Παρακαλούμε οι επιχειρηματίες που θα ήθελαν να
λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό από το Επιμελητήριο
να μας στείλουν το email τους στο info@chamberofkavala.gr
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Ενημέρωση για τη λειτουργία των
υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Καβάλας
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και
σύμφωνα με το ΦΕΚ
Β/4829/02.11.2020, από 03/11/2020 η εξυπηρέτηση κοινού
στο Επιμελητήριο γίνεται αυστηρά μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και, κατόπιν συνεννόησης, να αποστείλουν με e-mail τα απαραίτητα έγγραφα για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσης τους, χωρίς να είναι απαραίτητη
η φυσική παρουσία των μελών μας.
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Enterprise Europe NetworkΣτην υπηρεσία της επιχείρησής σας
Υποστηρίζοντας δυναμικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις
να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν διεθνώς
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise Europe Network, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις με εξωστρεφή και καινοτόμο προσανατολισμό, με στόχο την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητάς τους. Το
δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις
ελληνικές επιχειρήσεις σε περισσότερες από 60 χώρες και συνεργάζεται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την υποστήριξή τους. Οι υπηρεσίες που
παρέχονται στις επιχειρήσεις είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες.


Πρόσβαση σε νέες αγορές-Εξωστρέφεια



Πρόσβαση σε χρηματοδότηση



Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές
Πολιτικές



Μεταφορά τεχνολογίας &
Διαχείριση καινοτομίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
e-mail : info@chamberofkavala.gr
Τηλ. : 2510 222212

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες
παρέχονται δωρεάν.

Fax: 2510 835946
Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση .
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

*Η απόφαση ισχύει έως και 30/11/2020
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Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνήσετε με
το Επιμελητήριο Καβάλας στο
2510 222212 (εσωτ.4) κα. Σούζη
Μαυρομμάτη ή (εσωτ.11) κα. Δέσποινα Παρασύρη και στο
info@chamberofkavala.gr
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Δραστηριότητες Διοίκησης
Επιστολή του Επιμελητηρίου Καβάλας σχετικά με τις «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για τη
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΡΑΚΗΣ»
«Αξιότιμη κυρία Μπακογιάννη
Είναι ιδιαίτερα θετικό, να δίνεται την δυνατότητα στο Επιμελητήριο Καβάλας, που εκπροσωπεί 10.500 επιχειρήσεις, να παρουσιάσει της θέσης του στην Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θράκης.
Η απόφαση για σύσταση διακομματικής επιτροπής για την ανάπτυξη μιας περιοχής, δείχνει την βούληση σας,
για την ανάπτυξη πολιτικών και εφαρμογή στοχευμένων δράσεων, που θα βελτιώσουν τις συνθήκες για επενδύσεις, βελτίωσης των οικονομικών δεικτών και ευημερίας της.
Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η Περιφέρεια μας, είναι Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και
έτσι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται, σε όποιες πολιτικές ανάπτυξης, πρόκειται να αποφασισθούν και να εφαρμοσθούν.
Δεν θα θέλαμε να δούμε διαφορετικές οικονομικές αναπτυξιακές πολιτικές, που εφαρμόσθηκαν κάποια
στιγμή και στο παρελθόν, να δημιουργούν τελικά ενδοπεριφερειακές ανισότητες.
Πιστεύουμε ότι θα συμφωνήσετε μαζί μας, ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι, να μην συμβεί ότι είχε γίνει στο παρελθόν, που ήταν σε βάρος της περιοχής μας και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως είναι
μία και ενιαία στον χάρτη των κρατικών ενισχύσεων, θα πρέπει έτσι να αντιμετωπιστεί και τώρα.
Ως Θεσμικός φορέας θα είμαστε δίπλα σας, συμβάλλοντας με τις προτάσεις μας στο έργο της Επιτροπής.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας.»

Κοινή επιστολή των Επιμελητηρίων ΑΜΘ σχετικά με την «Έκδοση σχετικής Εγκύκλιου για
τη διαδικασία συμψηφισμού υποχρεώσεων ΟΑΕΔ»
«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Παρόλο που, επιτέλους, έγινε πράξη και αποκαταστάθηκε εν μέρει η αδικία, με τη ψήφιση του ν. 4706/2020
(άρθρο 87 A΄ 136 και άρθρο 26 Α’ 177), που είχε συντελεστεί από την αδικαιολόγητη μη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης μέσω του ΟΑΕΔ, για τα έτη 2010 - 2015, του συνολικού κόστους μισθοδοσίας των θέσεων
εργασίας με ποσοστό 4% και 12%, των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, μέσω συμψηφισμού των απαιτήσεών μας με αντίστοιχες υποχρεώσεις μας προς το Δημόσιο (φορολογικές – ασφαλιστικές υποχρεώσεις).
Παρόλο που έχουν εκδοθεί δύο σχετικές Κ.Υ.Α., με αριθ. 34341/5991/18-9-2020 και 42407/8205/16-10-2020,
με τις οποίες εξειδικεύονται, οι όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία συμψηφισμού, δυστυχώς, δεν έχει
εκδοθεί ακόμη η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ να ξεκινήσουν την παραλαβή των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις.
Επίσης, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, οι επιχειρήσεις μας υπέβαλλαν τους σχετικούς φακέλους και θεωρούμε ότι η υποβολή νέας αίτησης, θα πρέπει να είναι σε απλή μορφή και να μην
υποχρεωθούν να επανακαταθέσουν δικαιολογητικά που ήδη βρίσκονται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
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Κύριοι Υπουργοί,
Από την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, έχουν περάσει πάνω από τέσσερις (4) μήνες και δυστυχώς ακόμη
και σήμερα, δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία συμψηφισμού. Οι επιχειρήσεις μας υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και διαρκούσης της πανδημίας αντιμετωπίζουν πρωτοφανή κρίση ρευστότητας , γεγονός
που έχει αναγκάσει την κυβέρνηση να θεσπίζει έκτακτα οικονομικά μέτρα για την ενίσχυσή τους. Στο πλαίσιο
αυτό η εφαρμογή της ψηφισθείσας τροπολογίας είναι επιτακτική ανάγκη, ως μια ακόμη ανάσα ρευστότητας
και αποφυγής περισσότερων λουκέτων.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε άμεσα να επιλυθεί το εν λόγω ζήτημα.»

Κοινή επιστολή των Επιμελητηρίων ΑΜΘ στο υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με την
επιβολή έκτακτης εισφοράς από τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων
«κ. Υπουργέ,
Διά της παρούσης επιστολής, τα Επιμελητήρια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μεταφέρουν σε εσάς τον
προβληματισμό των μελών – επενδυτών τους στον τομέα της Ενέργειας και δη αυτών που έχουν επενδύσει
σε Φωτοβολταϊκά Πάρκα.
Οι μικροπαραγωγοί ΑΠΕ διαμαρτύρονται για την συζητούμενη επιβολή έκτακτης εισφοράς ή τη μείωση των
προκαθορισμένων τιμών και μάλιστα χωρίς διαβούλευση και ζητούν να μην τεθεί σε εφαρμογή τίποτα από
αυτά.
Ούτως ή άλλως, ήδη από το 2014 έχουν «βάλει πλάτη» πολλές φορές για τη στήριξη του ΕΛΑΠΕ (κούρεμα
στην τιμή της KWh, εφαρμογή έκτακτης εισφοράς, μεταβατικό τέλος 3,6% κα).
Κύριε Υπουργέ,
Δεδομένου ότι οι τοπικές επενδύσεις ΑΠΕ ενισχύουν τις τοπικές οικονομίες, δίνουν ευκαιρίες απασχόλησης
– ακόμη και διατήρησης του πληθυσμού τοπικά, σας καλούμε να επανεξετάσετε το ενδεχόμενο επιβολής
έκτακτης εισφοράς και το ενδεχόμενο μείωσης των τιμών εις τρόπον ώστε αυτά να μην τεθούν σε εφαρμογή.
Άλλωστε ο τομέας των ΑΠΕ αποτελεί επενδυτικό πεδίο δόξης λαμπρό, υπό την προϋπόθεση όμως να μην
κλονιστεί η εμπιστοσύνη των επίδοξων ή των υφιστάμενων επενδυτών στο Υπουργείο σας.
Άλλωστε, οι ΑΠΕ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και η πιο ανταγωνιστική μορφή ενέργειας. Η ύπαρξη κλίματος
εμπιστοσύνης και σταθερότητας δημιουργεί τις προοπτικές για την ανάπτυξη των ΑΠΕ που θα συμβάλει τα
επόμενα χρόνια στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής αλλά και στη μείωση του ενεργειακού κόστους στην
Ελλάδα.
Η όποια έκτακτη εισφορά ή μείωση των τιμών δεν θα λύσει οριστικά κανένα πρόβλημα, αλλά απλώς θα μεταθέσει στους επόμενους μήνες την αντιμετώπιση του ίδιου προβλήματος.
Τέλος, ευχής έργο θα ήταν να μην ταυτιστεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη μείωση εισοδημάτων
επιχειρηματιών που επένδυσαν στην καθαρή ενέργεια, ούτως ώστε να μην κλονιστεί και το θετικό επενδυτικό κλίμα που παρά την αρνητική υγειονομική συγκυρία έχει αρχίσει να δημιουργείται στη χώρα μας.»
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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 επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄
και Γ΄ κατηγορίας. Με την εγκύκλιο και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπόμενων στην 39278/1823/25.7.2018 Υπουργική Απόφαση. Η εγκύκλιος αναφέρεται αναλυτικά στην επιμόρφωση 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 επιμορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα.
Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων
τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ κατηγορίας.
Ειδικότερα, τα σεμινάρια κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε:
Β’ Κατηγορίας: για όσους πληρούν τις απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών και δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας, με 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 τροφίμωνΝέες 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
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το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην
Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.
Αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Είναι πρόγραμμα κατάρτισης απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ελάχιστη
διάρκεια: 10 ώρες.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP.
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και
την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
Κόστος συμμετοχής για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά, 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 προκειμένου να αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα
των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.
Περισσότερες πληροφορίες, τηλ. επικοινωνίας 2510 222212, κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4), κα. Μαρία
Αρβανιτάκη (εσωτ. 20) και στο info@chamberofkavala.gr

Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο
της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι η Ελληνική Ένωση Βιομηχανίας Ψύχους, στο πλαίσιο του έργου 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
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3. Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών – Διαλογέων – 80 ωρών
4. Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Ειδικότητα 8: Ειδικές εργασίες ανύψωσης - Περονοφόρα)
Η αναλυτική πρόσκληση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης (http://www.cold.org.gr/) και οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την εξάντληση των 1200 θέσεων. (Προς διευκόλυνση, 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 γραμματεία της ένωσης κα. Κομνηνού Ευαγγελία, στα τηλέφωνα της Ένωσης, 2103469606.

