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Enterprise Europe Network- 
Στην υπηρεσία της επιχεί-
ρησής σας 

Υποστηρίζοντας δυναμικές 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
να καινοτομήσουν και να α-
ναπτυχθούν διεθνώς 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήρι-
ξης Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων, Enterprise Europe Net-
work, παρέχει ολοκληρωμένες υ-
πηρεσίες επιχειρηματικής υπο-
στήριξης σε επιχειρήσεις με εξω-
στρεφή και καινοτόμο προσανα-
τολισμό, με στόχο την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητάς τους. Το 
δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις σε περισ-
σότερες από 60 χώρες και συνερ-
γάζεται με εθνικούς και ευρωπα-
ϊκούς οργανισμούς για την υπο-
στήριξή τους. Οι υπηρεσίες που 
παρέχονται στις επιχειρήσεις εί-
ναι ενδεικτικά οι ακόλουθες.  

 Πρόσβαση σε νέες αγορές-Ε-
ξωστρέφεια 

 Πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση 

 Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές 

 Μεταφορά τεχνολογίας & 
Διαχείριση καινοτομίας 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες 
παρέχονται δωρεάν. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
το Επιμελητήριο Καβάλας στο 
2510 222212 (εσωτ.4) κα. Σούζη 
Μαυρομμάτη ή (εσωτ.11) κα. Δέ-
σποινα Παρασύρη και στο 
info@chamberofkavala.gr 

 

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας στο Επιμελητήριο Καβάλας 

 Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει ότι για λόγους προστασίας της δημό-
σιας υγείας από τον Covid-19, από τις 29/07/2020 η εξυπηρέτηση μελών ή τρί-
των από τις υπηρεσίες του, γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση μάσκας.  

Επίσης όσοι εισέρχονται στο κτίριο υποχρεούνται σε χρήση μάσκας.  

Να επισημάνουμε ότι το Επιμελητήριο Καβάλας λειτουργεί και ψηφιακά και 
μπορούν να αποστέλλονται αιτήματα μελών μας στο info@chamberofkavala.gr 

Για οποιαδήποτε εξέλιξη και αλλαγές, σχετικά με τα μέτρα προστασίας από την 
Πανδημία θα υπάρχουν νέες ανακοινώσεις.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 222212 
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Δραστηριότητες Διοίκησης 

 Συνάντηση των προέδρων των Επιμελητηρίων ΑΜΘ με τον Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  

Με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη  συναντήθηκαν οι πρόεδροι των Επιμελη-
τηρίων ΑΜΘ κατά τη διάρκεια της προγραμματισμέ-
νης εκδήλωσης στο πλαίσιο του Thessaloniki Helexpo 
Forum με θέμα τις προοπτικές ανάπτυξης της Βορείου 
Ελλάδος. 

Για τα έργα υποδομών και μεταφορών που έχουν ξε-
κινήσει και υλοποιούνται και άλλα που δρομολογού-
νται, με στόχο να βελτιώσουν θεαματικά την καθημε-
ρινότητα και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της πόλης 
και ευρύτερα της Β. Ελλάδας μίλησε ο υπουργός Υπο-
δομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, εκπρο-
σωπώντας -μαζί με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη – τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ παρευρέθηκε και ο Υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης. Τον συντονισμό του πάνελ είχε ο Πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo 
κ. Τάσος Τζήκας. 

Οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων έθεσαν στον Υπουργό όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό 
κόσμο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ώστε να δοθούν σε αυτά άμεσα οι βέλτιστες λύσεις. 

Ενημερωτική e-ημερίδα «Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ»  
Στις 3 Αυγούστου 2020 ξεκίνησε, η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, για την υποβολή αιτήσεων στο 
πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο αφορά την επιδότηση δανείων με υποθήκη στην Α΄ κατοικία όσων 
επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. 

Στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο Καβάλας πραγματοποίησε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα 
«Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοι οι δικαιούχοι & πως μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση  
διάρκειας 9 μηνών».  

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η αναλυτική πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων για τη ρύθμιση 
& επιδότηση δανείων 1ης κατοικίας όσων επλήγησαν οικονομικά από τον COVID-19. Το πρόγραμμα 
αφορά στην κρατική επιδότηση των δανείων που βαρύνουν και απειλούν την κύρια κατοικία. Κε-
ντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, 
του Υπουργείου Οικονομικών ενώ ένα σύντομο χαιρετισμό έκανε ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υ-
ποστήριξης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου κ. Ελευθέριος Κουκουτίνης 

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση έως τις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2020 στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, μέσω μιας απλής και εύκολης 
για τον χρήστη διαδικασίας, χωρίς να χρειάζεται η συνυποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 
Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα λάβουν την κρατική επιδότηση για συνολικά 9 μήνες. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Η συνεισφορά του Δημοσίου για την υποστήριξη των πληγέντων συμπολιτών μας που έχουν ενή-
μερα δάνεια ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 600 ευρώ, ανά πι-
στωτή, για το 1ο τρίμηνο. 

Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 70%. 

Για όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, η συνεισφορά ανέρχεται στο 
80% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 500 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο 
τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 70% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 60%. 

Στα δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, η επιδότηση ανέρχεται στο 60% της μη-
νιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 300 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η 
συνεισφορά ανέρχεται στο 50% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 30%. 

Για παράδειγμα, σε ενήμερο δάνειο φυσικού προσώπου που πληρώνει μηνιαία δόση 425 ευρώ και 
πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, θα χορηγηθεί για το 1ο τρίμηνο κρατική επιδότηση 
ύψους 1.147,50 ευρώ (90%), για το 2ο τρίμηνο 1.020 ευρώ (80%) και για το 3ο τρίμηνο 892,50 ευρώ 
(70%). 

Συνολικά, στους 9 μήνες κάλυψης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», η συνεισφορά του Δημοσίου θα 
φθάσει τα 3.060 ευρώ (επί συνόλου δανειακών δόσεων ύψους 3.825 ευρώ). 
Στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, οι δικαιούχοι μπορούν να βρουν αναλυτικές 
ερωταπαντήσεις με παραδείγματα, καθώς και τον οδηγό χρήσης της πλατφόρμας. 

Κοινή επιστολή των Επιμελητηρίων ΑΜΘ με θέμα «Ελλιπής χρηματοδότηση για θέσεις 
σε ΚΔΑΠ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.» 

Τα Επιμελητήρια ΑΜΘ έστειλαν την παρακάτω επιστολή στα αρμόδια υπουργεία σχετικά με την ελλιπή  χρη-
ματοδότηση για θέσεις σε ΚΔΑΠ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

«Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, 

Τις τελευταίες μέρες έχουμε γίνει κοινωνοί πολλών παραπόνων επιμελητηριακών μελών μας, ιδιοκτητών δο-

μών ιδιωτικών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) της Περιφέρειάς μας, σχετικά με την 

πρωτοφανή μείωση της αντιστοιχούμενης χρηματοδότησης των voucher του προγράμματος «Εναρμόνιση 

της Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής 2020 – 2021» για τις επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ στις δομές αυ-

τές.   

Ιδιαίτερα για τα ΚΔΑΠ επισημαίνουμε τις δηλώσεις του Κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Πέτσα στις 7 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στο OPEN TV: «Τα ΚΔΑΠ είναι ένας πετυχημένος θεσμός που πρέπει να περιφρουρηθεί. Οι δικαι-

ούχοι πέρυσι ήταν 66.000 περίπου. Όταν λέμε ότι μένουν εκτός 65.000 οικογένειες, πρέπει να πούμε μαζί ότι 

φέτος διπλασιάστηκε ο αριθμός των αιτήσεων. Και διπλασιάστηκε γιατί έγιναν καινούργιες δομές, δημόσιες 

και ιδιωτικές. Είναι καλό αυτό γιατί είναι καλό να ακολουθούν τα παιδιά τέτοιες δραστηριότητες. Ο προϋπο-

λογισμός φέτος είναι 100 εκατομμύρια και θα αυξηθεί αν χρειαστεί για να καλυφθούν κι άλλες οικογένειες 

αλλά για να καλυφθούν κι άλλοι πρέπει να γίνει σωστή προετοιμασία από το αρμόδιο Υπουργείο για να 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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δούμε γιατί έγινε διπλασιασμός των αιτήσεων και να κατανεμηθούν σωστά τα χρήματα. Για τους βρεφονη-

πιακούς είναι διαφορετικό πράγμα, έχει να κάνει με μικρότερες ηλικίες.» 

Δυστυχώς, λόγω της περικοπής αυτής υπάρχουν ωφελούμενες οικογένειες που ενώ πληρούν όλα τα απαραί-

τητα κριτήρια και έλαβαν πολύ υψηλή μοριοδότηση, τελικά δεν τους χορηγήθηκε voucher. Έτσι περισσότερα 

από 6.000 παιδιά της περιφέρειάς μας θα μείνουν εκτός ΚΔΑΠ. Αποτέλεσμα της περικοπής αυτής είναι και η 

μείωση των εγγραφών  μέσω voucher. Το σύνολο των ιδιωτικών δομών ΚΔΑΠ υπέστη μείωσης των προσφε-

ρόμενων θέσεων, σε ποσοστό έως και 70%. Με συνέπεια πολλές δομές να υπολειτουργούν και αρκετές δε-

κάδες εξειδικευμένου προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (με ειδικότητες όπως  παιδαγωγοί, νηπια-

γωγοί,  πληροφορικής, ειδικοί παιδαγωγοί, γυμναστές κ.α.) που απασχολούνται στις δομές, να αντιμετωπί-

ζουν άμεσα την προοπτική της ανεργίας. 

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το οξύ κοινωνικό/οικονομικό πρόβλημα και να ανακουφίσει χιλιάδες οικογένειες, 

επιχειρήσεις και εργαζομένους της περιφέρειάς μας, προτείνουμε να προβλεφθεί η δυνατότητα δεύτερης 

(Β΄) ανακατανομής των ποσών που αντιστοιχούν σε voucher που δεν θα καταφέρουν οι κάτοχοί τους να τα 

ενεργοποιήσουν λόγω έλλειψης θέσεων και γιατί όχι να δεσμευθούν και αδιάθετα κονδύλια μέσω του προ-

ϋπολογισμού, όπως η παρέμβαση του Υπουργού κ. Θεοδωρικάκου για επιπλέον χρηματοδότηση 10.000.000 

€  για Δημοτικά ΚΔΑΠ σε όλη τη χώρα, ώστε να πραγματοποιηθεί και η δέσμευση της κυβέρνησης «κανένα 

παιδί εκτός παιδικών και ΚΔΑΠ».  

Όσον αφορά την Β΄ Ανακατανομή και την εύρεση των απαραίτητων κονδυλίων αρκεί να σημειώσουμε πως 

την περίοδο 2019-2020 έμειναν χωρίς ενεργοποίηση περίπου 10.000 voucher βρεφικών σταθμών, τα οποία 

αντιστοιχούσαν σε συνολικό ποσό των 30.000.000 € περίπου. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί με βεβαιότητα και 

φέτος, καθότι δεν έχει ανοίξει σημαντικός αριθμός νέων βρεφικών σταθμών, οπότε και δεν αυξήθηκαν οι 

προσφερόμενες θέσεις. Χαρακτηριστικό επίσης είναι και το παράδειγμα με τα voucher για τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 

όπου οι προσφερόμενες θέσεις αυτή τη στιγμή πανελλαδικά, από δημοτικές και ιδιωτικές δομές, είναι πε-

ρισσότερες από 4.000. Αυτή τη στιγμή δόθηκαν 5.636 voucher για ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Είναι εύκολο να αντιληφθεί 

κανείς ότι 1.000 voucher κατηγορίας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ δεν θα βρουν θέση να ενεργοποιηθούν και με αποτέλεσμα 

να εξοικονομείται ποσό της τάξης των 5.000.000 € περίπου (στοιχεία ΠΑΣΕΚΔΑΠ).   

Το ΔΣ του Περιφερειακού Επιμελητηρίου Συμβουλίου ΑΜΘ, υπέρμαχο της επιχειρηματικότητας και της ιδιω-

τικής πρωτοβουλίας σας, καλεί να συμβάλετε τα μέγιστα ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μειωμένης 

χρηματοδότησης των θέσεων ΚΔΑΠ της Περιφέρειάς μας. Εν αναμονή της απάντησής σας, αιτούμενοι την 

άμεση παρέμβασή σας επί του θέματος.» 

Ενίσχυση Επιχειρήσεων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ που επλήγησαν από την 
Πανδημία Covid- 19  

Τα Επιμελητήρια ΑΜΘ απέστειλαν κοινή επιστολή στην Περιφέρεια ΑΜΘ σχετικά με την Ενίσχυση Επιχειρή-
σεων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ που επλήγησαν από την Πανδημία Covid- 19. 

«Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, από το μήνα Φεβρουάριο μέχρι και 
σήμερα, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας, ενώ έχουν υποστεί λόγω του lockdown και των 
μέτρων που έχουν παρθεί αναγκαστικά, σημαντικές ζημίες, που σε πολλές περιπτώσεις είναι δυστυχώς ανε-
πανόρθωτες σύμφωνα με τα στοιχεία μας. Επιπρόσθετα, ο χειμώνας που ακολουθεί θα είναι σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις και τα μέχρι τώρα στοιχεία ιδιαίτερα δύσκολος, με ό,τι αυτό σημαίνει για χιλιάδες επιχειρήσεις 
και θέσεις εργασίας.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Σε αυτή ακριβώς την δύσκολη στιγμή εκτός της πολιτικής της κυβέρνησης με μέτρα στήριξης των επιχειρή-
σεων και των θέσεων εργασίας, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Πανδημίας, φωτεινό παράδειγμα 
συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί η Πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
του Περιφερειάρχη, Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών της ΕΕ και Προέδρου της ΕΝΠΕ κ. Απόστολου Τζι-
τζικώστα, να καταρτίσει και να προκηρύξει ένα πραγματικό πρόγραμμα βοήθειας, με τη μορφή μη επιστρε-
πτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των εξόδων της πληττόμενης μικρομεσαίας επι-
χείρησης. Με απλά και ευέλικτα κριτήρια από πόρους του ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με μια αδιάβλητη διαδικασία μέσω απλοποιημένης ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας, πραγματικά το συγκεκριμένο παράδειγμα στήριξης αποτελεί καλή πρακτική για όλους.  

