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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 

Συμμετοχή του προέδρου σε τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα 
για τα μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων και εργαζομένων ΑΜΘ 

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρηστός Σταϊ-
κούρας πραγματοποίησε την Παρασκευή 
τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και Παραγωγικών Φο-
ρέων, καθώς και Βουλευτές από την Περι-
φέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, με θέμα «Η τρέχουσα κατάσταση της 
οικονομίας και οι προοπτικές της σε περι-
φερειακό επίπεδο». Πρόκειται για την 
πρώτη από μια σειρά τηλεδιασκέψεων 
που θα έχει το προσεχές διάστημα ο Υ-
πουργός Οικονομικών με εκπροσώπους 
των τοπικών κοινωνιών από τις 13 Περιφέ-
ρειες της χώρας. Το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές 
κοινωνίες - διαχρονικά, αλλά και ειδικά σήμερα, εν μέσω της πρωτοφανούς δοκιμασίας που βιώνει, και, η 
πατρίδα μας - στην κοινωνική συνοχή και την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Αφουγκράζεται τις ανάγκες 
τους και προσπαθεί, με άμεσα, στοχευμένα, αποτελεσματικά και κοινωνικά δίκαια μέτρα, να τις στηρίξει, 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Προς αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκει τη διάδραση, την ώσμωση ιδεών και γε-
νικότερα τον εποικοδομητικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, στη σημερινή τηλεδιά-
σκεψη, συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας και οι προοπτικές της, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο. Παρουσιάστηκαν οι δράσεις της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών για 
την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 
Παραγωγικών Φορέων ανέπτυξαν στον κ. Σταϊκουρα τις θέσεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους 
γύρω από κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας. Κατά την παρουσίασή του, ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε, 
μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η Κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της, αλλά και ειδικότερα τον τελευταίο ένα 
χρόνο, κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και τις στηρίζει, 
μέσα από ένα πλέγμα έγκαιρων, συνεκτικών και αποτελεσματικών μέτρων και παρεμβάσεων. Μέτρα και πα-
ρεμβάσεις που εκτείνονται σε πολλά, διαφορετικά πεδία και τομείς. 

ΤΑ ΜΕΤΡΑ 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν υλοποιηθεί μέχρι σή-
μερα: 

1ον Παρεμβάσεις αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας 

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει στηρίξει τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από την αρχή της πανδημίας, με μέτρα συνολι-
κού ύψους 5S0 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο, πρωτοφανές για τα δεδομένα της περιοχής, πα-
κέτο στήριξης, που εξειδικεύεται ως εξής:  

• 239,3 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν συνολικά, μέσω των έξι κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 
σε 31,346 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, με μέσο όρο ενίσχυσης τα 7.835 ευρώ.  

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


6 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

• 22,9 εκατ. ευρώ έχουν δοθεί μέσω της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού στις επιχειρήσεις. 
• 242,8 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 1.484 δάνεια, έχουν ήδη εκταμιευθεί μέσω του Ταμείου 

Εγγυοδοσίας και του ΤΕΠΙΧ II. 
• 84,7 εκατ. ευρώ έχουν λάβει οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας, μέσω της 

Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού.  

Από τα 590 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν συνολικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 

• τα 109 εκατ. ευρώ αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, 
• τα 173 εκατ. ευρώ την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, 
• τα 128 εκατ. ευρώ την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, 
• τα 93 εκατ. ευρώ την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και  
• τα 67 εκατ. ευρώ την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. 

2ον  Παρεμβάσεις στήριξης περιοχών που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα 

Η Κυβέρνηση, με γρήγορα αντανακλαστικά και σχέδιο, διαμορφώνει όλες τις θεσμικές και κανονιστικές προ-
ϋποθέσεις για τη στήριξη και την αποκατάσταση των πληττόμενων από τις εκδηλώσεις ακραίων καιρικών 
φαινομένων. Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης:  

• Δρομολογείται η οριοθέτηση και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για τις πλημμύρες της 11ης και 
12ης Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουάριου 2021, 

• Εκδόθηκε απόφαση χρηματοδότησης έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν 
εξαιτίας των πλημμυρών στους Δήμους Ορεστιάδας, Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Αλεξανδρού-
πολης και στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, συνολικού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ. 

