρολίτθ , Εργαςίασ & Κοινωνι-
κϊν Υποκζςεων ,  Υγείασ , Εςωτερικϊν  ςφμφωνα με τθν οποία επιβάλλεται θ προςωρινι απαγόρευςθ λει-
τουργίασ ιδιωτικϊν επιχειριςεων  ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ, για προλθπτικοφσ λόγουσ δθμόςιασ υγείασ, 
για το χρονικό διάςτθμα από 13.7.2020 ζωσ και  26.7.2020 για τισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ :   

1. Υπθρεςίεσ που παρζχονται από Κζντρα Ανοιχτισ Ρροςταςίασ Θλικιωμζνων (ΚΑΡΘ), με εξαίρεςθ: 

τισ υπθρεςίεσ κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ παροχι καταλφματοσ για θλικιωμζνουσ και άτομα με αναπθρία 
(ΚΑΔ 88.10.10) και  

α). τισ υπθρεςίεσ επίςκεψθσ και παροχισ υποςτιριξθσ ςε θλικιωμζνουσ (ΚΑΔ 88.10.11),  
β). τισ υπθρεςίεσ επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ για άτομα με αναπθρίεσ (ΚΑΔ 88.10.13),  
γ). τισ υπθρεςίεσ επίςκεψθσ και παροχισ υποςτιριξθσ για άτομα με αναπθρίεσ (ΚΑΔ 88.10.14) και  
δ). τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται ςε εγκαταςτάςεισ ορφανοτροφείων *ΚΑΔ 8810+. 

2. Υπθρεςίεσ τυχερϊν παιχνιδιϊν τραπεηιοφ (ΚΑΔ 92.00.11.00). 

3. Υπθρεςίεσ χαρτοπαικτικισ λζςχθσ (ΚΑΔ 92.00.11.02). 

4. Υπθρεςίεσ ντιςκοτζκ (χωρίσ προςφορά ποτοφ θ φαγθτοφ) (ΚΑΔ 93.29.19.04). 

Δεν απαγορεφεται, κατά το χρονικό διάςτθμα από 13.7.2020 ζωσ και 26.7.2020, θ διενζργεια εργαςιϊν χω-
ρίσ τθν παρουςία κοινοφ ςτισ παραπάνω ιδιωτικζσ επιχειριςεισ. 

Δθμοςιεφτθκε ςε ΦΕΚ θ ΚΤΑ για τουσ περιοριςμοφσ ςτισ αφίξεισ αλλοδαπϊν μζςω Προ-
μαχϊνα 

Στθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ δθμοςιεφτθκε θ ΚΥΑ  (ΦΕΚ 2796/Β/11-07-2020 Απόφαςθ Δια/ΓΡ.οικ. 
44072/2020) για τουσ περιοριςμοφσ που τίκενται ςε ιςχφ ςτον Ρρομαχϊνα Σερρϊν, ςτα ςφνορα με τθ 
Βουλγαρία, από τθν Σετάρτθ 15 Ιουλίου, από ϊρα 00:01 μζχρι και τισ 29 Ιουλίου, ϊρα 00:01. Οι περιορι-
ςμοί αυτοί δεν αφοροφν τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ. 

Μεταξφ άλλων, θ είςοδοσ ςτθν ελλθνικι Επικράτεια από το ςυνοριακό ςθμείο ελζγχου του Ρρομαχϊνα επι-
τρζπεται υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα πρόςωπα που ειςζρχονται ςτθ χϊρα: 
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α) Ζχουν διαγνωςκεί αρνθτικοί ςε εργαςτθριακό ζλεγχο για κορωνοϊό Covis-19 με τθ μζκοδο PCR που ζχει 
διενεργθκεί με τθ λιψθ ςτοματοφαρυγγικοφ ι ρινοφαρυγγικοφ επιχρίςματοσ εντόσ των τελευταίων εβδο-
μιντα δφο (72) ωρϊν πριν από τθν άφιξι τουσ ςτθν Ελλάδα. Ο ζλεγχοσ πρζπει να ζχει γίνει από εργαςτιρια 
αναφοράσ τθσ χϊρασ προζλευςθσ ι διζλευςθσ ι δθμόςια ι ιδιωτικά εργαςτιρια τθσ χϊρασ αυτισ, εφόςον 
τα ιδιωτικά αυτά εργαςτιρια ζχουν πιςτοποιθκεί από τθν αρμόδια εκνικι αρχι πιςτοποίθςθσ τθσ χϊρασ.  

β) Φζρουν βεβαίωςθ τθσ διάγνωςθσ, ςτθν αγγλικι γλϊςςα, θ οποία περιλαμβάνει το ονοματεπϊνυμο και 
τον αρικμό διαβατθρίου ι ταυτότθτασ του προςϊπου και τθν οποία επιδεικνφουν ςτα κλιμάκια τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Δθμόςιασ Υγείασ που είναι επιφορτιςμζνα 
με τθ διενζργεια ιατρικϊν ελζγχων. 

Ενοίκια: Ποιεσ επιχειριςεισ και νοικοκυριά δικαιοφνται μείωςθ Ιοφλιο και Αφγουςτο 

Ζκπτωςθ 40% ςτα πλθρωτζα ενοίκια επαγγελματικισ ςτζγθσ δικαιοφνται και για τουσ μινεσ Ιοφλιο και Αφ-
γουςτο χιλιάδεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ του τουριςμοφ, των μεταφορϊν, τθσ 
εςτίαςθσ, του πολιτιςμοφ και του ακλθτιςμοφ, κακϊσ εξακολουκοφν να πλιττονται οικονομικά από τθν 
πανδθμία του κορωνοϊοφ. Σφμφωνα ειδικότερα με απόφαςθ του υφυπουργοφ Οικονομικϊν Αποςτόλου 
Βεςυροποφλου, απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ καταβολισ του 40% των ενοικίων των μθνϊν Ιουλίου και 
Αυγοφςτου δικαιοφνται τα ξενοδοχεία και τα λοιπά τουριςτικά καταλφματα, τα γραφεία γενικοφ τουριςμοφ, 
τα καταςτιματα μαηικισ εςτίαςθσ (εςτιατόρια, ταβζρνεσ, ψθτοπωλεία, καφετζριεσ, μπαρ κ.λπ.), οι επιχει-
ριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ κλάδουσ των αεροπορικϊν, χερςαίων, καλάςςιων και ακτοπλοϊκϊν 
μεταφορϊν επιβατϊν, οι κινθματογράφοι, οι λοιπζσ επιχειριςεισ που εκμεταλλεφονται χϊρουσ καλλιτεχνι-
κϊν εκδθλϊςεων και κεαμάτων, τα γυμναςτιρια, οι λοιπζσ επιχειριςεισ εκμετάλλευςθσ ακλθτικϊν εγκα-
ταςτάςεων και δεκάδεσ άλλεσ κατθγορίεσ επιχειριςεων.  

Οι φορολογοφμενοι που είναι ιδιοκτιτεσ (εκμιςκωτζσ) των ακινιτων, για τα οποία ιςχφουν μειϊςεισ ενοι-
κίων κατά 40% ζχουν το δικαίωμα να ςυμψθφίςουν το  30% από τθν απϊλεια του 40% των ενοικίων των 
μθνϊν Ιουλίου και Αυγοφςτου 2020 με  τισ οφειλζσ του φόρου ειςοδιματοσ τθσ φετινισ φορολογικισ δι-
λωςθσ ι του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2020. 

Δυνατότθτα υποβολισ κατ’ εξαίρεςθ αίτθςθσ ζνταξθσ ςτθν Επιςτρεπτζα Προκαταβολι ΙΙ 
για επιχειριςεισ που διλωςαν τα ςτοιχεία εςόδων τουσ, αλλά δεν υπζβαλαν διλωςθ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

Δυνατότθτα υποβολισ κατ’ εξαίρεςθ αίτθςθσ ζνταξθσ ςτθν Επιςτρεπτζα Ρροκαταβολι ΙΙ ζχουν όςεσ επιχει-
ριςεισ διλωςαν ζωσ τισ 26 Ιουνίου ςτοιχεία ςτθν εφαρμογι «Τα Ζςοδά μου», ςτθν πλατφόρμα 
“myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport ), τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, χω-
ρίσ να υποβάλουν μζχρι τότε τθ ςχετικι διλωςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ χρθματοδοτικι ενίςχυςθ. 
Σφμφωνα με ανακοίνωςθ ςτθ ςελίδα τθσ ΑΑΔΕ ςε λειτουργία βρίςκεται θ εφαρμογι επανυποβολισ αίτθςθσ 
χοριγθςθσ επιςτρεπτζασ προκαταβολισ για αυτζσ τισ επιχειριςεισ. 

Σροπολογία για τραπεηοκακίςματα μζχρι 30.11.2020 ςε χϊρουσ χερςαίασ ηϊνθσ λιμζνα 
από καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 

Σφμφωνα με τροπολογία που κατατζκθκε ςτθ Βουλι, επιτρζπεται μζχρι 30.11.2020, ςφμφωνα με τισ οριηό-
μενεσ προχποκζςεισ, με απόφαςθ του αρμοδίου φορζα διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμζνα: 

- θ επζκταςθ, χωρίσ πρόςκετο αντάλλαγμα και κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ διάταξθσ, του χϊρου ο οποίοσ 
ζχει παραχωρθκεί ςε κατάςτθμα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ για απλι χριςθ, μζχρι και του διπλάςιου 
του αρχικοφ χϊρου, για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων και ομπρελϊν ςκίαςθσ, ςε χερςαία ηϊνθ λιμζνα. 
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- θ μείωςθ του κακοριςμζνου ανταλλάγματοσ τθσ παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ μζχρι και πενιντα τοισ εκα-
τό (50%), εφόςον δεν είναι δυνατι θ ωσ άνω επζκταςθ. 