On-line σεμινάριο σχετικά με το ψηφιακό μάρκετινγκ για επιχειρήσεις και ταξιδιωτικούς
πράκτορες, 16/11/2020-25/01/2021
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise
Europe Network και ειδικότερα του τομέα του «Τουρισμού και Πολιτιστικής Κληρονομίας», σας ενημερώνει
για την διοργάνωση του online σεμιναρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CAST (Δημιουργικοί
επιταχυντές για τον βιώσιμο τουρισμό) με θέμα το ψηφιακό μάρκετινγκ για επιχειρήσεις και ταξιδιωτικούς
πράκτορες.
Η πρωτοβουλία απευθύνεται ειδικά σε ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και ειδικότερα στον πολιτιστικό, θρησκευτικό και αγροτικό τουρισμό.
Υπάρχουν 10 webinars που θα δομηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο Ημερολόγιο:
16 Νοεμβρίου 2020: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
23 Νοεμβρίου 2020: ONLINE ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
30 Νοεμβρίου 2020: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ BRAND REPUTATION
7 Δεκεμβρίου 2020: ΕΜΠΟΡΙΚO ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14 Δεκεμβρίου 2020: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2
21 Δεκεμβρίου 2020 και 4-11-18-25 Ιανουαρίου 2021: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΑΘΥΣΗ ΤΗΣ
ΓΝΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

www.kcci.gr

w www.kcci.gr

www.enterprise-hellas.gr

KavalaChamber

een.ec.europa.eu

@KavalaChamber

9

Είναι δυνατή η εγγραφή έως τις 12 Νοεμβρίου 2020.
Ο χρόνος του webinar και τα διαπιστευτήρια σύνδεσης θα κοινοποιούνται σε κάθε συμμετέχοντα μέσω ενός
συγκεκριμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων.
Πώς να υποβάλετε αίτηση
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo9UPdLHyU1JYRsgBwWg6NeEHmhZRC5FxRwuDOwHHaWmI
PtA/viewform
Ιστοσελίδα του έργου Cast:
https://castnetwork.eu
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας στο 2510 222212
(εσωτ. 4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ. 11) κα. Δέσποινα Παρασύρη και στο email
info@chamberofkavala.gr

Σεμινάριο Εξαγωγών για στελέχη ΜμΕ , 3-10 Δεκεμβρίου 2020
H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) διοργανώνει διαδικτυακά επιμορφωτικό σεμινάριο για στελέχη ΜμΕ με θέμα «Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές συναλλαγές» με θέματα
που αφορούν στις εξαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις του Covid-19, που θα πραγματοποιήσει
διαδικτυακά στις 3, 4, 7, 9 και 10 Δεκεμβρίου 2020. Το σεμινάριο απευθύνεται 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 εργαζομένων μέχρι 250 άτομα). Στο σεμινάριο αυτό μπορούν
να συμμετέχουν στελέχη ΜμΕ από όλη την Ελλάδα χωρίς κανένα κόστος . Τα σεμινάρια εξαγωγών πραγματοποιούνται με χρηματοδότηση από το Ελληνικό Κράτος. Εισηγητής ο είναι ο κ. Jon Walden, Principal
Consultant, Customs, Export Competitiveness and Trade Facilitation της Crown Agents με έδρα το Ηνωμένο
Βασίλειο, σύμβουλος με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στις εξαγωγές. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται
στην Αγγλική γλώσσα. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται η δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες
επιθυμούν, να προγραμματίσουν 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 και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να αποστείλουν μέχρι και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
2020
συμπληρωμένη
την
αίτηση
συμμετοχής
που
βρίσκεται
στην
ιστοσελίδα
https://www.ebrd.com/knowhow/greece.
Στοιχεία επικοινωνίας: Vanessa Stachtou | Analyst, Advice for Small Businesses, Greece | European Bank for
Reconstruction and Development | T: +30 2314438541 M: +30 6936146396 | e-mail: stachtov@ebrd.com |
www.ebrd.com/knowhow/greece
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Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19
στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από 4/11/2020 έως 18/3/2021
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise
Europe Network, σας ενημερώνει ότι ξεκινάει στις 4 Νοεμβρίου 2020 το πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου
COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί
στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.
Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχείρηση κυμαίνεται από 2.000€ έως 15.000€
ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης στις 19-03-2020. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό έως 100% με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών
επιχειρήσεων, και έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2019, δεν αποτελούν
προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα και ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων
εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην περιοδική δήλωση Ε3 του έτους 2019, περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους
ΚΑΔ του προγράμματος.
Η Περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 4/11/2020 έως 18/3/2021
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
μέσω
του
Πληροφοριακού
Συστήματος
Διαχείρισης
Κρατικών
Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Ενίσχυσης με την ένδειξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» (Δράση 3δ.5-6.2). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις
οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό
να υποβληθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα του προγράμματος στην διεύθυνση
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5027

Δεύτερη τροποποίηση του προγράμματος μη επιστρεπτέας προκαταβολής της
Περιφέρειας ΑΜΘ
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise
Europe Network, σας ενημερώνει σχετικά με την τη δεύτερη (2η) τροποποίηση της πρόσκλησης με α.π.
5495/03-11-2020 (ΑΜΘ100/4575/ΑΔΑ: 6ΞΑΔ7ΛΒ-Γ72) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» ως προς τα παρακάτω σημεία:
1. Στη σελ. 24/73 της αναλυτικής πρόσκλησης το κείμενο γίνεται:
www.kcci.gr
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Βάσει των οριστικοποιημένων από τον ΕΦΕΠΑΕ στοιχείων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ, ο ΕΦΕΠΑΕ συντάσσει και
εισηγείται στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πίνακα με τις προτάσεις των επιχειρήσεων για τις οποίες το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό και πίνακα με τις προτάσεις των επιχειρήσεων για τις οποίες το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι αρνητικό, αναγράφοντας για τις περιπτώσεις αυτές
ποιο ή ποια από τα προαναφερόμενα σημεία δεν πληρούνται. Ακολούθως εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Απόφαση Επικύρωσης της ανωτέρω εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ στην οποία
περιλαμβάνεται για μεν τις θετικά αξιολογημένες προτάσεις η αναλογούσα ενίσχυση και τυχόν ειδικοί όροι
και για τις αρνητικά αξιολογημένες, οι λόγοι απόρριψης. Ο ΕΦΕΠΑΕ αποστέλλει, στη δηλωμένη κατά την υποβολή ηλεκτρονική δ/νση επικοινωνίας του κάθε δικαιούχου, την απόφαση επικύρωσης επί της οποίας υπάρχει δυνατότητα άσκησης ένστασης εντός συγκεκριμένης καταληκτικής ημερομηνίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα 10 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑ-ΣΕΩΝ». Εφόσον δεν υποβληθεί ένταση επί της Απόφασης Επικύρωσης του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην Ενότητα 10 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΣΕΩΝ», αυτομάτως η επιχείρηση αποδέχεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.
Ακολούθως εκδίδεται η απόφαση ένταξης η οποία δημοσιεύεται στους διαδικτυακούς τόπους: της ΕΥΔ ΕΠ
ΠΑΜΘ www.eydamth.gr, του ΕΦ www.efepae.gr, www.desm-os.gr και www.ependyseis.gr/mis
Η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ σε μηνιαία βάση ή συντομότερα ανάλογα με το
πλήθος των αιτήσεων, εκδίδει απόφαση έγκρισης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά για το συγκεκριμένο διάστημα μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ή έως την καταληκτική ημερομηνία λήξης ισχύος της πρόσκλησης και ενημερώνει άμεσα την ΕΥΔ ΕΠ ΑΜΘ, ώστε να προβεί στις απαιτούμενες
ενέργειες (π.χ. ενεργοποίηση της υπερδέσμευσης, ενημέρωση των αρμοδίων τμημάτων της ΕΥΚΕ και της
ΜΟΔ ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες απενεργοποίησης της δυνατότητας οριστικοποίησης επιπλέον πράξεων στο ΠΣΚΕ). O ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει τις ανωτέρω ενέργειες και έχει την ευθύνη της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.
2. Στην Ενότητα 7 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» εισάγεται η διαδικασία της
ακύρωσης και αναίρεσης της οριστικοποίησης οριστικοποιημένων προτάσεων στο ΠΣΚΕ ως ακολούθως:
Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από τον δικαιούχο της πρότασης (από τον δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο του επενδυτικού σχεδίου), υπό την προϋπόθεση
να υποβάλει αίτηση ακύρωσης πριν την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασής του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν
την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση και έως ώρα
15.00. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους δικαιούχους μέσω του helpdesk
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis). Η επιλογή
αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα αίτησή τους και παρέχει
τη δυνατότητα της επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι κατά τη νέα υποβολή της πρότασης, αυτή θα λάβει νέα σειρά
προτεραιότητας όπως ισχύει κατά την ημέρα και ώρα της νέας υποβολής.
3. Λόγω και της επιβολής περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης
της πανδημίας COVID-19 διαγράφεται η απαίτηση για «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και για
σφραγίδα της επιχείρησης, από τις υπεύθυνες δηλώσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ», ήτοι των Υπεύθυνων Δηλώσεων του υποδείγματος 6Α «Υπόδειγμα κειμένου υπεύθυνης
δήλωσης», 6Β «Υπόδειγμα δήλωσης σώρευσης στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) και
6Γ «Υπόδειγμα δήλωσης αριθμού εργαζομένων της επιχείρησης την 19-03-2020 όπως είναι καταχωρισμένα
στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ».
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4. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ): ο ΚΑΔ 56.29 «Άλλες υπηρεσίες εστίασης»
Γίνεται:
56.29 «Άλλες υπηρεσίες εστίασης», εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
και ο ΚΑΔ 47.78 «Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα»
Γίνεται:
47.78 «Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από: Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου,
άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87),
Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με α.π. 5495/03-11-2020 (ΑΜΘ100/4575/ΑΔΑ: 6ΞΑΔ7ΛΒ-Γ72)
πρώτη (1η) τροποποίηση πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (Δράση 3δ.5-6.2).