Ταυτόχρονα, μετά και από την ήδη εκφρασμένη βούληση της κυβέρνησης και την παρότρυνση της και άλλες 
Περιφέρειες να ακολουθήσουν αυτή την καλή πρακτική της Κεντρικής Μακεδονίας, ζητούμε τη γρήγορη προ-
κήρυξη αντίστοιχου προγράμματος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία μας οι πληττόμενες επιχειρήσεις με θέσεις εργασίας από 0 έως 50 άτομα, κάθε 
νομικής μορφής (ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ,ΙΚΕ, Ατομική, Συνεταιρισμός κλπ) αριθμούν περίπου 40.000. Οι εκτιμήσεις μας 
για την απαιτούμενη στήριξη είναι της τάξεως περίπου των 70 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, είναι δόκιμο η επιλογή 
των επιχειρήσεων να είναι αυτές που έχουν πληγεί πραγματικά και σύμφωνα με τη μείωση που έχουν υπο-
στεί, το επίμαχο διάστημα του 2020, των ακαθαρίστων εσόδων σε σύγκριση με τα έσοδα του αντίστοιχου 
τριμήνου του 2019. Έτσι οι ΚΑΔ που θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι όλοι συνολικά, αλλά και πρέπει να είναι 
και όσες επιχειρήσεις έχουν υποστεί μείωση εσόδων λόγω Covid-19. Αποκλεισμοί κλάδων μικρομεσαίων ε-
πιχειρήσεων δεν πρέπει να υπάρξουν και φυσικά όλες οι επιχειρήσεις με ΚΑΔ που ήταν πληττόμενες ή ανα-
γκαστικής αναστολής λειτουργίας πρέπει να είναι δικαιούχοι.  

Στις περιπτώσεις των κρίσεων και ειδικότερα αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης της Πανδημίας που βιώνουμε, 
σημαντικοί παράγοντες είναι η ορθότητα των μέτρων αλλά και η ταχύτητα απόφασης και εφαρμογής τους. 
Οι επιχειρήσεις είναι 8 μήνες ήδη σε κατάσταση κρίσης και όπως όλα δείχνουν στο διάστημα που ακολουθεί, 
κρίνεται η βιωσιμότητα τους και οι θέσεις εργασίας, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις και τα δεδομένα που 
υπάρχουν.  

Για τους παραπάνω λόγους, θέτουμε το αίτημα μας και σας καλούμε ως φορείς, εκφραστές τις επιχειρηματι-
κότητας σύμφωνα με το ρόλο που μας έχει ανατεθεί από την πολιτεία, για άμεση απόφαση προκήρυξης α-
ντίστοιχου προγράμματος με αυτό της Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας, ίσως και σε κάποια σημεία ακόμη 
πιο βελτιωμένο, όσον αφορά τις δικαιούχους μικρομεσαίες επιχειρήσεις.» 

Παράδοση ειδικής γραφομηχανής συστήματος Braille στον Σύλλογο Τυφλών ΑΜΘ 

Την Πέμπτη 10-9-2020 αντιπροσωπεία της Π.Ε Τυφλών Αν. 

Μακεδονίας επισκέφτηκε τον Πρόεδρο του Εμπορικού Επι-

μελητηρίου στα γραφεία του, προκειμένου να παραλάβει 

μια γραφομηχανή γραφής BRAILLE τύπου PERKINS, η οποία 

θα ενισχύσει τον υπάρχοντα εξοπλισμό του συλλόγου, για 

την διάδοση γραφής και ανάγνωσης μέσω των εκπαιδευτι-

κών σεμιναρίων που πραγματοποιεί. 

Η Π.Ε. Τυφλών Αν. Μακεδονίας με έδρα την Καβάλα, ευχα-

ριστεί τον Πρόεδρο του επιμελητηρίου κο Δέμπα Μάρκο 

και το Δ.Σ του για την ευγενική τους χειρονομία προς τον 

σύλλογο μας και τον χώρο που εκπροσωπούμε. Η συγκεκριμένη πράξη υποστήριξης και παραδειγματισμού 

http://www.kcci.gr/
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από τον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης μας, αποτελεί καλή πρακτική που ελπίζουμε να βρει και άλλους 

μιμητές.  

Επιστολή με θέμα τις απορρίψεις επενδυτικών σχεδίων του προγράμματος Leader  

Το Επιμελητήριο Καβάλας απέστειλε στους αρμόδιους φορείς την παρακάτω επιστολή με θέμα απορρίψεις 
επενδυτικών σχεδίων του προγράμματος Leader. 

«Κατά την εξέταση των  ενδικοφανών προσφυγών των  δυνητικών δικαιούχων του Τοπικού Προγράμματος  
Καβάλας σε  13 περιπτώσεις   συνολικά για τις οποίες κατατέθηκαν ενστάσεις και σε 22 απορριπτικές περι-
πτώσεις συνολικά από 33,  διαπιστώθηκαν ως αιτίες απόρριψης αφ΄ ενός  η έλλειψη πιστοποιητικού βαρών 
κατά την υποβολή και αφ΄ ετέρου  σε αρκετές απ΄ αυτές  και η έλλειψη  πιστοποιητικών  βεβαιώσεων χρή-
σεων γης. 

Σε  όλες αυτές τίς περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκαν τα εν λόγω πιστοποιητικά  κατά την 
υποβολή της αίτησης ή και μετά κατά την  υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων,  με ημερομηνία προ-
γενέστερη της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας (φυσικός φάκελος) και έως την καταληκτική ημερο-
μηνία της πρόσκλησης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις  προσκομίσθηκαν τα εν λόγω πιστοποιητικά  με ημερο-
μηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Με δεδομένο ότι κατά την ένταξη των 
επενδυτικών σχεδίων επανεξετάζεται, με ποινή απένταξης, όπως αναγράφεται σε όλες τις σχετικές προσκλή-
σεις LEADER,  το ιδιοκτησιακό καθεστώς όλων των ακινήτων επί των οποίων θα υλοποιηθούν οι επενδύσεις,  
(πιστοποιητικά μετεγγραφής, βαρών και διεκδικήσεων),   ζητήθηκε από τις οικείες Αναπτυξιακές, σε πολλές 
περιπτώσεις αξιολόγησης των τοπικών προγραμμάτων,  από την ΕΥΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ του ΠΑΑ, η δυνατότητα να 
δεχθούν οι εν λόγω επιτροπές αξιολόγησης των αντίστοιχων τοπικών προγραμμάτων  τα Πιστοποιητικά αυτά, 
έστω και με μεταγενέστερη ημερομηνία.  

Οι απαντήσεις της Υπηρεσίας του ΠΑΑ (ΕΥΕ Εφαρμογής) απέκλεισε στο σύνολο των ανάλογων αιτημάτων 
(Αναπτυξιακή Ροδόπη, Αναπτυξιακή Καβάλας, Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου κ.λπ.)  αυτήν την δυνατότητα,   ε-
φόσον θεωρήθηκε ότι η ανωτέρω έλλειψη κατά τον διαγωνισμό αποτελούσε κριτήριο αποκλεισμού των σχε-
τικών αιτήσεων. 

Το αποτέλεσμα αυτών των τυπικών ελλείψεων είναι,  να έχουν αποκλεισθεί περίπου 300 επενδυτικά σχέδια, 
σε 25 τοπικά προγράμματα που έχουν ολοκληρώσει την αξιολόγηση τους από τα 50 συνολικά,  σε περιοχές 
της υπαίθρου, όταν σ΄ αυτήν την δύσκολη συγκυρία λόγω της υγειονομικής κρίσης  με τέτοιες πρακτικές οι 
αρνητικές επιπτώσεις στις Αγροτικές περιοχές της Χώρας ενισχύονται παρά αντιμετωπίζονται  

Με βάση την ουσία των  εν λόγω πιστοποιητικών κυρίως  βαρών,  που τεκμηριώνουν  ότι δεν υφίστανται 
βάρη επι του οικοπέδου κατά την εκδίκαση των ενστάσεων, όπως επίσης ότι  τα εν λόγω πιστοποιητικά θα 
ανέφεραν  το γεγονός των βαρών που θα υπήρχαν σε προγενέστερο χρόνο και την όποια ρύθμιση η απαλοιφή 
αυτών,  παρακαλούμε όπως λειτουργήσετε θεραπευτικά και γίνουν αποδεκτά τα εν λόγω μεταχρονολογη-
μένα του διαγωνισμού πιστοποιητικά βαρών όπως και αυτά των οικείων βεβαιώσεων χρήσεως γης που σε 
διαφορετική περίπτωση δεν θα καθίστατο δυνατή η κατασκευή ή η νομιμοποίηση των οικείων κτιρίων που 
θα στεγαστούν οι οικείες επενδύσεις και εν τέλει να ενταχθούν αυτά τα επενδυτικά σχέδια για συγχρηματο-
δότηση από τα τοπικά προγράμματα LEADER.  

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.» 

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

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

Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 

Εγκύκλιο με Aρ. πρωτ.: οικ. 61591/2677/31.12.2019 εξέδωσε το υπουργείο εργασίας σχετικά με την επιμόρ-
φωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ 
και Γ΄ κατηγορίας. Με την εγκύκλιο και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπό-
μενων στην 39278/1823/25.7.2018 Υπουργική Απόφαση. Η εγκύκλιος αναφέρεται αναλυτικά στην επιμόρ-
φωση εργοδοτών, τη διαδικασία έγκρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων και την τήρηση διαδικασιών. 

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες 
επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού 
ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επι-
μορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλ-
ληλα προσόντα. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων 
τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ κατηγορίας. 

Ειδικότερα, τα σεμινάρια  κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε: 

Β’ Κατηγορίας: για όσους πληρούν τις  απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών και δω-
ρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας, με πληρωμένο το τέλος ΓΕΜΗ του 2020, και  100€ για τα μη 
μέλη.  

Γ’ Κατηγορίας: για εργοδότες που οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, διάρκειας 
10 ωρών  και είναι δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, 
τέλος ΓΕΜΗ του 2020, ενώ έχει κόστος 50€ για τα μη μέλη.  

Με την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση λαμβάνει προσωρινό πρωτόκολλο από το Επιμελητήριο Καβάλας 
προκειμένου να είναι καλυμμένο σε πιθανό έλεγχο έως ότου υλοποιηθεί το πρόγραμμα. 

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

Για περισσότερες πληροφορίες  παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Καβάλας, τηλ. 2510 222212 
κα Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και κα. Μαρία Αρβανιτάκη (εσωτ. 20), και στο info@chamberofkavala.gr 

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων-
Νέες προδιαγραφές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network  σας ενημερώνει ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών  έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο 
το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  
Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
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Αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακι-
νούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαρο-
πλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Είναι πρόγραμμα  κατάρτισης απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ελάχιστη 
διάρκεια: 10 ώρες.   

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

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και 
την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. 

Κόστος συμμετοχής για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά, τέλος ΓΕΜΗ του 2020,  για το τρέχον 
έτος είναι  

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

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

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμέ-
νου να αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα 
των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.  

Περισσότερες πληροφορίες, τηλ. επικοινωνίας 2510 222212,  κα. Σούζη Μαυρομμάτη  (εσωτ. 4), κα. Μαρία 
Αρβανιτάκη (εσωτ. 20) και στο info@chamberofkavala.gr 

Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο 
της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι η Ελληνική Ένωση Βιομηχανίας Ψύχους, στο πλαίσιο του έρ-
γου με τίτλο Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας, 
έχει ξεκινήσει  την συλλογή των αιτήσεων συμμετοχής στα 4 εκπαιδευτικά αντικείμενα. 

Το έργο αφορά στην επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση 1200 εργαζομένων του κλάδου και όχι μόνο, 
σε όλη τη χώρα, σε 4 εκπαιδευτικά αντικείμενα, τα οποία είναι: 

1. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – 80 ωρών 

2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης – 80 ωρών 

3. Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών – Διαλογέων – 80 ωρών 

4. Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Ειδικότητα 8: Ειδικές εργασίες ανύψωσης - Περονοφόρα) 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
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Η αναλυτική πρόσκληση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, έχουν  δημοσιευτεί στην ιστοσε-
λίδα της Ένωσης (http://www.cold.org.gr/) και οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προ-
γράμματα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την εξάντληση των 1200 θέσεων. (Προς διευκό-
λυνση, τα επισυνάπτουμε και στην παρούσα επικοινωνία). 

Η Ένωση, έχοντας κατανοήσει τις ανάγκες του κλάδου, προσπαθεί να προσφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη 
στα μέλη της και όχι μόνο, γι’ αυτό και σας καλεί να ενημερώσετε της επιχειρήσεις μέλη σας καθώς και τους 
άμεσα ενδιαφερόμενους από το περιβάλλον σας, να δηλώσουν συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Με την συμμετοχή τους σε αυτά, οι εργαζόμενοι θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη μεταξύ των οποίων 
είναι η: 

 βελτίωση των προσωπικών τους δεξιοτήτων 

 λήψη αναγνωρισμένων πιστοποιητικών από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά 

 λήψη εκπαιδευτικού επιδόματος (5 ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης) 

 

Οποιοσδήποτε χρειαστεί επιπλέον διευκρινίσεις και πληροφορίες για την συμμετοχή του στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα ή/και για τον τρόπο υποβολής της αίτησης του, παρακαλώ,  για την παραπομπή του στην γραμ-
ματεία της ένωσης κα. Κομνηνού Ευαγγελία, στα τηλέφωνα της Ένωσης, 2103469606. 

Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 
 

Δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικό-
τητα» και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού 
προϋπολογισμού 500 εκατ. €, υπέγραψε την  Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης. 

Πρόκειται για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επι-
χειρήσεις». Συγκεκριμένα: 

1η Προκήρυξη : «Γενική Επιχειρηματικότητα» 

 Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ανέρχεται στα 350 εκατ. € εκ των οποίων 140 εκατ. € προέρχονται 
από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 210 εκατ. € αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορο-
λογικής απαλλαγής. 

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικρά-
τεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεται-
ρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων. 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι: 

1. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 € 
2. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 250.000 € 
3. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 € 
4. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 € 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.cold.org.gr/
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5. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές 
Εταιρικές Συμπράξεις στο ποσό των 50.000 €. 

2η Προκήρυξη : «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»  

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150 εκατ. € εκ των οποίων 140 εκατ. € προέρχονται από τον Προϋπολογι-
σμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 10 εκατ. € αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. 
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργα-
σιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθε-
στώς ενίσχυσης είναι: 

1. για μικρές επιχειρήσεις το ποσό των 150.000 € 
2. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000 €. 

Συνολικά, θα διατεθούν 500 εκατ. € για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, της αγοράς και της ελληνικής οικο-
νομίας με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της οικονομίας μας. 

