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Παρακαλούμε οι επιχειρηματίες που θα ήθελαν να 
λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό από το Επιμελητήριο 
να μας στείλουν το email τους στο info@chamber-
ofkavala.gr 

Enterprise Europe Network- 
Στην υπηρεσία της επιχεί-
ρησής σας 

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

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

 Πρόσβαση σε νέες αγορές-Ε-
ξωστρέφεια 

 Πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση 

 Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές 

 Μεταφορά τεχνολογίας & 
Διαχείριση καινοτομίας 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες 
παρέχονται δωρεάν. 

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

 

Ενημέρωση για τη λειτουργία των 
υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Καβάλας  

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο έ-
κτακτων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες υ-
γειονομικές 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 περι-
πτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και, κατόπιν συνεννόη-
σης, να αποστείλουν με e-mail τα απαραίτητα έγγραφα για τη 
διεκπεραίωση της υπόθεσης τους, χωρίς να είναι απαραίτητη 
η φυσική παρουσία των μελών μας. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

e-mail : info@chamberofkavala.gr 

Τηλ. : 2510 222212            

Fax: 2510 835946 

Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση . 
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. 

 

*Η απόφαση ισχύει μέχρι την άρση των μέτρων 
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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Συνάντηση των προέδρων των Επιμελητηρίων ΑΜΘ με τον Υπουργό Άδονι Γεωργιάδη 

Συνάντηση στην Αθήνα είχαν το μεση-
μέρι της Δευτέρας 18/01 οι έξι Πρόεδροι 
των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Α-
νατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστό-
δουλος Τοψίδης, Αντώνης Γραβάνης, Νί-
κος Αγγελίδης, Στέλιος Μωραΐτης, Μάρ-
κος Δέμπας και Στέφανος Γεωργιάδης.  

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης ή-
ταν το άνοιγμα του λιανεμπορίου με 
τους Προέδρους να χαιρετίζουν τις ενέρ-
γειες της κυβέρνησης για την επαναλει-
τουργία της αγοράς και να δεσμεύονται 
ως προς την τήρηση των μέτρων ώστε να 
διατηρηθεί η υγειονομική τάξη και το ά-
νοιγμα αυτό να οδηγήσει σταδιακά, αλλά σύντομα, στην ολική επαναφορά της κανονικότητας.  

Στην ίδια συνάντηση συζητήθηκε και το μέλλον της  αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΔΕΣΜ-
ΟΣ της ΠΑΜΘ. 

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο ΑΜΘ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Ε. και 
με την βαθιά πεποίθηση ότι αυτή πρέπει να λειτουργήσει προς όφελος της τοπικής επιχειρηματικότητας α-
ποτάθηκε πλέον στον Υπουργό Ανάπτυξης, ζητώντας τη συνδρομή του στην επίλυση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει.  

Ο κος Γεωργιάδης δεσμεύτηκε ως προς την επίλυση των θεμάτων, τη διασφάλιση της συνέχισης της απρό-
σκοπτης λειτουργίας της ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Ε. και της αποτελμάτωσης της, ώστε αυτή να λειτουργήσει πλέον ουσια-
στικά προς όφελος της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας.  

Επιστολή διαμαρτυρίας για το πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής 

Το Επιμελητήριο Καβάλας απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το πρό-
γραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής και τον αποκλεισμό από αυτό πολλών επιχειρήσεων.  

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ 

Γινόμαστε δέκτες έντονων παραπόνων από τις επιχειρήσεις μέλη μας, αλλά και από λογιστές, ότι στο πολύ 
πετυχημένο πρόγραμμα της Κυβέρνησης, της Επιστρεπτέας προκαταβολής, δυστυχώς δεν δίνεται η δυνατό-
τητα, μετά την υποβολή της αίτησης, για τυχόν διορθώσεις στα ποσά που υποβάλλονται στο σύστημα, ή όπως 

http://www.kcci.gr/
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επίσης στην επιστρεπτέα 4. Η διόρθωση του καθεστώτος ενίσχυσης, όπου εκ παραδρομής αρκετές επιχειρή-
σεις δήλωσαν το καθεστώς de minimis, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λάθη, που αποκλείουν σε πολλές 
περιπτώσεις την ένταξη τους στο πρόγραμμα. 

Αυτά τα λάθη προέρχονται κυρίως, από αναριθμητισμούς ή μη σωστής κατανόησης του τρόπου συμπλήρω-
σης και πρέπει να δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης τους.  

Αγαπητέ κ. Υπουργέ, 

Θα ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό εάν εσείς παρέχετε αυτή τη δυνατότητα διόρθωσης στην πλατφόρμα, εφόσον 
παραμένει ανοιχτεί η επιστρεπτέα 5 και σε λίγες εβδομάδες ανακοινώνεται και η επιστρεπτέα 6. 

Γνωρίζοντας το προσωπικό σας ενδιαφέρων για την επιβίωση των επιχειρήσεων μας, σας παρακαλούμε όπως 
δείτε θετικά μια τέτοια δυνατότητα διορθώσεις αυτών των λαθών, προκειμένου σε αυτή την περίοδο της 
σφοδρής κρίσης, να μην αδικηθεί καμία επιχείρηση» 

Διαμαρτυρία για την Μη λειτουργία του κόμβου ‘Εξοχής - Εγνατία Οδός’, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας 

Το Επιμελητήριο Καβάλας απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών σχε-
τικά με τη μη λειτουργία του κόμβου ‘Εξοχής-Εγνατία Οδός’ στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και τα προ-
βλήματα που δημιουργούνται στις τοπικές επιχειρήσεις. 

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

Σας μεταφέρουμε την δυσαρέσκεια μας, για το πρόβλημα μη λειτουργίας - «προσωρινού» κλεισίματος, του 
κόμβου Εξοχής (έξοδος Ελευθερούπολης) προς την Εγνατία Οδό, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. 

Είναι ο βασικός κόμβος που εξυπηρετεί την Ελευθερούπολη πρωτεύουσα του Δήμου Παγγαίου και δυστυχώς, 
όσες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, αναγκάζονται να διανύουν άσκοπα χι-
λιόμετρα προς άλλα σημεία εξόδου – εισόδου στην Εγνατία Οδό, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περί-
οδο που διανύουμε, με τις επιχειρήσεις μας να προσπαθούν να επιβιώσουν, έχοντας να αντιμετωπίσουν και 
αυτό το πρόβλημα.  

Εδώ και σχεδόν ένα χρόνο τώρα, ο κόμβος παραμένει κλειστός και η ταλαιπωρία είναι τεράστια.    

Δεν είναι δυνατόν για τόσους μήνες  η Εγνατία Οδός Α.Ε., να μην έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της και να 
μην έχει παραδώσει στην κυκλοφορία, ως όφειλε, και σήμερα να ταλαιπωρούνται οι επιχειρηματίες, αλλά 
και η κοινωνία στο σύνολο της. 

Σας παρακαλούμε και σας ζητούμε να επιμεληθείτε την άμεση απελευθέρωση πρόσβασης των οχημάτων 
στον κόμβο της Εξοχής προς Εγνατία Οδό, καθώς είναι καθοριστικής σημασίας για την περιοχή μας και ο-
ποιαδήποτε παράταση ολοκλήρωσης του έργου, δημιουργεί και κάκιστη εικόνα για τη  περιοχή μας, αλλά και 
προκαλεί ανασφάλεια και κόστος στις μετακινήσεις των επιχειρηματιών και των τουριστών.» 
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Συμμετοχή του προέδρου στο Forum: Στρατηγική σύνδεση της παραγωγικής βάσης της 
χώρας με τον τουρισμό  

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας, συμ-
μετείχε στο online forum με θέμα 
«Στρατηγική σύνδεση της παραγω-
γικής βάσης της χώρας με τον του-
ρισμό» το οποίο διοργανώθηκε 
από το itnnews.gr. To forum πραγ-
ματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και συζητήθηκαν οι 
στρατηγικές που πρέπει να ακο-
λουθηθούν ώστε να υπάρξει ου-
σιαστική σύνδεση του πρωτογε-
νούς τομέα της χώρας με τον του-
ρισμό μέσω της ανάπτυξης αγροτουριστικών προγραμμάτων και της αξιοποίησης των προϊόντων που παρά-
γει κάθε περιοχή.  

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου αναφέρθηκε στα προϊόντα που παράγει η Π.Ε. Καβάλας όπως λάδι, ελιές, 
ακτινίδια, σπαράγγια, κρασιά κλπ. και τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση από χώρες του εξωτερικού και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής μας.   

Σεμινάρια 

Εφαρμογή για το έτος 2021 της υπουργικής απόφασης για την επιμόρφωση εργοδοτών 
και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις 

Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 

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

 

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων 
τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ κατηγορίας. 

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

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

Γ’ Κατηγορίας: για εργοδότες που οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, διάρκειας 
10 ωρών  και είναι δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, 
τέλος ΓΕΜΗ του 2021, ενώ έχει κόστος 50€ για τα μη μέλη.  

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

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

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

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων-
Νέες προδιαγραφές 

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

Αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακι-
νούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαρο-
πλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

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

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

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

Κόστος συμμετοχής για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά, τέλος ΓΕΜΗ του 2021,  για το τρέχον 
έτος είναι  

Επιχειρήσεις 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
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Καβάλα σαράντα ευρώ (40 €)  
Θάσο τριάντα ευρώ (30 €)  
Εργαζόμενοι  
Καβάλα εξήντα ευρώ (60€) 
Θάσο πενήντα ευρώ (50€) 

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

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

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

Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

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 επιχειρή-
σεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφί-
στανται 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 δυνατό-
τητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό έως 100% με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου νομικής μορ-
φής, 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 ηλε-
κτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Ε-
νίσχυσης με την ένδειξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗ-
ΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» (Δράση 3δ.5-6.2). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
http://www.ependyseis.gr/mis
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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 

Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια 

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

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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

 

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

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 
Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελ-
τιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονι-
σμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 20/2/2019 – 31/01/2021, και ώρα 17:00 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη 
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» 

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, παρατείνεται, για δεύτερη 
φορά και για δύο ακόμη μήνες, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικό-

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5027
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3535
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4350
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4214
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τητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», προκειμένου στην παρούσα ιδιαιτέρως απαιτητική συγκυ-
ρία περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση του ΕΠΑ-
νΕΚ, EΣΠΑ 2014-2020. 