• Εκδόθηκε - στο πλαίσιο χρηματοδότησης του προγράμματος κοινωνικής προστασίας προς τους 
Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για χορήγηση ποσού 600 ευρώ έως 6.000 ευρώ - 
απόφαση χρηματοδότησης για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, ύψους 78.168 ευρώ και αναμένεται 
η έκδοση απόφασης χρηματοδότησης για τον Δήμο Σουφλίου, ύψους 157.890 ευρώ. 

• Αναμένεται η έκδοση απόφασης, σε συνέχεια υποβληθέντος αιτήματος χρηματοδότησης της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατα-
νεμηθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Έβρου. 

3ον. Παρεμβάσεις στα πεδία των Αποκρατικοποιήσεων και των Επενδύσεων 

• Οργανισμός Λιμένας Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ) και Καβάλας (Ο.Λ.Κ).  
Έχουν προκηρυχθεί οι διαγωνισμοί και προχωράει η διαδικασία αποκρατικοποίησής τους. Και 
στις δύο περιπτώσεις, μέχρι το τέλος Μαρτίου αναμένεται να γίνει η προεπιλογή όσων θα συμ-
μετάσχουν στην Β' φάση του διαγωνισμού. 

• Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου (ΥΑΦΑ) στην Καβάλα 
Στις 29.6.2020 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τη μετατροπή του εξαντλημένου κοιτάσματος φυ-
σικού αερίου του· Ν. Καβάλας στην πρώτη ΥΑΦΑ της χώρας. Το κοίτασμα βρίσκεται 30 χλμ. νότια 
της Καβάλας με χωρητικότητα 360 . εκατ. κυβικών μέτρων. 
Στις 3.10.2020 υποβλήθηκαν τρεις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και μέχρι τέλος Μαρτίου θα γίνει 
η προεπιλογή όσων θα συμμετάσχουν στη Β' φάση του διαγωνισμού. 

• Ακίνητο στην Ν. Ηρακλείτσα 
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Στις 18.5.2021 αναμένονται οι δεσμευτικές προσφορές στη διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκε-
ται, μέσω e-auction, σε εξέλιξη. 

4ον. Παρεμβάσεις σε λοιπούς τομείς  

• Ενίσχυση στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατε-
στημένες στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας, με την ψήφιση των διατάξεων του άρθρου 87 
του ν.4706/2020 (17.7,2020), με το οποίο επιλύθηκε ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν 
επιχειρήσεις, κυρίως στη Θράκη. 

• Καθιέρωση νέου συστήματος επιδόματος θέρμανσης, που διαφοροποιείται με βάση τις πραγμα-
τικές ανάγκες θέρμανσης ανά οικισμό. 

• Προώθηση της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας των περιφερειακών λιμένων, μεταξύ αυ-
τών και του λιμένα Αλεξανδρούπολης, με την ψήφιση των διατάξεων του άρθρου 85 ν.4706/2020 
(17.7.2020), με το οποίο ήρθησαν σημαντικά εμπόδια, τα οποία καθυστερούσαν την αξιοποίησή 
του και δρούσαν αποθαρρυντικά για υποψήφιους επενδυτές. 

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Κυβέρνηση και 
το Υπουργείο Οικονομικών αποδεικνύουν, έμπρακτα, ότι, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, στη-
ρίζουν έγκαιρα, μεθοδικά και αποφασιστικά, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προκειμένου να βγουν όρθια 
από τη μάχη της υγειονομικής κρίσης και κάθε άλλη δοκιμασία και πρόκληση. 