Επίσης, δυνάμει της υπ’ αρ. 88642/26.08.2020 (Β΄3539) ΚΥΑ, που πρόσφατα υπεγράφη, το ποσό ενίσχυσης 
για επενδυτικά σχέδια των ανωτέρω δύο δράσεων στον πρωτογενή τομέα, αυξήθηκε και δύναται να υπερ-
βαίνει πλέον τις 500.000 ευρώ. 

Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια 

Ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία θα 
περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενι-
σχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή 
θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 2/10/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 

 
Επιχειρηματική χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) από το Ε-

θνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

Παροχή επιχειρηματικών δανείων με ευνοϊκό επιτόκιο (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού ή/και επενδυτικού 
σκοπού), που θα χρηματοδοτήσουν επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, σε πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

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

 
 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3535
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4350
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Κέντρα ικανοτήτων 

Ενίσχυση ολοκληρωμένων σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρα Ικανοτήτων, τα οποία διαθέτουν 
την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε 
τομείς της ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/ καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων 
καθώς και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: από 24/6/2020 έως 29/9/2020 (ώρα 16:00) 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016-Επιδότηση, φοροαπαλλαγή ή /και leasing, με ποσοστά 
που φτάνουν το 55% του προϋπολογισμού 

Ανακοινώθηκε η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μι-
κρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτή-
σεων την 21η Μαΐου 2020 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 31η Ιουλίου 2020. 

Παράλληλα ανακοινώθηκε και η 4η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» 
του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων την 21η Μα-
ΐου 2020 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 31η Ιουλίου 2020. 

Σε ισχύ παραμένει η 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλι-
σμού». Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς 
είναι η 25η Φεβρουαρίου 2019. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχε-
δίων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2020 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος. 

Στα πλαίσια των προκηρύξεων, προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενι-
σχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. 

Συνολικός Προϋπολογισμός 

 Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων: Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 140.000.000 ευρώ που αφο-
ρούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδό-
τησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημο-
σίων Επενδύσεων και τα 10.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. 

 Γενική Επιχειρηματικότητα: Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται 
σε 350.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 140.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επι-
χορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουρ-
γούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 
210.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής 

 Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού : Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος 
ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=4876
https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/4h_prokirixi_ge_210520.pdf
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Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 
Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελ-
τιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονι-
σμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 20/2/2019 - 30/11/2020, και ώρα 17:00 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων 
Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 7/9/2020 - 6/11/2020, ώρα 17:00 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 
Εγγυήσεις νέων δάνειων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 

Χορήγηση τραπεζικών δανείων κεφαλαίου κίνησης με εγγύηση από το κράτος έως 80% για κάθε δάνειο σε 
επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της παν-
δημίας του COVID-19 και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 3/6/2020 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Μονοταμειακό πρόγραμμα - υπ αριθ. 01- Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων 
έργων στο πλαίσιο της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής 

συνοχής» του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας και θάλασσας 2014-2020 (για 
παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, με την εφαρμογή της Τοπικής Ανάπτυξης με 
την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ – CLLD), το ΕΤΘΑ δύναται να χρηματοδοτήσει Δημόσιες 
επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης. 

Δύναται να υποβληθούν προτάσεις/δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη 
της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της 
περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το ΕΤΘΑ, ενδεικτικά, δύναται να χρηματοδοτήσει: 

 Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας / υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη 
των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί η διαχείρισή τους σε 
τοπικό επίπεδο. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4214
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4916
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4842
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 Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (θαλάσσια πάρκα, καταδυτικά κέ-
ντρα, παρατηρητήρια θαλάσσιου περιβάλλοντος, υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιο-
χών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού κ.α.). 

 Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές (αποκατά-
σταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση, βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, δημιουργία χώ-
ρων πρασίνου κ.α.). 

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Οι δράσεις δύναται να εφαρμοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης Leader Αλιείας  του Τοπικού Προ-
γράμματος CLLD/LEADER ήτοι  Δ.Ε. Καβάλας, 

 Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr από 
την 09 Ιουλίου 2020, ώρα 14:00 έως, αποκλειστικά, την 30 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 14:00. 

 Ημερομηνία υποβολής της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολο-
γητικών/εγγράφων, στην Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 
Ο.Τ.Α.: 14/10/2020 

 Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις ο-
ποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ. 

Πολυταμειακό πρόγραμμα - υπ αριθ. 01- Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων 
στο πλαίσιο της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» 

του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας και θάλασσας 2014-2020 (για παρεμβάσεις 
δημοσίου χαρακτήρα). 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, με την εφαρμογή της Τοπικής Ανάπτυξης με 
την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ – CLLD), το ΕΤΘΑ δύναται να χρηματοδοτήσει Δημόσιες 
επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης. 

Δύναται να υποβληθούν προτάσεις/δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη 
της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της 
περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το ΕΤΘΑ, ενδεικτικά, δύναται να χρηματοδοτήσει: 

 Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας / υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη 
των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί η διαχείρισή τους σε 
τοπικό επίπεδο. 

 Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (θαλάσσια πάρκα, καταδυτικά κέ-
ντρα, παρατηρητήρια θαλάσσιου περιβάλλοντος, υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιο-
χών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού κ.α.). 

 Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές (αποκατά-
σταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση, βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, δημιουργία χώ-
ρων πρασίνου κ.α.). 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://logon.ops.gr/
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Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Οι δράσεις δύναται να εφαρμοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης Leader Αλιείας  του Τοπικού Προ-
γράμματος CLLD/LEADER Ν. Καβάλας, ήτοι ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ( Δ.Κ. Κεραμωτής, Τ.Κ. Αγιάσμα-
τος, Τ.Κ. Νέας Καρυάς, Τ.Κ. Πηγών, Τ.Κ. Ερατεινού, Τ.Κ. Πετροπηγής, Τ.Κ Ποντολιβάδου , Τ.Κ Χρυσοχωρίου,) 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Δ. Κ. Νέας Περάμου, Τ.Κ Αγίου Ανδρέου, Τ.Κ. Ελαιοχωρίου, Τ.Κ. Ελευθερών, Τ.Κ. Μυρτο-
φύτου, Τ.Κ. Νέας Ηρακλίτσης, Τ.Κ. Φωλεάς, Τ.Κ. Ακροποτάμου, Τ.Κ.  Γαληψού, Τ.Κ. Καριανής, Τ.Κ. Ορφανίου, 
Τ.Κ.  Οφρυνίου ) 

 Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr από 
την 09 Ιουλίου 2020, ώρα 14:00 έως, αποκλειστικά, την 30 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 14:00. 

 Ημερομηνία υποβολής της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολο-
γητικών/εγγράφων, στην Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 
Ο.Τ.Α.: 14/10/2020 

 Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις ο-
ποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ. 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές 
συναλλαγές», 12 έως τις 16 Οκτωβρίου 2020 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enter-
prise Europe Network, σας ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) 
σας προσκαλεί στο ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικό σεμινάριο «Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές 
συναλλαγές» με θέματα που αφορούν στις εξαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις του Covid-19, 
που θα διοργανώσει διαδικτυακά από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου 2020. 

Τo σεμινάριο αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς σεμιναρίων για εξαγωγές που πραγματοποιούνται στο πλαί-
σιο του Προγράμματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Advise for 
Small Businesses) που υλοποιεί η EBRD στην Ελλάδα και με χρηματοδότηση από την Ελληνική Δημοκρατία. 
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ (με ετήσιο κύκλο 
εργασιών μέχρι €50 εκατομμύρια ή με σύνολο ενεργητικού μικρότερο των €43 εκατομμυρίων και αριθμό ερ-
γαζομένων μέχρι 250 άτομα). 

 Στο σεμινάριο, η παράδοση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα από τον Jon Walden, Principal Consultant, Cus-
toms, Export Competitiveness and Trade Facilitation της Crown Agents, εξωτερικό συνεργάτη της EBRD για 
την κατάρτιση στις εξαγωγές με τεράστια εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης. 

 Το σεμινάριο περιλαμβάνει 5 modules διάρκειας 3 ωρών το καθένα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν ως ε-
ξής: 

 12 Οκτωβρίου 2020, 15:00 – 18:00| Module 1: Exporting Principles, Covid-19 implications 

 13 Οκτωβρίου 2020, 15:00 – 18:00| Module 2: Incoterms 2020 

 14 Οκτωβρίου 2020, 15:00 – 18:00| Module 3: Shipping, Customs, Insurance 

 15 Οκτωβρίου 2020, 15:00 – 18:00| Module 4: Export Credit Control, Payment Systems 

 16 Οκτωβρίου 2020, 15:00 – 18:00|Module 5: Letters of credit 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://logon.ops.gr/
http://www.ebrd.com/knowhow/greece
http://www.ebrd.com/knowhow/greece
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 Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται η δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες επιθυμούν, να προ-
γραμματίσουν μία ατομική συμβουλευτική συνεδρία με τον εισηγητή της Crown Agents, για να εξασφαλιστεί 
η μεταφορά γνώσης στην επιχείρηση. 

Η παρακολούθηση θα είναι δωρεάν για τις επιχειρήσεις. Η συμμετοχή περιορίζεται σε ένα μόνο εκπρόσωπο 
ανά επιχείρηση. 

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να αποστείλουν μέχρι και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 
2020 αίτηση συμμετοχής στο email stachtov@ebrd.com. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοι-
νωνήσετε με το τηλ. 2314438541 κα. Βανέσσα Στάχτου. 

 myAADElive: Απόδοση ΑΦΜ και έναρξη εργασιών μέσω βιντεοκλήσης  

Με τη νέα απόφαση Α 1188/2020 της ΑΑΔΕ τροποποιείται η ΠΟΛ.1006/2013 «Διαδικασία και δικαιολογητικά 
Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Δια-
κοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» ως ακολούθως: Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 της 
ΠΟΛ 1006/2013 αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Οι δηλώσεις της πα-
ρούσας, συμπληρώνονται και υποβάλλονται εις απλούν, από το φορολογούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του 
με την επίδειξή του, κατά περίπτωση, στοιχείου ταυτότητας στον υπάλληλο του Τμήματος ή του Γραφείου 
Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. ή αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στον υπάλληλο του Τμήματος ΙΓ - Υπηρεσίας myAADElive της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Δι-
εύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), εφόσον ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, επιλέξει την εγ-
γραφή ή και έναρξη στο φορολογικό Μητρώο με τη διαδικασία αυτή. Ο φορολογούμενος φυσικό πρόσωπο 
που επιλέγει την υπηρεσία myAADElive για να λάβει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή να προβεί σε Έναρξη 
Εργασιών, επικοινωνεί με τη Φορολογική Διοίκηση κατόπιν ραντεβού μέσω βιντεοκλήσης. Η συνομιλία βι-
ντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης, για λόγους απόδειξης του 
ελέγχου ταυτοπροσωπίας.».  

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.taxheaven.gr/news/50222/myaadelive-apodosh-afm-kai-enarxh-
ergasiwn-mesw-binteoklhshs  

Ποιες επιχειρήσεις μένουν κλειστές έως το τις 30.9.2020 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3952/15.9.2020_ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.56344 η ΚΥΑ με την οποία επιβάλλεται το 
μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνά-
θροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομά-
δων, θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και 
άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από την 16η.9.2020 έως 
και τις 30η.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού . Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο 
σύνολο της Επικράτειας, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

1. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: 

α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 
(ΚΑΔ 88.10.10) και β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11),γ) 
τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.13),δ) τις υπηρεσίες επί-
σκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.14) και ε) τις υπηρεσίες που παρέχο-
νται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων [ΚΑΔ 8810]. 

2. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού (ΚΑΔ 92.00.11.00). 

3. Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης (ΚΑΔ 92.00.11.02). 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:stachtov@ebrd.com
https://www.taxheaven.gr/news/50222/myaadelive-apodosh-afm-kai-enarxh-ergasiwn-mesw-binteoklhshs
https://www.taxheaven.gr/news/50222/myaadelive-apodosh-afm-kai-enarxh-ergasiwn-mesw-binteoklhshs
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4. Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04). 

5. Υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 82.30.12.00) και υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών 
χώρων (ΚΑΔ 82.30.12.01). 

6. Υπαίθριες οργανωμένες αγορές του ν. 4497/2017 (Α' 171) και συγκεκριμένα τις υπαίθριες οργανωμένες 
αγορές: α) του άρθρου 37 και β) του άρθρου 38: λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυ-
μάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ 4782), λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ 4789) και άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων υπαίθριων πά-
γκων ή αγορών (ΚΑΔ 47.99.0000). 

7. Κυλικεία δημοτικών Κ.Α.Π.Η. (ΚΑΔ 56.10.19.07). 

Δεν απαγορεύεται, κατά το χρονικό διάστημα από  16.9.2020 έως και 30.9.2020, η διενέργεια εργασιών 
χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που προαναφέρονται. 

Αναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων. 

Αναστολή διεξαγωγής θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής. 

Προσωρινή απαγόρευση πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων. 

Ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων: α) των περι-
φερειών Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β) των περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης, 
Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας και Τρικάλων και γ) των δήμων Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Κω, Πάρου 
και Αντιπάρου απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η απαγό-
ρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, 
παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30 και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21 συμπεριλαμβανομένων και 
των οκταψήφιων αριθμών αυτών, καθώς και εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων 
και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 
93.29.19.01. 

Επιτρέπεται μόνο η διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take 
away), τηρουμένης της απόστασης ενάμιση μέτρου μεταξύ των πελατών και εξαιρουμένης πάντως της παρο-
χής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημάτων που ασκούν τις δραστηριότητες που αφορούν 
στους ΚΑΔ της συγκεκριμένης απόφασης. 

Στην απόφαση περιλαμβάνονται και οι όμοιες δραστηριότητες που παρέχονται εντός των τουριστικών κατα-
λυμάτων. 

Σε περίπτωση παράβασης το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας από τρεις ημέρες μέχρι 
και 20 ημέρες. 