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 ενισχύει 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 Εθνικό 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

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016-Επιδότηση, φοροαπαλλαγή ή /και leasing, με ποσοστά
που φτάνουν το 55% του προϋπολογισμού
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Ανακοινώθηκε η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων 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 Μαΐου 2020 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 31η Ιουλίου 2020.
Σε ισχύ παραμένει η 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς
είναι η 25η Φεβρουαρίου 2019. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 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 Ενισχύσεων, 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 αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 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 επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης 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

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό 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 – 31/01/2021, και ώρα 17:00
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Εγγυήσεις νέων δάνειων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
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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 πανδημίας 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

Επιχειρηματική πληροφόρηση
Ηλεκτρονικά ραντεβού για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας
Το Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογισμικού CITIBILL, προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα αιτήματος ηλεκτρονικού ραντεβού, στα πλαίσια των μέτρων προστασίας από
την πανδημία του COVID-19.
Η νέα υπηρεσία “e-ραντεβού” είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας
Για να αιτηθείτε ραντεβού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.
2. Πατήστε το εικονίδιο «e-ραντεβού» που βρίσκεται στο δεξί μέρος της αρχικής σελίδας κάτω από την
υπηρεσία «e-επιμελητήριο».
3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και αιτηθείτε ραντεβού.
Το αίτημα θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Καβάλας και η ενημέρωση της εξέλιξής του θα πραγματοποιηθεί
μέσω e-mail.

Ανακοίνωση για εξυπηρέτηση του κοινού του Επιμελητηρίου Καβάλας στην Θάσο
Το Επιμελητήριο Καβάλας με αίσθημα ευθύνης λαμβάνει μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας και
ασφάλειας των μελών μας, αλλά και του προσωπικού της υπηρεσίας μας για την αποφυγή διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο με ηλεκτρονικές συναλλαγές και τηλεφωνικά.
Το παράρτημα του Επιμελητηρίου στην Θάσο θα παραμείνει κλειστό μέχρι την άρση των απαγορευτικών
μέτρων.
Μπορείτε να εξυπηρετήστε άμεσα αποστέλλοντας E-mail στην παρακάτω διεύθυνση.
Επικοινωνία:
Τηλ: 2510 222212
Fax:2510 835946
E-mail:info@chamberofkavala.gr
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Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στην προσπάθεια στήριξης και προβολής, των ανοικτών επιχειρήσεων που συνεχίζουν να λειτουργούν σήμερα, παρόλο το κλείσιμο της αγοράς, καλούμε τις επιχειρήσεις να μας δηλώσουν τα στοιχεία τους, το ωράριο λειτουργίας και εάν παρέχουν υπηρεσίες take away, delivery, ecommerce. Στόχος μας μέσα από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας, τα κοινωνικά δίκτυα, να προβάλλουμε ότι είναι σε λειτουργία, είναι στην
γειτονιά μας και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τα εμπορεύματά τους.
Σκοπός μας η τοπική κοινωνία και συμπολίτες μας να γνωρίζουν ότι οι τοπικές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις είναι σε λειτουργία, είναι στην γειτονιά μας.
Στηρίζουμε τα καταστήματα της γειτονίας μας, ψωνίζουμε από τις τοπικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Παρακαλούμε συμπληρώστε άμεσα την φόρμα αίτησης ώστε να δημοσιευτούν τα στοιχεία σας στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου:
https://docs.google.com/forms/d/1WzSMu2Oqa1fQXnPwX5y4UeoQLEHq0n1rrWMBUvhmEX8/edit

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις με έμμισθη
εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Καβάλας.
Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις με έμμισθη εντολή
στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Καβάλας. Για περισσότερες πλήροφορίες πατήστε εδώ

Ποιες επιχειρήσεις κλείνουν από το Σάββατο 07/11 και ώρα 06.00 στο σύνολο της
επικράτειας και ποιες παραμένουν ανοιχτές - Οι ΚΑΔ αναλυτικά.
Από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και ώρα 06.00 σε όλη την επικράτεια ισχύουν τα παρακάτω ως προς τα μέτρα
περιορισμού της διασποράς του COVID-19:
-

-

-

Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα
Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα
Επιτρέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα:
Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κλπ) λειτουργούν με το κανονικό
τους ωράριο.
Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.
Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και
τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.
Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop
κτλ.)
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-

-

Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ
Καθαριστήρια
Περίπτερα (24ώρο)
Φαρμακεία
Πρατήρια καυσίμων
Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών
Pet shops
Τα κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής θα μπορούν να λειτουργήσουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και Κυριακή 8 Νοεμβρίου
Η λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων, λειτουργία παράλληλων αγορών και απόσταση πάγκων 5 μέτρων.
Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου οι Υπεραγορές τροφίμων καθώς και κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως 17:00.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των δραστηριοτήτων που αναστέλλονται.
Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες, συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς
τις δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον παρακάτω Πίνακα.
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και
οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταξήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.19
2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.41
3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών/ΚΑΔ 47.42
4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.43
5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.51
6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.52
7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα,
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop
κτλ.)/ΚΑΔ 47.53
8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.54
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9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα,
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop
κτλ.)/ΚΑΔ 47.59
10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.61
11. Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ ΚΑΔ 47.62.63
12. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.63
13. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.64
14. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.65
15. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.71
16. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.72
17. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.75
18. Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών
σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες
(47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05),
Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων,
βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη
γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων
και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών
(47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και
σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο
σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην
αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων
π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.76
19. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.77
20. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός Λιανικό εμπόριο υλικών
καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα
και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό
εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), το καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
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21.
22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.). Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες/ΚΑΔ 47.78
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.79
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.82
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.89
Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το Άλλο λιανικό
εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων
πάγκων ή αγορών (47.99.85) και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα
(take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ
56.10.
Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις/ΚΑΔ 56.21.
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01) και τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.29.
Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων
(delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται
η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ ΚΑΔ 56.30.
Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών/ΚΑΔ 59.14.
Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών (ΚΑΔ 71.20.14), εξαιρουμένων αποκλειστικά
των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη – αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών/ΚΑΔ 77.21
Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/ΚΑΔ 77.22
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης/ΚΑΔ 77.29
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων/ΚΑΔ 77.39.13
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων/ΚΑΔ 77.39.19.03.
Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους/ΚΑΔ 79.90.32.
Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων που δεν καταχωρούνται αλλού (π.δ.κ.α.)/ΚΑΔ 79.90.39.
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων/ΚΑΔ 82.30.
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση /ΚΑΔ 85.51.
Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση /ΚΑΔ 85.52.
Δραστηριότητες Σχολών Ερασιτεχνών Οδηγών/85.53.
Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση/85.59.
Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους/88.10.11
Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων/88.10.12
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45. Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, με εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών
και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ)/88.91.1
46. Τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.01.
47. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.02.
48. Υπηρεσίες ενορχηστρωτή/ΚΑΔ 90.03.11.04.
49. Υπηρεσίες μουσουργού/ΚΑΔ 90.03.11.07.
50. Υπηρεσίες χορογράφου/ΚΑΔ 90.03.11.17.
51. Υπηρεσίες χορωδού/ΚΑΔ 90.03.11.18.
52. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες/ΚΑΔ 90.04.
53. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/ΚΑΔ 91.01.
54. Δραστηριότητες μουσείων/ΚΑΔ 91.02.
55. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών /ΚΑΔ 91.03.
56. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ’ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ’ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) /ΚΑΔ 92.00
57. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες
ομάδων Α΄ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague 1), β) εγκαταστάσεις που προπονούνται αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες /ΚΑΔ 93.11.
58. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague 1) και σε Ολυμπιακούς και
Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.12.
59. Εγκαταστάσεις γυμναστικής/ΚΑΔ 93.13. εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)/ ΚΑΔ 9319.
60. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων/ΚΑΔ 93.21.
61. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας/ΚΑΔ 93.29.
62. Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις δραστηριότητες
που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής/ΚΑΔ 94.99.16.
63. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής/ΚΑΔ 96.02
64. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία/ΚΑΔ 96.04
65. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/ΚΑΔ 96.09.19.06.
66. Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων/ΚΑΔ 96.09.19.08
67. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/ΚΑΔ 96.09.19.09
68. Υπηρεσίες ιερόδουλου/ΚΑΔ 96.09.19.12.
69. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)/
ΚΑΔ 96.09.19.16
70. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/ΚΑΔ 96.09.19.17
71. Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων
λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ
και των φαρμακείων
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Αναλυτικά τα νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων από το Υπουργείο
Οικονομικών
1ον. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών, ανά την επικράτεια, που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύνανται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας.
Συνεπώς, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή.
Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αναλογικά, και όλες οι
ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.
Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται, με βάση τα νέα δεδομένα, στα 675 εκατ. ευρώ, μόνο για το μήνα Νοέμβριο.
Σήμερα, εκτός της επέκτασης του μέτρου, ανακοινώνουμε και μία πρόσθετη πολιτική επιλογή οικονομικής
ενίσχυσης των εργαζομένων, ενόψει των εορτών:
Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων μέχρι και χθες, 4 Νοεμβρίου 2020, που τίθενται σε αναστολή κατά τον
μήνα Νοέμβριο, θα λάβουν, εντός Δεκεμβρίου, αντί για 534 ευρώ, 800 ευρώ, υπολογιζόμενο αναλογικά για
τις ημέρες που τέθηκαν σε αναστολή.
Η εφάπαξ αυτή οικονομική ενίσχυση στους εργαζόμενους είναι επιπλέον της κάλυψης του δώρου Χριστουγέννων, όπως ήδη έχει εξαγγελθεί και θα εφαρμοστεί.
Το κόστος υπολογίζεται στα 215 εκατ. ευρώ.
2ον. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον το λιανεμπόριο και άλλες δραστηριότητες, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής
του ΦΠΑ, πληρωτέου τον μήνα Νοέμβριο, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.
Η εν λόγω οφειλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο, ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, από τον
Μάιο του 2021 και έπειτα.
Το κόστος υπολογίζεται στα 230 εκατ. ευρώ.
3ον. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον το λιανεμπόριο και άλλες δραστηριότητες, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής
των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο.
Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης.
Το κόστος υπολογίζεται στα 66 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις ισχύουν οι ρυθμίσεις που πρόσφατα ψηφίσαμε στη
Βουλή, και καλύπτουν τους προηγούμενους μήνες.
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4ον. Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή, ανά την επικράτεια, δίνεται
η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα
Νοέμβριο.
Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης.
Το κόστος υπολογίζεται στα 27 εκατ. ευρώ.
5ον. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων, με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, έως το τέλος του έτους.
6ον. Επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν και λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο,
Νοέμβριο και Δεκέμβριο, κατά 2 μήνες.
Το κόστος υπολογίζεται στα 308 εκατ. ευρώ.
7ον. Χορηγείται νέα εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ύψους 400 ευρώ, σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια
ανέργους, κατ’ αναλογία της ενίσχυσης του Απριλίου.
Το συγκεκριμένο μέτρο πολιτικής αφορά σε περίπου 130.000 άνεργους συμπατριώτες μας, που απέκτησαν
την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου μετά την 1η Μαρτίου 2020.
Το κόστος υπολογίζεται στα 50 εκατ. ευρώ.
8ον. Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, πλέον ανά την
επικράτεια, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα.
Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας,
αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, ανά την επικράτεια.
Επιπλέον όμως, από τον μήνα Νοέμβριο, για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα, το 1/2 της ζημίας
τους δεν θα συμψηφίζεται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως προβλέπεται μέχρι σήμερα, αλλά θα
καταβάλλεται άμεσα στους δικαιούχους, και θα πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Το κόστος υπολογίζεται στα 30 εκατ. ευρώ.
9ον. Διευρύνεται η λίστα των επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή
4.
Οι επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή, δικαιούνται να συμμετάσχουν στο χρηματοδοτικό σχήμα,
ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, ενώ λαμβάνουν κατ’ ελάχιστο 2.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι ισχύουν όλα όσα έχουν εξαγγελθεί το Σάββατο, αναφορικά τόσο με τη μη επιστροφή του
50% της ενίσχυσης, όσο και με το δικαίωμα συμμετοχής όλων των ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και των
νέων επιχειρήσεων.
Το κόστος της ενισχυμένης Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4 υπολογίζεται στο 1 δισ. ευρώ.
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Και της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 στα 700 εκατ. ευρώ.
10ον. Επεξεργαζόμαστε, και σύντομα θα ανακοινώσουμε, νέο σχέδιο για την παράταση πληρωμής των επιταγών.
Με τα σημερινά δεδομένα, το κόστος των πρόσθετων μέτρων ανέρχεται στα 3,3 δισ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από 13 Νοεμβρίου 2020
Στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β'4899), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.71608/10.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β' 4946), επέρχονται
οι ακόλουθες αλλαγές:
1. Τα σημεία 22, 29 και 30 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
22. Καταστήματα τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία), φαρμακεία, συνεργεία αυτοκινήτων
•
•
•
•
•

Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον.
Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια, όπου υφίστανται.
Ωράριο λειτουργίας έως τις 20:30.
Ειδικώς για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 αναστολή λειτουργίας κάθε εμπορικού καταστήματος που
λειτουργεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α' 173).
• Τα καταστήματα τροφίμων (super market) απαγορεύεται να πωλούν, με εξαίρεση το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα προϊόντα υπό τους κατωτέρω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων:
α) Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού
σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.41,
β) λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.42,
γ) λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.43,
δ) λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.51,
ε) λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.53,
στ) λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών
κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.] (ΚΑΔ 47.54.54.07)/ΚΑΔ 47.54,
ζ) λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων των ανταλλακτικών (π.χ. λαμπτήρες), του λιανικού εμπορίου σαρώθρων για οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.35), του λιανικού εμπορίου σκουπών και βουρτσών για την οικιακή
καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.37), καθώς και του λιανικού εμπορίου συσκευών υγραερίου οικιακής
χρήσεως (ΚΑΔ 47.59.58.38)/ΚΑΔ 47.59,
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η) λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.61,
θ) λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.65,
ι) λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τα καλσόν (ΚΑΔ
47.71.71.43), το λιανικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών,
άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.08), το λιανικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.22)/ΚΑΔ 47.71 και
ια) λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/ ΚΑΔ 47.72.
29.
- Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
- Δραστηριότητες σχολών οδηγών αυτοκινήτων
- Δραστηριότητες σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων (Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ, ΚΕΘΕΥΟ)
- Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών
Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
•

•
•

Αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3, εξαιρουμένων των αναγκών εκπαίδευσης και εξέτασης
(θεωρητικής και πρακτικής) υποψηφίων οδηγών λεωφορείων και φορτηγών, συμπεριλαμβανομένης και
της εξέτασης για τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας, με τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως πέντε (5) εκπαιδευόμενων.
Αναστολή διενέργειας θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.
Στις περιπτώσεις κατ' εξαίρεση επιτρεπόμενης λειτουργίας, ωράριο λειτουργίας έως τις 20.30.

30.Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών
•

•

•

Αναστολή λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 3, εξαιρουμένων αποκλειστικά των Δημόσιων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων
αυτοκίνητων οχημάτων.
Στις περιπτώσεις κατ' εξαίρεση επιτρεπόμενης λειτουργίας: α) μέγιστος αριθμός ατόμων σε αναμονή:
εννέα (9) άτομα, β) προσέλευση μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων και
επίδειξη του σχετικού καταλόγου στα ελεγκτικά όργανα.
Στις περιπτώσεις κατ' εξαίρεση επιτρεπόμενης λειτουργίας, ωράριο λειτουργίας έως τις 20.30.

2. Το σημείο 6 της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) [εξαιρουμένων των
Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Καρδίτσας, καθώς και των Δήμων Χερσονήσου και Μίνωα Πεδιάδας της
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης]/ΚΑΔ 47.52.».
3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
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«1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως
αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος.
Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς
και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο
προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών του άρθρου 8 για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιμων υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Από τις 5.00 έως τις 21.00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες
επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:
α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.
β) Μετακίνηση από και προς το σχολείο.
γ) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό, κτηνίατρο ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
δ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή
η έγκαιρη αποστολή τους.
ε) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
στ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
ζ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων
γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας
γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
η) Συνοδεία μαθητών από και προς το σχολείο από γονέα ή κηδεμόνα.
θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή έως τρία (3) άτομα, υπό
την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι
(1,5) μέτρου.
ι) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.
ια) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω
ενημέρωσης.
ιβ) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη.
ιγ) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη.
ιδ) Μετακίνηση προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.
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3. Για την κατ' εξαίρεση μετακίνηση των περ. (α) και (ιβ) της παρ. 2 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά
μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον
τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης
υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να
αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ' εξαίρεση μέσω εντύπου που
συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη
μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και
κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και
ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις
ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να λάβει
χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
δ) Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα
forma. gov.gr και να συμπληρώνεται από τον πολίτη πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α).
4. Για την κατ' εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 2 η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια, παρέχεται από
τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας περιέχει δε το ονοματεπώνυμο του μαθητή/της μαθήτριας, τον
τόπο κατοικίας και τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του μαθητή/ της μαθήτριας. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα
forma.gov.gr.
5. Για τις περ. (γ) έως και (θ), καθώς και (ια) της παρ. 2, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση
και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το
ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο
της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται
από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να χορηγούνται μέσω
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δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του
ενδιαφερομένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος
που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr. Για την περ. (ι) της παρ. 2 απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής
Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade. gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hri sis, ή
αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Για την περ. (ιγ) της παρ. 2 απαιτείται βεβαίωση του
δήμου κατοικίας του πολίτη, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η ημέρα ή οι ημέρες και ο προγραμματισμένος
χρόνος σίτισης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες. Γ ια την περ. (ιδ), όταν δεν είναι
δυνατή η προσκόμιση της βεβαίωσης της παρ. 3, απαιτείται η προσκόμιση δήλωσης καλλιέργειας που υποβάλλεται στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), μαζί με σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της σχετικής εντολής, κατά περίπτωση. Οι βεβαιώσεις της παρούσας υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής δήλωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.
6. Ειδικώς από τις 21:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:
α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο
υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία), γ) ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο. Για την
πιστοποίηση των λόγων κατ' εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 5.
7. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου.».
8. Η παρούσα ισχύει από τις 13 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00.