Η Δράση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έως την 31η Ιανουαρίου 
2021 και ώρα 17:00, αντί την 30η Νοεμβρίου 2020, και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογι-
σμού. Σημειώνεται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι αιτήσεις 
αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας. Στη Δράση συμμετέχουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με 
επιδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων έως 65%, με σκοπό να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την αντα-
γωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγι-
κού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Το επεν-
δυτικό σχέδιο θα κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€ . Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις 
εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Στις επιδοτούμενες δαπάνες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, και 
αρκετές οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, όπως είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), οι δαπά-
νες εξοπλισμού ΤΠΕ & εξειδικευμένου λογισμικού (π.χ. ηλεκτρονικών πληρωμών), η συμμετοχή σε ελληνικά 
και ξένα e-marketplaces, καθώς και οι δαπάνες e-marketing (π.χ. διαφημίσεις σε μηχανές αναζήτησης και 
κοινωνικά δίκτυα, ανάπτυξη και βελτίωση του περιεχομένου προβολής). 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει 
τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ 
της επένδυσης και να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλη-
σης σύμφωνα με τους όρους της Αναλυτικής Πρόσκλησης.  

Ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία 
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, και οι επιχειρήσεις υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης 
που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενι-
σχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis  . Περισσότερες πληροφορίες για τον οδηγό του προγράμματος 
στο link: http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200612_3h_trop_proskl_erg_ant.pdf 

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

Ανακοινώθηκαν τρία ένα προγράμματα το Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 

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

Europe Network, σας ενημερώνει ότι ανακοινώθηκαν οι τρεις νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 

4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 525 εκατ.  

Πρόκειται για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις», «Γενική Επιχειρηματικό-

τητα» και «Μηχανολογικός Εξοπλισμός».  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.ependyseis.gr/mis
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200612_3h_trop_proskl_erg_ant.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4842
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Συγκεκριμένα:  

1η Προκήρυξη : «Γενική Επιχειρηματικότητα» 

Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ανέρχεται στα 170 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 70 εκατ. ευρώ προ-

έρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 100 εκατ. ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυ-

σης της φορολογικής απαλλαγής. 

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται  εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικρά-

τεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεται-

ρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων. 

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

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ 

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ 

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ 

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ 

ε. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές 

Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2021. 

2η Προκήρυξη : «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 205 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον Προ-

ϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 εκατ. ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής α-

παλλαγής. 

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργα-

σιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους  δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθε-

στώς ενίσχυσης είναι: 

 α. για μικρές επιχειρήσεις,  το ποσό των 150.000 ευρώ 

 β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000 ευρώ/ 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2021. 

3η Προκήρυξη : «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ που αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλ-

λαγής. 

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται  εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικρά-

τεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεται-

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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ρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων. Ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξο-

πλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι αφο-

ρούν σε αρχική επένδυση. 

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

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ 

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 250.000 ευρώ 

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ 

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ 

ε. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές 

Συμπράξεις στο ποσό των 50.000 ευρώ. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

Συνολικά, θα διατεθούν 525 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, της αγοράς και της ελληνικής 

οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν βασικό πυ-

λώνα ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας.  

Η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων ερ-

γασίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, καθότι δημιουργεί σταθερές και καλύτερα αμειβό-

μενες θέσεις εργασίας. 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού 

 Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκατα-
στάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαί-
νουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού 
ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα 
Logistics σε 70% επίσης για τις κτιριακές δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων. Τέλος, για κτίρια τα 
οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%. 

 Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις. 
 Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκατα-

στάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης. 
 Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. 
 Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 

 Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσι-
τεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις. 

 Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστή-
ματα οργάνωσης της επιχείρησης. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Για τις Μεγάλες επιχειρήσεις οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού, δεν μπορούν να υπερ-
βούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και για τις ΜΜΕ το 75%. 

Μισθολογικό Κόστος 

Προϋποθέσεις ενίσχυσης μισθολογικού κόστους: 

1. υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις 
ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. 

2. η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και 
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας. 

3. υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις ΜΜΕ και για 5 
έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις. 

Λοιπές Κατηγορίες Δαπανών 

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων: 

 Αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ. Ενισχύονται μόνο για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για ποσό 
έως 50.000 ευρώ (έως 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους). 

 Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για ποσοστό έως 10% 
του ενισχυόμενου κόστους με ανώτατο όριο τις 100.000 ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις τα όρια διπλασιάζονται. 

 Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ και αφορούν σε προϋπολογισμό έως 1% του συνολικού ενισχυόμενου 
κόστους και έως 100.000 ευρώ. 

 Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ με προϋπολογισμό έως 20% του συνο-
λικού ενισχυόμενου κόστους. 

 Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας. 
 Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης. 
 Επενδυτικές δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ. 
 Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια χρήση και λοιπές περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις. 
 Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλέψυξης. 

Δραστηριότητες 

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη των παραγράφων του άρ-
θρου 7 του νόμου (εξαιρέσεις). 

Ακολουθεί παρουσίαση κάποιων ενδεικτικών επιλέξιμων δραστηριοτήτων. Η πλήρης ανάλυση περιγράφεται, 
όπως προαναφέρθηκε, στο άρθρο 7 του νόμου. 

Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού 

Ενισχύονται τα εξής επενδυτικά σχέδια: 

– Ίδρυση ή  επέκτασης ξενοδοχείων τουλάχιστον 3* 
– Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να αναβαθμίζονται). Απαραίτητη 
προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης 
προηγούμενου εκσυγχρονισμού 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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– Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και 
εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3* 
– Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3* 
–Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανή-
κουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2* 
– Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, 
χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογό-
νησης (spa),ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια) 

– Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις 
–Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α’ 155), υπό την 
προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα 
μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης. 

Επενδύσεις στον τομέα Αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης 

Στον τομέα Αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας κατ’ εξαίρεση ε-
νισχύονται οι κλάδοι: 

α.93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., 
και 
β. 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας). 

Επενδύσεις στον τομέα της Αποθήκευσης και των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων. 

Στον τομέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων ενισχύονται οι κλάδοι: 

αα. 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)], 

ββ. 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων) και, 

γγ. 52.29.19.03 [Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)]. 

δδ. 52.21.24.00 [Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης] – Ενισχύεται κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση 
ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας 
τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύον Οικοδομικός Κανονι-
σμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον καταρτί-
ζονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημόσιας χρήσεως υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων. 

Επενδύσεις σε Λοιπούς Κλάδους 

– Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά 
σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 
10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Α-
τόμων με Αναπηρία. 
– Κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των ΚΑΔ 46.71.12.05, 46,71,13,14 και 46.71.13.16 (Χον-
δρικό Εμπόριο πετρελαίου & υγραερίου) που υλοποιούνται σε νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης. 
 

Επενδύσεις στον τομέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Στα νέα καθεστώτα ενισχύσεων μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής πα-
ραγωγής στον τομέα φυτικής παραγωγής όπως εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημά-
των φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη καθώς και στον τομέα ζωικής παραγωγής σαν τις 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τις βοοτροφικές μονάδες, τις αιγοπροβατοτροφικές μονάδες, τις χοιροτροφι-
κές μονάδες και τις πτηνοτροφικές μονάδες, τόσο για ΜΜΕ όσο και για Μεγάλες Επιχειρήσεις. Επιπλέον, με 
την  υπ’ αρ. 88642/25-8-2020 κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με 
ποσά και μεγαλύτερα των 500.000€. 

Τέλος, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζε-
ται στο σημείο 10 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτι-
κού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου. 

Συνοπτικά στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων τα επενδυτικά σχέδια μπορεί να αφορούν είτε 
σε ίδρυση νέας μονάδας, είτε σε εκσυγχρονισμό, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας φυ-
τικής ή ζωικής παραγωγής.  
 
Επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 
του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν.4399/2016,  αποκλειστικά στις 
περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες 
του σχεδίου, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε: 

α. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, τεμαχιστήρια, μονάδες παραγωγής κρεατοσκευασμάτων 
και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων). 

β. Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων). 
γ. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων). 
δ. Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια). 
ε. Ζωοτροφές. 
στ. Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύ-

λου, γλουτένης κ.λπ.). 
ζ. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, πορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας 

βρώσιμων ελαιών κ.λπ.). 
η. Οίνος. 
θ. Οπωροκηπευτικά. 
ι. Ακρόδρυα – καρποί με κέλυφος. 
ια. Κτηνοτροφικά φυτά 
ιβ. Όσπρια. 
ιγ. Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων). 
ιδ. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό. 
ιε. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες). 
ιστ. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης. 
ιζ. Επεξεργασία νέων –εναλλακτικών –καινοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρα-

νιά, αλόη κ.λπ.). 
ιη. επεξεργασία ακατέργαστου καπνού. 
ιθ. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου. 
κ. επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης. 
κα. επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού. 
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Δεν μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν.4399/2016, επενδυτικά σχέδια: 
α) σε περιπτώσεις που αφορούν στην μεταποίηση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων όπως αυτά ορίζονται 
με την οδηγία 2001/18/ΕΚ πλην της χρήσης τους για την παραγωγή ζωοτροφών, και 

β) σε περιπτώσεις παράβασης απαγορεύσεων ή περιορισμών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 (Κ.Ο.Α.), ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την ενωσιακή 
στήριξη που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό. 

Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων 

Δραστηριότητες Ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων υπάγονται στον παρόντα νόμο με τις εξής προϋποθέσεις: 

 Οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δίκτυο της ίδιας κατηγορίας (είτε βασικό 
ευρυζωνικό δίκτυο είτε δίκτυο πρόσβασης νέας γενιάς) και όπου το δίκτυο αυτό δεν είναι πιθανόν να 
αναπτυχθεί με εμπορικούς όρους εντός τριών ετών από την απόφαση για τη χορήγηση της ενίσχυσης. 
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων δύναται να καθοριστούν οι ως άνω περιοχές, 

 Ο φορέας εκμετάλλευσης του επιδοτούμενου δικτύου πρέπει να παρέχει υπηρεσίες ενεργητικής και πα-
θητικής χονδρικής πρόσβασης υπό δίκαιους όρους και άνευ διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της υ-
λικής αποδεσμοποίησης στην περίπτωση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς· και 

 Οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής. 
 

Παραγωγή, Διανομή και υποδομές Ενέργειας 

Στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, (§4α, Άρθρο 7) κατ’ εξαίρεση ενισχύονται δρα-
στηριότητες παραγωγής ή συμπαραγωγής και διανομής θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμ-
φωνα με τα άρθρα 40 και 46 Γ.Α.Κ., καθώς και τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
μικρά υδροηλεκτρικά έργα σύμφωνα με το άρθρο 41 Γ.Α.Κ. και το Ν. 3468/2006, όπως ισχύει. 
Με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται 
οι όροι, οι προϋποθέσεις και το είδος των ως άνω έργων. 