Σο Τπουργείο Σουριςμοφ κεςμοκετεί ταξιδιωτικά voucher ζωσ 300 ευρϊ ανά εργαηόμενο 
ςτον ιδιωτικό τομζα 

Μετά από ειςιγθςθ του Υπουργοφ Τουριςμοφ κ. Χάρθ Θεοχάρθ, το Υπουργείο Οικονομικϊν, ςτο πλαίςιο 
του φορολογικοφ νομοςχεδίου, φζρνει προσ διαβοφλευςθ και προσ ψιφιςθ διάταξθ, με τθν οποία κεςμο-
κετοφνται voucher φψουσ ζωσ 300 ευρϊ ανά εργαηόμενο ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα. Άμεςα, για 
τισ καλοκαιρινζσ διακοπζσ του 2020, οι επιχειρθματίεσ ζχουν πλζον τθ δυνατότθτα να παρζχουν ςτουσ υ-
παλλιλουσ τουσ εν είδει bonus κουπόνια για τον εςωτερικό τουριςμό. Ρολφ ςθμαντικό κίνθτρο για τθ χρι-
ςθ αυτοφ του νζου «εργαλείου» αποτελεί θ ταυτόχρονθ απαλλαγι από τθ φορολογία ειςοδιματοσ για το 
ζτοσ 2020 του εκάςτοτε ποςοφ που διατίκεται υπό μορφι voucher.  

Κατοχυρϊνοντασ κεςμικά τα voucher, το ελλθνικό κράτοσ παρζχει ζνα επιπλζον εργαλείο ςτισ επιχειριςεισ, 
ανάλογο με τθν αποηθμίωςθ για ςίτιςθ ι για ζξοδα κίνθςθσ, ϊςτε να επιβραβεφουν τουσ εργαηόμενοφσ 
τουσ. Γενικότερα, τα voucher αξίασ ζωσ 300 ευρϊ, ενκαρρφνουν εμπράκτωσ τον εςωτερικό τουριςμό και 
ενιςχφουν παράλλθλα τθν ελλθνικι τουριςτικι βιομθχανία, ςε μια προςπάκεια να περιοριςτοφν οι μεγάλεσ 
απϊλειεσ του κλάδου εξαιτίασ του COVID-19. Θ κζςπιςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παροχισ κρίκθκε αναγκαία για 
τθ ςτιριξθ του εςωτερικοφ τουριςμοφ, με οφζλθ για το ςφνολο των επιχειριςεων του τουριςτικοφ κλάδου. 
Με τον τρόπο αυτό οι εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα πραγματοποιοφν απευκείασ μια ςθμαντικι επζνδυςθ 
ςτον εςωτερικό τουριςμό. 

ΤπΑΑΣ, Μ. Βορίδθσ: «Ζμπρακτθ ςτιριξθ τθσ παράκτιασ Αλιείασ με 15 εκατ. ευρϊ» - Ξεκί-
νθςε θ υποβολι αιτιςεων 

Ο Υπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, Μάκθσ Βορίδθσ ςτο πλαίςιο τθσ ςτοχευμζνθσ και ουςιϊ-
δουσ ςτιριξθσ των κλάδων που ζχουν πλθγεί από τισ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ, ενεργοποι-
εί τθ διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων για τθν χοριγθςθ ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ (de minimis) ςτον 
τομζα τθσ παράκτιασ αλιείασ. Το ςυνολικό φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ των πλθγζντων αλιζων ανζρχεται ςτα 
15.248.700 ευρϊ και δικαιοφχοι τθσ ενίςχυςθσ είναι οι πλοιοκτιτεσ επαγγελματικϊν αλιευτικϊν ςκαφϊν 
(φυςικά ι νομικά πρόςωπα) εφ’ όςον τα ςκάφθ τουσ διακζτουν αλιευτικι άδεια ςε ιςχφ κατά το ζτοσ 2020 
και δραςτθριοποιοφνται ςτθν παράκτια αλιεία.  
Συγκεκριμζνα, το ποςό ενίςχυςθσ ανά κατθγορία ζχει οριςτεί ωσ ακολοφκωσ:  
- Για αλιευτικά ςκάφθ με ολικό μικοσ μικρότερο ι ίςο των 5,99 μζτρων το ποςό ενίςχυςθσ ορίηεται ςε 800 
ευρϊ ανά ςκάφοσ. 
- Για αλιευτικά ςκάφθ με ολικό μικοσ από 6,00 μζτρα και μικρό ι ίςο των 11,99 μζτρων το ποςό ενίςχυςθσ 
ορίηεται ςε 1200 ευρϊ ανά ςκάφοσ. 
- Για αλιευτικά ςκάφθ με ολικό μικοσ από 12 μζτρα και μικρό ι ίςο των 14,99 μζτρων το ποςό ενίςχυςθσ 
ορίηεται ςε 3.500 ευρϊ ανά ςκάφοσ. 
- Για αλιευτικά ςκάφθ με ολικό μικοσ ίςο ι μεγαλφτερο των 15,00 μζτρων το ποςό ενίςχυςθσ ορίηεται ςε 
4.000 ευρϊ ανά ςκάφοσ. 
Οι δικαιοφχοι τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ κα υποβάλλουν το αίτθμά τουσ αποκλειςτικά με θλεκτρονικό τρό-
πο κάνοντασ χριςθ των προςωπικϊν κωδικϊν ειςόδου πλοιοκτθτϊν ςτισ εφαρμογζσ του ΟΣΡΑ τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Αλιείασ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing.  
Θ ψθφιακι πλατφόρμα κα είναι ανοιχτι για τθν υποδοχι των αιτθμάτων από τθν Τετάρτθ 8 Ιουλίου 2020 
μζχρι και τθν Ραραςκευι 28 Αυγοφςτου 2020.  
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Γ. Βροφτςθσ: Δθμιουργοφμε για πρϊτθ φορά κεςμικό και νομικό πλαίςιο για τθν τθλερ-
γαςία ςτθ χϊρα μασ – Προςαρμόηουμε τισ προκλιςεισ τθσ ψθφιακισ εποχισ ςτθν αγορά 

εργαςίασ διαςφαλίηοντασ τα εργαςιακά δικαιϊματα  

Δ.Τ. Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων : Με δζςμθ 10 διατάξεων κακορίηεται για πρϊτθ φο-
ρά το κεςμικό και νομικό πλαίςιο τθσ τθλεργαςίασ ςε νομοςχζδιο που κα ζρκει τισ επόμενεσ θμζρεσ ςτθν 
Βουλι από το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων.  

Ο κεςμόσ τθσ τθλεργαςίασ, ο οποίοσ αναδείχτθκε ςτθν περίοδο τθσ πανδθμίασ, αποτελεί μία νζα δυναμικι 
πρόκλθςθ από το μζλλον ςτθν οποία πρζπει να προςαρμοςτοφν θ ελλθνικι αγορά εργαςίασ, οι εργαηόμε-
νοι και οι επιχειριςεισ.  

Το Υπουργείο Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων, ωςτόςο, καλείται να αξιοποιιςει τθ νζα πραγματικότθ-
τα, να ςυμβαδίςει με τα νζα δεδομζνα δθμιουργϊντασ ζνα ςυνεκτικό νομοκετικό πλαίςιο.  

Βαςικζσ κατευκυντιριεσ αρχζσ του πλαιςίου ενδεικτικά αποτελοφν:  

Ο πλιρθσ ςεβαςμόσ των εργαςιακϊν ςχζςεων ,τιρθςθ ωραρίου από τον εργοδότθ, ςεβαςμόσ τθσ ιδιωτικισ 
ηωισ του τθλεργαηομζνου, κάλυψθ του κόςτουσ εξοπλιςμοφ από εργοδότθ, απαγόρευςθ τθσ χριςθσ κάμε-
ρασ, ςφςτθμα ελζγχου τθλεργαςίασ ςφμφωνο με τθν νομοκεςία περί προςωπικϊν δεδομζνων, διλωςθ ερ-
γαηομζνου και ωραρίου τθλεργαςίασ ςτθν Εργάνθ.  

Το μεγάλο αυτό βιμα του Υπουργείου Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων ολοκλθρϊνεται με τθν ίδρυςθ 
αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ελζγχου Τθλεργαςίασ ςτο Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ το οποίο κα είναι αρμόδιο 
για τθν διενζργεια ελζγχων για τθ διαπίςτωςθ τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ ςυμφωνίασ για τθλεργαςία και 
των μζτρων για τθν αςφάλεια και υγεία του τθλεργαηόμενου. 

Άνοιξε θ πλατφόρμα για τθν ζκτακτθ μθνιαία αποηθμίωςθ εποχικά εργαηομζνων ςτον 
τουριςμό και επιςιτιςμό χωρίσ δικαίωμα υποχρεωτικισ επαναπρόςλθψθσ  

Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Οργανιςμοφ ςτισ 15 Ιουνίου 2020, άνοιξε, Τετάρτθ 1 Ιουλίου και ϊρα 
17:00 θ ειδικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν ζκτακτθ μθνιαία αποηθμίωςθ εποχικά εργαηομζνων ςτον 
τουριςμό και επιςιτιςμό, χωρίσ δικαίωμα υποχρεωτικισ επαναπρόςλθψθσ, ςφμφωνα με τθν Κοινι Υπουργι-
κι Απόφαςθ 23102/477 (ΦΕΚ 2268/Β/13-6-202). Οι δικαιοφχοι καλοφνται να επικαιροποιιςουν τον αρικμό 
τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (ΙΒΑΝ) που είναι ιδθ καταχωριςμζνοσ ςτον ΟΑΕΔ και να αποδεχτοφν προτυπο-
ποιθμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ που αναφζρει ότι 1) παραμζνουν άνεργοι, 2) από τθν ςφμβαςι τουσ δεν υ-
πάρχει υποχρζωςθ επαναπρόςλθψθσ κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 3) ςε περίπτωςθ ανάλθψθσ εργαςί-
ασ κα ενθμερϊςουν αμζςωσ τον ΟΑΕΔ. Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν παραπάνω διαδικαςία επικαιροποίθςθσ 
ΙΒΑΝ και αποδοχισ διλωςθσ, οι δικαιοφχοι δεν απαιτείται να κάνουν καμία άλλθ ενζργεια, κακϊσ ο ΟΑΕΔ 
κα καταβάλει τθν ζκτακτθ αποηθμίωςθ ςε μθνιαία βάςθ, εφόςον ο δικαιοφχοσ παραμζνει εγγεγραμμζνοσ 
άνεργοσ. Θ πρόςβαςθ ςτθν ειδικι θλεκτρονικι πλατφόρμα γίνεται, με τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ TAXISnet 
ι τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ πιςτοποιθμζνων χρθςτϊν ΟΑΕΔ, μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ του Ελλθ-
νικοφ Δθμοςίου gov.gr ςτθν διεφκυνςθ:  

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektakte-meniaia-apozemiose-epokhika-
ergazomenon  