Super markets: Ποια αγαθά επιτρέπεται να πωλούν από 17.11.2020
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5060/Β/17.11.2020 η νέα κ.υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.73325/2020 με την οποία τροποποιείται
η Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/2020 και από σήμερα (σ.σ. 17/11/2020) μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2020, επιτρέπεται
η πώληση από τα super markets ειδών ύπνου (ΚΑΔ 47.51.51.08), κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα ταξιδιού
(εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες) (ΚΑΔ 47.51.51.17), παπλώματα (ΚΑΔ 47.51.51.29), ηλεκτρικές θερμαντικές
αντιστάσεις (ΚΑΔ 47.54.54.12), ηλεκτρικές κουβέρτες (ΚΑΔ 47.54.54.13), ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης
κλειστών χώρων και εδάφους (ΚΑΔ 47.54.54.16) και είδη υποδηματοποιίας (ΚΑΔ 47.72.72.02).
Επίσης, εξαιρούνται από την αναστολή λειτουργίας τα καταστήματα πώλησης καπνικών και ψιλικών προϊόντων, τα οποία λειτουργούν έως τις 20.30. Ειδικώς τα περίπτερα δύνανται να λειτουργούν είκοσι τέσσερις
(24) ώρες. Με την ίδια απόφαση επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της Χώρας και συγκεκριμένα επί της ζώνης μετά το σημείο ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air
side).

Έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες delivery super market &
mini market – Στις 20.30 όλα τακαταστήματα θα κλείνουν -Όλο το 24ωρο τα περίπτερα
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων : Από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και καθ’ όλο
το διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων:

www.kcci.gr

w www.kcci.gr

www.enterprise-hellas.gr

KavalaChamber

een.ec.europa.eu

@KavalaChamber

27

-

-Τα καταστήματα τροφίμων (π.χ. super market, mini market, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία), τα
φαρμακεία και τα συνεργεία αυτοκινήτων θα λειτουργούν έως τις 20.30.
-Ειδικά, για τις υπεραγορές τροφίμων (super market) και τα mini market διευκρινίζεται ότι μπορούν
να παρέχουν τις υπηρεσίες delivery και μετά τις 20.30 και έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
-Τα περίπτερα μπορούν να λειτουργούν καθ’ όλο το 24ωρο.
-Σημειώνεται ότι την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 αναστέλλεται η λειτουργία κάθε εμπορικού καταστήματος που λειτουργεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α’ 173).

Δημοσιεύθηκαν οι ΚΥΑ για τις αναστολές συμβάσεων επιχειρήσεων που ανήκουν σε
κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο
Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ oι δύο αποφάσεις του Υπ. Εργασίας με τις οποίες τροποποιούνται οι αποφάσεις :
42774/1072/20.10.2020 Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο» (Β' 4706), ως προς τις Περιφερειακές
Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας, καθώς και η οικ.
23102/477/12.06.2020 Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά.
Πρόκειται για το ΦΕΚ Β' 5048/16-11-2020 Αριθμ. οικ. 46939/1171/2020 που αφορά Έκτακτα μέτρα στήριξης
εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων αναστάλθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας
αρχής στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας, τον μήνα Οκτώβριο, καθώς και για το ΦΕΚ Β' 5051/16-11-2020 Αριθμ. οικ. 47167/1181/2020 και
αφορά «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά». Περισσότερες πληροφορίες
στο link : https://mcusercontent.com/e1bb33f7e1a69178b9d781b78/files/88be918d-0428-4c7c-80ef1b05c9f3420b/16_72138%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82.pdf

Δεκαήμερη αναβολή στην έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΕξοικονομώΑυτονομώ»
Δεκαήμερη αναβολή στην έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» αποφάσισαν τα υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη, τις δυσκολίες που προβάλει η πανδημία του κορωνοϊού. Αυτό σημαίνει ότι η πλατφόρμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
μέσω της οποίας θα υποβάλλονται τα αιτήματα θα ανοίξει στις 9 Δεκεμβρίου, αρχής γενομένης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αντί για τις 30 Νοεμβρίου που είχε ανακοινωθεί.
Επίσης το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις Περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας -όπου τα προβλήματα με τον
κορωνοϊό είναι εντονότερα- θα μετατεθεί στο τέλος του χρονοδιαγράμματος. Έτσι, το νέο χρονοδιάγραμμα
για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων διαμορφώνεται ανά Περιφέρεια ως εξής:
-

Θεσσαλίας: 09.12.2020
Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 11.12.2020
Αττικής 14.12.2020
Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου 16.12.2020
Δυτικής Ελλάδας 18.12.2020
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου 21.12.2020
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 11.01.2021
Δυτικής Μακεδονίας 13.01.2021
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-

Κεντρικής Μακεδονίας 15.01.2021
Πολυκατοικίες 18.01.2021

Αποφασίστηκε επίσης, ότι το απαιτούμενο από τις Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό για να υποβληθεί η
αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα (Βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικονομικής άδειας ή Βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου) δεν είναι υποχρεωτικό στην παρούσα φάση και μπορεί να αντικατασταθεί από μια
υπεύθυνη δήλωση, με σχετική αλλαγή που θα γίνει στο πληροφοριακό σύστημα. Η κατάθεση του πιστοποιητικού καθίσταται υποχρεωτική σε επόμενο βήμα της διαδικασίας, ως προϋπόθεση υπαγωγής. Ο τελικός
οδηγός του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», αναμένεται να δοθεί αργότερα στη δημοσιότητα με σημειακές μόνο
αλλαγές και προσθήκες σε σχέση με την προδημοσίευση που έγινε ένα μήνα πριν.

Δωρεάν webinars για εξαγωγικές επιχειρήσεις από την Enterprise Greece
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise
Europe Network, σας ενημερώνει ότι ο Οργανισμός Enterprise Greece, (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών
για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, διοργανώνει τον δεύτερο
κύκλο webinars για τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες που στοχεύουν, αφενός στην εκμάθηση νέων ψηφιακών δεξιοτήτων και αφετέρου, σε συνεργασία με τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, στην
ενημέρωση για δυναμικές εξαγωγικές αγορές. Στόχος η αποτελεσματικότερη ηλεκτρονική προώθηση και πώληση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών
Τα webinar δεν έχουν κόστος συμμετοχής
Στον δεύτερο κύκλο Webinars Tech Tuesdays οι Έλληνες εξαγωγείς αποκτούν δεξιότητες μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες θεματικές όπως





Στρατηγικές διεθνούς ανάπτυξης και ενίσχυσης εξαγωγικού προφίλ στην εποχή COVID-19,
Από την παραδοσιακή διαδικασία εξαγωγών σε καινοτόμες μεθόδους digital εξαγωγικών Β2Β,
Από τις παραδοσιακές εξαγωγές στις e-exports μέσω του e-business & του e-commerce,
Στρατηγικές ανάλυσης και εισόδου σε ξένες αγορές στην ψηφιακή εποχή του COVID-19.

Μετά από τη δήλωση συμμετοχής σας, θα σας αποσταλεί το σχετικό link για την παρακολούθησή τους. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε e-mail στο d.katsimani@eg.gov.gr.
Κάνετε την εγγραφή σας στα Tech Tuesdays και αποκτήστε τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζεστε για να
προωθήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας ηλεκτρονικά.

Ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο του έργου “CEnTOUR - Κυκλική Οικονομία στον Τουρισμό”
Το Επιμελητήριο Ξάνθης, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου “CEnTOUR Κυκλική Οικονομία στον Τουρισμό” διεξάγει έρευνα για να κατανοήσει τι πραγματικά γνωρίζουν οι τουριστικές ΜΜΕ για την κυκλική οικονομία και ποια είναι η τρέχουσα εφαρμογή της ιδέας στον οργανισμό τους.
Εκτός αυτού, αυτή η έρευνα αποσκοπεί στην κατανόηση του τι χρειάζονται οι ΜΜΕ για να πραγματοποιήσουν αυτήν τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία.
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Με βάση τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα υποστήριξης για τις τουριστικές ΜΜΕ, το οποίο θα τους παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και την κατάλληλη νοοτροπία και πόρους για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων προς ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας.
Για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο παρακαλούμε μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: CEnTOUR_Survey
Λίγα λόγια για το έργο CEnTOUR
Το έργο με τίτλο “CEnTOUR - Κυκλική Οικονομία στον Τουρισμό” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος
COSME. Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 2020 και θα διαρκέσει μέχρι τον Απρίλιο 2023. Συμμετέχουν φορείς από την
Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μολδαβία και τη Βόρεια Μακεδονία.
Μεταξύ των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου έργου είναι η επιλογή 68 ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού
οι οποίες θα επωφεληθούν από χρηματοδοτική υποστήριξη για δραστηριότητες που θα ενθαρρύνουν τη
διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία στον βιώσιμο τουρισμό καθώς και πράσινες επενδύσεις.
Το έργο θα επικεντρωθεί στους παρακάτω τομείς:
Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων τροφίμων
Λύσεις χωρίς πλαστικό και επανεξέταση της συσκευασίας
Συνεργατική κατανάλωση
Ομάδες-στόχοι εκτός των τουριστικών ΜΜΕ (ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, εστιατόρια, κάμπινγκ,
ταξιδιωτικά γραφεία κ.λπ.) είναι οργανώσεις και προσωπικό των επιχειρησιακών εταίρων που θα συμμετέχουν στο έργο ως διαμεσολαβητές κυκλικής οικονομίας οι οποίοι θα παρέχουν στήριξη στις ωφελούμενες
επιχειρήσεις στο θέμα της κυκλικής οικονομίας.
Η θετική σας ανταπόκριση είναι πολύ σημαντική για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Ειδικό site για τις εξαγωγές ελληνικών τυροκομικών
Ιστοσελίδα εξειδικευμένη στην παγκόσμια αγορά και στις ελληνικές εξαγωγές τυροκομικών,
το www.cheese-exports.gr δημιούργησε η εταιρία Global Greece, με σκοπό να βοηθήσει τις τυροκομικές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να επεκταθούν στο εξωτερικό.
Στο www.cheese-exports.gr υπάρχουν θέματα για αγορές τυροκομικών, το μάρκετινγκ χωρών, περιοχών και
εταιριών, τις ενέργειες και πρακτικές ανταγωνιστών και τα μηνύματα για την Ελλάδα, τις νέες τάσεις κατανάλωσης, στατιστικά στοιχεία από το διεθνές εμπόριο, μελέτες, case-studies και υποδείγματα καλών πρακτικών
οπτικής επικοινωνίας, καθώς και ειδήσεις του κλάδου.
Η ενημέρωσή του είναι καθημερινή, φιλοδοξώντας να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται, σε άμεσο χρόνο, με δεδομένο ότι οι εξαγωγές χρειάζονται γνώση του περιβάλλοντος.
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Η Global Greece, έχοντας πραγματοποιήσει Μελέτη της Παγκόσμιας Αγοράς Τυροκομικών, την οποία επικαιροποιεί διαρκώς παρακολουθώντας τις εξελίξεις, προσφέρει παράλληλα σε τυροκομικές επιχειρήσεις υπηρεσίες όπως Αξιολόγηση Εξαγωγικών Δυνατοτήτων και Αδυναμιών, Έρευνα Ξένων Αγορών, Δημιουργία
Νέων Προϊόντων και Συσκευασιών κατάλληλων για το εξωτερικό και σύμφωνων με τις νέες τάσεις, Επιλογή
και Προσέγγιση Αγορών-Στόχων, Οργάνωση Τμήματος Εξαγωγών, κ.α.
Η Global Greece www.globalgreece.gr εξειδικεύεται και δραστηριοποιείται εδώ και 20 χρόνια στην υποστήριξη και ανάπτυξη των εξαγωγών επιχειρήσεων, κλάδων και γεωγραφικών περιοχών, καθώς και στην εκπαίδευση στελεχών σε θέματα που αφορούν στις εξαγωγές, στο μάρκετινγκ και στις πωλήσεις.