Ποιες επιχειρήσεις θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού και για τον μήνα Ιούλιο - Έως 
25.9.2020 οι αιτήσεις 

Δημοσιεύθηκε η απόφαση ΓΔΟΥ 217 /2020 με την οποία καθορίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων και οι λοιπές 
προϋποθέσεις για την χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού μηνός Ιουλίου 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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 534 Ευρώ θα λάβουν οι επιχειρήσεις με τους εξής ΚΑΔ : 

 56.10.19.07  Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο σε ΑΕΙ 

 88.10 Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: τις 
υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 
(88.10.10),τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (88.10.11),τις υπηρεσίες ε-
παγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (88.10.13),τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υ-
ποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (88.10.14), τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτρο-
φείων 

 92.00.11.00 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού 

 92.00.11.02  Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης 

 93.29.19.04 Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού) 

 300 ευρώ θα λάβουν οι επιχειρήσεις με τους εξής ΚΑΔ : 

 56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)  

56.29.20.05 Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφο-
ρούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) 

 Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 
2020  

Μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επίσπευση της εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων 
οφειλών σε παρόχους υγείας  

Ενεργοποιήθηκε, για πρώτη φορά, στον e-ΕΦΚΑ η νέα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα που απευθύνεται στους πα-
ρόχους υγείας με οφειλές από τους τέως Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. H πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται 
μέσω του δικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ με τη χρήση των κωδικών taxis και οι ενδιαφερόμενοι καταχωρούν 
στη συνέχεια τον αριθμό λογαριασμού, την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), καθώς και τα ποσά 
με τα στοιχεία των ήδη εκδοθέντων παραστατικών. Για την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού οι ενδιαφερόμε-
νοι έχουν αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση. Μετά την 
επιτυχή υποβολή της αίτησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-E.Φ.Κ.Α. διενεργούν τους νόμιμους ελέγχους και 
διασταυρώσεις των στοιχείων και αναρτούν στην πλατφόρμα τα τελικά εγκεκριμένα από την υπηρεσία ποσά. 
Στο τελικό στάδιο οι πάροχοι καλούνται να συμφωνήσουν με τα ποσά που έχουν αναρτηθεί και δρομολογεί-
ται η πληρωμή τους. Με τη χρήση της νέας πλατφόρμας θα επισπευσθεί σημαντικά ο χρόνος εκκαθάρισης 
επιλύοντας ένα χρόνιο πρόβλημα που στερούσε πολύτιμη ρευστότητα από παρόχους και επαγγελματίες του 
χώρου της υγείας. 

Έργο ΚΕΕ με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών 
Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα  

H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποί-
ηση της Πράξης: «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 
5034827, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 7557/2553/A3/20-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΗΛ0465ΧΙ8-Φ52) ό-
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πως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 1062/Β3/212/21-2-2019 (ΑΔΑ: 6ΟΙΑ465ΧΙ8-ΘΤ1) όμοια Από-
φαση Ένταξης. Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρ-
τισης και πιστοποίησης 15.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικο-
νομίας, (αποκλείονται οι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα 
τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ). Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
και από εθνικούς πόρους. Το έργο απευθύνεται σε 15.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των πα-
ραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα 
ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απα-
σχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασια-
κών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Βασικός στόχος της 
πράξης είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων μέσω της συμβουλευτικής, κα-
τάρτισης, και πιστοποίησης σε όλες τις περιφέρειες (13) της Ελλάδας: Αττική, Νότιο Αιγαίο, Ανατολική Μακε-
δονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα. Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης 
(θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρα-
τήσεων. Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 100 Ώρες Κατάρτισης χ 5,00 € = 500,00 €. Κάθε ενδιαφε-
ρόμενος/η έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια. Τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά αναρτώνται ψηφιακά, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης των δυνητικά ωφελούμενων, στην 
ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα http://109.uhc.gr, από τις 12 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00:00 
μέχρι συμπλήρωσης του πλήθους των 15.000 ωφελούμενων και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 12 μηνών 
από την αρχική δημοσίευσή της. 

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων στις 
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών έως την 30η.4.2021  

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 3612/ 31.8.2020) η απόφαση Α.1200/28.08.2020 για την παράταση και αναστολή 
είσπραξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προ-
θεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19. Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει :  

1. Αναστέλλεται μέχρι και τις 30/04/2021 η είσπραξη των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 
(Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο 
των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού COVID-19, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 
90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α 104), και του ν. 4690/2020 (Α 104).  

Μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και 
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα για τις 
οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής αυτών με τις διατάξεις του προηγούμενου εδα-
φίου.  

2. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της ανα-
στολής.  

Δείτε την απόφαση δημοσιευμένη στο ΦΕΚ. 

http://www.kcci.gr/
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Οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ 
ΕΑΑΔΗΣΥ  

Σε συνέχεια της ενημερώσεις μας από την Κ.Ε.Ε.Ε. καλούμαστε να σας ενημερώσουμε με διευκρινιστικό έγ-
γραφο του Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) με θέμα «Οδηγίες προς τις ανα-
θέτουσες αρχές , τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς για τον τρόπο υπολογισμού , παρα-
κράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ».  

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε συνημμένο το έγγραφο: https://www.hsppa.gr/in-
dex.php/slider-enimerosi-nomoi?types[0]=1&types[1]=2&tag_list_language_filter=el-GR 

71.332 επιταγές κοινωνικού τουρισμού ΟΑΕΔ ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά 
καταλύματα τον Αύγουστο, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχής  

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ (0.1.09.2020) Αριθμός-ρεκόρ ενεργοποιημένων επιταγών κοινωνικού 
τουρισμού του ΟΑΕΔ σημειώθηκε τον Αύγουστο. Συνολικά, από την 1η Αυγούστου μέχρι και τις 31 Αυγούστου 
ενεργοποιήθηκαν 71.332 επιταγές σε τουριστικά καταλύματα και 8.718 επιταγές ακτοπλοϊκής μετακίνησης. 
Συγκεκριμένα, 51.363 επιταγές του βελτιωμένου και ενισχυμένου Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 
2020-21 που ξεκίνησε την 1η Αυγούστου, καθώς και 19.969 επιταγές του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρι-
σμού 2019-20 που παρατάθηκε έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα. 
Επισημαίνεται ότι τον Αύγουστο του 2019 είχαν ενεργοποιηθεί 19.129 επιταγές κοινωνικού τουρισμού σε 
τουριστικά καταλύματα της χώρας. Επιπλέον, ενεργοποιήθηκαν 20.068 επιταγές του Προγράμματος Κοινω-
νικού Τουρισμού 2019-20 κατά το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου 2020. Δηλαδή, τους καλοκαιρινούς μήνες πήγαν 
διακοπές συνολικά 91.400 δικαιούχοι και ωφελούμενοι κοινωνικού τουρισμού. Για αναλυτικές πληροφορίες, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, καθώς και πλήρεις οδηγίες για τη διαδικασία ενεργο-
ποίησης των επιταγών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos  

Οριστικοί πίνακες κατάταξης 3.400 ωφελούμενων του νέου Προγράμματος Ψηφιακής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΑΕΔ - Google Ελλάδας 

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των ωφελούμενων, ε-
πιλαχόντων και αποκλειομένων του διαδικτυακού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ενίσχυση 
Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (Digital Marketing) στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr  

Η κατάρτιση των οριστικών πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προβλε-
πόμενα κριτήρια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων. 

Σημειώνεται ότι το ενδιαφέρον των νέων ανέργων για το καινοτόμο πρόγραμμα ήταν πολύ μεγάλο, καθώς 
υποβλήθηκαν περισσότερες από πέντε χιλιάδες (5.000) αιτήσεις μέσα σε έξι (6) μέρες, με αποτέλεσμα να 
υπερκαλυφθούν οι προσφερόμενες θέσεις και να «κλείσει» η ηλεκτρονική πλατφόρμα συμμετοχής σε μία 
εβδομάδα. Ανταποκρινόμενοι στην τεράστια ζήτηση, ο ΟΑΕΔ και η Google Ελλάδας αποφάσισαν την αύξηση 
του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων ψηφιακής κατάρτισης από τρεις χιλιάδες (3.000) σε 
τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (3.400).   

Ο ΟΑΕΔ θα αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στους ωφελούμενους του προγράμματος 
με αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εγγραφής τους στην διαδικτυακή πλατφόρμα της Google και άλλες χρή-
σιμες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το πρόγραμμα στοχεύει 

στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος, την επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων και την ενί-
σχυση της ψηφιακής οικονομίας.  
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Οι ωφελούμενοι  θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, παρακολουθώντας 
εβδομήντα πέντε (75) ώρες κατάρτισης και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβουν πιστοποιη-
τικό παρακολούθησης από την Google και τον ΟΑΕΔ.  

Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης, θα έχουν τη δυνατότητα συμ-
μετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, διάρκειας έξι (6) μηνών σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα για πέντε χιλιάδες (5.000) ανέργους. Όσοι επιλεγούν στο πρόγραμμα εργασια-
κής εμπειρίας θα λάβουν 550 ευρώ (καθαρά) για είκοσι δύο (22) ημέρες τον μήνα και έξι (6) ώρες την ημέρα. 
Η δαπάνη του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 16.500.000 € 
και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα του ΟΑΕΔ έτους 2020 

Αύριο, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 08:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτή-
σεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ έτους 2020, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη 
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00. Σημειώνεται ότι φέτος ξεκινάει η διαδικασία νωρίτερα από κάθε 
άλλη χρονιά.  

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους 
κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-oaed  

Συγκεκριμένα η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα 
ΟΑΕΔ.   

Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.  

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 508,20 € έως 1.016,40 € και καταβάλλεται εφά-
παξ στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου κάθε έτους.  

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλ-
ματα: Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινο-
συλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού - μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μι-
σθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών 
μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματο-
γράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού 
και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου - κινηματογράφου, του χο-
ρευτή - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού απασχο-
λούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών 
σωματείων. 

Δικαιούχοι είναι επίσης και οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 
10/9/2020, που κατά το έτος 2019 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέ-
σεις για τη λήψη του βοηθήματος έτους 2020, εφόσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επι-
κουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 €.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-oaed
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Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2020 και μετά, ανεξάρτητα από το 
ποσό της σύνταξής τους, καθώς και όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους 
θητεία από 11/9/2020 και μετά, εφόσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις. 

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται μέσω του ατομικού λογαριασμού eServices του ΟΑΕΔ.  

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2020 ανά επάγγελμα 

ΚΛΑΔΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Ημερομίσθια 2019 
ΠΟΣΟ € 

Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί 95-210 752,14 

Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες 50-210 711,48 

Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες 50-240 711,48 

Καπνεργάτες 50-210 711,48 

Μουσικοί - μέλη του οικείου επαγγελματικού σωμα-
τείου 

50-210 508,20 

Υποδηματεργάτες 50-210 508,20 

Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 50-230 711,48 

Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, 
γεωτρητικών μηχανημάτων 

70-210 508,20 

Ηθοποιοί 50-210 508,20 

Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης 50-210 508,20 

Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου 50-210 508,20 

Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου 50-210 508,20 

Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου 50-210 508,20 

Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου 
75 και όχι άνω των 
50 από 1/10 -31/12 

508,20 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Σμυριδεργάτες 50-240 1.016,40 

Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου 50-210 508,20 

Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγ-
γελματικών σωματείων  

50-210 508,20 

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστι-
κές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιο-
επαγγελματικών σωματείων   

50-210 508,20 

Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα δικαιολο-
γητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.oaed.gr/eidiko-epochiko-boethema  

9.200 επιταγές μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιδότηση εργασίας με 
επιχορήγηση 80% για επιχειρήσεις και κατώτατο μισθό 830 € για ανέργους 

Από την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για 9.200 νέες θέσεις 
εργασίας με κατώτατο μισθό 830 € και επιδότηση 80% (ανώτατο όριο τα 830 € μηνιαία) για την πρόσληψη 
επιδοτούμενων ανέργων όλων των ηλικιών, στο πλαίσιο του αναβαθμισμένου και ενισχυμένου «Προγράμ-
ματος μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιχορήγηση εργασίας μέσω της επιταγής επανένταξης στην 
αγορά εργασίας». 

Δηλαδή, για κάθε πρόσληψη, το ελάχιστο ποσό της επιχορήγησης των εργοδοτών ανέρχεται σε 826 € μηνιαία 
και σε 11.564 € ετήσια. 

Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν επιδοτούμενους 
ανέργους με «επιταγές επανένταξης» σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι τακτι-
κής επιδότησης στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησής τους, καθώς και στους επι-
δοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, που αποφασίζουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επι-
ταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». 

Στοχεύοντας στη βελτίωση της λειτουργίας, των κινήτρων και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος 
που είχε καλύψει μόνο 800 από τις 10.000 θέσεις από το 2017, η τροποποίηση του προγράμματος περιλαμ-
βάνει τις εξής αλλαγές: 

 

Καθορίζονται στα 830 ευρώ το μήνα οι ελάχιστες ακαθάριστες αποδοχές των ανέργων που προσλαμβάνονται 
(περίπου 700 € καθαρά) 

Αυξάνεται στο 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους η ανώτατη μηνιαία επιδότηση των επι-
χειρήσεων, έως τα 830 ευρώ. Δηλαδή, η ανώτατη επιδότηση για την πρόσληψη ενός επιδοτούμενου ανέργου 
υπερδιπλασιάζεται 

Αφαιρείται ο περιορισμός συμμετοχής σε εργοδότες που απασχολούν έως 10 άτομα, διευρύνοντας τη συμ-
μετοχή σε όλους τους εργοδότες, ανεξάρτητα από τον αριθμό  του προσωπικού τους 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.oaed.gr/eidiko-epochiko-boethema
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Αφαιρείται ο περιορισμός συμμετοχής σε επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους στους οποίους υπολείπο-
νται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότησης, διευρύνοντας τη συμμετοχή σε όλους τους επιδοτούμενους μακρο-
χρόνια ανέργους 

Απλουστεύεται και γίνεται ταχύτερη η διαδικασία αίτησης και πρόσληψης ανέργων για τις επιχειρήσεις 

Μετατρέπεται σε ηλεκτρονική η διαδικασία αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών για την είσπραξη της 
επιχορήγησης από τις επιχειρήσεις 

Καταργείται η 3μηνη δέσμευση για διατήρηση προσωπικού μετά το τέλος της 12μηνης επιχορήγησης. 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 71.293.000 € και καλύπτεται από πόρους του ΟΑΕΔ. 
Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα 
δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ 
www.oaed.gr  

Παράταση μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου για τις αιτήσεις στις 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ 

Παρατείνεται μέχρι την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την 
εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχο-
λικό έτος 2020-21, σε 32 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και αμειβόμενη πρακτική ά-
σκηση.  

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης 
TAXIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

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

Συγκεκριμένα η διαδρομή  είναι: gov.gr → Εκπαίδευση  → Εγγραφή σε σχολείο  → Εγγραφή σε Επαγγελματική 
Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1997-2004 και είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της 
Α΄ Τάξης Λυκείου. Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 
έτη (τέσσερα εξάμηνα). Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ: 

 Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση  

 Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 

 Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα 

 Δικαιούνται μέχρι 30 ημέρες σπουδαστική άδεια με αποδοχές 

 Δικαιούνται αναβολή στράτευσης 

 Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό 

 Έχουν πρόσβαση σε επίδομα στέγασης και σίτισης, εφόσον είναι δικαιούχοι. 

Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα 
στη χώρα μας, που βασίζεται στο διαχρονικά επιτυχημένο μοντέλο της Γερμανίας και συνδυάζει τη θεωρη-
τική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση (on-the-job-training) 
σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραί-
τητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.oaed.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed
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Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το 57% του συνόλου των αποφοίτων βρίσκουν 
εργασία στο αντικείμενό τους σε χρονικό διάστημα έως και 12 μήνες. Σε πολλές περιπτώσεις οι απόφοιτοι 
παραμένουν στις επιχειρήσεις στις οποίες ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, ενώ, όσοι βρίσκουν ερ-
γασία, συνεχίζουν να απασχολούνται στο ίδιο αντικείμενο τα επόμενα χρόνια σε ποσοστό που κυμαίνεται 
από 65% έως 70%. 

Τι είναι το Future Loading - Υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων καφεστίασης και 
φιλοξενίας με στόχο τα μηδενικά απόβλητα 

Το πρόγραμμα Future Loading είναι μια κοινωνική πρωτοβουλία που πραγματοποιεί η Coca-Cola στην Ελ-
λάδα μαζί με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και άλλες σημαντικές εταιρείες και οργανισμούς, στοχεύοντας στη στή-
ριξη των μικρών επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας (Ho.Re.Ca) μέσα από μια σειρά εργαλείων που 
τους βοηθούν να προσαρμοστούν στη νέα κανονικότητα. 

 Δηλώστε Συμμετοχή: www.bodossaki.gr/futureloading 

 Εργαλεία Προγράμματος που προσφέρονται δωρεάν στις επιχειρήσεις του προγράμματος: 

 1. Επανεκκίνηση & προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα - Εργαλεία: 

− Πιστοποίηση TÜV AUSTRIA CoVid Shield απότονφορέα TÜV AUSTRIA Hellas 
− Σεμινάρια για την εξυπηρέτηση πελατών από την Avocado Learning Experiences με την υποστήριξη της 
Coca-Cola Τρία Έψιλον και του προγράμματος Youth Empowered: The HoReCa Edition 
− Εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής & προστασίας από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) 
− Προσφορά της λειτουργίας ανέπαφου check in/check out σε μικρά ξενοδοχεία από τον Όμιλο Hotelbrain 
− Σεμινάριο από την Google για τις τάσεις του τουρισμού στη νέα περίοδο 

 2. Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού - Εργαλεία: 

− Εκπαίδευση στη χρήση social media, ψηφιακού marketing και ηλεκτρονικού εμπορίου από τo Found.ation 
με την υποστήριξη της Coca-Cola Τρία Έψιλον και του Youth Empowered: The HoReCa Edition 
− Δωρεάν λογισμικά και λύσεις αυτοματισμού και CRM, από την Pobuca με την υποστήριξη της Coca-Cola 
Τρία Έψιλον και του Youth Empowered: The HoReCa Edition 
− Σεμινάριο με τίτλο “Digital Marketing & Marketplaces in the new world” από το e-food 

 3. Διαφημιστική προβολή & προσέλκυση πελατών - Εργαλεία: 

− Παροχή on-line διαφημιστικού χώρου από το Αθηνόραμα 
− Σεμινάρια για το branding και την ανάλυση ανταγωνισμού από τον οργανισμό The People’s Trust με την 
υποστήριξη του Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη 
− Συμβουλευτικές υπηρεσίες και περιεχόμενο από τη Notice Content & Services (HO.RE.CA OPEN, FnB Daily) 
 
 4. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα – Εργαλεία: 
− Παροχή του Zero Waste Future οδηγού, σεμινάρια για τη διαχείριση απορριμμάτων, παροχή κάδων και 
λοιπού εξοπλισμού από τη ΜΚΟ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης 
− Πιστοποίηση και ένταξη στο 1ο δίκτυο Zero Waste HoReCa 
 
 Κριτήρια Ενταξης στο Πρόγραμμα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις: 
1. Να ανήκουν στον κλάδο καφεστίασης και φιλοξενίας και να λειτουργούν τα τελευταία 3 χρόνια 
2. Να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 500.000 ευρώ 
3. Να διαθέτουν προσωπικό 2 έως 25 άτομα 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.bodossaki.gr/futureloading/
http://www.bodossaki.gr/futureloading
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4. Να είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις (να μην ανήκουν σε κάποιον μεγαλύτερο όμιλο εταιρειών) 
5. Να έχουν τακτοποιημένες ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
6. Να τηρούν το πρότυπο HACCP σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων 

Σημειώνεται πως θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει χρονολογικής σειράς κατάθεσης των σχε-
τικών αιτήσεων, η αξιολόγηση των οποίων γίνεται από την εξειδικευμένη ομάδα Προγραμμάτων του Ιδρύ-
ματος Μποδοσάκη. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) : Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για 
την Απονομή Βραβείων Ελλήνων Εφευρετών  

Ο ΟΒΙ στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού 100 ετών από την πρώτη κατοχύρωση εφεύρεσης με Δίπλωμα 
Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκηρύσσει την 
4η Απονομή Βράβευσης Ελλήνων Εφευρετών. Ο ΟΒΙ προσκαλεί όλους τους εφευρέτες οι οποίοι είναι μό-
νιμοι κάτοικοι Ελλάδας και δραστηριοποιούνται σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Μικρομεσαίες Επι-
χειρήσεις (ΜμΕ), αλλά και ως ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα με κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες, να συμμε-
τέχουν στον διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι εφευρέτες θα πρέπει μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2020 να  συ-
μπληρώσουν και να καταθέσουν στον ΟΒΙ το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του έντυπο αιτήματος. Το έντυπο 
της αίτησης και σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.obi.gr. Διεύθυνση 
ΟΒΙ:  Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου. Αρμόδια υπάλληλος: Γιώτα Κατσούλα, Τ: 210 
6183619, Email: gkat@obi.gr 

Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανα-
κοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4711/20 (ΦΕΚ 145Α'/29-07-2020) "Απλούστευση πλαισίου άσκησης 
οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες δια-
τάξεις", στον οποίο ορίζεται νέα διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και σχετικές 
διατάξεις, τροποποιώντας τον νόμο 4056/12 "Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκατα-
στάσεις και άλλες διατάξεις" ο οποίος ισχύει κατά τα λοιπά. 

Τα άρθρα που αφορούν τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι τα εξής: Άρθρο 4: "Απλούστευση ίδρυσης και 
λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων" 

Άρθρο 16: "Σταυλικές εγκαταστάσεις" 

• Σύμφωνα με τα παραπάνω για την νόμιμη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων απαιτείται πλέον 
η έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή η έγκριση ίδρυσης και γνωστο-
ποίηση λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ, τα 
οποία αντικατέστησαν το άρθρο 6 του νόμου 4056/12. 

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης κατά την 
έναρξη ισχύος του νόμου 4711/20, υποχρεούνται μέχρι τις 31-12-2022 να λάβουν έγκριση ίδρυσης και έγκρι-
ση λειτουργίας ή να λάβουν έγκριση ίδρυσης και να προβούν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, κατά περίπτωση 
σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ. Φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια 
προέγκρισης εγκατάστασης μέχρι την έναρξη του νόμου 4711/20, πρέπει, σε συνεννόηση με την αρμόδια 
ΔΑΟΚ, να υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση έγκρισης ίδρυσης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σύμφωνα 
με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας προέγκρισης κτηνοτροφικής εγκατάστασης που 
υποβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4711/20 και δεν έχουν περατωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος 
του, εξετάζονται από την αρμόδια ΔΑΟΚ ως αιτήσεις χορήγησης έγκρισης ίδρυσης της κτηνοτροφικής εγκα-
τάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.obi.gr/
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Η μη κατοχή έγκρισης ίδρυσης και έγκρισης λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή έγκρισης ίδρυσης 
και γνωστοποίηση λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 
6Β και 6Γ, αποτελεί παράβαση και επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. 

Η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληρο-
φορίες στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας 2513503457 (ημέρες Τρίτη και Πέμπτη) και 2591022239 (ημέρες Δευτέ-
ρα, Τετάρτη και Παρασκευή). 

Οι πληττόμενοι από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2019 θα πληρώσουν με δόσεις 

Τρία μέτρα άμεσης ασφαλιστικής ελάφρυνσης για τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε περιοχές 
που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές προβλέπει εγκύκλιος την οποία εξέδωσε ο Υπουργός Εργασίας, 
Γιάννης Βρούτσης. Το «πακέτο» αυτών των παρεμβάσεων προβλέπει, κατά πρώτον, κεφαλαιοποίηση των 
ασφαλιστικών οφειλών που είχαν διαμορφωθεί παραμονές της φυσικής καταστροφής. Κατά δεύτερον, ανα-
στολή των τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες. Κατά τρίτον, προβλέπει ρύθμιση των υπό αναστολή εισφορών 
σε 12-24 δόσεις μετά τη λήξη της δίμηνης παράτασης. 

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος Βροϋτση προβλέπει : 

« Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα 
ασφαλιστικών εισφορών (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων)» 

«Αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του 
μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων 
τελών ή άλλων προσαυξήσεων)» «Εξόφληση των ανωτέρω εισφορών σε 12 -24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, 
αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή». 

Ποιες περιοχές υπάγονται στο «πακέτο» 

Οι περιοχές οι οποίες εντάσσονται στο προαναφερθέν τριπλό πακέτο μέτρων ασφαλιστικής ελάφρυνσης ε-
πιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε πε-
ριοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές είναι 
και οι ακόλουθες στην ΠΕ Καβάλας: 

Δήμος Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου και των Δήμοι Καβάλας και Παγγαίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (πλημμύρες 20ης- έως 26ης Νοεμ-
βρίου του 2019). 

Ενισχύσεις έως 24.000 ευρώ τον μήνα σε αλιείς που επλήγησαν από τον κορωνοϊό 

Έως και 24.000 ευρώ μηνιαίως προβλέπεται να φτάσει η ενίσχυση των αλιέων που επλήγησαν από την παν-
δημία του κορωνοϊού, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Μάκης Βορίδης και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκρέκας. 

Οι ενισχύσεις του μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδη-
μικής έκρηξης της Covid-19», του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 αφορούν ιδιοκτήτες μηχανότρατας, γρι- γρι, σκαφών 
παράκτιας αλιείας καθώς και σκαφών που αλιεύουν μεγάλα πελαγικά είδη. 

Συγκεκριμένα, για τις μηχανότρατες η ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ και η μέγιστη 
σε 24.000 ευρώ, ενώ για τα γρι-γρι η ελάχιστη σε 8.000 ευρώ και η μέγιστη μηνιαία αποζημίωση σε 24.000 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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ευρώ. Αναφορικά με τα σκάφη που αλιεύουν μεγάλα πελαγικά είδη, η ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση ξεκινά 
από τις 2.000 ευρώ με τη μέγιστη να έχει οριστεί στις 10.000 ευρώ. Τέλος για τα σκάφη παράκτιας αλιείας, η 
ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση ξεκινά από τα 900 ευρώ και η μέγιστη αγγίζει τα 4.500 ευρώ. 

Ωστόσο, όπως ξεκαθαρίζει το ΥΠΑΑΤ, όσοι αλιείς έχουν υποβάλλει αίτηση και χρηματοδοτούνται από άλλο 
Ενωσιακό ή Εθνικό πρόγραμμα (de minimis) δε μπορούν να επιλεγούν και από το εν λόγω χρηματοδοτικό 
εργαλείο, ενώ η στήριξη δύναται να χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 90 ημερών για κάθε σκάφος. 

Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις 

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα 
σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και έχουν 
ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες κατά τη διάρ-
κεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. 

Τα σκάφη που προβαίνουν σε προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους θα πρέπει: 

(α) Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια /ΒΕΜΣ και καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευ-
τικό Μητρώο (ΕΑΜ) και τα στοιχεία της άδειας και των λοιπών πιστοποιητικών εγγράφων να συμφωνούν με 
τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δικαιούχος πρέπει να μεριμνήσει για τον 
επανέλεγχο των ναυπηγικών χαρακτηριστικών του σκάφους και τη διόρθωση των σφαλμάτων 

(β) Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια και ειδική άδεια αλίευσης (εφόσον απαιτείται) σε ισχύ, 
τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη, όσο και κατά καθ' όλη την περίοδο που αιτού-
νται ενίσχυση για την προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους. 

(γ) Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά 
αλιευτικά σκάφη. 

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους που: 

(α) συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως γ) του άρ-
θρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και συνυποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του ίδιου άρθρου, (Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης). 

(β) δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα (de minimis) 
ή/και δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης. 

(γ) τα σκάφη τους έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες κατά 
τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρη-
ματοδότησης. 

Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων και /Δεξιοτήτων στον Τουρισμό 

Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δι-
καιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με κωδικό ΟΠΣ 5002423. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και 
πιστοποίησης για 1.200 ωφελούμενους άνω των 18 ετών, εργαζόμενους αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται (αποκλείονται οι άνεργοι, 
αυτοαπασχολούμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι). Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Περι-
φερειών της χώρας. Η κατάρτιση και η πιστοποίηση θα γίνει στην ειδικότητα «Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελα-
τών και Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας (Guest Experience Expert (GEE) in Tourism)». 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη πρέπει να συμπληρώσει και να υποβά-
λει μια και μοναδική αίτηση συμμετοχής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, 
μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://training24.insete.gr/ τη 
φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής». Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής 
(ΚΑΥΑΣ). 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του και να αναρτήσει τα δικαιολογητικά του από την 
Δευτέρα 10/8/2020, ώρα 9:00 έως την Τετάρτη 30/9/2020 και ώρα 23:59. 

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων για τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών (απαιτούμενων) 
πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. 

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπερβούν τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων, θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας η οποία θα προκύπτει από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κατά την υποβολή της 
αίτησης. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 

Επιδότηση έως 90% για εκσυγχρονισμό τού αλιευτικού εξοπλισμού 

Ο Υπουργός Αγροτικής, Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης και οι Υφυπουργοί, Φωτεινή Αραμπατζή 
και Κώστας Σκρέκας, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της Ελληνικής αλιείας και της πλήρους συμμόρφωσης -
εναρμόνισης του εθνικού θεσμικού πλαισίου με το κοινοτικό, υπέγραψαν απόφαση με την οποία επιχορη-
γείται η αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων (VMS - ERS - AIS) σε ποσο-
στό έως και 90%. 