Συγκεκριμζνα θ διαδρομι κα είναι: gov.gr → Εργαςία και αςφάλιςθ → Ανεργία → Ζκτακτθ μθνιαία αποηθ-
μίωςθ εποχικά εργαηομζνων. Ροιοι είναι οι δικαιοφχοι τθσ ζκτακτθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ:  
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Δικαιοφχοι είναι οι εποχικά εργαηόμενοι του τουριςτικοφ και επιςιτιςτικοφ κλάδου που εργάςτθκαν κατά το 
2019, με πλιρθ ι μερικι απαςχόλθςθ, χωρίσ να ζχουν δικαίωμα υποχρεωτικισ επαναπρόςλθψθσ και οι 
οποίοι κατά το χρονικό διάςτθμα από τον Σεπτζμβριο 2019 ζωσ και τον Φεβρουάριο 2020 ζλαβαν τακτικι 
επιδότθςθ ανεργίασ για 3 μινεσ και 5 μζρεσ. Επίςθσ, δικαιοφχοι είναι και όςοι απολφκθκαν από επιχειρι-
ςεισ που επλιγθςαν από τθν πτϊχευςθ τθσ Thomas Cook και οι οποίοι κατά το χρονικό διάςτθμα από τον 
Σεπτζμβριο 2019 ζωσ και τον Φεβρουάριο 2020 ζλαβαν τακτικι επιδότθςθ ανεργίασ. Απαραίτθτθ προχπό-
κεςθ είναι να ζχουν παραμείνει εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο ανζργων του ΟΑΕΔ κατά τον αντίςτοιχο μινα 
τθσ ζκτακτθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ, για το χρονικό διάςτθμα από τον Ιοφνιο ζωσ και τον Αφγουςτο 2020. 
Μόνο οι δικαιοφχοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν ειδικι θλεκτρονικι πλατφόρμα. Αντίκετα, 
άνεργοι που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ, δεν κα ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ. Σε περίπτωςθ που 
ζνασ άνεργοσ με τθν χριςθ των κωδικϊν TAXISnet ι ΟΑΕΔ δεν μπορεί να ειςζλκει ςτθν θλεκτρονικι πλατ-
φόρμα, τότε αυτό ςθμαίνει ότι δεν είναι δυνθτικά δικαιοφχοσ γιατί δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ ζκτα-
κτθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ. Ροιο είναι το φψοσ και θ διάρκεια τθσ ζκτακτθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ. Θ ζ-
κτακτθ μθνιαία αποηθμίωςθ ανζρχεται ςτο φψοσ του τελευταίου μθνιαίου επιδόματοσ ανεργίασ που ζλα-
βαν οι δικαιοφχοι και κα καταβάλλεται μθνιαία για τον αντίςτοιχο πλιρθ μινα εγγεγραμμζνθσ ανεργίασ, 
κατά ανϊτατο όριο για διάςτθμα 3 μθνϊν και ςυγκεκριμζνα για τουσ μινεσ Ιοφνιο, Ιοφλιο και Αφγουςτο 
2020. Ρότε κα καταβλθκεί θ ζκτακτθ μθνιαία αποηθμίωςθ. Θ καταβολι τθσ ζκτακτθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ 
κα πραγματοποιείται ςτισ αρχζσ του μινα που ακολουκεί κάκε πλιρθ ςυνεχόμενο μινα εγγεγραμμζνθσ 
ανεργίασ. Για τον Ιοφνιο κα καταβλθκεί εντόσ του πρϊτου 15νκθμερου του Ιουλίου και για τον Ιοφλιο και 
τον Αφγουςτο κα καταβλθκεί εντόσ του πρϊτου 10θμερου του Αυγοφςτου και του Σεπτεμβρίου αντίςτοιχα.  

Επίςθμθ παρουςίαςθ τθσ εφαρμογισ MyThasSOS.app 

Το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020, πραγματοποιικθκε ςτθν αίκουςα του Καλογερικοφ ςτο Λιμζνα τθσ Θάςου, θ 
επίςθμθ παρουςίαςθ τθσ εφαρμογισ MyThasSOS.app. 

Στθν παρουςίαςθ θ οποία πραγματοποιικθκε από τον Κακθγθτι του Διεκνοφσ Ρανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδασ 
κ. Τςινάκο Αφγουςτο, παραβρζκθκαν ο Διμαρχοσ Θάςου κ. Ελευκζριοσ Κυριακίδθσ, οι Βουλευτζσ Καβάλασ, 
κ. Ραςχαλίδθσ Ιωάννθσ και κ. Μακάριοσ Λαηαρίδθσ, ο Ρρόεδροσ του Λιμενικοφ Ταμείου Θάςου, Αντιδιμαρ-
χοι, Δθμοτικοί Σφμβουλοι, εκπρόςωποσ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ ΡΑΜΘ, εκπρόςωποι τθσ Αςτυνομίασ, 
τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ, των ξενοδόχων, του ςυλλόγου των ενοικιαηόμενων δωματίων και άλλων 
φορζων τθσ Θάςου. 

Θ εφαρμογι MyThasSOS.app αναπτφχκθκε ωσ αποτζλεςμα ςυνεργαςίασ του Διμου Θάςου και του Θεςμο-
κετθμζνου Εργαςτθρίου Ρροθγμζνων Εφαρμογϊν Κινθτϊν Συςκευϊν και Εκπαιδευτικϊν Εφαρμογϊν 
AETMA Lab, του Διεκνοφσ Ρανεπιςτθμίου Ελλάδοσ και του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν meteo.gr. 

Θ εφαρμογι MyThasSOS.app, ζχει διττό ςκοπό. 

Α) Τθν αςφαλι διαμονι των μόνιμων κατοίκων αλλά και των επιςκεπτϊν του Νθςιοφ κακϊσ προςφζρει τισ 
ακόλουκεσ  δυνατότθτεσ: 

Αμζςου εντοπιςμοφ κζςθσ του ατόμου μου βρίςκεται ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

Άμεςθσ κοινοποίθςθσ αιτιματοσ για βοικεια ςτα επιλεγμζνα ( οικεία ) πρόςωπα του ατόμου που βρίςκεται 
αντιμζτωπο με κάποιον επαπειλοφμενο κίνδυνο. 

Άμεςθ αναφορά κζςθσ κροφςματοσ / υποψία κροφςματοσ COVID19. 
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Β) Τθν τουριςτικι Ρροβολι του Νθςιοφ κακϊσ πλθροφορεί ςε πραγματικό χρόνο για τισ επικρατοφςεσ και-
ρικζσ ςυνκικεσ ςτισ παραλίεσ του Νθςιοφ ϊςτε κάκε επιςκζπτθσ ι μόνιμοσ κάτοικοσ να μπορεί να επιλζξει 
εξατομικευμζνα τθν προτιμϊμενθ παραλία, ςυνοδευόμενθ και από εικόνα (μζςω κάμερασ) ςε πραγματικό 
χρόνο των καιρικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν. 

Ραράλλθλα αποτελεί ζνα χϊρο προβολισ όλων των εμπορικϊν δραςτθριοτιτων του Νθςιοφ όλων των κλά-
δων (εςτίαςθσ, διαμονισ, διαςκζδαςθσ, πολιτιςτικϊν δράςεων κλπ.) με δυνατότθτα κακοδιγθςθσ ςτο ςθ-
μείο επιλογισ του επιςκζπτθ. 

Επιπροςκζτωσ, θ εφαρμογι ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ χριςιμεσ υπθρεςίεσ του Νθςιοφ (Ιατρεία, Κζντρο Υγείασ, 
κλπ.). 

Θ εφαρμογι και θ πλατφόρμα ΜyThasSoS φροντίηει για τθν αςφάλεια, τθν ποιότθτα ηωισ και τθν ανάπτυξθ 
τθσ Θάςου, δίνει άμεςα τθν δυνατότθτα παροχισ πρϊτων βοθκειϊν από τουσ φορείσ προςταςίασ και α-
ςφάλειασ του πολίτθ, όπωσ τθν Ελλθνικά Αςτυνομία, το Ρυροςβεςτικό και το Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοι-
κειασ, μζςω τθσ εκπομπισ ςιματοσ S.O.S από τον χριςτθ, ςιμα το οποίο μπορεί να ςυμβολίηει τθν ανάγκθ 
βοικειασ ςε μία κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, τθν εμφάνιςθ ι τθν εξάπλωςθ μιασ πυρκαγιάσ ι ενόσ ςωμα-
τικοφ ατυχιματοσ ι τθν υποψία κροφςματοσ COVID19. 

Σπόνςορασ τθσ εφαρμογισ ιταν ο κ Γεϊργιοσ Φιλιππίδθσ. 

ΟΑΕΔ - Προγράμματα ανοικτά προσ υποβολι αιτιςεων  

 Ρρόγραμμα δεφτερθσ επιχειρθματικισ ευκαιρίασ 5.000 ανζργων, πρϊθν αυτοαπαςχολουμζνων, με 
ςτόχο τθν επανζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.  

 Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ 6.000 ανζργων θλικίασ ζωσ 39 ετϊν, 
αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςε κλάδουσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ και παραγωγικισ δρα-
ςτθριότθτασ.  

 Ριλοτικό πρόγραμμα απαςχόλθςθσ ανζργων θλικίασ 45 ετϊν και άνω, εγγεγραμμζνων ςτο μθτρϊο 
ανζργων του ΚΡΑ Ελευςίνασ.  

 Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ 10.000 ανζργων θλικίασ 18-29 ετϊν 
με ζμφαςθ ςτουσ πτυχιοφχουσ ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων πανεπιςτθμιακοφ και τεχνολο-
γικοφ τομζα.  

 Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ τθσ πρϊτθσ πρόςλθψθσ μιςκωτοφ-ϊν από αυτοαπαςχολοφμενουσ νζουσ 
και επιχειριςεισ νζων, θλικίασ ζωσ 35 ετϊν.  

 Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ 15.000 ανζργων θλικίασ 30-49 ετϊν.  

 Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων και εργοδοτϊν για τθν απαςχόλθςθ 2.000 ανζργων Ατό-
μων με Αναπθρίεσ (ΑμεΑ), Απεξαρτθμζνων από εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ, Αποφυλακιςμζνων, Νεα-
ρϊν Ραραβατικϊν Ατόμων ι Νεαρϊν Ατόμων που βρίςκονται ςε κοινωνικό κίνδυνο και Ρρόγραμμα 
Εργονομικισ Διευκζτθςθσ του χϊρου εργαςίασ για 50 Άτομα με Αναπθρίεσ.  