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών που συμβάλλουν στην 
προσέλκυση επενδύσεων, επιλύουν χρόνια προβλήματα και παθογένειες, προωθούν αποκρατικοποιήσεις 
και αξιοποιούν, κατά τον βέλτιστο τρόπο, τη δημόσια περιουσία. Και όλα αυτά γίνονται με «πυξίδα» την 
οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες, 
τις προτεραιότητες και τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε Περιφέρειας της χώρας, ώστε αυτές να αποτελέσουν 
ισχυρές ατμομηχανές ανάπτυξης στη μετά-κορονοϊό εποχή».  

Στη τηλεδιάσκεψη με τον κ. Σταϊκουρα συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
κ. Χρηστός Μέτιος, ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, ο Δήμαρχος Καβάλας κ. Θεόδωρος Μου-
ριάδης, ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Εμμανουήλ Τσέπελης, ο Δήμαρχος Κομοτηνής  Ιωάννης Γκαράνης και ο Δήμαρ-
χος Αλεξανδρούπολης κ. Γιάννης Ζαμπούκης. 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Από την πλευρά των παραγωγικών φορέων, έδωσαν το «παρών», ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελη-
τηριακού Συμβουλίου κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωρ-
γιάδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας, ο πρόεδρός του Επιμελητηρίου Ξάνθης 
κ. Στέλιος Μωραΐτης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης κ Νίκος Αγγελί-
δης, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης κ. Αντώνης Γραβάνης, η πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ξάνθης κα. Μαρία Τσακίρογλου, ο πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ροδόπης κ. Ανέστης Βαφειά-
δης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας κ. Βασίλειος Λεμονίδης, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλ-
λόγου Αλεξανδρούπολης κα. Βίβιαν Κουρμπανιάν, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής κα. Κυ-
ριακή Κωνσταντινίδου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας κ. Αντώνιος Μιτζάλης, ο πρόεδρος 
του Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Δημήτριος Αουρίκας, η αντιπρόεδρος του Τμή-
ματος Ανατολικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κα. Μαρία Δαλκίτση, ο πρόεδρος 
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του Συλλόγου Λογιστών Ροδόπης κ, Θεόδωρος Σαββάκης, ο πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Εστίασης 
Έβρου κ. Νίκος Γεωργιάδης και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αλεξανδρούπολης κ. Ευστάθιος Ασπιώτης. 

Επίσης, στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας των νομών Δράμας, Καβάλας, 
Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων με τον Υπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

Πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητή-
ριων, με την παρουσία του Υπουργού Α-
νάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη για τα τρέχο-
ντα προβλήματα της αγοράς και της οικο-
νομίας.  

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης συζη-
τήθηκε το άνοιγμα του λιανικού εμπο-
ρίου, η επιστροφή στην κανονικότητα, τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία και τα προβλή-
ματα του τραπεζικού συστήματος. Τα Ε-
πιμελητήρια ζήτησαν από τον Υπουργό: 

1) την διαγραφή των χρεών που δημιουργήθηκαν το 2020, τις επιχειρήσεις που παρουσίασαν μεγάλη 
μείωση του κύκλου εργασιών λόγω της πανδημίας,  

2) την επανένταξη του ορίου του 30% στο πρόγραμμα κάλυψης των λειτουργικών δαπανών, 
3) την ένταξη περισσότερων επιχειρήσεων στην επιστρεπτέα προκαταβολή 7 
4) και την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των τραπεζών  

Συνάντηση Επιμελητηρίου Καβάλας Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας με τον Δήμαρχο 
Καβάλας 

Σε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο 
Καβάλας, μας δόθηκε η ευκαιρία για ε-
κτενή ενημέρωση για το ζήτημα των α-
νταποδοτικών τελών, που επιβαρύνουν 
τις επιχειρήσεις μέσω των λογαριασμών 
της ΔΕΗ.  