Τα βήματα για την υποβολή αίτησης για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο4
Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις της Επιστρεπτέας Προκαταβολής Νο4. Οι δικαιούχοι του 4ου κύκλου της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "myBusinessSupport"
(https://www.aade.gr/mybusinesssupport) της ΑΑΔΕ αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης.
Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν στις αρχές της προσεχούς εβδομάδας.
Το ύψος του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχοι από το χρηματοδοτικό σχήμα θα παρουσιάζεται απευθείας
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 προβλέπονται ακόμα ευνοϊκότεροι όροι ως προς τους δικαιούχους και το
ύψος της ενίσχυσης, το 50% της οποίας είναι μη επιστρεπτέο, υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως και την 31η/3/2021.
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης ολοκληρώνεται σε 2 βήματα:
Βήμα 1ο: Συμπληρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία εσόδων-εξόδων της επιχείρησης στην εφαρμογή "ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΟΥ" στην πλατφόρμα "myBusinessSupport". Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη συμπλήρωση
των στοιχείων αυτών, διότι μετά την οριστικοποίησή τους δεν είναι δυνατή η τροποποίησή τους.
Βήμα 2ο: Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης στην εφαρμογή "ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΟΥ", πρέπει να συμπληρωθεί
και να υποβληθεί οριστικοποιημένη αίτηση χορήγησης μέσω της πλατφόρμας "myBusinessSupport", και ειδικότερα μέσω της εφαρμογής "ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4: ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ". Σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης της αίτησης, η αίτηση τροποποιείται μόνο αυθημερόν.
Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής στη Βράβευση Εφευρετών και
διεύρυνση δυνατότητας συμμετοχής
Ο ΟΒΙ, με στόχο να βοηθήσει περισσότερους εφευρέτες να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό Βράβευσης Εφευρετών, κατανοώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω πανδημίας, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Επιπλέον, ο Οργανισμός διευρύνει τη δυνατότητα συμμετοχής, καθώς καλεί να συμμετάσχουν και οι εφευρέτες οι αιτήσεις των οποίων έχουν δημοσιευθεί ή τα διπλώματα έχουν χορηγηθεί μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
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Οι λοιποί όροι συμμετοχής παραμένουν ως έχουν.
Δείτε την ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΒΙ:
http://www.obi.gr/el/news-category/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1/

Πώς, πότε και σε ποιους θα καταβληθεί η 2μηνη παράταση των επιδομάτων ανεργίας
που έληξαν ή λήγουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο
Στο πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη της αγοράς εργασίας και την άμεση και
αποτελεσματική ανακούφιση των ανέργων, αποφασίστηκε η δίμηνη παράταση καταβολής της τακτικής
επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας
αυτοαπασχολουμένων, σε όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε ή λήγει η επιδότησή τους εντός
Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2020, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.
47166/1180/16.11.2020 (ΦΕΚ Β' 5051/16-11-2020).
Η καταβολή θα ολοκληρωθεί αυτόματα, με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των
δικαιούχων χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα
Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Υπενθυμίζεται ότι η εξυπηρέτηση του κοινού στα ΚΠΑ2 πραγματοποιείται
μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά με ραντεβού έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020.
Το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή της δίμηνης παράτασης έχει ως εξής:







Για όσους ανέργους έληξε η επιδότησή τους στο χρονικό διάστημα 1-19 Σεπτεμβρίου, το ποσό που
αντιστοιχεί στη δίμηνη παράταση θα καταβληθεί την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου.
Για όσους ανέργους έληξε η επιδότησή τους στο χρονικό διάστημα 20 Σεπτεμβρίου - 19 Οκτωβρίου,
το ποσό που αντιστοιχεί στον πρώτο μήνα της παράτασης θα καταβληθεί την Παρασκευή, 20
Νοεμβρίου, ενώ η καταβολή του δεύτερου μήνα παράτασης θα έχει ολοκληρωθεί εντός του
Δεκεμβρίου.
Για όσους ανέργους έληξε η επιδότησή τους στο χρονικό διάστημα 20-31 Οκτωβρίου, το ποσό που
αντιστοιχεί στον πρώτο μήνα της παράτασης θα καταβληθεί εντός Νοεμβρίου, ενώ η καταβολή του
δεύτερου μήνα παράτασης θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου.
Για όσους ανέργους έληξε ή λήγει η επιδότησή τους εντός του Νοεμβρίου, η καταβολή του ποσού
που αντιστοιχεί στον πρώτο μήνα της παράτασης θα ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου και η
καταβολή του δεύτερου μήνα παράτασης θα ολοκληρωθεί εντός του Ιανουαρίου 2021.
Για όσους ανέργους λήγει η επιδότησή τους εντός του Δεκεμβρίου, η καταβολή του ποσού που
αντιστοιχεί στον πρώτο μήνα της παράτασης θα ολοκληρωθεί εντός του Ιανουαρίου 2021 και η
καταβολή του δεύτερου επιπλέον μήνα επιδότησης θα ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου 2021.

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την
καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.
Υπενθυμίζεται πως δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η
παράταση και δεν έχουν επωφεληθεί από τις προηγούμενες παρατάσεις του πρώτου 8μηνου του 2020.
Επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα της παράτασης, θα λάβουν ποσό
αναλογικό, με βάση τις ημέρες ανεργίας τους.
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Ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για δωρεάν πρόσβαση 50.000 ανέργων στην
πλατφόρμα εκπαίδευσης του Coursera
Από την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου και ώρα 16:00 ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για δωρεάν πρόσβαση 50.000 ανέργων σε διαδικτυακά μαθήματα διαφορετικών θεματικών ενοτήτων και ειδικοτήτων, στο
πλαίσιο της νέας συνεργασίας του ΟΑΕΔ με το Coursera.
Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι, που διαθέτουν ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την ημερομηνία
έναρξης των αιτήσεων καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, αίτηση συμμετοχής, έως και την
Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59 ή έως τη συμπλήρωση των 50.000 προσφερόμενων θέσεων.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-katartise-gia-anergous-coursera
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες → Δωρεάν κατάρτιση για ανέργους (Coursera)
Στη συνέχεια επιλέγουν «Είσοδος στην Υπηρεσία» και «Είσοδος στο Σύστημα» καταχωρώντας τους κωδικούς
πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.
Η εταιρεία Coursera μέσω της παγκοσμίως αναγνωρισμένης διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης
που διαθέτει, παρέχει σειρά μαθημάτων σε πλήθος ειδικοτήτων σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια
του κόσμου, όπως τα Carnegie Mellon, Columbia University, Duke University, École Polytechnique, Johns
Hopkins University, Imperial College, New York University, Princeton University, Stanford University,
University of Chicago, University of Leeds και Yale University.
O ΟΑΕΔ παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε εγγεγραμμένους ανέργους σε 77 σειρές μαθημάτων
υποτιτλισμένων στα ελληνικά, καθώς και σε ακόμη 3.800 αγγλόγλωσσες σειρές μαθημάτων του Coursera,
με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και την απόκτηση νέων γνώσεων, στο πλαίσιο της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης του Coursera.
Ενδεικτικές σειρές μαθημάτων με ελληνικούς υπότιτλους είναι οι εξής:
 Αρχές και πρακτικές διαχείρισης έργων
 Διαχείριση έργου (Project management)
 Η λιτή διαχείριση (Lean management) στην παραγωγή και στις υπηρεσίες
 Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
 Σχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας
 Υλικοτεχνική υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας
 Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης
 Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO)
 Κύριο μάθημα Διαχείρισης Προϊόντων Λογισμικού
 Διαχείριση προϊόντων λογισμικού
 Εισαγωγή στον προγραμματισμό με MATLAB
 Προγραμματισμός με MATLAB για μηχανικούς και φυσικούς επιστήμονες
 Διαχείριση συγκρούσεων
 Διαδικασίες λογισμικού και ευέλικτες πρακτικές
 Πώς να αναπτύξετε τις ηγετικές σας δεξιότητες
 Ανάγκες πελατών και απαιτήσεις λογισμικού
 Η κυβερνοασφάλεια και οι δέκα τομείς της
 Βασικές αρχές Υπολογιστικής
 H εργαλειοθήκη του Unix
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 Διαπολιτισμική επικοινωνία και επίλυση συγκρούσεων
 Πώς θα μάθετε να μαθαίνετε: Ισχυρά διανοητικά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να κάνετε κτήμα

σας δύσκολα γνωστικά αντικείμενα
Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, θα αποστέλλεται σε εβδομαδιαία βάση ενημερωτικό
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στους ωφελούμενους με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την
εγγραφή και πρόσβασή τους στην πλατφόρμα του Coursera.
Η διαδικασία επιλογής των μαθημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020 και η
παρακολούθηση των μαθημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021.
Όσοι ωφελούμενοι ολοκληρώσουν επιτυχώς κάθε επιλεγόμενο μάθημα, θα τους παρέχεται δωρεάν
πιστοποιητικό παρακολούθησης από την εταιρεία Coursera.