 Ρρόγραμμα ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ των αμειβόμενων με Δελτίο Ραροχισ Υπθρεςιϊν, με μετα-
τροπι τθσ ςφμβαςθσ.  

 Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων, φορζων και οργανιςμϊν του Δθμοςίου Τομζα και επιχει-
ριςεων Διμων και Ρεριφερειϊν, για τθν απαςχόλθςθ μακροχρόνια ανζργων, θλικίασ 55-67 ετϊν.  

 Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων και γενικά εργοδοτϊν για τθν Απαςχόλθςθ 10.000 δικαι-
οφχων "Επιταγισ Επανζνταξθσ ςτθν Αγορά Εργαςίασ".  

 Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων με προςωπικό άνω των είκοςι κζςεων πλιρουσ απαςχό-
λθςθσ, για τθν πρόςλθψθ 5.000 ανζργων που βρίςκονται ςε μειονεκτικι και ιδιαίτερα μειονεκτικι 
κζςθ, θλικίασ άνω των 50 ετϊν.  
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 Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων με προςωπικό ζωσ είκοςι κζςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ, 
για τθν πρόςλθψθ 10.000 ανζργων θλικίασ άνω των 45 ετϊν.  

 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΦΟΕΙΣ Κ.ΑΛ.Ο ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΚΤΙΚΘ ΑΣΚΘΣΘ 
ΣΡΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΤΕΙ-ΑΣΡΑΙΤΕ.  

• Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ οργανωτικισ ικανότθτασ τθσ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., τθσ Ε.Σ.Ε.Ε. 
και των Οργανϊςεων μελϊν αυτϊν, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. κακϊσ και των Ρανελλθνίων Οργανϊςε-
ων μελϊν του Σ.Ε.Τ.Ε.  

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://www.oaed.gr/anoikta-programmata . 

Ξεκίνθςαν 3 ενιςχυμζνα προγράμματα επιδότθςθσ τθσ εργαςίασ 18.000 νζεσ κζςεισ για 
ανζργουσ με επιχοριγθςθ από 75% ζωσ 90%  

Το Επιμελθτιριο Καβάλασ ςασ ενθμερϊνει ότι από τθν Τετάρτθ 15 Ιουλίου 2020 και ϊρα 10:00 ξεκίνθςαν οι 
αιτιςεισ εργοδοτϊν για τρία προγράμματα απαςχόλθςθσ με ςυνολικά 18.000 νζεσ κζςεισ εργαςίασ και 
αυξθμζνθ επιδότθςθ από 75% ζωσ 90% του μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ. Στο πλαίςιο τθσ 
ςυνεχοφσ αξιολόγθςθσ και βελτίωςθσ των δράςεων του Οργανιςμοφ, τα προγράμματα ζχουν επαναςχεδια-
ςτεί μζςω μιασ ςειράσ αλλαγϊν και ενιςχυμζνων κινιτρων που τα κακιςτοφν πιο ελκυςτικά, αποςκοπϊ-
ντασ ςτθν προϊκθςθ των ανζργων ςτθν απαςχόλθςθ και ςτθ μζγιςτθ απορροφθτικότθτα:  

 Σο Πρόγραμμα Απαςχόλθςθσ Μακροχρόνια Ανζργων 55-67 ετϊν διακζτει 8.500 κζςεισ ςε ΝΡΔΔ, 
δθμόςιεσ επιχειριςεισ, κακϊσ και επιχειριςεισ των Διμων και των Ρεριφερειϊν, διάρκειασ 12 
μθνϊν με δυνατότθτα επζκταςθσ για επιπλζον 12 μινεσ. Αυξάνεται θ επιδότθςθ από το 50% ςτο 
75% του μθνιαίου μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ και του ανϊτατου ορίου από τα 600 
€ ςτα 750 € μθνιαία.  

 Σο Πρόγραμμα Απαςχόλθςθσ Ανζργων 30 ετϊν και άνω διακζτει 8.300 κζςεισ με 75% επιδότθςθ 
(ζωσ 800 € μθνιαία) ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, διάρκειασ 12 μθνϊν με δυνατότθτα επζκταςθσ για 
επιπλζον 9 μινεσ ι 12 μινεσ για τουσ μακροχρόνια ανζργουσ. Αυξάνεται θ επιδότθςθ από το 50% 
ςτο 75% του μθνιαίου μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ και του ανϊτατου ορίου από τα 
500 € ςτα 750 € μθνιαία. 

 Σο Πρόγραμμα Απαςχόλθςθσ Ανζργων από Ευπακείσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ διακζτει 1.200 κζςεισ 
ςε ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ επιχειριςεισ, κακϊσ και επιχειριςεισ των Διμων και των Ρεριφερειϊν, 
διάρκειασ 12 μθνϊν με δυνατότθτα επζκταςθσ για επιπλζον 12 μινεσ. Αυξάνεται θ επιδότθςθ από 
το 70% ςτο 90% του μθνιαίου μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ και του ανϊτατου ορίου 
από τα 700 € ςτα 800 € μθνιαία. Το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν απαςχόλθςθ Ατόμων με Αναπθρίεσ 
ΑμεΑ, Απεξαρτθμζνων από εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ, Αποφυλακιςμζνων, Νεαρϊν Ραραβατικϊν 
Ατόμων ι Νεαρϊν Ατόμων που βρίςκονται ςε κοινωνικό κίνδυνο. 

Επίςθσ, αφαιροφνται οι δεςμεφςεισ απαςχόλθςθσ μετά το τζλοσ των προγραμμάτων, απλουςτεφονται οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και επιταχφνονται οι διαδικαςίεσ ζνταξθσ και πρόςλθψθσ. Ο προχπολογιςμόσ 
των προγραμμάτων ανζρχεται ςτα  291.000.000 € και καλφπτεται από πόρουσ του ΟΑΕΔ. 

Στθν επιχοριγθςθ του μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ ςυμπεριλαμβάνονται και τα αντίςτοιχα 
δϊρα Χριςτουγζννων, Ράςχα, επιδόματοσ αδείασ ςτον ιδιωτικό τομζα.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκεφτοφν τθν ιςτοςελίδα του ΟΑΕΔ 
www.oaed.gr 
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Ζκλειςαν οι αιτιςεισ για το νζο πρόγραμμα κατάρτιςθσ ΟΑΕΔ - Google Ελλάδασ Περιςςό-
τερεσ από 5.000 αιτιςεισ για 3.000 κζςεισ μζςα ςε 6 μζρεσ  

Ζκλειςε τθν Δευτζρα 20 Ιουλίου και ϊρα 13:00, θ θλεκτρονικι πλατφόρμα για ςυμμετοχι ςτο διαδικτυακό 
πρόγραμμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ «Ενίςχυςθ Ψθφιακϊν Δεξιοτιτων - Ψθφιακό Μάρκετινγκ» (Digital 
Marketing), κακϊσ οι αιτιςεισ υπερκάλυψαν τισ προςφερόμενεσ κζςεισ. Συγκεκριμζνα, μζςα ςε 6 θμζρεσ 
υποβλικθκαν περιςςότερεσ από 5.000 αιτιςεισ για 3.000 κζςεισ.  

Το πρόγραμμα υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ του ΟΑΕΔ με τθ Google Ελλάδασ για τθν αντιμε-
τϊπιςθ του ψθφιακοφ χάςματοσ, τθν επαγγελματικι αποκατάςταςθ των ανζργων και τθν ενίςχυςθ τθσ 
ψθφιακισ οικονομίασ. Συνολικά, 3.000 νζοι άνεργοι ζωσ 29 ετϊν κα επιλεγοφν κατά ςειρά προτεραιότθ-
τασ, για να βελτιϊςουν τισ ψθφιακζσ τουσ δεξιότθτεσ, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ εταιρικισ κοινωνικισ 
ευκφνθσ “Grow with Google.” Οι ωφελοφμενοι κα παρακολουκιςουν ςυνολικά 75 ϊρεσ κατάρτιςθσ και 
μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ κα λάβουν πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ από τθν Google και 
τον ΟΑΕΔ. 

Οι ωφελοφμενοι που κα ολοκλθρϊςουν επιτυχϊσ το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, κα ζχουν τθ δυνατότθτα ςυμ-
μετοχισ ςε επιδοτοφμενο πρόγραμμα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ, διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν ςε ιδιωτι-
κζσ επιχειριςεισ ςε όλθ τθ χϊρα για 5.000 ανζργουσ. Οι ωφελοφμενοι κα λάβουν 550 ευρϊ (κακαρά) για 22 
θμζρεσ τον μινα και 6 ϊρεσ τθν θμζρα. Θ δαπάνθ του προγράμματοσ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ 
προχπολογίηεται ςτο ποςό των 16.500.000 € και κα ςυγχρθματοδοτθκεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο (Ε.Κ.Τ.), ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. “Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ. 

τατιςτικά ςτοιχεία εγγεγραμμζνθσ ανεργίασ ΟΑΕΔ Ιοφνιοσ 2020 

1. Το ςφνολο των εγγεγραμμζνων ανζργων, με κριτιριο τθν αναηιτθςθ εργαςίασ (αναηθτοφντων εργαςία), 
για τον μινα Ιοφνιο 2020, ανιλκε ςε 1.068.856 άτομα. Από αυτά 536.144 (ποςοςτό 50,16%) είναι εγγε-
γραμμζνα ςτο μθτρϊο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάςτθμα ίςο ι και περιςςότερο των 12 μθνϊν και 532.712 
(ποςοςτό 49,84%) είναι εγγεγραμμζνα ςτο μθτρϊο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 12 μθ-
νϊν. Οι άνδρεσ ανζρχονται ςε 391.401 (ποςοςτό 36,62%) και οι  γυναίκεσ ανζρχονται ςε 677.455  (ποςοςτό 
63,38%).  

2. Το ςφνολο των εγγεγραμμζνων λοιπϊν (μθ αναηθτοφντων εργαςία), για τον μινα Ιοφνιο 2020, ανιλκε ςε 
57.317 άτομα. Οι άνδρεσ ανζρχονται ςε 18.668  (ποςοςτό 32,57%) και οι γυναίκεσ ςε 38.649  (ποςοςτό 
67,43%).  