Υπήρξε αναλυτική παρουσίαση  για το τι 
ισχύει, ποια είναι η κατάσταση σήμερα 
και ποιες είναι οι σκέψεις και προτάσεις 
της Διοίκησης του Δήμου για την αντιμε-
τώπιση τους.  

Επιμελητήριο Καβάλας και Εμπορικός 
Σύλλογος Καβάλας, μεταφέραμε την α-
ναγκαιότητα, σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, να επικρατήσουν οι χαμηλότερες 
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χρεώσεις για τις επιχειρήσεις μας, αφού υπάρχουν σχετικές αυξήσεις και εξαιτίας των επιπλέον τετραγωνι-
κών μέτρων που έχουν συμπεριληφθεί βάσει του Νόμου, αλλά και εξαιτίας των αυξήσεων που έχουν υπο-
βληθεί.  

Ο Δήμαρχος έδειξε όλη την καλή διάθεση για συνεργασία βάσει και των δεδομένων των οικονομικών του 
Δήμου. 

Επίσης μας δόθηκε η ευκαιρία, να συζητήσουμε την εξέλιξη του έργου του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου, για 
την περιοχή του Αγίου Νικολάου και τις διαδικασίες επιτάχυνσης υλοποίησης, αυτού του έργου για την πε-
ριοχή. 

Οι θέσεις των Επιμελητηρίων της ΑΜΘ σχετικά με την ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Ε. και το πρόγραμμα 
της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης της Περιφέρειας 

Μοναδικοί υπεύθυνοι για την καθυστέρηση στην πληρωμή των επιχειρήσεων από την μη επιστρεπτέα 
της Περιφέρειας ο κ. Μέτιος και η κ. Ιωαννίδου. 

Οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων της ΑΜΘ εξέδωσαν την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με την εταιρεία 
ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Ε. και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης 
της Περιφέρειας 

«Ενώ 23.200 επιχειρήσεις περίμεναν με αγωνία την έγκριση των επενδυτικών τους σχεδίων ώστε να μπορέ-
σουν να πληρωθούν, ο κ. Περιφερειάρχης δημοσίευσε δήλωση 1.750 λέξεων με δικαιολογίες, ανακρίβειες 
και συκοφαντίες.  

Μια δήλωση με την οποία αναγνωρίζει εμμέσως πλην σαφώς ότι η διοίκηση της κ. Ιωαννίδου που ο ίδιος 
επέλεξε, οδήγησε την ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, σε σκηνικό διάλυσης, σε χαμηλά ποσο-
στά απορροφητικότητας και σε πρωτοφανείς καθυστερήσεις εις βάρος των επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
ΑΜΘ.  

Και το ερώτημα που τίθεται εδώ, είναι πώς ενώ για πάνω από 20 χρόνια ο φορέας αποτελούσε υπόδειγμα 
λειτουργίας, με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας προέδρου που επέλεξε ο κος Περιφερειάρχης κατά-
φερε «να τα τινάξει όλα στον αέρα;» 

Μήπως θα έπρεπε ο κ. Περιφερειάρχης να εξηγήσει στις 23.200 επιχειρήσεις, γιατί η εκλεκτή του, δεν εφάρ-
μοσε την ομόφωνη απόφαση (Περιφέρειας και Επιμελητηρίων) και για ποιο λόγο καταστρατηγήθηκε η από-
φαση αυτή, για την αξιοποίηση του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ, και την πρόσληψη 6 μονίμων ατό-
μων στη ΔΕΣΜ-ΟΣ, λύση που εάν είχε εφαρμοστεί τα χρήματα θα βρίσκονταν ήδη στους λογαριασμούς των 
επιχειρήσεων; 