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων 

Στον μη υπαγόμενο στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος ΚΑΔ -91- κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι δραστη-
ριότητες: 

α. 91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών), 
β. 91.02 (Δραστηριότητες μουσείων). 

Εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια 

Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια: 

Α. Σύμφωνα με την περίπτωση α’ του άρθρου 13 του Γ.Α.Κ. κατά κατηγορία: 
αα. στον τομέα του χάλυβα, όπως ορίζεται στο στοιχείο 43 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία, 
ββ. στον τομέα των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο στοιχείο 44 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία, 
γγ. στον τομέα του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται στο στοιχείο 13 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., σχετικά με 
κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα, 
δδ. στον τομέα της ναυπηγίας. 
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εε. στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, 
στστ. στον τομέα μεταφορών (και η συναφής υποδομή), όπως ορίζεται στο στοιχείο 45 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., 
κατά κατηγορία. 
 
Β. Με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 
2008» [υ.α. 1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β’ 2149) και Εγκ./ Πολ. 1133/2008]: 
-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης). 
-36- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλει-
στικά με χρήση ΑΠΕ. 
-41- Κατασκευές κτηρίων. 
-42- Έργα πολιτικού μηχανικού. 
-43- Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες. 
-45- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών. 
-46- Χονδρικό εμπόριο. 
-47- Λιανικό εμπόριο. 
-52- Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της περίπτωσης 
α’ της παραγράφου 4, 
-53- Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες. 
-55- Καταλύματα, με την επιφύλαξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4. 
-56- Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης. 
-60- Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. 
-64- Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 
-65- Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία. 
-66- Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες. 
-68- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας. 
-69- Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες. 
-70- Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης. 
-71- Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις. 
-72- Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη. 
-73- Διαφήμιση και έρευνα αγοράς. 
-75- Κτηνιατρικές δραστηριότητες. 
-77- Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης. 
-78- Δραστηριότητες απασχόλησης. 
-79- Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατή-
σεων και συναφείς δραστηριότητες. 
-80- Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας. 
-81- Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους. 
-82- Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής 
υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις. 
-84- Δημόσια διοίκηση και άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 
-85- Εκπαίδευση. 
-86- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ια-
τρικού τουρισμού. 
-87- Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού 
υγείας και ιατρικού τουρισμού. 
-88- Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος. 
-90- Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση. 
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-91- Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 3. 
-92- Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα. 
-93- Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με την επιφύλαξη της υ-
ποπερίπτωσης στστ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4. 
-94- Δραστηριότητες οργανώσεων. 
-95- Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης. 
96- Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης στστ’ της 
περίπτωσης β’ της παραγράφου 4. 
-97- Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού. 
-98- Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών και υπηρε-
σιών για ίδια χρήση. 
-99- Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων. 

Πρόσκληση για την Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια Θερμαντι-
κών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
Enterprise Europe Network,  σας ενημερώνει ότι ξεκινάει από σήμερα το πρόγραμμα “Επιχορήγηση Επιχει-
ρήσεων Εστίασης για την προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου” η οποία παρέχεται για τη 
στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19 και 
ειδικότερα για τη διευκόλυνση της λειτουργίας τους, ακόμα και κατά τη χειμερινή περίοδο, σε εξωτερικούς 
νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας 
υγείας, με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους. 

Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται βάσει των επισήμων δηλωμένων και επομένως αδειοδοτημένων τετραγωνι-
κών μέτρων (τ.μ.) εξωτερικών χώρων σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης και 
των με κάθε τρόπο παραχωρημένων από λοιπούς φορείς (Δήμους, Λιμενικά Ταμεία, ΕΟΤ κλπ.), καθώς και 
των εξωτερικών επιφανειών που παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του ν. 4688/2020, ιδιόκτητων ή/και μισθω-
μένων. 

Σε ποιους απευθύνεται 

Επιχειρήσεις εστίασης ανεξαρτήτως νομικής μορφής που λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια. 

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ στους οποίους πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι: 

• 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης: Περιλαμβάνονται 
και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10 

• 56.29.20 Υπηρεσίες καντίνας: Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20 
• 56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών: Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 

56.30 

Περίοδος υποβολής: από 4/1/2021 έως 4/3/2021 (ώρα 17:00) 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: 
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5107 
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Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Εγγραφές-Διαγραφές επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο από 01/01-31/12/2020 

Σύμφωνα με το Βιβλίο Εγγραφών – Διαγραφών του Επιμελητηρίου Καβάλας για το χρονικό διάστημα 
από 01/01/2020 έως 31/12/2020 οι Εγγραφές που πραγματοποιηθήκαν ανά Τμήματα του Επιμελη-
τηρίου Καβάλας (Εμπορικό, Μεταποίησης, Τουριστικό, Υπηρεσιών, Εξαγωγικό) είναι 565 και οι Δια-
γραφές είναι 123. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικότερα τα στοιχεία. 

 

Ηλεκτρονικά ραντεβού για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογισμικού CITIBILL, προσφέ-
ρει 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.  
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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 

Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. 

Επιδότηση για δημιουργία e-shop: Προϋποθέσεις - Τι χρηματοδοτείται. Προδημοσίευση 
της Δράσης «e-λιανικό» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει για την προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό». 

Η Δράση «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση 
ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψη-
φιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφα-
λιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους. 

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5000 ευρώ για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ. 

Σε ποιους απευθύνεται 

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, δια-
τηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 
18 Μαρτίου 2020 και μετά. 

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε: 

- Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019 

- Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις 07/11/2020. 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. 

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα ανακοι-
νωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης σε ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, στην οποία 
θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω: 

- Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr 

- Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονι-
κού καταστήματος της επιχείρησης 

- Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ ηλεκτρονική δι-
εύθυνση) 

- Φωτογραφίες του Φυσικού Καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού. 

Όροι και προϋποθέσεις 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα 
της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού) 

•Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019. 

•Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020. 

• να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και 
εξυπηρετεί πελάτες, 

• να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 
2020 και μετά, 

• να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) 
την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλε-
κτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• να λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive, να συνο-
δεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. 

• να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών. 

Τι χρηματοδοτείται 

- Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δη-
μιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πλη-
κτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή 
του Infrastructure as a Service (IAAS) 

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop) 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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- Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού 
καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.) 

- Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συ-
μπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρε-
σιών Φιλοξενίας (hosting, collocation, κτλ.) 

- Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας. 

Προϋπολογισμός 

€ 80.000.000 

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 80.000.000 ευρώ. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»   Νέα ημερομηνία  υποβολή αιτήσεων  25.1.2021 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι ξεκινά η Δράση «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» του ΕΠΑνΕΚ. Η πλατφόρμα 
του προγράμματος για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα ανοίξει στις 25 Ιανουαρίου 
για υποβολή αιτήσεων.  

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 896,75 εκατ. ευρώ. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του 
Προγράμματος ανέρχεται σε 692 εκ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ (εκ των οποίων ο προϋπολογισμός των 92 εκ ευρώ 
αφορά τους πόρους του «Ταμείου Εξοικονομώ II»), 34 εκ ευρώ από το εθνικό ΠΔΕ, 170,75 εκ ευρώ από τα 
ΠΕΠ. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

Σε ποιους απευθύνεται 

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοι-
κία. Παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας 
στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατι-
κών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι». 

Επισήμανση: Το απαιτούμενο από τις Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό για να υποβληθεί η αίτηση υπα-
γωγής στο πρόγραμμα (Βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικονομικής άδειας ή Βεβαίωση τακτοποίησης αυ-
θαιρέτου) δεν είναι υποχρεωτικό στην παρούσα φάση και μπορεί να αντικατασταθεί από μια υπεύθυνη δή-
λωση, με σχετική αλλαγή που θα γίνει στο πληροφοριακό σύστημα. Η κατάθεση του πιστοποιητικού καθί-
σταται υποχρεωτική σε επόμενο βήμα της διαδικασίας, ως προϋπόθεση υπαγωγής 

Πρόσκληση "Blue Economy Window _Bιώσιμη ανάπτυξη ΜΜΕ στη Γαλάζια Οικονομία 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει για την Πρόσκληση "Blue Economy Window"_Bιώσιμη ανάπτυξη ΜΜΕ στη 
Γαλάζια Οικονομία. 

http://www.kcci.gr/
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Η υπηρεσία EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
εξέδωσε μέσω της πλατφόρμας «Blue Invest» ανοιχτή πρόσκληση με τίτλο «Blue Economy Window2020» για 
την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των ΜΜΕ στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, με χρηματοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 

Πρόκειται για μια νέα πρόσκληση για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων (ΜΜΕ) της Γαλάζιας Οικονομίας και συνιστά ένα από τα ενδιάμεσα στάδια για την επίτευξη των στόχων 
της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας». Σύμφωνα με την ανοιχτή πρόσκληση «Blue Economy Window», οι 
ΜΜΕ που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ και δραστηριοποιούνται στη Γαλάζια Οικονομία μπορούν να υποβά-
λουν αίτηση ως μεμονωμένες οντότητες ή ως μέλη κοινοπραξιών στο πρόγραμμα του οποίου ο συνολικός 
προϋπολογισμός ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του 2020, οι οργανισμοί μπορούν να λάβουν συγχρηματοδότηση έως και 70% 
για τα έργα τους, με τη μέση συνεισφορά της ΕΕ να κυμαίνεται μεταξύ 700.000 και 2.500.000 ευρώ. Το πρό-
γραμμα αποτελεί μέρος ενός νέου περιεκτικού πακέτου υπηρεσιών που προσφέρεται από την πλατφόρμα 
«Blue Invest» και υποστηρίζει την ετοιμότητα των επενδύσεων και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για ε-
πιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, ΜΜΕ και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις Γαλάζιας Οικονομίας. 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και σε εταιρείες συμβούλων επιχειρή-
σεων, οργανισμούς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, ΜΚΟ και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, πανεπι-
στήμια, ερευνητικά κέντρα και φορείς του δημοσίου τομέα. 

Στόχοι της πρόσκλησης είναι να: 

• Εισαγάγει νέα προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες και επιχειρηματικά μοντέλα στην αγορά της γα-
λάζιας οικονομίας και να βοηθήσει στην προώθηση της ετοιμότητάς τους για την αγορά 

• Αναπτύξει βιώσιμη και καινοτόμο γαλάζια οικονομία στις θαλάσσιες λεκάνες της Ευρώπης 
• Διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε άλλα χρηματοδοτικά σχήματα για τη μελλοντική 

τους δραστηριότητα. 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκπνέει στις 16 Φεβρουαρίου 2021. 