3. Το ςφνολο των επιδοτοφμενων ανζργων,  για τον μινα Ιοφνιο 2020,  (αφορά τον αρικμό των δικαιοφχων 
που πλθρϊκθκαν εντόσ του αντίςτοιχου μινα) ανζρχεται ςε 171.521 άτομα, από τα οποία οι 133.423 (πο-
ςοςτό 77,79%) είναι κοινοί και λοιπζσ κατθγορίεσ επιδοτουμζνων και οι 38.098 (ποςοςτό 22,21%) είναι ε-
ποχικοί τουριςτικϊν  επαγγελμάτων. Οι άνδρεσ ανζρχονται ςε 79.848 (ποςοςτό 46,55%)  και οι γυναίκεσ ςε 
91.673  (ποςοςτό 53,45%).  

Από το ςφνολο των επιδοτουμζνων ανζργων 122.712 (ποςοςτό 71,54%) είναι κοινοί, 3.615 (ποςοςτό 2,11%) 
είναι οικοδόμοι, 38.098 (ποςοςτό 22,21%) είναι εποχικοί τουριςτικϊν επαγγελμάτων, 6.230 (ποςοςτό 
3,63%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 334 (ποςοςτό 0,19%) είναι εκπαιδευτικοί, και 532 (ποςοςτό 0,31%) 
είναι λοιποί.  
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Προςωρινοί πίνακεσ δικαιοφχων και παρόχων του προγράμματοσ κοινωνικοφ τουριςμοφ 
ΟΑΕΔ 

Αναρτικθκαν ςιμερα, Δευτζρα 20 Ιουλίου 2020, οι προςωρινοί πίνακεσ Δικαιοφχων-Ωφελουμζνων και Ρα-
ρόχων Τουριςτικϊν Καταλυμάτων και Αποκλειομζνων του Ρρογράμματοσ Κοινωνικοφ Τουριςμοφ 2020-
2021 ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos-2020-2021   

Οι Δικαιοφχοι και Ράροχοι που κατζκεςαν θλεκτρονικι αίτθςθ ςυμμετοχισ ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν 
μία και μόνο ζνςταςθ κατά των αποτελεςμάτων από τθν Τρίτθ, 21 Ιουλίου και ϊρα 08:00 μζχρι και τθν Ρζ-
μπτθ 23 Ιουλίου και ϊρα 15:00.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκεφτοφν τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos-2020-2021  

Άνοιξαν οι αιτιςεισ για Επαγγελματικζσ χολζσ με 32 ειδικότθτεσ υψθλισ ηιτθςθσ. Διετισ 
εκπαίδευςθ με αμειβόμενθ πρακτικι άςκθςθ ςτισ ΕΠΑ Μακθτείασ ΟΑΕΔ  

Ξεκίνθςε ςιμερα Ραραςκευι 10 Ιουλίου και ϊρα 17:00, θ θλεκτρονικι υποβολι αιτιςεων για τθν ειςαγωγι 
μακθτϊν και μακθτριϊν ςτισ Επαγγελματικζσ Σχολζσ (ΕΡΑΣ) Μακθτείασ του ΟΑΕΔ, για το ςχολικό ζτοσ 
2020-21, ςε 32 ειδικότθτεσ με υψθλι ηιτθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ. Οι θλεκτρονικζσ αιτιςεισ μποροφν να 
υποβάλλονται από όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ ζωσ και τισ 13 Σεπτεμβρίου και ϊρα 23:59. 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν όςοι γεννικθκαν τα ζτθ 1997-2004 και είναι κάτοχοι τουλάχιςτον ενδει-
κτικοφ Αϋ Τάξθσ Γενικϊν ι Επαγγελματικϊν Λυκείων. Θ υποβολι των αιτιςεων γίνεται αποκλειςτικά θλε-
κτρονικά μζςω του gov.gr με τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ TAXIS ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-
epas-tou-oaed 

Συγκεκριμζνα θ διαδρομι  είναι: gov.gr → Εκπαίδευςθ  → Εγγραφι ςε ςχολείο  → Εγγραφι ςε Επαγγελμα-
τικι Σχολι (ΕΡΑΣ) του ΟΑΕΔ 

Γ. Βροφτςθσ: Με ενεργθτικζσ  πολιτικζσ απαςχόλθςθσ δίνουμε πραγματικζσ ευκαιρίεσ 
ςτουσ νζουσ για ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ -  Ανοίγουμε ςιμερα 2 νζα προγράμματα 
επιδότθςθσ τθσ εργαςίασ του ΟΑΕΔ για 11.500 νζεσ κζςεισ για νζουσ ανζργουσ ζωσ 29 

ετϊν φψουσ 92 εκατ. ευρϊ 

Από τθν Τετάρτθ 22 Ιουλίου 2020 και ϊρα 12:00 ξεκίνθςαν οι αιτιςεισ επιχειριςεων για δφο προγράμματα 
απαςχόλθςθσ του ΟΑΕΔ με ςυνολικά 11.500 νζεσ κζςεισ εργαςίασ και επιδότθςθ 75% του μιςκολογικοφ 
και μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ. Συγκεκριμζνα: 

 Το νζο Πρόγραμμα Πτυχιοφχων Ανζργων 22-29 ετϊν αφορά ςε 3.500 νζεσ κζςεισ εργαςίασ ςε 
επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα, διάρκειασ 10 μθνϊν. Θ επιδότθςθ ανζρχεται ςτο 75% του 
μθνιαίου μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ με ανϊτατο όριο τα 750 € μθνιαία.  

 Το βελτιωμζνο και ενιςχυμζνο Πρόγραμμα Απαςχόλθςθσ Ανζργων 18-29 ετϊν, οποιαςδιποτε 
εκπαιδευτικισ βακμίδασ, αφορά ςε 8.000 νζεσ κζςεισ εργαςίασ ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ 
τομζα. Θ διάρκεια του προγράμματοσ είναι 12 μινεσ, αλλά αυξάνεται ςε 15 μινεσ για τουσ 
μακροχρόνια ανζργουσ και τουσ δικαιοφχουσ του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ. Αυξάνεται θ 
επιδότθςθ από το 50% ςτο 75% του μθνιαίου μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ και του 
ανϊτατου ορίου από τα 500 € ςτα 750 € μθνιαία. 
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Στθν επιχοριγθςθ του μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ ςυμπεριλαμβάνονται και τα αντίςτοιχα 
δϊρα Χριςτουγζννων και Ράςχα και του επιδόματοσ αδείασ. 

Επιςθμαίνεται ότι δεν υπάρχουν δεςμεφςεισ απαςχόλθςθσ μετά το τζλοσ των προγραμμάτων, απλουςτεφο-
νται οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και επιταχφνονται οι διαδικαςίεσ ζνταξθσ και πρόςλθψθσ.  

Ο προχπολογιςμόσ των προγραμμάτων ανζρχεται ςτα 92.000.000 € και καλφπτεται από πόρουσ του ΟΑ-
ΕΔ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκεφτοφν τθν ιςτοςελίδα του ΟΑΕΔ 
www.oaed.gr 

Οφειλόμενα ετιςια τζλθ Γ.Ε.ΜΘ. ετϊν 2015-2020 

Κάκε επιχείρθςθ κα πρζπει να προβεί ςτθν εξόφλθςθ των ετιςιων τελϊν Γ.Ε.ΜΘ. ετϊν 2015-2020. 

Το Επιμελθτιριο Καβάλασ ενθμερϊνει τα μζλθ του ότι είναι υποχρεωτικι από το 2011 θ εγγραφι των επι-
χειριςεϊν τουσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο - Γ.Ε.ΜΘ. (Ν. 3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297/6.12.2005) και από το 
2015 θ ετιςια καταβολι του ενιαίου ειδικοφ τζλουσ Γ.Ε.ΜΘ., όπωσ αυτό ορίηεται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ 
(άρκρο 2 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). Ειδικά για τισ ατομικζσ επιχειριςεισ και τισ προςω-
πικζσ εταιρίεσ είναι υποχρεωτικι θ καταχϊριςθ ςτο Γ.Ε.ΜΘ. του αποδεικτικοφ υποβολισ φορολογικισ δι-
λωςθσ (άρκρο 5 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). 

Σε περίπτωςθ μθ καταβολισ του ετιςιου τζλουσ, θ αρμόδια Κεντρικι Υπθρεςία Γ.Ε.ΜΘ. κα αποςτείλει από 
τα εν λόγω, τα τζλθ του 2015 ςτθν αρμόδια Φορολογικι Αρχι για βεβαίωςθ και είςπραξθ με βάςθ τισ δια-
τάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (άρκρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). 

Ρροσ αποφυγι αυτοφ, θ κάκε επιχείρθςθ κα πρζπει να προβεί ςτθν άμεςθ εξόφλθςι τουσ. 

Τζλοσ, εφιςτά ςε όλουσ τθν προςοχι ςτα εξισ: 

Θ πλθρωμι γίνεται με τουσ παρακάτω τρόπουσ  

α). Μζςω web-banking που υποςτθρίηει πλθρωμζσ ΔΙΑΣ ςε Τράπεηα 

β). Τα ανωτζρω τζλθ δεν πλθρϊνονται ςτο Επιμελθτιριο 
γ). Δικαιοφχοσ είναι θ Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (Κ.Ε.Ε.Ε.) 

ΠΡΟΟΧΘ:  

 ε περίπτωςθ ΔΙΑΚΟΠΘ/ΜΕΣΑΒΟΛΘ ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ παρακαλοφμε να ενθμερϊςετε 
ΑΜΕΑ τθν Τπθρεςία του Επιμελθτθρίου πριν προβείτε ςτθν εξόφλθςθ του ποςοφ 

 ε περίπτωςθ που ζχετε εξοφλιςει τισ ανωτζρω οφειλζσ ςασ πριν τθν λιψθ τθσ παροφςασ ειδο-
ποίθςθσ παρακαλοφμε αγνοιςτε τθν. 