Μήπως θα ήταν σκόπιμο εκτός από την αναφορά στις «κοπιώδεις προσπάθειες» που καταβάλλει η κυρία 
Ιωαννίδου να πει ο κος Μέτιος δημοσίως και το λόγο για τον οποίο η ίδια, αν και Πρόεδρος της ΔΕΣΜ-ΟΣ, δεν 
εκπροσωπεί την εταιρεία στη φορολογική διοίκηση; (απέσυρε από μόνη της, την υπογραφή της ως νόμιμου 
εκπροσώπου της ΔΕΣΜ-ΟΣ από το taxisnet); 

Μήπως θα έπρεπε ο κος Μέτιος να ζητήσει συγνώμη από τις 23.200 επιχειρήσεις που από την πρώτη ημέρα 
ανακοίνωσης του προγράμματος, έλεγε με δημόσιες δηλώσεις ότι θα πληρωθούν μέσα σε λίγες ημέρες και 
σήμερα δηλώνετε ότι θα πληρωθούν το Πάσχα;(αλλά δυστυχώς για τις επιχειρήσεις πάλι δεν λέτε την αλή-
θεια καθώς μόνο 140 περίπου επιχειρήσεις θα μπορέσουν να πληρωθούν άμεσα). 
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Να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας ΑΜΘ ότι η κ. Ιωαννίδου με μία πρωτοφανή ενέργεια για 
να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο του φορέα που αξιολογεί τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων προκά-
λεσε Διοικητικό Συμβούλιο στις 30/04/2020, εν μέσω καραντίνας και δια περιφοράς, για να αλλάξει τον επί 
20 χρόνια Γενικό Διευθυντή.  

Και ενώ τα μέλη του Συμβουλίου πρότειναν την αναβολή για λίγες μέρες, έτσι ώστε, να λήξει η καραντίνα και 
να συνεδριάσει το σώμα για να γίνει ανταλλαγή απόψεων για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, η κ. Ιωαννίδου αγνό-
ησε επιδεικτικά τους εταίρους και στο συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν οι 8 που όρισε η Περιφέρεια, από τους 
οποίους ο ένας λευκό.  

Μετά την ανωτέρω απόφαση και σε μια περαιτέρω ενδεικτική των κινήτρων και του σκεπτικού του κίνηση, ο 
κος Μέτιος με απόφασή του προέβη αμέσως στον απευθείας ορισμό άλλου προσώπου στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΔΕΣΜ-ΟΣ αντικαθιστώντας το μέλος που ψήφισε λευκό στην ανωτέρω συνεδρίαση. 

Στις 18/5/2020 πραγματοποιήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ στην οποία δεν 
προσήλθε η Περιφέρεια, όπως, ομοίως δεν προσήλθε και στις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στις 2/6/2020 και στις 16/6/2020. Στην τελευταία, δε, αποφασίστηκε η ταύτιση του ονομαστικού κεφαλαίου 
της εταιρείας με το πραγματικά καταβληθέν από τους εταίρους, διότι ο υπολογισμός των ποσοστών από το 
2011 και μετά ήταν εσφαλμένος, δεδομένου ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ δεν είχε καταβάλει ως όφειλε μέχρι 31-
3-2017 τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς την εταιρεία.  

Επίσης ο κ. Περιφερειάρχης παράνομα όριζε με δική του απόφαση τα μέλη στο Δ.Σ, γεγονός που ανάγκασε 
τα Επιμελητήρια, προκειμένου να διαφυλάξουν τη νομιμότητα, να ασκήσουν ενώπιον του Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης προσφυγή κατά των αποφάσεών του περί αντικατάστασης των 
μελών του Δ.Σ, η οποία έγινε δεκτή και οι εν λόγω αποφάσεις ακυρώθηκαν ως μη νόμιμες.   

Στις 3, 10, και 18/09/2020 οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας και των Επιμελητηρίων ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΚΑΙ ΨΗ-
ΦΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ λόγω του παράνομου διορισμού μελών από τον κ. Μέτιο, τον ορισμό προσωρινών διαχει-
ριστών, της κας Ιωαννίδου και του κου Φραντζή. 