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

Διεθνή
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 πραγματοποιηθεί στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας. Η έκθεση είναι ειδικά σχεδιασμένη για να υποστηρίζει τους κατασκευαστές 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 εταιρείες, 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 δημόσιες 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 25 Νοεμβρίου 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 υποστήριξης, όπως κατασκευαστές, έμποροι και εγκαταστάτες γυαλιού, αξεσουάρ (λαβές, μεντεσέδες κ.λπ.), διαχωριστικά 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 οποιοδήποτε 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 άλλων. Η συμμετοχή στην έκθεση είναι δωρεάν.
www.kcci.gr
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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

Σήμανση στη Μεγάλη Βρετανία και την Βόρειο Ιρλανδία των τροφίμων προέλευσης ΕΕ
μετά την 1/1/2021, εκτός βιολογικών και προϊόντων Γ.Ε.
Tο αρμόδιο βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων DEFRA (Department
for Environment, Food & Rural Affairs) επικαιροποίησε συμπληρωματικά με νέες οδηγίες τις εν θέματι διαδικασίες σήμανσης, κυρίως επανερχόμενο στη ανάγκη περιόδου προσαρμογής (α σχετικό), τέτοιας ώστε το μεν
εν λόγω Υπουργείο να πραγματοποιήσει αλλαγές στην σήμανση των τροφίμων (εκτός βιολογικών και προϊόντων Γ.Ε. για τα οποία σας έχουμε ενημερώσει με χωριστή αλληλογραφία), οι δε επιχειρήσεις να έχουν το
χρόνο να προσαρμοσθούν. Η περίοδος αυτή θα είναι διάρκειας 21 μηνών, δηλαδή μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2022 για την σήμανση προϊόντων, τα οποία θα πωλούνται στη Μεγάλη Βρετανία. Για την Βόρειο Ιρλανδία (Northern Ireland, ΝΙ) οι όποιες ενδεχόμενες μικροαλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου την 31 Δεκεμβρίου 2020. Οι οδηγίες αυτές τίθενται υπό τις προϋποθέσεις της κοινοβουλευτικής έγκρισης και της συμφωνίας με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις.
Συγκεκριμένες αναφορές στην εν λόγω ανακοίνωση για τις διαφορές στη σήμανση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας γίνονται σχετικά με την σήμανση της διεύθυνσης υπευθύνου επιχειρήσεων τροφίμων (food business operator – FBO, διαφορές μεταξύ της σήμανσης της διεύθυνσης του υπευθύνου στη
χώρα παραγωγής ή του εισαγωγέα), με την σήμανση της χώρας (ή ομάδας χωρών) καταγωγής, των φρούτων
και λαχανικών, του ελαιολάδου, των μειγμάτων μελιού, του βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος, των αυγών και
του κιμά κρέατος1 , οι οποίες αφορούν στις περισσότερες των περιπτώσεων χρήση της σήμανσης EU και non
EU, UK και non UK, origin EU, UK (NI), blend of EU, blend of non EU, blend of EU and non-EU, λίστας με όλες
τις χώρες προέλευσης (list of each country of origin).
Δεν φαίνεται να υπάρχουν αλλαγές ως προς την σήμανση των σημάτων υγείας και ταυτοποίησης2 μέχρι την
30 Σεπτεμβρίου 2022.
Η εν λόγω ανακοίνωση τελεί υπό διαρκή επικαιροποίηση. Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να επισκέπτονται συχνά τη διαδικτυακή της έκδοση για την επιβεβαίωση των θεμάτων ενδιαφέροντός τους. Το παρόν
αντικαθιστά το ως άνω σχετικό β έγγραφό μας.
Η συγκεκριμένη ενημέρωση έχει αναρτηθεί και στη σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Λονδίνου στην πύλη Agora.

Thriving in the Storm - Nέο πρόγραμμα υποστήριξης της εξωστρέφειας του κλάδου της
τεχνολογίας από την Enterprise Greece
Με επιτυχία διεξήχθη την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση του Προγράμματος «Thriving in the Storm», το οποίο συνδιοργανώνει η Enterprise Greece με τον oργανισμό US-MAC
(U.S. Market Access Center).

1

Η σχετική ανακοίνωση εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/food-and-drink-labellingchanges-from-1-january-2021
2
Οι σχετικές οδηγίες εντοπίζονται στο σύνδεσμο : https://www.food.gov.uk/business-guidance/guidanceon-health-and-identification-marks-that-applies-from-1-january-2021
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Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των επιχειρήσεων του τεχνολογικού κλάδου με στόχο την ενίσχυση
της ανθεκτικότητάς και της πρόσβασης τους σε διεθνείς αγορές από στελέχη του οικοσυστήματος της Silicon
Valley. Σηματοδοτεί τη στρατηγική τοποθέτηση της Enterprise Greece για την ανάπτυξη στοχευμένων εργαλείων υποστηρίζοντας την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων στον καινοτόμο κλάδο τεχνολογίας και
υπηρεσιών σε δυναμικές αγορές-στόχου όπως οι ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι ο oργανισµός US-MAC δραστηριοποιείται από το 1995, παρέχοντας σε εταιρείες τεχνολογίας, γρήγορη κι επιτυχημένη πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά, µέσω της Silicon Valley (www.usmarketaccess.com).
Αξιοσημείωτος ήταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων συμμετοχών που ανήλθε στις 192. Οι συμμετέχουσες
εταιρίες, που παρακολούθησαν την ψηφιακή εκδήλωση ήταν επιχειρήσεις του κλάδου τεχνολογίας, γεγονός
που καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα και εν γένει για στοχευμένα εργαλεία εξωστρέφειας.
Στις προοπτικές που αναπτύσσονται για τη χώρα μας και τις ελληνικές εταιρίες τεχνολογίας μέσω του
«Thriving in the Storm», αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης, ο Αlfredo Coppola, Co–
CEO της US-MAC. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στόχος του προγράμματος είναι να καθοδηγήσει τις ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας μέσω νέων στρατηγικών βασισμένων στις νέες συνθήκες και στην επιτυχή είσοδο
των προϊόντων και υπηρεσιών τους στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στη Silicon Valley. «Η εμπειρία της USMAC, η υλοποίηση του προγράμματος σε αρκετές χώρες και οι δεκάδες επιτυχημένες περιπτώσεις αποτελούν
εχέγγυο για την επίτευξη του στόχου και τα οφέλη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας – τεχνολογίας», τόνισε ο κ. Coppola.
Το πρόγραμμα “Thriving in the Storm” είναι η πρώτη στοχευμένη ενέργεια της Enterprise Greece, η οποία
αξιοποιεί την τεχνογνωσία της αγοράς των ΗΠΑ και ειδικότερα της Silicon Valley. ««Στόχος του προγράμματος» επεσήμανε η Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Enterprise Greece, «είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου των νέων τεχνολογιών, με συγκεκριμένα εργαλεία, σε χώρες-στόχους» και κάλεσε τις εταιρείες, που πληρούν τα κριτήρια να
υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα. Μετά από αξιολόγηση εξειδικευμένων συνεργατών του οργανισμού USMAC θα επιλεγούν 12 επιχειρήσεις και θα συμμετέχουν σε ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα 20 ωρών, το οποίο
θα υλοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2020. Θα ακολουθήσουν το 2021 και άλλοι κύκλοι από την ENTERPRISE
GREECE, ώστε να έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρείες και να αποκομίσουν τα οφέλη του προγράμματος, ανοίγοντας την πύλη εισόδου της Silicon Valley.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες τεχνολογικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πλήρως
λειτουργικό προϊόν ή υπηρεσία έχουν πραγματοποιήσει ήδη πωλήσεις, επιθυμούν να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στις ΗΠΑ αλλά και ευρύτερα σε διεθνείς αγορές και δραστηριοποιούνται σε έναν από
τους παρακάτω τομείς: Healthcare / Life Sciences Computer Hardware Mobile Technologies Edu-tech Robotics
Financial Technologies Process Automation Collaborations/Communications for the Enterprise Data Security
E-commerce Food/Beverage Nutritional Science Computer Gaming Delivery Services/Logistics. Για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως τις
30 Νοεμβρίου 2020 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/330ZtoG
Enterprise Greece
Η Εταιρεία Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην
Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας.
www.kcci.gr
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Περισσότερες Πληροφορίες για συντάκτες:
ENTERPRISEGREECE | Διεύθυνση Ενημέρωσης, Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ – 210 3355732,
e.darra@eg.gov.gr

9o Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ, 8&9 Δεκεμβρίου
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο ενημερώνει πως το «9ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ» που θα
διεξαχθεί στις 8 & 9 Δεκεμβρίου 2020, σε ψηφιακή μορφή, θα περιλαμβάνει ως τιμώμενη χώρα το Σουλτανάτο του Ομάν, με συνεδρία αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στην παρουσίαση ευκαιριών για επενδύσεις και επιχειρηματικές και εμπορικές συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και Ομανιτών επιχειρηματιών. Στις υπόλοιπες
συνεδρίες, που άπτονται του ενδιαφέροντος Ελλήνων και Αράβων και σχετίζονται με διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και παρουσιάσεις από υψηλά ιστάμενες προσωπικότητες των
δύο πλευρών.
Η φετινή διοργάνωση δεν θα υπολείπεται σε τίποτα από τα δια ζώσης συνέδριά μας, καθώς θα προσφέρει
τη δυνατότητα δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων, διάδραση με τους ομιλητές, επίσκεψη στα εικονικά
περίπτερα των χορηγών και πραγματοποίηση εικονικών συναντήσεων Β2Β μεταξύ των Αράβων επιχειρηματιών με των Ελλήνων ομολόγων τους σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ. Επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή κατοχυρώνεται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού που αναγράφεται στη φόρμα.