Χρήσιμες πληροφορίες για τους στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της πρόσκλησης «Blue 
Economy Window», τις δραστηριότητες, τα κριτήρια επιλογής καθώς και πρακτικές συμβουλές, μπορείτε να 
βρείτε στις ακόλουθες παρουσιάσεις: 

• Introducing the Blue Economy Window Call for proposals https://ec.eu-
ropa.eu/easme/sites/easme-site/files/1.pdf 

• All you need to know about: eligibility, award criteria and evaluation https://ec.eu-
ropa.eu/easme/sites/easme-site/files/emff_info_day.pdf 

Επιπλέον, απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση δημοσιεύονται στη σελίδα: Frequently 
Asked Questions (FAQ) https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;grantAndTendertype=1;categories=;programme=EMFF;act
ions=;keyword=;period=null 
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Πρόσκληση COS-TOURINN-2020-3-04: Αφομοίωση της καινοτομίας και ψηφιοποίηση 
στον τουριστικό τομέα 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει για την Πρόσκληση COS-TOURINN-2020-3-04: Αφομοίωση της καινοτομίας 
και ψηφιοποίηση στον τουριστικό τομέα.  Γενικός στόχος της Πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της χρήσης της 
ψηφιοποίησης και της καινοτομίας από τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, μέσω της διακρα-
τικής συνεργασίας και της οικοδόμησης της σχετικής δυναμικής. 

Η δράση στοχεύει να: 

• ενισχύσει τη διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία και, ειδικότερα, την ενσωμάτωση των 
τουριστικών επιχειρήσεων και φορέων σε διακρατικά και διαπεριφερειακά οικοσυστήματα και-
νοτομίας, ώστε να διευκολυνθεί η έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη των ΜΜΕ τουρισμού, 

• συνεισφέρει στην ανάπτυξη ικανότητας και δεξιοτήτων στις ΜΜΕ ώστε να κάνουν καλύτερη 
χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων στον τουρισμό, 

• καλλιεργήσει τις καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της τουριστικής διαχείρισης και της τουρι-
στικής προσφοράς μέσα από τη συνεργασία στο εσωτερικό του τουριστικού οικοσυστήματος, 
συμπεριλαμβανόμενων των ΣΔΙΤ. 

Ειδικότερος στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη και εγκαθίδρυση διακρατικών και διατομεακών σχημάτων 
υποστήριξης τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας για ψηφιακό μετασχηματισμό, καινο-
τομία και έξυπνες τουριστικές λύσεις από τις ΜΜΕ στο τουριστικό οικοσύστημα. 

Τύποι δραστηριότητας 

Διακρατικές κοινοπραξίες/ δίκτυα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (όπου συμπεριλαμβάνονται φυτώρια ε-
πιχειρήσεων, επιταχυντές και οργανισμοί επιχειρηματικής υποστήριξης που παρέχουν υποστήριξη σε ΜΜΕ 
και νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται με παρόχους τεχνολογίας για ταξιδιωτικές υπηρεσίες, 
επεξεργασίας δεδομένων και παρόμοιων υπηρεσιών, ψηφιακών λύσεων, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ινστι-
τούτα, επαγγελματικές ενώσεις) θα λειτουργήσουν ως μεσάζοντες, οργανώνοντας εξειδικευμένες δραστη-
ριότητες για τουριστικές ΜΜΕ σε διαφορετικές χώρες που μετέχουν σε προγράμματα COSME. 

Κάθε κοινοπραξία θα διοργανώνει και θα παράσχει άμεση στήριξη στις επιχειρήσεις για να αναπτύξουν τις 
ικανότητές τους να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν νέες, καινοτόμες προσεγγίσεις σε υπηρεσίες και διαδικα-
σίες με τη βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών. Επίσης θα διευκολύνει τη διακρατική/ διασυνοριακή συνερ-
γασία για να ενθαρρύνει την αμοιβαία μάθηση από ομότιμους επαγγελματίες, καθώς και την ανταλλαγή 
γνώσης και καλών πρακτικών για την ενίσχυση της απορρόφησης της ψηφιοποίησης, της καινοτομίας και των 
νέων τεχνολογιών στον τουρισμό. 

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στην Πρόσκληση και στις Οδηγίες για την Απόδοση Χρηματοοικονομικής 
Στήριξης σε Τρίτα Μέρη (Τουριστικές ΜΜΕ). 

Επιλεξιμότητα Υποψηφίων 

Επιλέξιμες είναι οι αιτήσεις που καταθέτουν φορείς πλήρως ή μερικώς δημόσιοι ή ιδιωτικοί. Οι ιδιωτικοί 
φορείς θα πρέπει να έχουν συσταθεί και να είναι καταγεγραμμένοι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
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Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα (δεν πρόκειται για εξαντλητική λίστα): 

• Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (ιδιωτικοί ή δημόσιοι) 
• Μη κυβερνητικοί οργανισμοί 
• Οργανισμοί υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν φυτώρια 

και επιταχυντές επιχειρήσεων, εργαστήρια, θερμοκοιτίδες καινοτομίας, πανεπιστημιακά και 
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και κάθε άλλο συναφή οργανισμό με αποδε-
δειγμένη δυναμική και εμπειρία στην εκτέλεση δραστηριοτήτων επιχειρηματικής υποστήριξης 
που απευθύνονται σε ΜΜΕ 

• Δημόσιες αρχές και δημόσιοι φορείς σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και τα δίκτυα ή 
οι ενώσεις τους σε Ευρωπαϊκό, διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ή οργανισμοί 
μου δρουν για λογαριασμό μια δημόσιας αρχής, είναι αρμόδιοι ή ενεργοί στον τουριστικό τομέα, 
στο πεδίο της οικονομίας, της βιομηχανίας, της επιχειρηματικής υποστήριξης ή συναφή πεδία 

• Διεθνείς οργανισμοί 
• Ιδιωτικές και κερδοσκοπικές οντότητες, συμπεριλαμβανόμενων των πολύ μικρών, των μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) οι οποίες  δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στην υπο-
στήριξη επιχειρήσεων 

• Εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια 
• Ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανόμενων των πανεπιστημίων, και των ε-

ρευνητικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στην υποστήριξη επιχειρήσεων. 

Τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση. 

Συνδεδεμένα τρίτα μέρη, πχ νομικές οντότητες που διαθέτουν νομικό ή κεφαλαιουχικό σύνδεσμο με τους 
αιτούντες, και οι οποίες δεν έχουν περιορισμό στο πεδίο δράσης ούτε έχουν συσταθεί για τη συγκεκριμένη 
δράση (αναφέρονται και ως συνδεδεμένες οντότητες), μπορούν να λάβουν μέρος ως αιτούντα, προκειμένου 
να δηλωθούν επιλέξιμα έξοδα. 

Επιλέξιμες είναι μόνο οι αιτήσεις που προέρχονται από νομικές οντότητες που έχουν διαπιστωμένα έδρα σε: 

• Κράτη μέλη της ΕΕ 
• Χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα COSME, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Κανονισμού του 

COSME. 

Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμες και συμμετοχές από νομικές οντότητες του ΗΒ. 

Επιλέξιμες κοινοπραξίες. 

Προκειμένου να είναι επιλέξιμη, μια πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί από κοινοπραξία που να έχει τα ακό-
λουθα χαρακτηριστικά: 

α) να αποτελείται αυστηρά από 5 ως 10 μέλη/ εταίρους, διακριτές μεταξύ τους νομικές οντότητες 
β) να καλύπτει τουλάχιστον 5 επιλέξιμες χώρες (σύμφωνα με εκείνες που περιλαμβάνονται στον σχε-

τικό κατάλογο στο Τμήμα 6.1 
γ) να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία, αλλά όχι περισσότερες από δύο δημόσιες αρχές και φορείς, όπως 

ορίζεται στο Τμήμα 6.1 
δ) να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν οργανισμό υποστήριξης επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα Τμήματα 

6.1 και 8.2. 

http://www.kcci.gr/
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Κάθε κοινοπραξία προβλέπεται να υποστηρίξει άμεσα (συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοοικονομικής υπο-
στήριξης) συνολικά τουλάχιστον 60 τουριστικές ΜΜΕ, από τουλάχιστον τρεις (3) επιλέξιμες χώρες. Πρόσθε-
τες πληροφορίες παρέχονται στην Πρόσκληση και στις Κατευθυντήριες για τα Τρίτα Μέρη που Δέχονται Χρη-
ματοοικονομική Στήριξη (Τουριστικές ΜΜΕ). 

Το χρονοδιάγραμμα κάθε σχεδίου θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 36 μηνών. 

Κάθε υποψήφια ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν υπεύθυνο ομάδας (project manager) και τουλάχι-
στον έναν εμπειρογνώμονα του τουρισμού. 

Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προορίζεται για τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων εκτιμάται στα 
8εκ Ευρώ. 

• Η μέγιστη επιχορήγηση ανά σχέδιο θα ανέρχεται στο 1εκ Ευρώ. 
• Η Υπηρεσία προσδοκά να χρηματοδοτήσει από 8 ως 11 προτάσεις. 
• Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι το 75% των συνολικών επιλέξιμων εξόδων. 
• Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην κατανείμει το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογι-

σμού. 

Υποβολή Προτάσεων 

Προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων είναι η 11η Φεβρουαρίου 2021, 18:00 ώρα Ελλάδας. 

Ο σύνδεσμος για το σύστημα υποβολής των προτάσεων βρίσκεται στη διεύθυνση Funding and Tenders Portal. 

Ερωτήσεις/ Απαντήσεις 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας 
πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση EASME-COSME-TOUR-INNO@ec.europa.eu. 
Μόνο τα ερωτήματα που θα στέλνονται στη διεύθυνση αυτή θα απαντώνται. Απαντήσεις θα δημοσιεύονται 
περιοδικά στη σελίδα σε εύλογα διαστήματα. Τελευταία ημερομηνία για υποβολή ερωτημάτων είναι επτά 
ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας για υποβολή αίτησης.  