 

Για κάκε πλθροφορία ςχετικά με τισ οφειλζσ ςασ ςτο Γ.Ε.ΜΘ., μπορείτε να ενθμερωκείτε θλεκτρονικά μζςω 
του www.services.businessportal.gr ι μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο  Επιμελθτιριο Καβάλασ (Ομονοίασ 50 
– Τθλ: 2510222212 εςωτ.1). 
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Τποχρζωςθ Τποβολισ Αποδεικτικοφ Φορολογικισ Διλωςθσ ςτο Γ.Ε.Μ.Θ. από τισ Μθ Κε-
φαλαιουχικζσ Εταιρείεσ 

Πλοι οι υπόχρεοι εγγραφισ ςτο Γ.Ε.ΜΘ. που δεν είναι κεφαλαιουχικζσ εταιρίεσ, δθλαδι όλοι εκτόσ από 
Α.Ε., Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο ςυγκεκριμζνα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΡΕ,. ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΕΣ 
κλπ., ζχουν υποχρζωςθ καταχϊριςθσ ςτο Γ.Ε.ΜΘ. του αποδεικτικοφ υποβολισ φορολογικισ τουσ διλωςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623). Θ καταχϊριςθ πρζπει να γίνει εντόσ δφο 
μθνϊν από τθν υποβολι τθσ φορολογικισ διλωςθσ, με θλεκτρονικό τρόπο από τθν ιςτοςελίδα 
https://services.businessportal.gr.  

Διεθνή 

Νζοι κανονιςμοί ελζγχων επιβατϊν για covid-19 ςε πορτογαλικά αεροδρόμια χωρϊν (ε-
κτόσ ΕΕ) ςε πορτογαλικά αεροδρόμια 

Σφμφωνα με διάταγμα τθσ 6θσ Ιουλίου 2020, που δθμοςιεφκθκε ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ρορτογαλι-
κισ Κυβζρνθςθσ, δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ, μθ Ρορτογάλων ι ξζνων υπθκόων που δεν ζχουν κατοικία ςτθν 
Ρορτογαλία και οι οποίοι προζρχονται από χϊρεσ οι οποίεσ ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ υψθλοφ κινδφνου, από 
τθν αρμόδια Ρορτογαλικι Γενικι Διεφκυνςθ Υγείασ του Ρορτογαλικοφ Υπουργείου Υγείασ, όπωσ οι ΘΡΑ και 
χϊρεσ μζλθ τθσ Κοινότθτασ Χωρϊν Ρορτογαλικισ Γλϊςςασ (CPLP), εάν δεν προςκομίςουν αρνθτικό τεςτ για 
τον Covid-19. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, προβλζπεται θ διενζργεια των ελζγχων με ζξοδα των επιβατϊν κατά 
τθν άφιξι τουσ ςτο αεροδρόμιο. Επίςθσ ορίηεται θ υποχρζωςθ των αεροπορικϊν εταιρειϊν να ενθμερϊ-
νουν τα πορτογαλικά αεροδρόμια ςχετικά με τον αρικμό των επιβατϊν που επιβαίνουν ςτθν πτιςθ με προ-
οριςμό τθν Ρορτογαλία και δεν ζχουν προβεί ςε προθγοφμενο ζλεγχο. Τζλοσ, προβλζπεται πρόςτιμο 1000 
ευρϊ ανά επιβάτθ ςε βάροσ τθσ αεροπορικισ εταιρείασ θ οποία επιβιβάηει ταξιδιϊτεσ οι οποίοι δεν είναι 
Ρορτογάλοι, θ κάτοικοι Ρορτογαλίασ και δεν ζχουν αποδεικτικό αρνθτικοφ τεςτ. Σα ανωτζρω μζτρα δεν 
αφοροφν Ζλλθνεσ τουρίςτεσ που επιςκζπτονται τθν Πορτογαλία και ταξιδεφουν με πτιςεισ τθσ Aegean 
Airlines. 

Διαδικαςίεσ και προχποκζςεισ ειςαγωγϊν ςτθ Μεγάλθ Βρετανία προϊόντων προζλευςθσ 
ΕΕ μετά τθν 1/1/2021 

Οι διαδικαςίεσ ειςαγωγϊν ςτθ Μεγάλθ Βρετανία προϊόντων προζλευςθσ ΕΕ μετά τθν 1/1/2021 κα αναπτυ-
χκοφν ςε τρία ςτάδια από τθν 1θ Ιανουαρίου μζχρι τθν 1θ Ιουλίου. 

Εξαγγζλκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ τθσ χϊρασ εν όψει τθσ εξόδου τθσ από τθν ΕΕ με το πζρασ τθσ 
μεταβατικισ περιόδου τθν 31/12/2020 και κα εφαρμοςκοφν εάν θ αποχϊρθςθ του Θνωμζνου Βαςιλείου 
δεν ςυνοδευτεί από νζα μελλοντικι ςυμφωνία που ενδεχομζνωσ κα ρυκμίηει πολλζσ από τισ εξαγγελκείςεσ 
διαδικαςίεσ και προχποκζςεισ μεταξφ ΕΕ και ΘΒ με διαφορετικό τρόπο. 

Οι εν κζματι διαδικαςίεσ δεν είναι εξαντλθτικζσ, ςτο μζτρο που αφινουν κενά, τα οποία πρζπει να καλυφ-
κοφν με ςυμπλθρωματικζσ ρυκμίςεισ μζχρι το τζλοσ του τρζχοντοσ ζτουσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 
μπορείτε να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/71414 

Αναβολι διεξαγωγισ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Σροφίμων και Ποτϊν SIAL Paris 2020 

Με ανακοίνωςι τθσ, θ εταιρεία Comexposium, διοργανϊτρια εταιρεία τθσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Τροφίμων 
SIAL, γνωςτοποίθςε τθν αναβολι τθσ ζκδοςθσ SIAL Paris 2020 που είχε αρχικά προγραμματιςτεί γι’ αυτό το 
φκινόπωρο από τισ 18 ζωσ τισ 22 Οκτωβρίου 2020. Θ ζκκεςθ μετατίκεται για το διάςτθμα 15-19 Οκτωβρί-
ου 2022. 
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Σφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ, παρά τθν κινθτοποίθςθ τθσ εταιρείασ για τθν υποςτιριξθ εκκετϊν και επι-
ςκεπτϊν και τθ διαςφάλιςθ τόςο τθσ ατομικισ όςο και τθσ ςυλλογικισ αςφάλειασ υπό τισ ςυνκικεσ που 
ζχει δθμιουργιςει θ πανδθμία Covid-19, ϊςτε να επιτραπεί θ επιτυχισ διεξαγωγι τθσ διεκνοφσ εκδιλωςθσ, 
οι τελευταίεσ εξελίξεισ παγκοςμίωσ και θ αβεβαιότθτα που επικρατεί οδιγθςαν τουσ εκκζτεσ να μεταβά-
λουν τθ ςτάςθ τουσ, εκφράηοντασ ευρεία επικυμία να αναβλθκεί θ εκδιλωςθ. 

Ρροκειμζνου οι διοργανωτζσ να μπορζςουν να εγγυθκοφν τθν επιτυχία τθσ ζκκεςθσ ζναντι των επαγγελμα-
τιϊν του χϊρου, αποφάςιςαν να αναβάλουν τθν SIAL Paris ωσ το 2022. Μζχρι τθν επόμενθ διοργάνωςθ, οι 
διοργανωτζσ ανακοίνωςαν ότι κα προςφζρουν ςτουσ εκκζτεσ νζεσ ευκαιρίεσ ενθμζρωςθσ και δικτφωςθσ, 
γφρω από τισ μεγάλεσ παγκόςμιεσ προκλιςεισ, τάςεισ και καινοτομίεσ που διαμορφϊνουν τθ βιομθχανία 
τροφίμων του αφριο. 

Σθμειϊνουμε ότι θ SIAL Paris αποτελεί μία από τισ μεγαλφτερεσ εκκζςεισ τροφίμων και ποτϊν παγκοςμίωσ, 
θ οποία το 2018 φιλοξζνθςε 7.336 εκκζτεσ από 120 χϊρεσ (87% διεκνείσ) και προςζλκυςε περί τουσ 
160.000 επιςκζπτεσ (70% διεκνείσ). Θ ελλθνικι ςυμμετοχι ςτθ προθγοφμενθ διοργάνωςθ ανιλκε ςε 287 
εκκζτεσ, κακιςτϊντασ τθν Ελλάδα τθν 6θ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ςτθν ζκκεςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
Γαλλίασ, βάςει του αρικμοφ των ςυμμετεχουςϊν εταιριϊν. 

Ενημερώςεισ για ξένεσ αγορέσ 

Μπορείτε να αναηθτιςετε όλεσ τισ πρόςφατεσ ενθμερϊςεισ για τισ ξζνεσ αγορζσ ςτο site του Επιμελθτθρίου 
Καβάλασ www.kcci.gr  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Το Γραφείο Οικονομικϊν και Εμπορικϊν Υποκζςεων τθσ Ρρεςβείασ τθσ Ελλάδασ ςτο Βερολίνο, απζςτειλε 
ςτοιχεία τθσ γερμανικισ αγοράσ του κλάδου τυροκομικϊν – ελλθνικζσ εξαγωγζσ.  Το εν λόγω Δελτίο είναι 
επίςθσ αναρτθμζνο ςτον ακόλουκο ιςτότοπο:  

http://www.agora.mfa.gr/infofiles/2020_Cheese_Statistics%20de.pdf Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι εν-
διαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Γραφείου ΟΕΥ τθσ Ελλάδασ ςτο Βερολίνο: 
www.agora.mfa.gr , e-mail: ecocom-berlin@mfa.gr ι τθν ιςτοςελίδα του Επιμελθτθρίου Καβάλασ 
www.kcci.gr 

ΝΟΣΙΟ ΑΦΡΙΚΘ 

Το Γραφείο Οικονομικϊν & Εμπορικϊν Υποκζςεων τθσ Ρρεςβείασ τθσ Ελλάδοσ ςτο Γιοχάνεςμπουργκ, απζ-
ςτειλε Οδθγό Επιχειρείν (Doing Business) ςτθ Νότ. Αφρικισ, ζτουσ 2020. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Γραφείο ΟΕΥ τθσ Ελλάδασ ςτο Γιοχάνεςμπουργκ 
(http://agora.mfa.gr/), e-mail: ecocom-johannesburg@mfa.gr , ι τθν ιςτοςελίδα του Επιμελθτθρίου Καβά-
λασ www.kcci.gr 

ΑΡΜΕΝΙΑ 

Το Γραφείο Οικονομικϊν & Εμπορικϊν Υποκζςεων τθσ Ρρεςβείασ τθσ Ελλάδασ ςτο Ερεβάν, απζςτειλε Οδθ-
γό Επιχειρίν για τον Ιοφνιο του 2020 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ τθσ Ελλάδασ ςτο Ερεβάν (http://www.agora.mfa.gr/es ι τθν ιςτοςελίδα του Επιμελθτθρίου Καβάλασ 
www.kcci.gr 
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ΡΟΤΜΑΝΙΑ 