Προθεσμία υποβολής συμμετοχής: Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, στις 16:00 μμ
Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021
Η μετάβαση της Ε.Ε. σε μια πράσινη και ψηφιακή εποχή καθώς και η ανάκαμψη από την υγειονομική κρίση
αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2021, η Επιτροπή θα αναλάβει σειρά
πρωτοβουλιών που θα αποβλέπουν, κυρίως, στη δημιουργία μιας υγειονομικά ισχυρότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην επιτυχή υλοποίηση της ψηφιακής μετάβασης. Επιπλέον, θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προστασία των ευπαθών ομάδων, για την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
καθώς και για την ισχυροποίηση της θέσης της Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες στο
σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2021_commission_work_programme_en.pdf. (ΠΗΓΗ:
REGIOEUROPA Newsletter: Οκτώβριος 2020).

Ενημερώσεις για ξένες αγορές
Μπορείτε να αναζητήσετε όλες τις πρόσφατες ενημερώσεις για τις ξένες αγορές στο site του Επιμελητηρίου
Καβάλας www.kcci.gr
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση απέστειλε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε»
για τους μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώβριο 2020. Το Δελτίο έχει αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη AGORA στον
σύνδεσμο https://agora.mfa.gr/news/Δελτίο Γνους Πράττε . Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr
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ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, -απέστειλε το
52ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (β΄ έκδοση Νοέμβριος 2020), σχετικά με
ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία. Σημειώνεται
ότι το δελτίο είναι, επίσης, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη
AGORA,
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter_Skopje_No%2052_2020%20mk.pdf.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr , e-mail: ecocom-skopje@mfa.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικό κείμενο με θέμα «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ». Tο εν θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72784 .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/)
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα : Ο τομέας τεχνολογίας και νεοφυών εταιρειών στη Σερβία
(Νοέμβριος 2020).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βελιγράδι (www.agora.mfa.gr ) τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocombelgrade@mfa.gr

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

Ζητήσεις
1) Εταιρεία ψάχνει κατασκευαστές ή προμηθευτές βιολογικών εντομοκτόνων, βιομυκητοκτόνων, λιπασμάτων βιοφυλλώματος, βιο διεγερτικών στην Ελλάδα για διανομή στη Βουλγαρία (Κωδ.:
BRBG20200902001).
www.kcci.gr
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2) Τουρκική εταιρεία αναζητά λευκό μάρμαρο και ψάχνει συνεργάτες στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη
Βουλγαρία για τη σύναψη συμφωνιών προμηθευτών (Κωδ.: BRTR20200717001).
3) Ρουμανική εταιρεία που ειδικεύεται στο εμπόριο γεωργικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων αναζητά προμηθευτές από χώρες της ΕΕ (Κωδ.: BRRO20181219001)
4) Ρωσική εταιρεία που ειδικεύεται στην πώληση λιπασμάτων αναζητά προμηθευτές οργανικών λιπασμάτων βάσει συμφωνίας εμπορικής εταιρείας (Κωδ.: BRRU20191209002)

Προσφορές
1) Bούλγαρος παραγωγός γεννητριών βιομάζας ζεστού αέρα αναζητά αντιπροσώπους πωλήσεων και
διανομείς (Κωδ.: BOBG20190412001)
2) Ρουμανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο φινίρισμα εποξειδικού δαπέδου και σε ειδικές αστικές δραστηριότητες ενδιαφέρεται να προσφέρει τις υπηρεσίες της ως υπεργολάβος (Κωδ.:
BORO20190528001)
3) Ιαπωνικός κατασκευαστής φορετού εξοπλισμού προστασίας επιδιώκει να φέρει τις μπότες τους στην
ΕΕ βάσει συμφωνίας διανομής (Κωδ.: BOJP20191129001)
4) Πολωνός κατασκευαστής γεωργικών μηχανημάτων αναζητά διανομείς (Κωδ.: BOPL20201020001)

Εκθέσεις
1 η Διαδικτυακή έκθεση Τροφίμων – ποτών FOOD MARKET SHOW 2020
Η εταιρεία GREAT EXHIBITIONS με την φροντίδα της, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην 1η διαδικτυακή
εμπορική έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD MARKET SHOW 2020, που θα διεξαχθεί στις 8-11 Δεκεμβρίου
2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της έκθεσης.
Αντιλαμβανόμενοι τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν και αφουγκραζόμενοι τον παλμό και την ανάγκη
της αγοράς των ίδιων των εξαγωγέων, δημιουργήσαμε την 1η Διαδικτυακή έκθεση που θα λειτουργήσει σε
ένα ψηφιακό περιβάλλον έκθεσης, φέρνοντας σε απευθείας επαφή τους Έλληνες παραγωγούς με Έλληνες
και Διεθνείς αγοραστές. Η προβολή και εξωστρέφειας της ελληνικής γαστρονομίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ανάκαμψη της εγχώριας αγοράς. Στην περίοδο που διανύουμε υπό τη σκιά της πανδημίας και
των οικονομικών προβλημάτων που αυτή επέφερε, επιβάλλεται να δημιουργήσουμε και να αξιοποιήσουμε
τα σύγχρονα εργαλεία για την ανάδειξη της ποιότητας και του πλούτου της ελληνικής παραγωγής και της
δυναμικότητας της στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον.
Η Διαδικτυακή έκθεση FOOD MARKET SHOW 2020 αποτελεί την πρώτη εμπορική έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΟΤΩΝ που θα λειτουργήσει σε ένα έξυπνο και απόλυτα λειτουργικό Ψηφιακό περιβάλλον και
θα αποτελέσει το σύγχρονο και καινοτόμο σημείο συνάντησης για τους επαγγελματίες των κλάδων οργανωμένης λιανικής, χονδρεμπορίου, ξενοδοχείων και μαζικής εστίασης. Η έκθεση καλύπτει κάθε τμήμα των επιχειρήσεων των τροφίμων και ποτών, οι συμμετέχοντες εκθέτες είναι Έλληνες παραγωγοί και προσφέρει μια
πλήρη επισκόπηση της αγοράς για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του κλάδου σε κάθε επίπεδο. Οι συμμετέχοντες αγοραστές είναι από όλες τις αγορές του κόσμου ενώ θα δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους εκθέτες για αξιοποίηση προκαθορισμένων ποιοτικών Β2Β συναντήσεων κατά τη διάρκεια της FOOD
MARKET SHOW 2020.
Για την είσοδο των εκθετών και των αγοραστών απαιτείται εγγραφή στην Τηλ. 210 7755 080 Φαξ. 210 7755
049 e-mail: info@greatexhibitions.gr διαδικτυακή έκθεση και δίνεται η δυνατότητα παροχής στοιχείων για
www.kcci.gr
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την ροή των επισκεπτών στο περίπτερό σας με βάση τις απαιτήσεις του GDPR. Το ωράριο της έκθεσης θα
είναι διευρυμένο 10.00-20.00 καθημερινά, ώστε να είναι εφικτή η δικτύωση των αγοραστών και από τις 5
Ηπείρους.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Η έκθεση φιλοξενεί εταιρείες με προϊόντα όπως: Ελαιόλαδο και ελιές, γαλακτοκομικά και τυροκομικά, έτοιμα
γεύματα και εδέσματα, ζυμαρικά, δημητριακά και όσπρια, προϊόντα ζύμης και αρτοσκευάσματα, γλυκά, ζαχαρώδη και παγωτά, κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, κατεψυγμένα τρόφιμα,
ιχθυηρά, φρέσκα/ κατεψυγμένα/ αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά, καφέδες, ροφήματα, μπύρες, αναψυκτικά, νερά και χυμούς, βιολογικά τρόφιμα και ποτά.

Εκθέσεις συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ
Γενικές Εκθέσεις
Έκθεση /Χώρα
Alexpo, Αλεξ/πολη
Kavalaexpo 2021
Αnuga, Κολωνία, Γερμανία

Ημερομηνία
2021
2021
09-13 Οκτωβρίου 2021

Εκθέσεις Τροφίμων
Έκθεση /Χώρα
Sial, Παρίσι, Γαλλία

Ημερομηνία
15-19 Οκτωβρίου 2022

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων


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



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO, Metropolitan Expo, Αθήνα | 15-17 Οκτωβρίου 2021

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων




ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Διεθνές Φεστιβάλ προϊόντων αποσταγματοποιϊας “Rakia and Spirits Fest 2020) στην Σόφια, Βουλγαρία |56 Δεκεμβρίου 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
Διεθνής Πράσινη Εβδομάδα Βερολίνου|18-21 Ιανουαρίου 2021
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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 καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk
18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of
Enterprises - EU.COM.EN)
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση
των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal)
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform)
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs)
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website)
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint
Research Centre)
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform)
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform)
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform)
36. EU Business in Japan
www.kcci.gr
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37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP)
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις
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 Καβάλας www.kcci.gr
Έγκαιρη και Έγκυρη Πληροφόρηση

www.kcci.gr

w www.kcci.gr

www.enterprise-hellas.gr

KavalaChamber

een.ec.europa.eu

@KavalaChamber