ΑΑΔΕ: Η έκπτωση 25% στον ΦΠΑ δεν συνιστά εισόδημα 

Δεν θεωρείται εισόδημα η έκπτωση 25% την οποία κέρδισαν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες οι 
οποίοι επλήγησαν από την πανδημία και κατέβαλαν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ στη διάρκεια του πρώτου 
lockdown. Αυτό σημαίνει πως στο «κέρδος» αυτό επί του ΦΠΑ δεν θα προκύψει φόρος. Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ 
κάνει τις αναγκαίες διευκρινίσεις προκειμένου να μην υπάρξουν παρανοήσεις στη συνέχεια και ορίζει πως 
«η ως άνω έκπτωση (…) χορηγήθηκε με τη μορφή ευεργετήματος στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών 
οικονομικών συνεπειών που συνεπάγεται η εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού Covid-19». Συνεπώς «δεν 
έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος» και «δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα για τις 
επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστη-
ριότητα) που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19». 

http://www.kcci.gr/
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Χρηματοδότηση 60 εκ. ευρώ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις του «Elevate Greece” μέσω 
ΕΣΠΑ  

Πρόσκληση ΕΣΠΑ, ύψους 60 εκ. ευρώ, για χρηματοδότηση του Κεφαλαίου Κίνησης, με τη μορφή μη επιστρε-
πτέας επιχορήγησης, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο «Elevate Greece», ανακοινώνει 
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece, δύναται να 
λάβουν μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση ύψους από 5.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ για Κεφάλαιο Κίνησης 
με στόχο την κάλυψη εξόδων τους σε Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης, Πρώτων Υλών και Υλικών Χρήσης, του 
συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους και διάφορα Λειτουργικά Έξοδα. 

Το ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως ποσοστό του Κεφαλαίου Κίνησης που αναλώθηκε το 2019, της τάξεως 
του 50% κατ’ ελάχιστον και πρέπει να αναλωθεί από τον δικαιούχο εντός του 2021. Η αίτηση υποβολής θα 
είναι ανοιχτή από την ημέρα που θα δημοσιευτεί η πρόσκληση μέχρι και τις 30/6/2021 το αργότερο. 

Με την παρούσα χρηματοδότηση δίνεται μια σημαντική «ανάσα» στις πληττόμενες από την πανδημία νεο-
φυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα πρώτα κρίσιμα βήματά τους. 

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της δράσης ΕΣΠΑ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο 
«Elevate Greece», ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: 

«Όταν παρουσιάσαμε μαζί με τον κύριο Πρωθυπουργό το «Elevate Greece» είχαμε ανακοινώσει τη δημιουρ-
γία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που θα εγγράφονται στην ηλεκτρονική 
αυτή πλατφόρμα, ως ένα επιπλέον κίνητρο για την εγγραφή τους αλλά και ως μία έμπρακτη απόδειξη της 
στήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην νεοφυή επιχειρηματικότητα. Αυτό που ανακοινώ-
σαμε ένα μήνα πριν, σήμερα γίνεται πράξη. Η Ελλάδα και το Υπουργείο Ανάπτυξης καλωσορίζουν τη νεοφυή 
επιχειρηματικότητα από την οποία προσδοκούμε στο μέλλον πολλά». 

Ο  Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας επεσήμανε: 

«Με τη δημιουργία του Elevate Greece, είχαμε τονίσει πως η Πολιτεία διαθέτει για πρώτη φορά ένα εργαλείο 
μέσα από το οποίο θα μπορεί να προωθεί απευθείας πολιτικές στήριξης στο οικοσύστημα των νεοφυών επι-
χειρήσεων. Σήμερα λοιπόν, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του συνόλου του οικοσυστήματος, προχωράμε 
στην χρηματοδότηση ύψους 60 εκ. ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει 
την εγγραφή τους στο Elevate Greece». 

Παράλληλα, ο συναρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ιωάννης Τσακίρης τόνισε: 

«Η νεοφυής, καινοτόμος επιχειρηματικότητα παίζει πρωταρχικό ρόλο στη μετεξέλιξη του παραγωγικού μο-
ντέλου της χώρας μας. Με την ενδυνάμωση αυτού του κρίσιμου τομέα της οικονομίας μέσω ενισχύσεων και 
χρηματοδοτικών εργαλείων, με πόρους ΕΣΠΑ, δημιουργούμε τις ιδανικές συνθήκες για την επιτάχυνση της 
παραπάνω μετεξέλιξης. Τόσο αυτή η δράση, όσο και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ακολουθήσουν 
για τις νεοφυείς επιχειρήσεις θα εγγυηθούν την ανταγωνιστικότητά τους και τη διάκρισή τους σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο». 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους: 

https://elevategreece.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/startup_perilipsi_DRASIS_COVID19.pdf 

http://www.kcci.gr/
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http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=71&cs= 

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1246I646I446050&olID=777&neID=589&neTa=20_122541&nc
ID=&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load 

Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: χρηματοδοτεί το 50% των τελών 
κατάθεσης εθνικού σήματος ή σχεδίου και σήματος της ΕΕ ή κοινοτικού σχεδίου, μέχρι 

1.500 ευρώ ανά επιχείρηση 

Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), με τη συ-
νεργασία των Εθνικών Γραφείων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εφαρμόζει από 11-1-2021 πρόγραμμα ενίσχυσης 
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ που θα καλύπτει τη χρηματοδότηση του 50% των 
τελών κατάθεσης εθνικού σήματος ή σχεδίου, καθώς και σήματος της ΕΕ ή κοινοτικού σχεδίου, μέχρι του 
ποσού των 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση. 

Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά δράσεων που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια και σκοπό έχει 
να θέσει τη διανοητική ιδιοκτησία στην υπηρεσία κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ώστε 
αυτές να εφοδιασθούν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα άυλα περιουσιακά τους δικαιώματα επί  εμπορι-
κών σημάτων και σχεδίων με στόχο να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και παράλληλα να ωφελήσουν 
την οικονομία και την κοινωνία μας. 

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr) ή να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Σημάτων της Γενι-
κής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή (αρμόδια κα Ρεβέκκα Πετροπουλέα τηλ. 2103893282, 
e-mail: rebpetrop@gge.gr). 

 Παράταση Έναρξης Ισχύος του Νόμου «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης 
Ευκαιρίας»  

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών με έγγραφό της μας ενημε-
ρώνει ότι, η έναρξη εφαρμογής του Νόμου «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» 
(ν.4738/2020) παρατάθηκε ως εξής:  

α. Φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, με περιουσία έως 350.000 ευρώ: παρατείνεται για 
5 μήνες η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος 
την 1η.6.2021.  

β. Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, με περιουσία 
άνω των 350.000 ευρώ και κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ: παρατείνεται για 2 μήνες η διαδικασία 
εξυγίανσης και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος την 1η.3.2021. Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ 
256/Ά/23-12-2020 (ν.4764/2020). 

Παρατάσεις προθεσμιών λόγω πανδημίας  

Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (31.12.2020): Με Αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
Γιώργου Πιτσιλή προβλέπονται οι ακόλουθες παρατάσεις:  

1. Παρατείνεται, έως την 26η Φεβρουαρίου 2021, η προθεσμία υποβολής των παρακάτω δηλώσεων φορο-
λογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2020:  
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•Τροποποιητικές δηλώσεις για ποσά αγροτικών επιδοτήσεων, που ανάγονται σε προηγούμενα έτη, εφόσον 
η βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 2020.  

•Δηλώσεις φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου για τις οποίες υπόχρεοι 
σε υποβολή είναι οι κληρονόμοι του.  

•Δηλώσεις φορολογούμενων των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας 
στην αλλοδαπή εντός του 2020 ή δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά 
που προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή και ακριβή.  

•Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με 
αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών 
του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, κ.λ.π. εφόσον οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντά-
ξεων εκδόθηκαν εντός του 2020.  

•Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τρο-
ποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., από τον φορέα που έχει την υποχρέωση, και οι οποίες θε-
ωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον η βεβαίωση από τον φορέα εκδόθηκε ή τροποποιήθηκε εντός του 2020.  

Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια ΔΟΥ:  

- με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή  

- με φυσικό φάκελο ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς) :  

2. Παρατείνεται έως την 29η Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία για την διόρθωση λαθών ή παραλείψεων της 
«Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», που α-
φορούν στους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020, για τους εκμισθωτές ακινήτων που έχουν λάβει σχετική 
ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση.  

3. Παρατείνεται έως την 26η Φεβρουαρίου 2021, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων τέλους διενέργειας ψυ-
χαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 
2020. 

Το Π.Ε.Σ. Αττικής ενημερώνει για το “click in shop” και απαντά για τις εκπτωτικές αγορές 
εντός καταστήματος με ραντεβού»  

Στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, αλλά πάντα με περιορισμούς, 
προσανατολίζεται να ανακοινώσει την Παρασκευή η κυβέρνηση, καθώς κρίνει ότι τα επιδημιολογικά δεδο-
μένα το επιτρέπουν, αλλά και η αγορά το έχει ανάγκη. Μια εβδομάδα μετά την επίσημη έναρξη των χειμερι-
νών εκπτώσεων αναμένεται η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου με click away και click in shop, ειδικά για 
τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, καθώς και τα κοσμηματοπωλεία. Μοναδική περίπτωση νέας αναβο-
λής και φυσικά απευκταία είναι να προκύψει μια ραγδαία επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων τις 
επόμενες ημέρες. Οι κλάδοι της ένδυσης, της υπόδησης και του κοσμήματος επιλέχθηκαν να λειτουργήσουν 
με παράδοση εντός του καταστήματος, λόγω της φύσης των προϊόντων που απαιτούν δοκιμή, αλλά και του 
μεγάλου πλήγματος που έχουν δεχθεί. Αντίθετα, κρίθηκε ότι οι υπόλοιποι κλάδοι μπορούν να συνεχίσουν να 
λειτουργούν με το click away. Το click in shop έχει σχεδιαστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και ουσιαστικά αποτελεί την μετεξέλιξη του click away. Συνδυάζει την προεπιλογή του προϊόντος, αλλά, εν 
συνεχεία, την αγορά του εντός του καταστήματος, κατόπιν καθορισμένου ραντεβού που θα επιβεβαιώνεται 
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με sms. Το click in shop επιτρέπει σε περιορισμένο χρόνο την φυσική παρουσία του πελάτη, πάντα με μάσκα 
και κρατώντας τις αποστάσεις για δοκιμή προϊόντων και πληρωμή στο ταμείο. Δείτε εδώ το Ενημερωτικό 
δελτίο τύπου του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής. 