Το Γραφείο Οικονομικϊν και Εμπορικϊν Υποκζςεων τθσ Ρρεςβείασ τθσ Ελλάδασ ςτθ ουμανία, απζςτειλε 
ετιςια ζκκεςθ για τθ ουμανία και οδθγό επιχειρείν μθνόσ Ιουνίου.  Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι εν-
διαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Γραφείο ΟΕΥ τθσ Ελλάδασ ςτο Βουκουρζςτι 
(http://agora.mfa.gr/) ι τθν ιςτοςελίδα του Επιμελθτθρίου Καβάλασ www.kcci.gr 

Ζητήςεισ και Προςφορέσ Συνεργαςίασ 

Το Επιμελθτιριο Καβάλασ, ωσ μζλοσ του ευρωπαϊκοφ δικτφου ςτιριξθσ μικρομεςαίων επιχειριςεων 
Enterprise Europe Network, ςτα πλαίςια προϊκθςθσ επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν, ζλαβε τισ παρακάτω 
επιχειρθματικζσ προςφορζσ και ηθτιςεισ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνιςουν για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι για να εκδθλϊςουν το 
ενδιαφζρον τουσ με τα γραφεία του Επιμελθτθρίου ςτο τθλζφωνο 2510 222212 κ. Σοφηθ Μαυρομμάτθ (ε-
ςωτ. 4) ι κα. Δζςποινα Ραραςφρθ (εςωτ.11) και ςτο email info@chamberofkavala.gr  

Ηθτιςεισ 

1. Το Συμβοφλιο Ρροϊκθςθσ Εμπορίου τθσ Ινδίασ με ζγγραφό του προσ το Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θες-
ςαλονίκθσ εκφράηει το ενδιαφζρον του για τθν εξαγωγι βαςικϊν προϊόντων από τθν Ινδία. Ρλεονάηων 
απόκεμα ςε ςπόρουσ, ρφηι, ςιτάρι, όςπρια και άλλεσ κατθγορίεσ τροφίμων όπωσ: ηαχαροπλαςτεία, 
γλυκά, βιολογικά μεταποιθμζνα τρόφιμα και μπαχαρικά κακϊσ και άλλα προϊόντα διατροφισ διατίκε-
νται ςε Ζλλθνεσ αγοραςτζσ. Επικοινωνιςετε με το Συμβοφλιο Ρροϊκθςθσ Εμπορίου τθσ Ινδίασ για πε-
ριςςότερεσ πλθροφορίεσ. Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ δίνονται παρακάτω: Συμβοφλιο Ρροϊκθςθσ 
Εμπορίου τθσ Ινδίασ : 9, Scindia House, Connaught Circus, Νζο Δελχί-110001, Ινδία, Τθλ: +91 11 
40727272, E-mail: internationaldivision@tpci.in . 

Προςφορζσ 

1. Γαλλικι εταιρεία που ειδικεφεται ςτθ ναυτικό εξοπλιςμό φιλικό προσ το περιβάλλον ψάχνει για διανο-
μείσ (Κωδ. BOFR20200619001) 

2. Εταιρεία από τθν Κφπρο θ οποία αςχολείται με τθν Διαχείριςθ Αςφάλειασ Τροφίμων και τθν ανάλυςθ 
τροφίμων, παρζχει υπθρεςίεσ ςε επιχειριςεισ τροφίμων (βιομθχανίεσ τροφίμων, εςτιατόρια, ξενοδο-
χεία) ςε ό,τι αφορά τθν αςφάλεια τροφίμων και το labelling και αναηθτεί ςυνεργάτεσ  

Εκθέςεισ 

υμμετοχι του Επιμελθτθρίου ςτθν 85θ Διεκνισ Ζκκεςθ Θεςςαλονίκθσ, 05-13 επτεμβρί-
ου 2020 

Το Επιμελθτιριο Καβάλασ, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ δικτφου ςτιριξθσ μικρομεςαίων επιχειριςεων Enterprise 
Europe Network, ςασ ενθμερϊνει  ότι κα ςυμμετζχει και φζτοσ ςτθν 85θ Διεκνι Ζκκεςθ Θεςςαλονίκθσ, θ 
οποία κα πραγματοποιθκεί 05-13 Σεπτεμβρίου 2020 . 

Μετά τισ εξαιρετικά επιτυχθμζνεσ παρουςίεσ επιχειριςεων – μελϊν μασ τισ προθγοφμενεσ χρονιζσ, ςασ κα-
λοφμε να ςυμμετζχετε ςτθν 85θ Διεκνι Ζκκεςθ Θεςςαλονίκθσ. 
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Δεδομζνου ότι τα οφζλθ προβολισ για τισ ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ κα είναι πολλαπλά, το Επιμελθτιριο 
μασ αποδζχκθκε και φζτοσ τθν πρόταςθ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (ΚΕΕ) για ςυμμετοχι 
του ςε stand ςτο περίπτερο 2 ι 3, όπου κα φιλοξενθκοφν ςτο ςφνολό τουσ τα Επιμελθτιρια τθσ χϊρασ. Κα-
τά τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ κα τθρθκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ αποςτάςεισ μεταξφ των περιπτζρων και των 
εκκετϊν και κα ακολουκθκοφν όλα τα ιςχφοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για τθν αποφυγι διάδοςθσ του 
κορωνοϊοφ. 

Σθμειϊνεται ότι θ 85θ ΔΕΘ, ςτθν οποία ςυμμετζχει ωσ τιμϊμενθ χϊρα θ Γερμανία, πλαιςιϊνεται από ζνα 
πλοφςιο επιχειρθματικό, πολιτιςτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα παράλλθλων εκδθλϊςεων, τα δε οφζλθ 
προβολισ για τισ ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ είναι πολλαπλά. 

Οι επιχειριςεισ που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν το ειδικό ζντυπο – αί-
τθςθ ςυμμετοχισ  ςτο Επιμελθτιριο Καβάλασ, το αργότερο ζωσ τθν Δευτζρα 27 Ιουλίου 2020. 

Το Επιμελθτιριο κα καλφψει όλεσ τισ δαπάνεσ που αφοροφν το περίπτερο και τθν ζκκεςθ των προϊόντων-
δειγμάτων δθλ.: ενοικίαςθ χϊρου, καταςκευι και βαςικι διαμόρφωςθ περιπτζρου και μεταφορά δειγμά-
των. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με το Επιμελθτιριο Καβάλασ  ςτο τθλ. 2510 
222212 με τθν κα Σοφηθ Μαυρομμάτθ (εςωτ.4) και κα Δζςποινα  Ραραςφρθ (εςωτ.11), e-
mail.:info@chamberofkavala.gr, ιςτοςελίδα www.kcci.gr                  

Εκκζςεισ ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ ΑΜΘ 
 

Εκκζςεισ Σουριςμοφ 

Ζκκεςθ /Χϊρα Θμερομθνία 

IFTM TOP RESA, Παρίςι, Γαλλία 17-20 Νοεμβρίου 2020 

Tour Natur, Ντίςελντορφ, Γερμανία 04-06 Σεπτεμβρίου 2020 

World Travel Show, Βαρςοβία, Πολωνία 23-25 Οκτωβρίου 2020 

WTM, Λονδίνο, Αγγλία 02-04 Νοεμβρίου 2020 

Philoxenia, Θεςςαλονίκθ 13-15 Νοεμβρίου 2020 

 
 

Γενικζσ Εκκζςεισ 

Ζκκεςθ /Χϊρα Θμερομθνία 

ΔΕΘ, Θεςςαλονίκθ 05-13 Σεπτεμβρίου 2020 

Kavala Expo, Καβάλα 18-21 Σεπτεμβρίου 2020 

Alexpo, Αλεξ/πολθ 2021 

Πανελλινια Εμπορικι Ζκκεςθ ΑΜΘ, Κομοτθνι  

Αnuga, Κολωνία, Γερμανία 09-13 Οκτωβρίου 2021 

 
 

Εκκζςεισ Σροφίμων 

Ζκκεςθ /Χϊρα Θμερομθνία 

Sial, Παρίςι, Γαλλία 15-19 Οκτωβρίου 2022 
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Γενικό πρόγραμμα Εκνικϊν εκκζςεων 
 
 

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2020 
• 85θ Διεκνισ ζκκεςθ Θεςςαλονίκθσ, γενικι ζκκεςθ με τιμϊμενθ χϊρα τθ Γερμανία | 05-13 Σεπτεμβρίου 

2020 
• Halfmarathon, ζκκεςθ ακλθτιςμοφ, εράφειο Κζντρο Ακλθτιςμοφ, Ακινα |16-19 Σεπτεμβρίου 2020 
• Δωρζκκεςθ, είδθ δϊρου, είδθ καπνιςτοφ, βιβλιοπωλείου, gadget, είδθ party-hobby, εποχιακά είδθ, 

Ακινα- Metropolitan Expo |16-20 Σεπτεμβρίου 2020 
• Athens Fashion Trade Show, ζκκεςθ μόδασ, Ακινα- Metropolitan Expo |16-20 Σεπτεμβρίου 2020 
• Mostra Rota, εμπορικι ζκκεςθ ειδϊν οικιακισ χριςεωσ, ειδϊν ςπιτιοφ, επίπλων, μικροεπίπλων, υαλι-

κϊν, φωτιςτικϊν και εποχιακϊν ειδϊν , Ακινα- Metropolitan Expo |16-20 Σεπτεμβρίου 2020 
• Kavalaexpo 2020, γενικι ζκκεςθ | 18-21 Σεπτεμβρίου 2020 
• 6th SEREXPO 2020, Μεταποίθςθ, Εμπόριο, Τπθρεςίεσ, Πολιτιςμόσ, Σουριςμόσ, Σεχνολογία, Γεωργία, 

Κτθνοτροφία, ζρρεσ | 23-27 Σεπτεμβρίου 2020 
 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2020 
• Διεκνζσ Γεγονόσ/ Πλατφόρμα καινοτομίασ, Θεςςαλονίκθ|01-04 Οκτωβρίου 2020 
• Syskevasia 2020, 17θ Διεκνισ ζκκεςθ υςκευαςιϊν, μθχανθμάτων, εκτυπϊςεων και Logistics, 

Metropolitan Expo, Ακινα | 02-05 Οκτωβρίου 2020 
• Plastica 2020, 11θ Διεκνισ ζκκεςθ Πλαςτικϊν, μθχανθμάτων, καλουπιϊν και ανακφκλωςθσ, Athens 