Με τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση αποτρέπονται φαινόμενα υπεραλίευσης και διασφαλίζεται η προ-
στασία των υδάτινων οικοσυστημάτων και η επάρκεια των αλιευτικών αποθεμάτων. 

Παράλληλα, καθορίζονται οι όροι, οι ρυθμίσεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση της σχετικής Δράσης 
(6.6.1) για τους αλιείς εκείνους για τους οποίους απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ελέγχου. 

Τα ποσοστά Δημόσιας Ενίσχυσης και Ιδιωτικής διαμορφώνονται ως εξής: 

  Επικράτεια της χώρας Απομακρυσμένα Ελληνικά 
Νησιά 

Πολύ μικρές, μι-
κρές και μεσαίες ε-
πιχειρήσεις 

Δημόσια ενίσχυση 

Ιδιωτική Συμμετοχή 

80% 

20% 

85% 

15% 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://training24.insete.gr/
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Λοιπές επιχειρή-
σεις μεγέθους με-
γαλύτερου της 
ΜΜΕ 

Δημόσια ενίσχυση 

Ιδιωτική Συμμετοχή 

30% 

70% 

30% 

70% 

Παράκτια αλιεία 
μικρής κλίμακας με 
αλιευτικά σκάφη ο-
λικού μήκους έως 
12 μέτρα που δεν 
χρησιμοποιούν συ-
ρόμενα εργαλεία 

Δημόσια ενίσχυση 

Ιδιωτική Συμμετοχή 

90% 

10% 

90% 

10% 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Νέα Ημερομηνία Έναρξης του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Καβάλα 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη για εκπαίδευση, παρουσιάζει, με την 
υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), και σε συνεργασία με τη 360U Better Skills 
– Better Business και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επι-
χειρήσεων. 

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι να προετοιμάσει στελέχη τα 
οποία, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, θα μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανά-
γκες της αγοράς και να αντιδρούν άμεσα στις  αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και να 
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα που εμποδίζουν την αποδοτική λειτουργία των επιχειρή-
σεων.  

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και σε όσους θέλουν να 
ακολουθήσουν καριέρα στελέχους και δεν έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Το διδακτικό προσωπικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων διαθέτει πολυετή 
εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και άρτια γνώση της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς, 
εξασφαλίζοντας στους συμμετέχοντες την παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου.  

Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε τέσσερις ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά τριάντα πέντε (35) 
υποενότητες, σχεδιασμένες για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρηματιών και των στελεχών 
επιχειρήσεων. 

Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος ανέρχεται σε 9 μήνες (168 ώρες) και υλοποιείται παράλληλα δια 
ζώσης, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου δύο φορές το μήνα, Παρασκευή (17:30-21:30) και Σάββατο (09:00-
17:00), και με τη μέθοδο eLearning τις ίδιες ώρες και ημέρες. 

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακο-
λούθησης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Το κόστος του Προγράμματος μπορεί να καλυφθεί με το 0,24% (ΛΑΕΚ) της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς 
που καταβάλλουν οι εταιρίες για την ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας αναφορικά με την εξάπλωση του 
COVID-19 και στοχεύοντας στην προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού από πιθανή εξάπλωση του 
ιού, η έναρξη του Προγράμματος μεταφέρεται την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και ο μέγιστος αριθμός συμ-
μετεχόντων είναι 15  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: 

360U Betters Skills – Better Business | Ελένη Καπίρη | 210 00 81 299 | kapiri@360u.gr 

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

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

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι υποχρεωτική από το 2011 η εγγραφή των επιχει-
ρήσεών τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297/6.12.2005) και από το 2015 η 
ετήσια καταβολή του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 
Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις προσωπικές εταιρίες 
είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 5 
Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). 

Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα αποστείλει από 
τα εν λόγω, τα τέλη του 2015 στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατά-
ξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). 

Προς αποφυγή αυτού, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή τους. 

Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής: 

Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους  

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

β). Τα ανωτέρω τέλη δεν πληρώνονται στο Επιμελητήριο 
γ). Δικαιούχος είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

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

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

 

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω 
του www.services.businessportal.gr ή μπορείτε να απευθυνθείτε στο  Επιμελητήριο Καβάλας (Ομονοίας 50 – 
Τηλ: 2510222212 εσωτ.1). 

Υποχρέωση Υποβολής Αποδεικτικού Φορολογικής Δήλωσης στο Γ.Ε.Μ.Η. από τις Μη 
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 

Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από Α.Ε., 
Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΠΕ,. ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ., 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, σύμ-
φωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623). Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών 
από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από την ιστοσελίδα 
https://services.businessportal.gr.  

Διεθνή 

Online B2B meetings within virtual Exhibition - Future Frame 2020 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει για την πρώτη εικονική έκθεση Future Frame 2020 η οποία θα πραγματο-
ποιηθεί στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας. Η έκθεση είναι  ειδικά σχεδιασμένη για να υποστηρίζει τους κατα-
σκευαστές θυρών, παραθύρων και προσόψεων, καθώς και να βοηθήσει τις βιομηχανίες να παρουσιάσουν 
τα προϊόντα, τα έργα, τις υπηρεσίες και τις καινοτομίες τους σε πιθανούς πελάτες - κατασκευαστικές εται-
ρείες, εκθεσιακούς χώρους, εμπόρους και μεταπωλητές. 

Η διαδικτυακή εκδήλωση (συναντήσεις έκθεσης και B2B) θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Νοεμβρίου 
2020. 

Σε όλους τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες θα δοθεί το δικό τους εικονικό περίπτερο και εικονικές δημό-
σιες και ιδιωτικές αίθουσες συσκέψεων και τις δύο ημέρες της εκδήλωσης. 

Η εγγραφή για έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών είναι δωρεάν. 

Η εγγραφή για τους εκθέτες είναι διαθέσιμη έως τις 31 Οκτωβρίου 2020 στο https://expo.config.systems 

Όλες οι εταιρείες που σχετίζονται με την παραγωγή παραθύρων, θυρών και προσόψεων είναι ευπρόσδεκτες 
να εκθέσουν και να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, καθώς και οποιαδήποτε εταιρεία από πεδία υποστήρι-
ξης, όπως κατασκευαστές, έμποροι και εγκαταστάτες γυαλιού, αξεσουάρ (λαβές, μεντεσέδες κ.λπ.), διαχωρι-
στικά υαλοπινάκων, προφίλ uPVC και αλουμινίου, ξύλινα κουφώματα, παντζούρια, πόρτες γκαράζ, κάγκελα 
κ.λπ. είναι ευπρόσδεκτα να εκθέσουν τα προϊόντα τους σε εικονικούς θαλάμους και να συμμετάσχουν στις 
συναντήσεις B2B που θα πραγματοποιηθούν. 

Οι συναντήσεις B2B θα πραγματοποιηθούν και στις δύο ημέρες της εκδήλωσης μέσω της ζωντανής ροής στα 
περίπτερα των εκθετών. 

Δεν απαιτούνται προκαθορισμένες συναντήσεις - οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιοδή-
ποτε από τα περίπτερα ανά πάσα στιγμή και οι εκθέτες θα μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανά πάσα 
στιγμή, τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές αίθουσες συνομιλίας (κείμενο και βίντεο). 

Επιπλέον, θα υπάρχουν εικονικές αίθουσες με διεθνώς αναγνωρισμένους βασικούς ομιλητές στους τομείς 
του περιβάλλοντος, των επιχειρηματικών κινήτρων, της επιχειρηματικής εθιμοτυπίας, του μάρκετινγκ και άλ-
λων.  Η συμμετοχή στην έκθεση είναι δωρεάν. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο του Enterprise Europe Network 
στο Επιμελητήριο Καβάλας, τηλέφωνο 2510 222212 (εσωτ. 11) κα. Δέσποινα Παρασύρη και στο email 
info@chamberofkavala.gr 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://services.businessportal.gr/
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Εξαιρούνται τα Ελληνικά Τυριά από τους δασμούς που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε 
προϊόντα της Ε.Ε.  

Την εξαίρεση των ελληνικών τυριών από τους δασμούς που έχουν επιβληθεί σε γεωργικά προϊόντα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν οι ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Σε δήλωσή του ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, σημείωσε πως η 
κυβέρνηση και το υπουργείο θα συνεχίσουν με αμείωτη ένταση την προσπάθεια να εξαιρεθούν όλα τα ελλη-
νικά προϊόντα από δασμούς, με στόχο να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των Ελλήνων παραγωγών και των 
ελληνικών εταιρειών και να αναδειχθούν διεθνώς τα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά προϊόντα.  

Η Enterprise Greece και η eBay: πρώτη φάση του προγράμματος υποστήριξης των 
Ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων 

  

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, Enterprise Greece, ο αρμόδιος εθνικός φορέας 
για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών, και η eBay, παγκόσμιος ηγέτης 
στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, ανέλυσαν χθες κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης το πρό-
γραμμα που έχουν σχεδιάσει για την υποστήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, με στόχο να προ-
σεγγίσουν σχεδόν 200 εκατομμύρια καταναλωτές διεθνώς. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πακέτο παροχών που εξασφάλισε η Enterprise Greece για τις εταιρείες που 
έχουν προκριθεί να συμμετάσχουν στην πρώτη αυτή φάση, μεταξύ των οποίων: 

 Εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από Growth advisors της eBay και ομάδα υποστήριξης για 
την ευδόκιμη ανάρτηση των προϊόντων στα ηλεκτρονικά καταστήματα των συμμετεχόντων επιχειρή-
σεων 

 Υψηλότερα μηνιαία όρια πωλήσεων σε τεμάχια / τζίρο σε σχέση με τα ισχύοντα 

 Δωρεάν συνδρομή σε προνομιούχο πακέτο συμμετοχής για 3 μήνες 

Όσες εταιρείες δεν ενταχθούν στην  παρούσα φάση, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο νέο πρό-
γραμμα που θα αποτελέσει την συνέχεια της στρατηγικής συνεργασίας της Enterprise Greece  με την eBay. 
Οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν πριν το τέλος του έτους. 

Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι ελληνικές εξαγωγές αντιστοιχούν πλέον σε περισσότερο από το ένα τρίτο του 
ΑΕΠ και συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Σε συνδυασμό με τον ψηφιακό με-
τασχηματισμό, δημιουργείται μια νέα οικονομία που στοχεύει στην εξωστρέφεια, στην αύξηση της εξαγωγι-
κής βάσης και στην απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου της παγκόσμιας αγοράς. Μέσω της συνεργασίας με 
την eBay, η Enterprise Greece θα προσφέρει στις ελληνικές εταιρείες άμεση πρόσβαση σε 182 εκατομμύρια 
καταναλωτές από 190 χώρες και ευελπιστεί ότι αυτή η σύμπραξη θα ανοίξει τον δρόμο και σε νέες συνεργα-
σίες, αναδεικνύοντας την αξία των ελληνικών προϊόντων. 

Biotech & Pharma Virtual Partnering Conference 2020, 28-30/09/2020 

Σε συνέχεια σχετικής πληροφόρησης που λάβαμε από το Γραφείο ΟΕΥ στην Κύπρο, σας γνωρίζουμε ότι το 
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), μέλος του Enterprise Europe Network, προσκαλεί 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα της βιοτεχνολογίας και της φαρμακευτικής, στη διεθνή εκ-
δήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων Biotech & Pharma Virtual Partnering Conference 
2020. 

http://www.kcci.gr/
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Σημειώνεται ότι η εν λόγω εκδήλωση που διεξαγόταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Οσάκα της Ιαπωνίας, 
φέτος λόγω Covid-19 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 28 με 30 Σεπτεμβρίου τ.ε. μέσω της πλατφόρμας 
b2match. 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικτυακή εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν διαδικτυακά με πιθα-
νούς συνεργάτες από όλο τον κόσμο καθώς και να εντοπίσουν ή να προωθήσουν τεχνολογίες, προϊόντα και 
τεχνογνωσία με σκοπό να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εκδήλωσης (https://bio-
pharma-osaka-2020.b2match.io/), όπου θα εισαγάγουν το προφίλ τους και θα ορίσουν τις διαδικτυακές συ-
ναντήσεις της επιλογής τους. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν 
δωρεάν ως ‘’support office’’ το Cyprus Chamber of Commerce and Industry με σκοπό να καθοδηγηθούν καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα 
μέρη και γίνονται σε προκαθορισμένη εικονική αίθουσα και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδια-
φερομένων. 