Από την 1η Φεβρουαρίου 2021 καταργούνται στο δημόσιο τα πλαστικά μιας χρήσης  

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση 
30.12.2020: Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης απέ-
στειλε ενημερωτική επιστολή σε όλους τους φορείς του δημοσίου για την κατάργηση των πλαστικών μιας 
χρήσης στο δημόσιο από την 1η Φεβρουαρίου 2021. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει ο νόμος 4736/2020 –ο 
νόμος για τη κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης που ψηφίστηκε στη Βουλή τον Οκτώβριο– όλοι οι φορείς 
του δημοσίου (φορείς Γενικής Κυβέρνησης) έχουν την υποχρέωση να σταματήσουν να προμηθεύονται 10 
συγκεκριμένες κατηγορίες πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την 
κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης στην Ελλάδα, που προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 3η Ιουλίου 
2021. Αναλυτικότερα, από την 1η Φεβρουαρίου 2021 το δημόσιο δεν μπορεί να προμηθεύεται:  

Πλαστικά μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, κουτάλια, μαχαίρια, ξυλάκια φαγητού), πλαστικά πιάτα, πλαστικά κα-
λαμάκια, πλαστικούς αναδευτήρες ποτών, πλαστικές μπατονέτες, πλαστικά στηρίγματα μπαλονιών (όχι τα 
μπαλόνια), περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ), περιέκτες 
ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ), καθώς και τα καπάκια και τα καλύμματά τους, κυπε-
λάκια για ποτά από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ), καθώς και τα καπάκια και καλύμματά τους. 
Επιπλέον, όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη (όπως σακούλες και πε-
ριέκτες τροφίμων από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη). Η απαγόρευση των παραπάνω προϊόντων δεν αφορά 
δημόσιες συμβάσεις για τις οποίες η διαδικασία ανάθεσης έχει ξεκινήσει πριν την 1η Φεβρουαρίου 2021. 

Δράση με τίτλο: Συμμαχία κατά του Covid  

Η χώρα μας μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση, βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δυσκολίες που προκαλεί η 
πανδημία του Covid-19, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ήδη εμφανή σε χιλιάδες εργαζόμενους – κατανα-
λωτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τη στιγμή αυτή, καλούμαστε όλοι, να δράσουμε ατομικά και συλλογικά 
ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η πανδημία σε κοινωνία και 
οικονομία, αλλά και να θέσουμε τις βάσεις για την επόμενη ημέρα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση Εργαζομένων 
Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ε-
μπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και το ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9 αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη στήριξη 
κοινωνικών ευπαθών ομάδων που δοκιμάζονται από την πανδημία και καλεί τις επιχειρήσεις να συμμετά-
σχουν στη δράση με τίτλο «Συμμαχία κατά του Covid» προσφέροντας εκπτώσεις στις τιμές των προϊόντων 
και των υπηρεσιών που προσφέρουν, σε όσους καταναλωτές διαθέτουν, κάρτα ανεργίας, πολυτέκνων, φοι-
τητική, ΑΜΕΑ και έντυπο αναστολής εργασίας.  

Καλούνται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση, να καταχωρούν την έκπτωση που 
προσφέρουν στην ιστοσελίδα: https://www.symmaxiakatatoucovid.gr/. Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνα Ε-
πικοινωνίας: ΕEΚΕ: 2108817730 & ΓΣΕΒΕΕ: 2103816600, e-mail: info@eeke.gr & skc@gsevee.gr. Οι οικονομι-
κές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από σχεδιασμό και συλλο-
γική δράση. 

Μέχρι 31 Ιανουαρίου η ανανέωση αιτήσεων του νόμου Κατσέλη  

Παράταση 16 ημερών δίνει η κυβέρνηση στους δανειολήπτες που θέλουν να ανανεώσουν τις αιτήσεις έ-
νταξής τους στον νόμο Κατσέλη και οι οποίοι είχαν κάνει σχετική προσφυγή μέχρι και το τέλος του 2014. Έτσι, 
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έως και τις 31 Ιανουαρίου 2021, αντί τις 15 Ιανουαρίου που έληγε η προηγουμένη προθεσμία, θα μπορούν 
πλέον, όσοι δανειολήπτες της συγκεκριμένης ομάδας δεν έχουν προχωρήσει στη σχετική διαδικασία, να 
μπουν στη πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και να ανανεώσουν την αίτησή 
τους, λαμβάνοντας νέα δικάσιμο. 

Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ: Από 1.4.2021 η έναρξη της υποχρεωτικής διαβίβασης 
παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA  

Δελτίο Τύπου (31.12.2020) Υπουργείου Οικονομικών: Με τροποποίηση της κοινής απόφασης του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
κ. Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται για την 1/4/2021 η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην 
πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων-myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν 
από αυτή την ημερομηνία και έπειτα. Κατόπιν αιτημάτων φορέων της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τα 
γενικότερα προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί το 1ο τρίμηνο του 
2021 ως επιπλέον χρόνος εκπαίδευσης και προσαρμογής των επιχειρήσεων στη λειτουργία του myDATA. 
Διευκρινίζεται ότι τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις το 1ο τρίμηνο του 2021, θα πρέπει επί-
σης να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA, με διαφορετική προθεσμία και συγκεκριμένα όχι αργό-
τερα από την 31/10/2021, ώστε να διαμορφωθεί η ολοκληρωμένη εικόνα κάθε επιχείρησης στα ηλεκτρονικά 
βιβλία για το 2021. 

 Έως 48 ώρες υπερωριακή απασχόληση σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για 
το α’ εξάμηνο 2021  

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, σε συνέχεια της από 
30ής Δεκεμβρίου 2020 γνώμης του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), καθορίζεται στις 48 ώρες το ανώ-
τατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκ-
μεταλλεύσεις και εργασίες, για το α' εξάμηνο του 2021.  

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το εν λόγω 
όριο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το α΄ και β' εξάμηνο 2020. 

 Λειτουργία πλατφόρμας καταγγελιών για δημόσιες συμβάσεις  

Η ΕΑΑΔΗΣΥ υιοθετεί τη λειτουργία πλατφόρμας καταγγελιών, συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις των διε-
θνών καλών πρακτικών και της εκδοθείσης Οδηγίας 2019/1937 περί προστασίας των whistleblowers.  

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του GDPR και της λοιπής εθνικής και ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων και εγγυάται ότι δεν υφίσταται δυνατότητα πρόσβασης τρίτων σε α-
πόρρητες καταγγελίες.  

Αν θέλετε να καταγγείλετε πράξεις απάτης και διαφθοράς και εν γένει παρατυπίες που σχετίζονται με δημό-
σιες συμβάσεις, αλλά και ανεπαρκή επιβολή των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις από τις αναθέτουσες 
αρχές πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο https://whistle2eaadhsy.disclosers.eu/#/ . 

ΟΑΕΔ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (04/01/2021): Παράταση μέχρι το τέλος Μαρτίου για τη ρύθμιση 
οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του πρώην ΟΕΚ  

Παρατάθηκε μέχρι την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη 
ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών που προέρχονται από την παραχώρηση κατοικίας σε οικισμούς του τέως 
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Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ.ΟΕΚ), ύστερα από τις με αριθμ. 5466 και 5573/87/26-11-2019 και 
5066/106/29-9-2020 αποφάσεις του Δ.Σ. ΟΑΕΔ.  

Κατόπιν της δημοσίευσης της αρ. 57454/4982/17.12.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 
5816./30.12.2020), από σήμερα επαναλειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων των οικιστών για ρύθ-
μιση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr/-/nea-elektronike-platphorma-gia-te-rythmise-
opheilon-dikaiouchon-ergatikes-katoikias-stous-oikismous-tou-t-oek- Συγκεκριμένα, στην αρχική σελίδα του 
ιστότοπου του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι επιλέγουν 
«Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ.ΟΕΚ», στη συνέχεια επιλέγουν 
«Σύνδεση στη νέα εφαρμογή» και εισέρχονται στην εφαρμογή με τους κωδικούς πρόσβασης ΤaxisNet και 
ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθ-
μίσεις».  

Η παράταση της προθεσμίας, που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, έχει ως στόχο οι δικαιούχοι οικιστές του 
τ.ΟΕΚ να ωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους και να εξασφαλίσουν τη 
νέα ενιαία, ανά την επικράτεια, τιμή μονάδας παραχώρησης των εργατικών κατοικιών (304,41 ευρώ ανά τμ). 
Επιπλέον, η νέα ΚΥΑ προβλέπει:  

- Έκπτωση 50% για τους πολύτεκνους δικαιούχους, επί της τιμής παραχώρησης της κατοικίας, με δικαίωμα - 
για τους ήδη υπαχθέντες στη ρύθμιση - υποβολής συμπληρωματικής αίτησης για επανυπολογισμό της τιμής,  

- Ένταξη στις ρυθμίσεις δικαιούχων που έχουν καταθέσει αίτημα του άρ.4 του Ν.3869/2010,  

- Αποσαφήνιση του όρου «ιδιοκατοίκηση», μοναδική προϋπόθεση ένταξης στις ρυθμίσεις, με δυνατότητα 
υπαγωγής σε αυτές, κατ’ εξαίρεση, σε μη ιδιοκατοικούντες δικαιούχους, εφόσον σε καμία περίπτωση δεν 
προκύπτει εκμετάλλευση της παραχωρηθείσας κατοικίας. 

Πρόγραµµα δεύτερης επιχειρηµατικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, 
πρώην αυτοαπασχολουµένων, µε στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας 

 

Με την με αριθμό 6829/137/15-12-2020 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ, υποβλήθηκε γνώμη προς το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για 2η τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων του ανωτέρω προ-
γράμματος. 

Σκοπός και αντικείμενο  του προγράμματος 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην 
αυτοαπασχολουµένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και στους οποίους 
δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δηµιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά 
µέσω της δηµιουργίας µίας νέας οικονοµικής οντότητας.  

Τουλάχιστον το 40% των θέσεων του προγράμματος θα αφορά σε άνεργες γυναίκες που επαναδραστηριο-
ποιούνται  μέσω της δημιουργίας νέας επιχείρησης. 

Πλαίσιο ένταξης-Χρηματοδότηση  
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Η συνολική δαπάνη από την εφαρµογή του προγράµµατος θα ανέλθει έως το ποσό των ογδόντα εκατοµµυ-
ρίων 80.000.000 Ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από διαθέσιμους πόρους των δύο κλάδων του Ειδικού Λογα-
ριασμού Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτων Απασχολουµένων σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 
44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Η δαπάνη βαρύνει το προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
∆υναµικού (ΟΑΕ∆) (ΚΑΕ 2493)  

Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

4.1. Οι δικαιούχοι πρέπει σωρευτικά: 

1.  Να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και έως την 31/10/2020 

2. να µην έχουν µεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το µερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε (από 1-1-
2012 έως 31/10/2020) σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθµού συγγένειας, ((νέα προσθήκη – τροποποίηση 
από με αριθμ. 6829/137/15-12-2020 απόφαση ΔΣ του ΟΑΕΔ , η οποία θα ισχύσει μετά την δημοσίευση της 
ΚΥΑ στην Εφημερίσα της Κυβέρνησης).   

3. να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/ επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1/11/2020 
και έως την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

4. να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ηµερο-
µηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως  και µετά. 