Metropolitan Expo, Ακινα | 02-05 Οκτωβρίου 2020 
• CHEM 2020, 11θ Ζκκεςθ Χθμικϊν, εξοπλιςμοφ & ποιοτικοφ ελζγχου ταυτόχρονα με τθν Health Lab 2020, 

2θ ζκκεςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ & τεχνολογίασ υγείασ & βιοεπιςτθμϊν, Athens Metropolitan Expo, 
Ακινα | 02-05 Οκτωβρίου 2020 

• Yachting Festival,Βόλοσ | 8-11 Οκτωβρίου 2020 
• Ελλθνικό αλουμίνιο, κλαδικι ζκκεςθ για το αλουμίνιο, Athens Metropolitan Expo, Ακινα | 16-18 Οκτω-

βρίου 2020  
• KOSMIMA,35θ Διεκνισ ζκκεςθ κοςμιματοσ, ωρολογιϊν, πολφτιμων λίκων, μθχανθμάτων, εξοπλιςμοφ, 

Θεςςαλονίκθ |13-15 Οκτωβρίου 2020 
• Ζκκεςθ Οικοδομι 2020, Ακινα- Metropolitan Expo |16-18 Οκτωβρίου 2020 
• TTGW, Παγκόςμια Ζκκεςθ Θεματικοφ Σουριςμοφ (Εναλλακτικοφ τουριςμοφ) Γαςτρονομίασ και Οίνου, 

τάδιο Ειρινθσ και Φιλίασ ςτθν Ακινα | 23-25 Οκτωβρίου 2020 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020 
• Yachting Festival, Μαρίνα Αλίμου, Ακινα | 05-08 Νοεμβρίου 2020 
• Meat & Grill days, ζκκεςθ για το κρζασ, τθ μεταποίθςθ, τισ πρϊτεσ φλεσ και το εμπόριο ςτθν Ελλάδα, 

Metropolitan Expo, Ακινα |07-09 Νοεμβρίου 2020 
• Dairy Expo, Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα,  Metropolitan Expo, Ακινα |07-09 Νοεμβρίου 2020 
• Frozen Food, Σρόφιμα, ψφξθ, logistics, Metropolitan Expo, Ακινα |07-09 Νοεμβρίου 2020 
• Metal Machinery, Μθχανιματα & τεχνολογίεσ επεξεργαςίασ μετάλλου, βιομθχανικόσ εξοπλιςμόσ, 

βιομθχανικι εργολαβία, Ακινα | 13-15 Νοεμβρίου 2020 
• 36θ Διεκνισ ζκκεςθ Σουριςμοφ, Philoxenia, Θεςςαλονίκθ | 13-15 Νοεμβρίου 2020 
• Διεκνισ ζκκεςθ Θζρμανςθσ & Κλιματιςμοφ, υςτθμάτων Εξαεριςμοφ, Υδρευςθσ, Περιβαλλοντικισ 

Σεχνολογίασ, Πιςίνασ & Ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, Θεςςαλονίκθ | 13-15 Νοεμβρίου 2020 
• Art Thessaloniki, 5θ Διεκνισ Ζκκεςθ φγχρονθσ Σζχνθσ, Θεςςαλονίκθ | 26-29 Νοεμβρίου 2020 
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ΑΠΡΙΛΙΟ 2021 

 Freskon, Ζκκεςθ Φροφτων και λαχανικϊν, Διεκνζσ εκκεςιακό ςυνεδριακό κζντρο Θεςςαλονίκθσ|15-17 
Απριλίου 2020 

Γενικό πρόγραμμα Διεκνϊν εκκζςεων 
 

ΙΟΤΛΙΟ 2020 

 Διεκνισ ζκκεςθ Σροφίμων και τεχνολογίασ International Food and Technology Expo «INFTEXPO», Εκκεςι-
ακόσ χϊροσ Amman International Show Halls – Αμμάν, Ιορδανίασ|01 – 04 Ιουλίου 2020 

 Innoprom, Διεκνισ ζκκεςθ βιομθχανικοφ εξοπλιςμοφ, Αικατερίνενμπουργκ | 07-10 Ιουλίου 2020 

 1θ Διεκνισ Οικονομικι Ζκκεςθ «IJEX», Διεκνζσ Εκκεςιακό Κζντρο Mecca-Mall Αμμάν – Ιορδανία|15 – 17 
Ιουλίου 2020 
 

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2020 

 Διεκνζσ Φόρουμ «Life Sciences Baltics 2020», Βίλνιουσ – Λικουανία|30 Σεπτεμβρίου – 01 Οκτωβρίου 2020 
 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2020 

 “BioJapan” Expo, Ζκκεςθ Βιολογικϊν προϊόντων | 13-16 Οκτωβρίου 2020 

 Διεκνισ ζκκεςθ Γεωργίασ και Βιομθχανίασ Σροφίμων Kazakhstan International Exhibition of Agriculture 
and Food Industry «KazAgro 2020», Νοφρ – οφλταν – Καηακςτάν| 21 – 23 Οκτωβρίου 2020 

 Διεκνισ ζκκεςθ Εκτροφείων Πουλερικϊν Kazakhstan International Exhibition of Cattle-Breeding and 
Poultry Yards «KazFarm 2020», Νοφρ – οφλταν – Καηακςτάν| 21 – 23 Οκτωβρίου 2020 

 iEna-Διεκνισ Ζκκεςθ για Ιδεζσ, Εφευρζςεισ και Νζα Προϊόντα, Νυρεμβζργθ |29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 
2020 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020 

 Διεκνισ Ζκκεςθσ Γεωργίασ, Φαγθτοφ, Ποτϊν & Σεχνολογίασ, Σιφλίδα – Γεωργία|20–22 Νοεμβρίου 2020 
 

ΜΑΪΟ 2021 

 Fruit Logistica 2021, Ζκκεςθ φροφτων, Βερολίνο, Γερμανία|03-05 Μαΐου 2021 

Χρήςιμεσ Συνδέςεισ 

 
1. Enterprise Europe Network – Hellas  
2. Enterprise Europe Network  
3. Δίκτυο Βιολογικϊν Ρροϊόντων - ΣΒΒΕ  
4. Ευρωπαϊκι Επιτροπι – Αντιπροςωπεία ςτθν Ελλάδα  
5. Ρροεδρία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ – Ιταλία  
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο – Γραφείο ςτθν Ελλάδα  
7. Ζλλθνασ Επίτροποσ  
8. EUROPA, Θ δικτυακι πφλθ τθσ ΕΕ  
9. Θ Ευρϊπθ Σου – Επιχειριςεισ (Your Europe)  
10. Ρφλθ τθσ Ε.Ε. για τθ διεκνοποίθςθ των επιχειριςεων (SME Internationalisation Portal)  
11. Ευρωπαίοσ Διαμεςολαβθτισ  
12. EU Bookshop  
13. Ηωι και Δουλειά ςτθν Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)  
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14. Ρλατφόρμα αναηιτθςθσ ερευνθτικϊν προγραμμάτων για MME (SME Techweb)  
15. European Research & Development Newsroom  
16. IMProve - θλεκτρονικό εργαλείο ςυγκριτικισ ανάλυςθσ επιδόςεων για ΜμΕ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των και-
νοτομιϊν (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)  
17. European Standardisation SME Helpdesk  
18. European Commission Agrinet Portal  
19. Διαδικτυακι Ρφλθ Ρλθροφόρθςθσ για Ευρωπαϊκά τελωνειακά κζματα  
20. Δικτυακι Ρφλθ τθσ ευρωπαϊκισ θλεκτρονικισ δικαιοςφνθσ  
21. Ευρωπαϊκι πφλθ για τθν ενίςχυςθ τθσ διεκνοποίθςθσ και καινοτομίασ των ΜμΕ (European Communication of 
Enterprises - EU.COM.EN)  
22. Ρρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Ζνωςθ Καινοτομίασ» (Innovation Union) με ςκοπό τθ βελτίωςθ 
των ςυνκθκϊν και τθσ πρόςβαςθσ ςε ζρευνα και καινοτομία για ΜμΕ  
23. Δικτυακό τόπο τθσ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ  
24. Ρφλθ τθσ Ε.Ε. για ςυςτάδεσ επιχειριςεων (EU Cluster Portal)  
25. Συνεργαςία Ευρωπαϊκϊν «cluster» (European Cluster Collaboration Platform)  
26. Ρφλθ τθσ Ε.Ε. για τθν πρόςβαςθ των επιχειριςεων ςε χρθματοδότθςθ (Access to Finance for SMEs)  
27. «Εκπαίδευςθ ςτθν Επιχειρθματικότθτα» (Educating for Entrepreneurship website)  
28. Σφςτθμα Ρλθροφόρθςθσ τθσ Εςωτερικισ Αγοράσ (Internal Market Information system)  
29. Νζα Ρλατφόρμα Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (Smart Specialisation Platform) του Κοινοφ Κζντρου Ερευνϊν (Joint 
Research Centre)  
30. Διάλογοσ για τθν Ευρϊπθ (Debating Europe)  
31. Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Ρεριβάλλοντοσ (European Environment Agency)  
32. Δίκτυο Εντεταλμζνων τθσ Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)  
33. Ευρωπαϊκι πλατφόρμα αποδοτικισ χριςθσ των πόρων (European Resource Efficiency Platform)  
34. Ε.Ε.-Κίνα Ρλατφόρμα Ρλθροφόρθςθσ για Τυποποίθςθ (EU-China Standardisation Information Platform)  
35. Ρλατφόρμα του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Χθμικϊν Ρροϊόντων για τθν ταξινόμθςθ και επιςιμανςθ των χθμι-
κϊν ουςιϊν (Classification & Labelling Platform)  
36. EU Business in Japan  
37. Διατλαντικι ςχζςθ εμπορίου και επενδφςεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP)  
38. «E-certificate» για τθν αναηιτθςθ πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων που ςυνικωσ απαιτοφνται κατά τθ διαδι-
καςία δθμόςιων ςυμβάςεων  
39. Θ βάςθ δεδομζνων TED (Tenders Electronic Daily) είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ του Συμπλθρϊματοσ τθσ Επί-
ςθμθσ Εφθμερίδασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που αφορά τισ ευρωπαϊκζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ  
40. Ιςτοςελίδα για ενθμερϊςεισ φορολογικϊν και οικονομικϊν κεμάτων www.taxheaven.gr   
41. Εκνικόσ Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Υγείασ www.eody.gov.gr  
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