Δράση προβολής και προώθησης του κλάδου των τροφίμων & ποτών στις αναπτυγμένες 
αγορές των σκανδιναβικών χωρών- The Greek Nordic Trade Week  

Η Enterprise Greece και οι εταιρείες RECO EXPORTS και MOREGANIC συνδιοργανώνουν την 1η ολοκληρωμένη 
δράση προβολής και προώθησης του κλάδου των Τροφίμων & Ποτών στις αναπτυγμένες αγορές των Σκανδι-
ναβικών χωρών - την Greek Nordic Trade Week. Η δράση η οποία θα διαρκέσει μία εβδομάδα, από 09 - 13 
Νοεμβρίου 2020, θα περιλαμβάνει στοχευμένες online B2B συναντήσεις με σημαντικούς Σκανδιναβούς δια-
νομείς και χονδρεμπόρους οι οποίες θα διοργανωθούν σε συνέχεια κατ’ ιδίων συμβουλευτικών συνεδριών 
ανά εταιρεία και προϊόν. Επιπλέον, πριν τις online συναντήσεις θα σταλούν δείγματα των προϊόντων στους 
αγοραστές με στόχο την επίτευξη ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων συναντήσεων. Σημείο αναφοράς 
της Greek-Nordic Digital Trade Week θα αποτελέσει η ειδικά σχεδιασμένη ιστοσελίδα, στην οποία οι συμμε-
τέχουσες εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να καταχωρήσουν το εταιρικό προφίλ τους, φωτογραφίες των 
προϊόντων τους και στοιχεία επικοινωνίας τους. Η ιστοσελίδα θα προβληθεί σε όλα κλαδικά περιοδικά και 
ΜΜΕ των πέντε Σκανδιναβικών χωρών καθώς και σε σχετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Φρέσκα φρούτα και Λαχανικά, Γαλακτοκομικά & Τυροκομικά προϊόντα, Μέλι, Μαρ-
μελάδες, Δημητριακά, Όσπρια, Ζυμαρικά, Ελαιόλαδο, Ελιές & Προϊόντα ελιάς, Dressings, Σάλτσες, Dips, Βό-
τανα, Μπαχαρικά, Καρυκεύματα, Ζαχαρώδη, Ξηροί καρποί, Καφέδες, Ροφήματα, Νερά, Χυμοί, Αναψυκτικά, 
Κρασί.  
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έγκειται σε Βιολογικά ή/και Vegan ή/και Free From προϊόντα 
αλλά και συμβατικά τα οποία καινοτομούν ως προς την σύσταση / συσκευασία και προσφέρουν ιδιαίτερο 
όφελος για τον καταναλωτή, ενώ ταυτόχρονα διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό.  
ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν βάσει προϊόντος, καναλιού 
διείσδυσης και προοπτικής εισόδου στην συγκεκριμένη αγορά και θα γίνουν αποκλειστικά και μόνο με Σκαν-
διναβούς διανομείς, χονδρεμπόρους και αγοραστές όπως ενδεικτικά:  
United Nordic Group (Norgesgruppen, Dagrofa, Martin & Servena), 7-Eleven, Aarstiderne, Aduki Oy, 
Apotekernes Amba, ARKET (H&M)g, Arla Foods. Axfood, BC Catering, Bergendahls Food AB, Biofood AB, Chefs 
Culinar AB, Cloetta Sverige AB, Coop Danmark A/S, Coop Sverige, DagliBrugsen, Dasmeja, Helsam A/S, Hem-
makvall AB, Holland and Barrett, ICA Sverige AB, IKEA Food Services AB, Irma, Kesko, Lantmannen Cerealia AB, 
Lidl Danmark K/S, Menigo Group Sweden, RIMI, NETTO, Norganic AS, Orkla Foods, Renee Voltaire AB, Ru-
ohonjuuri Oy, Salling Group, Scandic hotels, κ.ά  
Ο σχεδιασμός της Greek Nordic Trade Week βασίστηκε στην εξής μεθοδολογία:  
1. Εξαγωγική ετοιμότητα εταιρειών  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://bio-pharma-osaka-2020.b2match.io/
https://bio-pharma-osaka-2020.b2match.io/
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2. Εξατομικευμένη συμβουλευτική εισόδου στην αγορά  
3. Εξατομικευμένο market entry research για τα προϊόντα της κάθε εταιρείας  
4. Αποστολή δειγμάτων και πληροφοριακού υλικού πριν από τις Online συναντήσεις  

5. Εξατομικευμένες Online Β2Β συναντήσεις με στοχευμένους αγοραστές των Σκανδιναβικών Χωρών  
6. Εξατομικευμένη συμβουλευτική ΜΕΤΑ τις συναντήσεις  
7. 12μηνη αποθήκευση εμπορευμάτων στην Σουηδία για τριγωνική πώληση σε όλες τις Σκανδιναβικές χώρες  
8. Ανάπτυξη αγοράς – Βranding – Μerchandising  
 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 1,650€ ανά εταιρεία και απαλλάσσεται του ΦΠΑ. Οι εταιρείες που θα 
συμμετάσχουν δύναται να λάβουν οικονομική ενίσχυση από την Enterprise Greece ύψους έως του 50% του 
παραπάνω κόστους συμμετοχής, και μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας στην υποβολή των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινω-
νήστε με την RECO EXPORTS στο 231 231 5310. 

Ενημέρωση από την Πρεσβεία μας στα Καζακστάν για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 
για εισαγωγή από τη χώρα μας ελαιόλαδου , οίνου & τροφίμων  

Σε συνέχεια ενημέρωσης που λάβαμε από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Νουρ Σουλτάν, σας αποστέλλουμε, 
συνημμένα, καταλόγους εισαγωγικών εταιριών τροφίμων χονδρικής και αλυσίδων σουπερμάρκετ, οι οποίες 
ενδιαφέρονται, κυρίως, για εισαγωγή ελληνικού ελαιόλαδου και οίνων, προϊόντων που η αγορά τους αποτε-
λεί, σε καταναλωτικό επίπεδο, δείγμα κοινωνικής ανόδου. Επισημαίνουμε ότι στο Καζακστάν υπάρχουν 1,410 
μεγάλης επιφανείας σούπερ-μάρκετ, σε πληθυσμό 18,5 εκατ. κατοίκων, με ονομαστικό ΑΕΠ $11,000, το μέ-
γεθος του οποίου, σε όρους αγοραστικής δύναμης, διπλασιάζεται. Επισυνάπτονται οι λίστες με τις επιχειρή-
σεις και τα προϊόντα που ζητάνε :  

LIST OF BIG SUPERMARKET CHAINS IN KAZAKHSTAN 

No Name, address Telephone/fax E-mail, website  

1. GALMART  

9, Dostyk St., Nur-Sultan 

+7 701 053 12 25 info@galmart.kz 

offer@galmart.kz 

2. GASTRONOM 

7a, Saraishyk St., Nur-Sultan 

+7 7172 73 88 96 natalya.kichatova@evitaplus.kz 

eduard.golubenkov@evitaplus.kz 

3. INTERFOOD 

136, Tole Bi, Almaty 

+7 727 275 86 05 a.saparova@interfood.kz  

4. MAGNUM 

1/10, micro district Astana, Almaty 

+7 727 346 73 22 info@magnum.kz 

5. METRO, Cash & Carry +7 7172 79 63 90 clients@metro.com.kz  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@galmart.kz
mailto:natalya.kichatova@evitaplus.kz
mailto:a.saparova@interfood.kz
mailto:clients@metro.com.kz
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4/1, trassa Astana-Karaganda  

6. VKUS Mart 

24, Turan Ave., Nur-Sultan 

+7 7172 97 20 70 hello@vmv.kz  

7. SMALL & SKIF 

189, Kataeva St., Almaty 

+7 727 339 77 01 info@small.kz  

8. STOLICHNYI 

121, Abylai Khan Ave., Almaty 

+7 727 313 13 70 info@dastarkhan24.kz  

dastarkhan_trade@mail.ru  

9. Supermarket GREEN 

2, Suyunbai Ave., building 8, pavilion 
2, Almaty 

+7 727 377 89 22 info@greenmart.kz 

10. 

 

 

RAMSTORE – Atakent 

42, Timityazev St., Almaty 

+7 727 275 68 35 uem@netel.kz 

www.uem.kz 

 

LIST OF WHOLESALE FOOD IMPORTERS OF KAZAKHSTAN 

No Name, address  Telephone/fax E-mail, website  

1. Inter Food Trade, JSC 

1, Sholokhova St., Almaty 

+7 727 239 78 91 

+7 727 296 38 64 

almaty1c@mail.ru 

www.bayansulu.com  

2. Raimbek Agro, LLP 

12, Kalinin St., Otegen Batyr village, Ily 

District, Almaty Province, 040700 

+7 727 266 55 77 

+7 727 266 55 84 

www.raimbekagro.com  

3. RG Brands Kazakhstan, JSC 

212 B, Raiymbek Ave., Almaty, 050034 

+7 727 250 57 40 info@brands.kz 

www.brands.kz  

4. YUBILEINY Supermarket +7 727 250 75 50 dastarkhan_trade@mail.kz  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:hello@vmv.kz
mailto:info@small.kz
mailto:info@dastarkhan24.kz
mailto:dastarkhan_trade@mail.ru
mailto:uem@netel.kz
mailto:almaty1c@mail.ru
http://www.bayansulu.com/
http://www.raimbekagro.com/
mailto:info@brands.kz
http://www.brands.kz/
mailto:dastarkhan_trade@mail.kz
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74, Abylai Khan Ave., Almaaty +7 727 250 75 68 

5. ALMA supermarket 

99, Pushkin St., Astana 

+7 7172 20 54 10 alma_e@bk.ru  

6. Alana – 2004 

7, Zhandosov St., office 9, Almaty 

+7 727 274 00 42 

+7 727 275 54 15 

alana67@mail.ru  

7. KASBELGA 

50, Zhibek Zholy St., office 919, 050044 

+7 727 273 76 87 

+7 727 273 69 31 

kasbelga@nursat.kz  

8. ORIENT NETWORK 

85 A, Dostyk Ave., office 112, 050010, 
Almaty 

+7 727 250 92 58 

+7 727 261 20 91 

office@agama.kz  

9. JSC “Optovyi Club” (wholesale) 

507 A, Raiymbek Ave., Almaty 

+7 727 376 13 76 

+7 727 376 13 66 

 

10. SM Market 

21 Syrym Datov St., Uralsk 

+7 7112 284 896 info@sn-market.kz 

www.sm-market.kz  

11. Aksai HBK, LLP 

36A, Momysh-Uly St., Almaty 

+7 727 256 50 26 

+7 727 256 50 54 

aksai@nursat.kz  

12. RAKHAT, JSC 

2A, Zenkova St., Almaty 

+7 727 230 68 21 rakhat@rakhat.kz 

www.rakhat.kz  

13. Konfety Karagandy 

86 Gogolya St., Karaganda 

+7 7212 512 806 

+7 7212 512 835 

www.konfetykaragandy.kz  

 

 

14. “MONTEBIANCO” LLC          22A, Akzhol 
St., office 213 

+7 7172 629 672 +7 
7172 273 757 

www.monte-bianco.kz 

info@monte-bianco.kz 

15. Terrawine LLC                           30 А/3, 

Satpayev St., 1st floor, r/c Tengiz Tow-
ers, Almaty 

+7 7272 507 777 +7 

701 527 52 22 +7 7272 
250 101 

terrawine.kz           

welcome@terrawine.kz 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:Alma_e@bk.ru
mailto:alana67@mail.ru
mailto:kasbelga@nursat.kz
mailto:office@agama.kz
mailto:info@sn-market.kz
http://www.sm-market.kz/
mailto:aksai@nursat.kz
mailto:rakhat@rakhat.kz
http://www.rakhat.kz/
http://www.konfetykaragandy.kz/
http://www.monte-bianco.kz/
mailto:info@monte-bianco.kz
mailto:welcome@terrawine.kz
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Διευκρινίσεις για τον έλεγχο των εισαγόμενων από τρίτες χώρες πυροσβεστήρων 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4.1 του άρθρου 2 του σχετικού, όπως 
αυτό συμπληρώθηκε με την υπ. αρ. 17230/671/2005 κ.υ.α. (Β ́ 1218), αναφορικά με τον έλεγχο εισαγόμενων 
από τρίτες χώρες πυροσβεστήρων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Σε κάθε εισαγόμενη παρτίδα πυροσβεστήρων από τρίτη χώρα πραγματοποιείται τυχαία δειγματοληψία ικα-
νού αριθμού πυροσβεστήρων από τον αναγνωρισμένο φορέα και αποστέλλονται σε διαπιστευμένο εργαστή-
ριο για δοκιμές προκειμένου να επιβεβαιωθεί η λειτουργική και κατασβεστική ικανότητα των πυροσβεστή-
ρων. Η παρτίδα αποτελείται από ομοειδείς πυροσβεστήρες ενιαίας παραγωγής. 

Ανάλογα με τον τύπο του πυροσβεστήρα διενεργούνται από το διαπιστευμένο εργαστήριο κατ’ ελάχιστον οι 
κάτωθι δοκιμές σε κάθε παρτίδα ομοειδών πυροσβεστήρων ενιαίας παραγωγής, σύμφωνα με τα πρότυπα 
ΕΝ 3-7, ΕΝ 1866-1 και ΕΛΟΤ 1066: 

- Οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος του ανοίγματος πλήρωσης και των βασικών διαστάσεων των εξαρ-
τημάτων όπως προβλέπονται από τα σχετικά πρότυπα. 

- Λειτουργικός έλεγχος που περιλαμβάνει, συνολικό βάρος, ονομαστικά φορτία, μέτρηση γόμωσης και δια-
κυμάνσεις πλήρωσης, έλεγχος εκκένωσης, θέση λειτουργίας, διάρκεια λειτουργίας και εναπομένον φορτίο. 

- Δοκιμές φωτιάς σύμφωνα με την κατασβεστική ικανότητα που αναφέρεται στη σήμανση του πυροσβε-
στήρα. 

Ο αναγνωρισμένος φορέας: 

- Επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του πυροσβεστήρα με τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου. 

- Ελέγχει την ορθότητα της σήμανσης. 

- Επιθεωρεί τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά που αφορούν την πιστοποίηση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
οδηγία 2014/68/ΕΕ. Επιπλέον, επιθεωρεί τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά που αφορούν την πιστοποίηση 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2014/90/ ΕΕ, εφόσον ο πυροσβεστήρας φέρει τη σχετική σήμανση πι-
στοποίησης. 

- Επιθεωρεί τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά που αφορούν τις αρχικές δοκιμές και την έγκριση των πυρο-
σβεστήρων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 3-7, ΕΝ 1866-1 και ΕΛΟΤ 1066. 

- Αξιολογεί τα αποτελέσματα των ανωτέρω εργαστηριακών δοκιμών. 

Εφόσον τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων είναι ικανοποιητικά, ο αναγνωρισμένος φορέας εκδίδει πι-
στοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο είναι υποχρεωτικό για την εισαγωγή και κυκλοφορία των εν λόγω πυ-
ροσβεστήρων στη χώρα και αναφέρει τα στοιχεία ταυτοποίησης της παρτίδας. 

Το πιστοποιητικό αυτό κατατίθεται: 

α) στο αρμόδιο Τελωνείο της χώρας προκειμένου να επιτραπεί η εισαγωγή, και 

β) στη Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Ενημερώσεις για ξένες αγορές 

Μπορείτε να αναζητήσετε όλες τις πρόσφατες ενημερώσεις για τις ξένες αγορές στο site του Επιμελητηρίου 
Καβάλας www.kcci.gr  

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 

Πιστοποίηση Halal για προϊόντα κρέατος και πουλερικών στη Σ. Αραβία  

Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε 
από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ, μας γνωρίζει ότι η αρμόδια Αρχή Τροφίμων και Φαρμάκων της 
Σαουδικής Αραβίας (Saudi Food and Drug Authority) ανακοίνωσε ότι θα απαιτείται έκδοση πιστοποίησης 
Halal για όλα τα εισαγόμενα προϊόντα κρέατος και πουλερικών στη χώρα. Ειδικότερα, η πιστοποίηση θα εκ-
δίδεται από εξουσιοδοτημένους - στη χώρα προέλευσης - φορείς, διαπιστευμένους στο “Halal Center” της 
ως άνω Αρχής. (Επισυνάπτεται λίστα με τους εν λόγω φορείς.) Ημερομηνία έναρξης της νέας ρύθμισης ορί-
ζεται η 1η Νοεμβρίου 2020 για όσες χώρες διαθέτουν αναγνωρισμένους φορείς για την έκδοση σχετικών 
πιστοποιήσεων, και η 1η Μαρτίου 2021 για τις χώρες που δεν διαθέτουν αντίστοιχους φορείς. Για περισσό-
τερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνούν απευ-
θείας με το κέντρο Halal στην ηλ. διεύθυνση: halal@sfda.gov.sa .  