 Στο πρόγραµµα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι, που δεν έχουν προβεί σε έναρξη 
δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) µηνών 
από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηµατικού τους σχεδίου 
από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης.  

5. να έχουν καταβάλει για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή να έχουν ρυθμίσει τη μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) 
ευρώ, του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας της παρ. β΄ του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α΄ 152) και να είναι 
ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης 

6. να έχουν εξοφλήσει ή ρυθµίσει τις τυχόν οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποια-
δήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήµεροι µε τους όρους της 
ρύθµισης. Όσοι τυχόν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούµενη επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης, αποκτούν ασφαλιστική ενηµερότητα κατά τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκοµίζουν µετά την υπαγωγή τους στο πρόγραµµα, και 
παραµένουν ενήµεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράµµατος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις 
τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Από το ποσό της επιχορήγησης που λαµβάνουν οι ενταγµένοι 
στο πρόγραµµα, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο 5, παρακρατείται ποσοστό 25% το οποίο αποδίδεται στον 
ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους. Το ύψος της οφειλής των ανωτέρω προσώπων και η µη υπαγωγή τους 
σε ρύθµιση βεβαιώνεται από τον ΕΦΚΑ, 

7. να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ µέχρι και την ηµεροµηνία έναρξης 
της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ), 

8. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή οµογενείς που 
έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαµονής 
τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το πρόγραµµα και 
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9. οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 
H υπηρεσία διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ στο αρχείο της το οποίο, σύµφωνα 
µε την υπ’ αριθ. ∆ΙΑ∆Π/Α/5482/2005 (Β΄400) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και εφόσον πρόκειται για Έλληνα υπήκοο, αναζη-
τείται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης υπηρεσία. Το αρµόδιο ΚΠΑ2 
απευθύνει αίτηµα προς το αρµόδιο Στρατολογικό Γραφείο σύµφωνα µε το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους 
που περιέχονται στην απόφαση, για την έκδοση και αποστολή του πιστοποιητικού. Οι οµογενείς ή οι πολίτες 
χωρών της ΕΕ προσκοµίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καµία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των 
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας 
προέλευσης. 

∆εν εντάσσονται στο πρόγραµµα:  

1. επαγγελµατικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (ενδεικτικά: συµβολαιογράφοι, 
δικαστικοί επιµελητές), 

2. επαγγελµατικές δραστηριότητες σχετικά µε την εκµετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δηµόσιας χρήσης, 

3. εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις 
,τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, κλπ, 

4. επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωµένο οµοιόµορφο δίκτυο διανοµής 
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκµεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συµβάσεων, άδειες 
εκµετάλλευσης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εµπορικά σήµατα ή διακριτι-
κούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανοµή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, 
shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης), 

5. επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η µετά µεσηµβρίας έως την 6η πρωινή, 

6. επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαµβάνεται στις 
εξαιρέσεις της παρούσας. Επισηµαίνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείµενο 
δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.), το οποίο ήταν 
επιλέξιµο για την υπαγωγή τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.∆. 
κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράµµατος, αυτοί θα πρέπει να µην εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του 
προγράµµατος. 

7. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς στους οποίους δεν εφαρµόζεται το άρθρο 1 του Κανονι-
σµού 1407/2013, 

8. όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας µε επιχείρηση που λειτουργούσε 
στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελµατία µέσα στο τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ερ-
γασιών της νέας επιχείρησης στη ∆OΥ, 

9. όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούµενα προγράµµατα Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕ∆ από 
την 1η /1/2008 και εφεξής, 

10. οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, 
μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση. 
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Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει 
ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι 
θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co-working spaces), από κοινή παροχή υπηρε-
σιών κοινής ωφέλειας και καταβάλει τις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μαζί με τις λοιπές δαπάνες 
απευθείας στον ιδιοκτήτη - διαχειριστή του χώρου γραφείων ή καταστημάτων. Σ΄αυτή την περίπτωση για την 
απόδειξη της αυτοτελούς επαγγελματικής έδρας αρκεί στη νόμιμη σύμβαση που έχει συνάψει για την εγκα-
τάστασή της, να οριοθετείται με σαφήνεια ο χώρος της επαγγελματικής έδρας. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση 
επιχειρήσεων, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα, (νέα προσθήκη – τροποποίηση από με 
αριθμ. 6829/137/15-12-2020 απόφαση ΔΣ του ΟΑΕΔ , η οποία θα ισχύσει μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ στην 
Εφημερίσα της Κυβέρνησης).   

11. Αυτοαπασχολούµενοι, αµειβόµενοι µε δελτίο παροχής υπηρεσιών, η ασφάλιση των οποίων ρυθµίζεται 
στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). 

12.όσοι ασκούσαν ίδια  δραστηριότητα (κύρια ή δευτερεύουσα) κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την 
έναρξη την νέας δραστηριότητας. 

13. Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος 

Διάρκεια επιχορήγησης. 

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαµήνου οι δικαιούχοι 
δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) µήνες.Υπαρχει δυνατότητα επέκτα-
σης για δώδεκα (12)μήνες  

Ποσό  επιχορήγησης 

5.2. Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής: 

α) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) 
και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,  

β) έως εννέα χιλιάδες (9.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό 
κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και  

γ) έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό 
κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.  

5.4. Οι ατοµικοί επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικώνοντοτήτων δύνα-
νται να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίµηνης δέσµευσης, αίτηση για επέκταση του διαστήµατος επιχορήγη-
σης για δώδεκα (12) επιπλέον µήνες, το οποίο ξεκινά µετά το δεκαπεντάµηνο διάστηµα του προγράµµατος 
(επιχορήγηση και δέσµευση). 

5.5. Το ποσό επιχορήγησης για τους δώδεκα (12) µήνες της επέκτασης του προγράµµατος, ορίζεται ως εξής: 

• έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και 
µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%, 
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 • έως πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό 
κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και  

• έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό 
κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.  

 Θα ακολουθήσει η έκδοση  συμπληρωματικής Δημόσιας Πρόσκλησης, στην οποία θα ορίζονται  οι όροι 
και προϋποθέσεις του προγράμματος 

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα 
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

Το Επιμελητήριο Κορινθίας , στο πλαίσιο του έργου με «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων 
Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» , έχει ξεκινήσει την συλλογή των αιτήσεων 
συμμετοχής στα 6 εκπαιδευτικά αντικείμενα.  

Το έργο αφορά στην επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση 1250 εργαζομένων ιδιωτικού τομέα, σε όλη 
τη χώρα, σε 4 εκπαιδευτικά αντικείμενα, τα οποία είναι:  

• Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας  
• Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης  
• Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων  
• Πωλητής Λιανικής  
• Merchandisers  

Η αναλυτική πρόσκληση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσε-
λίδα του Επιμελητηρίου (https://bit.ly/3bzx8v5) και οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στα 
προγράμματα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. 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) 400ευρώ. Επιπρόσθετα, ε-

πειδή είναι πολύ σημαντική η προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων υποψηφίων, θα θέ-
λαμε να συμβάλετε στη διάχυση και στην προβολή της πρόσκλησης και να στηρίξετε με όποιο 
τρόπο μπορείτε το εγχείρημα αυτό.  

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 κα. Κλήμη, 
στο τηλέφωνα 2741024664 (935) 

Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2021 

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην εξόφληση των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2021. 

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

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

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

Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής: 

Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους  

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

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

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

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

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

 

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

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

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

Διεθνή 

Οι προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας 

Η Πορτογαλία ανέλαβε, την 1η Ιανουαρίου και για έξι μήνες, την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.. Στις 
βασικές προτεραιότητές της περιλαμβάνονται η ανάκαμψη των κρατών-μελών από την πανδημία COVID-19, 
η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η επιτυχής υλοποίηση της ψηφιακής μετάβασης. Επι-
πλέον, η Πορτογαλική Προεδρία θα επιδιώξει την ενδογενή ανάπτυξη των καινοτόμων τεχνολογιών, την κα-

http://www.kcci.gr/
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λύτερη αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφί-
μων, την ψηφιακή μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα, την ενίσχυση των σχέσεων της Ε.Ε. με τις γειτονικές 
χώρες της Μεσογείου, καθώς και τη δόμηση μίας ισορροπημένης συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο.    

MobiliseSME - Το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του ΣΘΕΒ για την κινητικότητα των 
εργαζομένων στην Ε.Ε. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 

(ΣΘΕΒ) συμμετέχει στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο Mobilise SME (Business Exchange and Mobility 

Programme for SMEs) που ξεκίνησε επίσημα με διάρκεια 2 έτη (2020 - 2022) και αφορά την κινητικότητα 

του προσωπικού που απασχολούνται σε ΜΜΕ της Ε.Ε. Θα επιθυμούσαμε να σας παρέχουμε χρήσιμες πληρο-

φορίες για το έργο και τη συμμετοχή σας σε αυτό. 

 Κοινοπραξία Mobilise SME  

Στην κοινοπραξία συμμετέχει ως εταίρος του έργου και ο ΣΘΕΒ μαζί με 11 άλλους οργανισμούς - φορείς από 

όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμμετέχουσες χώρες είναι το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σερβία, η Κρο-

ατία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Ελλάδα, η Γαλλία και το Μαυροβούνιο. Ωστόσο, εταιρείες 

σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να συμμετάσχουν στο έργο. 

 Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει τις μετακινήσεις και τις ανταλλαγές υπαλλήλων, 

διευθυντών ή/ και (συν) ιδιοκτητών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε άλλη επιχείρηση που έχει 

την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Οι μετακινήσεις αυτές έχουν ως στόχο την: 

1. ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού των επιχειρήσεων 

2. βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων τους 

3. ενίσχυση και την ανάπτυξη των δεσμών με τους ευρωπαίους εταίρους (αυξάνοντας έτσι τις επι-

χειρηματικές ευκαιρίες διεθνώς) 

 Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος Mobilise SME: 

 Το έργο περιλαμβάνει την ανταλλαγή προσωπικού από μία ΜΜΕ που εδρεύει σε χώρα της Ε.Ε. σε 

άλλη επιχείρηση που έχει την έδρα της στην Ε.Ε. 

 Το πρόγραμμα επιτρέπει σε εταιρείες με προηγούμενες συμφωνίες ή συνεργασίες να συμμετέχουν 

 Δεν υπάρχουν προθεσμίες για συμμετοχή. Το έργο Mobilise SME εκτελείται συνεχώς μέχρι τα μέσα 

του 2022 

 H ελάχιστη περίοδος κινητικότητας είναι ένας μήνας με μέγιστη περίοδο τους έξι μήνες 

 Το προσωπικό εξακολουθεί να απασχολείται στην Εταιρεία Αποστολής (Sending Company) κατά τη 

διάρκεια της περιόδου κινητικότητας 

 Η κινητικότητα συγχρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 Ποιος μπορεί να συμμετάσχει; 

Μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που βρίσκονται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας εγγραφή στον επίσημο ιστότοπο του έργου ή επικοινωνώντας με οποιοδήποτε 

από τα τοπικά σημεία επαφής που εκπροσωπούν το πρόγραμμα στις αντίστοιχες περιοχές τους. Στο πρό-

γραμμα μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι, διευθυντές ή/ και (συν) ιδιοκτήτες. 

http://www.kcci.gr/
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 Για την εκδήλωση του ενδιαφέροντος σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη φόρμα εδώ. 

 Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα 

του MobiliseSME καθώς και στην ιστοσελίδα του ΣΘΕΒ. 

 Για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το έργο μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία του ΣΘΕΒ. 

Κομισιόν: Κουπόνια 20 εκατ. Ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Από την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο ενός προγράμματος επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ, το οποίο βοηθάει 
τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αξιοποιήσουν καλύτερα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) τους. Με την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(EUIPO), το πρόγραμμα Ideas Powered for Business SME Fund έχει στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να 
αναπτύξουν στρατηγικές ΔΙ και να προστατεύσουν τα δικαιώματα ΔΙ τους σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, 
αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν Το νέο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της 
ΕΕ που ανταποκρίνονται στον επίσημο ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης, προσφέρει χρηματοδοτική στή-
ριξη έως 1 500 ευρώ ανά επιχείρηση, υπό μορφή επιστροφών, για υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής 
ιδιοκτησίας (IP scan) και εφαρμογές για τα σήματα και τα σχέδια ή τα υποδείγματα. Σήμερα, το Ταμείο ανοί-
γει την πρώτη από τις πέντε χρονικές περιόδους υποβολής αιτήσεων που θα «τρέξουν» καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 2021. Το νέο πρόγραμμα (γνωστό και ως IP Voucher) είναι η πρώτη βασική δράση του σχεδίου δράσης 
της Επιτροπής για τη ΔΙ , το οποίο δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2020 

Ενημερώσεις για ξένες αγορές 

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

Επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Νιγηρία  

Το Ελληνο-Νιγηριανό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ και του ΣΕΒ, διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα 
για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Νιγηρία, την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00. Πληροφορίες 
για εγγραφή στην εν λόγω ημερίδα και το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε πατώντας στο σύνδεσμο: 
https://adminportal.acci.gr/images/GNCCTWebinarFinalNS_F1810909937.pdf . 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε έρευνα 
αγοράς σχετικά με την αγορά οπωροκηπευτικών στην Ολλανδία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Χάγη 
(www.agora.mfa.gr/nl97) ,email: ecocom-hague@mfa.gr  

ΣΕΡΒΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ε-
νημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέ-
πτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 
, email: ecocom-belgrade@mfa.gr  

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

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε έγ-
γραφο με τίτλο "Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βέλγιο - Δεκέμβριος 2020"  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στις Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/ ) e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr  

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενημε-
ρωτικό δελτίο με προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία – Τεύχος Ιανουαρίου 2021. Για περισ-
σότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της 
Ελλάδας στη Σόφια (www.agora.mfa.gr ), email: econom-sofia@mfa.gr ,τηλ: (+3592) 9447959, 9447790, fax: 
(+3592) 9505375  

ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε ενη-
μερωτικά σημειώματα και κλαδικές έρευνες που έχει εκπονήσει για την αγορά της Γερμανίας κατά το τελευ-
ταίο δίμηνο. Πιο συγκεκριμένα απέστειλε έγγραφα με θέμα:  

- Επεξεργασία Βιολογικών Αποβλήτων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας  
- Έρευνα αγοράς για τον κλάδο φρούτων στη Γερμανία - Νοέμβριος 2020  
- Γερμανική αγορά Ηλεκτροκίνησης  
- Ο Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γερμανία  
- Ο Κλάδος της Φαρμακοβιομηχανίας στη Γερμανία  
- Ο Κλάδος του Real Estate στη Γερμανία  
- Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών - Υψηλά τα ποσοστά εργασίας βραχυπρόθεσμης χρονικής διάρ-

κειας στα Κρατίδια της Γερμανίας  
- Ο Κλάδος των εφοδιαστικών αλυσίδων (logistics) στη Γερμανία  
- Πρώτες εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις δραστηριότητες του τραπεζικού κλάδου στη 

Γερμανία  
- Πράσινη Τεχνολογία Μοχλός Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Γερμανία  
- Ταμείο στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας  
- Πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας της Γερμανίας το 2021  
- Οριακή Μείωση των απασχολούμενων με βραχυπρόθεσμη εργασία  
- Σταθεροποίηση του δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στα Ανατολικά Κρατίδια της Γερμανίας  
- Χειρότερη η κατάσταση στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία  
- Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία – Εξωτερικό Εμπόριο της Γερμανίας – Υποτονικός ο 

Δείκτης της βιομηχανιας  
- Θέση σε ισχύ νέων μέτρων στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών εξαιτίας της πανδημίας του 

κορωνοϊού (υπ΄αριθμ. 56/12.01.2021 έγγραφό )  
- Κεντρική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία - Εξελίξεις σε βασικούς τομείς της Γερμανικής Οικονο-

μίας.  
- Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών – Ελαφρά συρρίκνωση της Γερμανικής Οικονομικής Παραγωγής για 

το τέλος 2020  

http://www.kcci.gr/
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ),email: ecocom-berlin@mfa.gr, τηλ: 
0049.30.236099. 

Ζητήσεις και Προσφορές Συνεργασίας 

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

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

Ζητήσεις 

1) Η εταιρεία Fresh Farms εισάγει προϊόντα και μέσω δικού της εισαγωγικού οίκου ενώ δραστηριοποιείται 
στο λιανικό εμπόριο τροφίμων με 4 υπερμάρκετ στην ευρύτερη περιοχή του Σικάγο.  

H Fresh Farms ενδιαφέρεται για εισαγωγή: 

1.έτοιμων γευμάτων (σε κατεψυγμένη μορφή που μπορούν να καταναλωθούν άμεσα), 

2. ψαρικών σε παστό, καπνιστό ή μαριναρισμένο, 

3. οποιουδήποτε άλλου καινοτόμου διατροφικού προιόντος έχει επιτυχία στην Ελλάδα και θα μπορούσε 
να δοκιμασθεί στην αμερικανική αγορά. 

Τονίζεται η σημασία της ποιοτικής συσκευασίας με μετάφραση των βασικών σημείων και τυχόν οδηγιών 
μαγειρέματος ή προτάσεων σερβιρίσματος στην αγγλική γλώσσα. 

2) Ζήτηση για συνεργασία ισραηλινής εταιρείας με ελληνική για παραγωγή προϊόντων ύδρευσης/αποχεύ-
τεσης. Όπως μας ενημέρωσε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρε-
σβείας στο Τελ Αβίβ ,σύμφωνα με αίτημα που περιήλθε στο εν λόγω Γραφείο από το Ισραηλοελληνικό 
Επιμελητήριο η εταιρεία ARGOS (https://www.argosinvest.net/ |Argos (Agri Projects) LTD Israel | 12 
Shimon Peres, Rehovot, Israel | Zip Code -7608808 | Tηλ: +972-3-9192008 | Fax: +972-3-9192007 | Email: 
argos@argosinvest.net ) η οποία ασχολείται με την δημιουργία θερμοκηπίων και εν γένει εφαρμογή και-
νοτόμων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή, επιθυμεί να συνεργαστεί με ελληνική εταιρεία. Ειδικό-
τερα η ARGOS ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ελληνική εταιρεία ώστε να παράγουν μερών ή εξ΄ολο-
κλήρου προϊόντων ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν απευ-
θείας στον κ. Δημήτριο Ζιάγκα, Εκτελεστικό Γραμματέα του Ελληνοισραηλινού Επιμελητηρίου, 
+972552586244, email: chamber@israelgreece.gr .  

3) Ζητείται συνεργασία με ελληνική βιοτεχνία ή εργαστήριο ραπτικής που να τηρεί «δίκαιες συνθήκες ερ-
γασίας». Η ελβετική εταιρεία Manroof GmbH (Διεύθυνση: Mattengasse 7, Πόλη/Τ.Κ: Zürich / 8005, 
Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ , Τηλέφωνο: +41 (0) 44 274 15 00, Website: https://www.manroof.ch/ Ηλ.Ταχυδρομείο: 
jvm@manroof.ch ) ζητεί συνεργασία με ελληνική βιοτεχνία ή εργαστήριο ραπτικής που θα μπορούσε να 
ράβει τσάντες ή σάκους από βαμβάκι ή πολυεστέρα. Απαραίτητη προϋπόθεση η τήρηση "δίκαιων συν-
θηκών εργασίας". Η Manroof παράγει υφάσματα και διαφημιστικά αντικείμενα σύμφωνα με το σχέδιο 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
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του πελάτη υπό δίκαιες συνθήκες εργασίας. Η εταιρεία είναι μέλος της Fair Wear Foundation (FWF, 
https://www.fairwear.org/). Κατηγορία προϊόντος: Σάκοι και σακίδια συσκευασίας Φύλλα υφασμένα για 
επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα 
πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % 
κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2. 

4) Ρωσική εταιρεία που ειδικεύεται στην πώληση λιπασμάτων αναζητά προμηθευτές οργανικών λιπασμά-
των βάσει συμφωνίας εμπορικής εταιρείας (Κωδ.: BRRU20191209002) 

Προσφορές 

1) Bούλγαρος παραγωγός γεννητριών βιομάζας ζεστού αέρα αναζητά αντιπροσώπους πωλήσεων και δια-
νομείς (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 

Εκθέσεις συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ 
 
 

Γενικές Εκθέσεις 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

Alexpo, Αλεξ/πολη 2021 

Kavalaexpo 2021 2021 

Αnuga, Κολωνία, Γερμανία 09-13 Οκτωβρίου 2021 

 
 

Εκθέσεις Τροφίμων 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

Sial, Παρίσι, Γαλλία 15-19 Οκτωβρίου 2022 

 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 
 

ΜΑΪΟΣ 2021 

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

Χρήσιμες Συνδέσεις 

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

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

Επισκεφθείτε την σελίδα 
του Επιμελητηρίου Καβά-

λας  www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη Πλη-
ροφόρηση 

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