ΙΣΡΑΗΛ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε Ε-
νημερωτικό δελτίο με οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις για το Ισραήλ, μηνός Αυγούστου 2020.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +972-3-605.52.99,φαξ : +972-3-695.13.29 , email: 
ecocom-telaviv@mfa.gr  

ΚΑΝΑΔΑΣ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε ενη-
μερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά, τον μήνα Αύγουστο 2020.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2  

ΟΛΛΑΝΔΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε ενημε-
ρωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Ολλανδίας, Αύγουστος 2020.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Χάγη (www.agora.mfa.gr/nl97) ,email: ecocom-hague@mfa.gr  

ΡΟΥΜΑΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε 
Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την Ρουμανία μηνός Αυγούστου 2020.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 
021 210 07 48, 021 211 57 24.  

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

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ε-
νημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2020 Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr  

ΑΙΓΥΠΤΟΣ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε δελτίο 
οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Αιγύπτου, Αύγουστος 2020.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Κάϊρο (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +202-27948482, 27952036, email: ecocom-
cairo@mfa.gr  

ΒΕΛΓΙΟ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, απέστειλε 
Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βέλγιο-Αύγουστος 2020  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στις Βρυξέλλες (www.agora.mfa.gr/be58), τηλ. 003225455506, Email: ecocom-
brussels@mfa.gr  

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε:  

- Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσιών διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία Αρ. Τεύχους Νο10/2020 
από 1 Σεπτεμβρίου 2020.  

- το 48ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Σεπτέμβριος 2020), σχετικά με ειδήσεις 
οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα 
Σκόπια: www.agora.mfa.gr, e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr  

ΙΑΠΩΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο, απέστειλε Ενημε-
ρωτικό ‘Έγγραφο με θέμα «Άρση των περιοριστικών μέτρων εισόδου στην Ιαπωνία» .  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τόκυο (www.agora.mfa.gr/jp70) ή για να δείτε το σχετικό video 
https://twitter.com/Trade_EU/status/1121378273680920577, email: ecocom-tokyo@mfa.gr  

ΙΣΠΑΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:  

 Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας, Αύγουστος 
2020.  

 Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: «Οι απώλειες του τουρισμού στην Ισπανία κατά πολύ μεγαλύτερες 
από τις αρχικές προβλέψεις».  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/Trade_EU/status/1121378273680920577
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 Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: «Οι προτάσεις της CEHAT για την αναβίωση του τουρισμού».  

 Έρευνα αγοράς για τον κλάδο της βιομηχανίας κρέατος στην Ισπανία.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μαδρίτη ( http://www.agora.mfa/ ) .  

Ζητήσεις και Προσφορές Συνεργασίας 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
Enterprise Europe Network, στα πλαίσια προώθησης επιχειρηματικών συνεργασιών, έλαβε τις παρακάτω ε-
πιχειρηματικές προσφορές και ζητήσεις.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες ή για να εκδηλώσουν το εν-
διαφέρον τους με τα γραφεία του Επιμελητηρίου στο τηλέφωνο 2510 222212 κ. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 
4) ή κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ.11) και στο email info@chamberofkavala.gr  

Ζητήσεις 

1)Προμήθεια υλικών γραφείου, τροφίμων, φαρμακευτικών – ιατρικών προϊόντων & υλικών καθαρισμού 

Η πρεσβεία της Ελλάδος στα Σόφια μας απέστειλε έγγραφο με θέμα «Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών 
στη Βουλγαρία-Τεύχος Αυγούστου 2020» .Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους πλήρεις πίνακες που 
δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια (www.agora.mfa.gr ).Στους ό-
ποιους διακρίνονται οι ανάγκες, ο προϋπολογισμός, οι φορείς αλλά και η προθεσμία για υποβολή προσφο-
ρών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γρα-
φείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια (www.agora.mfa.gr ), email: econom-sofia@mfa.gr ,τηλ: (+3592) 9447959, 
9447790, fax: (+3592) 9505375 . 

2) Ζήτηση συνεργασίας από την Τουρκία  

Το Επιμελητήριο ενημερώθηκε από τον Ομέρ Ατάι κάτοικο της Κωνσταντινούπολης και κάτοχο της εταιρίας 
συμβούλων εμπορίου Coby Itd. Sti .Εξυπηρετεί στα θέματα εξαγωγών σε όλα τα μέρη της Ελλάδας από την 
Τουρκία και κάνει έρευνα προϊόντων και μάρκετινγκ μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Πληροφορίες : (+90) 
5498705915 

3) Ζήτηση συνεργασίας από την Νότια Κορέα  

Η εταιρεία CHEF’S FOOD με έδρα την Νότιο Κορέα ενδιαφέρεται να εισάγει μοναστικό ελαιόλαδο υψηλής 
ποιότητας από την χώρα μας. Αρμόδιος είναι ο κ.Fran Jang ,Department of Trade, tel. 0082-2-529-4135, email 
jhj0802@chefs.co.kr 
 
4) Ζήτηση συνεργασίας από την Ιαπωνία  

Η Ιαπωνική εταιρεία Tamai Jewelry Co. ενδιαφέρεται να εισάγει ελληνικά φυσικά σφουγγάρια από την χώρα 
μας. Αρμόδιος είναι ο κ. Hoseki Tamai, Department of Trade, email tamai.hoseki@io.oncn.ne.jp 

5) Ζήτηση φυτικού επιδόρπιου από εταιρεία των ΗΑΕ. 

Κατόπιν ενημέρωσης από την Πρεσβεία της χώρας μας στα ΗΑΕ σας γνωρίζουμε το ενδιαφέρον της εμιρατι-
νής εταιρείας The Stationer, οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο τροφίμων-ποτών, για εισαγωγή από την 
Ελλάδα τυποποιημένου φυτικού επιδόρπιου. Τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν απευθείας 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
mailto:jhj0802@chefs.co.kr
mailto:tamai.hoseki@io.oncn.ne.jp
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στην εταιρεία The Stationer καταλόγους και προφίλ της εταιρείας τους, στην αγγλική γλώσσα, ως κάτωθι: The 
Stationer E-mail: info@thestationergroup.com, Web: https://thestationergroup.com/ 

Σημειώνουμε ότι ανωτέρω ζήτηση έχει, επίσης, αναρτηθεί στην διαδικτυακή Πύλη AGORA 
http://agora.mfa.gr/applications/application/7892 . 

Προσφορές 

1)Τούρκικη εταιρεία που ειδικεύεται στην πώληση γεωργικών ελκυστήρων αναζητά συνεργάτες στο πλαίσιο 
συμφωνίας εμπορικής αντιπροσωπείας ή συμφωνίας υπηρεσιών διανομής (Κωδ.  
BOTR20181123001) 

2) Ιταλική εταιρεία με υπηρεσίες κλιβάνου, που παράγει πήλινα αγγεία υψηλής ποιότητας, επιδιώκει συμ-
φωνίες διανομής και διανομής (Κωδ. BOIT20190405001) 

3) Κατασκευαστής επίπλων κουζίνας και εξοπλισμού τροφοδοσίας από τη Βόρεια Μακεδονία αναζητά εισα-
γωγείς και διανομείς (Κωδ.  BOMK20191203004) 

4) Βουλγάρικη εταιρεία κατασκευής πλαστικών συσκευασιών αναζητά αντιπροσώπους και διανομείς (Κωδ.  
BOBG20191213003) 
 

Εκθέσεις 

Εκθέσεις συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ 
 

Εκθέσεις Τουρισμού 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

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

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

WTM, Λονδίνο, Αγγλία 02-04 Νοεμβρίου 2020 

Philoxenia, Θεσσαλονίκη 13-15 Νοεμβρίου 2020 

 
 

Γενικές Εκθέσεις 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

Alexpo, Αλεξ/πολη 2021 

Αnuga, Κολωνία, Γερμανία 09-13 Οκτωβρίου 2021 

 
 

Εκθέσεις Τροφίμων 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

Sial, Παρίσι, Γαλλία 15-19 Οκτωβρίου 2022 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 
 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@thestationergroup.com
http://agora.mfa.gr/applications/application/7892
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• Διεθνές Γεγονός/ Πλατφόρμα καινοτομίας, Θεσσαλονίκη|01-04 Οκτωβρίου 2020 
• Syskevasia 2020, 17η Διεθνής έκθεση Συσκευασιών, μηχανημάτων, εκτυπώσεων και Logistics, Metropolitan 

Expo, Αθήνα | 02-05 Οκτωβρίου 2020 
• Plastica 2020, 11η Διεθνής έκθεση Πλαστικών, μηχανημάτων, καλουπιών και ανακύκλωσης, Athens 

Metropolitan Expo, Αθήνα | 02-05 Οκτωβρίου 2020 
• CHEM 2020, 11η Έκθεση Χημικών, εξοπλισμού & ποιοτικού ελέγχου ταυτόχρονα με την Health Lab 2020, 2η 

έκθεση εργαστηριακού εξοπλισμού & τεχνολογίας υγείας & βιοεπιστημών, Athens Metropolitan Expo, Α-
θήνα | 02-05 Οκτωβρίου 2020 

• Πανηπειρωτική έκθεση, Ιωάννινα | 03-07 Οκτωβρίου 2020 
• Ελληνικό αλουμίνιο, κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο, Athens Metropolitan Expo, Αθήνα | 16-18 Οκτω-

βρίου 2020  
• KOSMIMA,35η Διεθνής έκθεση κοσμήματος, ωρολογιών, πολύτιμων λίθων, μηχανημάτων, εξοπλισμού, 

Θεσσαλονίκη |13-15 Οκτωβρίου 2020 
• Έκθεση Οικοδομή 2020, Αθήνα- Metropolitan Expo |16-18 Οκτωβρίου 2020 
• TTGW, Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού τουρισμού) Γαστρονομίας και Οίνου, Στά-

διο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα | 23-25 Οκτωβρίου 2020 
 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 
• Yachting Festival, Μαρίνα Αλίμου, Αθήνα | 05-08 Νοεμβρίου 2020 
• Meat & Grill days, έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις πρώτες ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα, 

Metropolitan Expo, Αθήνα |07-09 Νοεμβρίου 2020 
• Dairy Expo, Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα,  Metropolitan Expo, Αθήνα |07-09 Νοεμβρίου 2020 
• Frozen Food, Τρόφιμα, ψύξη, logistics, Metropolitan Expo, Αθήνα |07-09 Νοεμβρίου 2020 
• Metal Machinery, Μηχανήματα & τεχνολογίες επεξεργασίας μετάλλου, βιομηχανικός εξοπλισμός, βιομη-

χανική εργολαβία, Αθήνα | 13-15 Νοεμβρίου 2020 
• 36η Διεθνής έκθεση Τουρισμού, Philoxenia, Θεσσαλονίκη | 13-15 Νοεμβρίου 2020 
• Διεθνής έκθεση Θέρμανσης & Κλιματισμού, Συστημάτων Εξαερισμού, Ύδρευσης, Περιβαλλοντικής Τεχνο-

λογίας, Πισίνας & Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Θεσσαλονίκη | 13-15 Νοεμβρίου 2020 
• Art Thessaloniki, 5η Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη | 26-29 Νοεμβρίου 2020 

 
 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 

 Freskon, Έκθεση Φρούτων και λαχανικών, Διεθνές εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης|15-17 Α-
πριλίου 2021 

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 

 “BioJapan” Expo, Έκθεση Βιολογικών προϊόντων | 13-16 Οκτωβρίου 2020 

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

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

 iEna-Διεθνής Έκθεση για Ιδεές, Εφευρέσεις και Νέα Προϊόντα, Νυρεμβέργη |29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 
2020 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 Διεθνής Πράσινη Εβδομάδα Βερολίνου|18-21 Ιανουαρίου 2021 
 

ΜΑΪΟΣ 2021 

 Fruit Logistica 2021, Έκθεση φρούτων, Βερολίνο, Γερμανία|03-05 Μαΐου 2021 

Χρήσιμες Συνδέσεις 

 
1. Enterprise Europe Network – Hellas  
2. Enterprise Europe Network  
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ  
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα  
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία  
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα  
7. Έλληνας Επίτροπος  
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ  
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)  
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal)  
11. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής  
12. EU Bookshop  
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)  
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)  
15. European Research & Development Newsroom  
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των και-
νοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)  
17. European Standardisation SME Helpdesk  
18. European Commission Agrinet Portal  
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα  
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης  
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of 
Enterprises - EU.COM.EN)  
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση 
των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ  
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal)  
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform)  
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs)  
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website)  
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)  
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint 
Research Centre)  
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)  
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)  
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)  
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform)  
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform)  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.biocluster.gr/
http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm
http://www.italia2014.eu/en
http://www.europarl.gr/
http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
http://europa.eu/index_el.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site?request_locale=EN
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_15_en.htm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/newsfeeds/syndicated-newsroom.cfm
https://www.improve-innovation.eu/opencms/opencms/en/index.html
http://www.cen.eu/cen/Services/SMEhelpdesk/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/research/agriculture/index_en.html
http://ec.europa.eu/ecip/
https://e-justice.europa.eu/home.do?&action=home&lang=el
http://www.eucomen.eu/progetto.aspx
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_el.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cluster/index_en.htm
http://www.clustercollaboration.eu/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://ec.europa.eu/small-business/tags/educating-for-entrepreneurship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.html
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3platform.cfm
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.eea.europa.eu/green-tips/planning-to-renovate-your-house-or-apartment
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency
http://www.eusmecentre.org.cn/content/eu-china-standardisation-information-platform
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35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημι-
κών ουσιών (Classification & Labelling Platform)  
36. EU Business in Japan  
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP)  
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδι-
κασία δημόσιων συμβάσεων  
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επί-
σημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις  
40. Ιστοσελίδα για ενημερώσεις φορολογικών και οικονομικών θεμάτων www.taxheaven.gr   
41. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας www.eody.gov.gr  
 

Επισκεφθείτε την σελίδα 
του Επιμελητηρίου Καβά-

λας  www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη Πλη-
ροφόρηση 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.taxheaven.gr/
http://www.eody.gov.gr/
http://www.echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/cl-inventory/cl-platform
http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do?selectedLanguage=el
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.kcci.gr/