Και εδώ τίθεται το ερώτημα, ο κος Μέτιος γνωρίζει τι ψηφίζουν οι εκπρόσωποι του και το αποκρύπτει από 
την δήλωση του ή δεν γνωρίζει και τον οδηγούν σε τόσο σοβαρά ατοπήματα; 

Στην συνέχεια ακολουθεί η Γενική Συνέλευση στις 19/11/2020 όπου πλέον «ξεκαθαρίζει» η πρόθεση της κ. 
Ιωαννίδου να καθυστερήσουν οι αξιολογήσεις και να μην πληρώνονται οι επιχειρήσεις από το πρόγραμμα 
της μη επιστρεπτέας με στόχο την συκοφάντηση των επιμελητηρίων.  

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και της περιφέρειας ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΚΑΙ 
ΨΗΦΙΣΑΝ την αξιοποίηση του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ και την πρόσληψη προσωπικού μόνιμου 
6 ατόμων στην επόμενη Γενική Συνέλευση.  

Με ευθύνη της Προέδρου κας Ιωαννίδου, ΠΟΤΕ δεν χρησιμοποιήθηκε το Μητρώο αξιολογητών και ποτέ δεν 
συγκλήθηκε η Γ.Σ για την πρόσληψη προσωπικού. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών είναι στη διάθεση 
όλων των επιχειρηματιών. 

Τα Επιμελητήρια από την αρχή αυτής της κατάστασης είχαν ως μοναδικό γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία 
της ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, όπως γίνεται τα τελευταία 20 χρόνια. Δυστυχώς όμως η εμμονή του κ. Περιφερειάρχη και 

http://www.kcci.gr/
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της κ. Ιωαννίδου να ελέγξουν πλήρως τον φορέα, θυσιάζοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων για άμεση ρευ-
στότητα, αποδεικνύεται από την ομόφωνη απόφαση στις 19/11/2020 για γρήγορη αξιολόγηση των αιτήσεων 
που δεν εφαρμόστηκε με δική τους ευθύνη. 

Σας ενημερώνουμε κύριε Μέτιο ότι η προσωρινή δικαστική προστασία που επικαλείστε έχει ανακληθεί από 
την 26-2-2021 με δικαστική απόφαση και είναι πλέον σε εφαρμογή οι από 16-6-2020 καταστατικές διατάξεις 
και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι 13μελές και όχι 15μελές. 

Περαιτέρω, προς αποκατάσταση της νομιμότητας, πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματός μας στις 16-3-2021 
γενική συνέλευση των εταίρων, όπου ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας δήλωσε ευθέως ότι δεν προτίθεται να 
συμμορφωθεί στις δικαστικές αποφάσεις και δεν δέχθηκε να ορίσει συνδιαχειριστή εκ μέρους της Περιφέ-
ρειας στη διοίκηση της εταιρείας. 

Προφανώς σε συνέχεια της ανωτέρω συμπεριφοράς ο κος Μέτιος προχώρησε την επόμενη μέρα σε δελτίο 
τύπου με δηλώσεις συγχαρητηρίων προς ένα ΔΣ που δεν υφίσταται και που δεν έχει συνεδριάσει ποτέ και 
προς μια Πρόεδρο που ενώ φαίνεται να φέρει την ιδιότητα της Προέδρου, αρνείται να προβεί στις απαιτού-
μενες εκ του νόμου ενέργειες, προκειμένου να είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και να πραγματο-
ποιεί νόμιμες δαπάνες. 

Η αλήθεια κύριε Μέτιο είναι μια. 

Τα Επιμελητήρια έχουν σταθεί εξ αρχής αρωγοί στο πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, αφού από 
τη πρώτη στιγμή σας λέγαμε, να ακολουθήσετε το παράδειγμα του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
Απ. Τζιτζικώστας. 

Κόμισαν προτάσεις για τη βελτίωση του, οι οποίες μερικώς υιοθετήθηκαν έστω και με μεγάλη καθυστέρηση. 

Και για αποκατάσταση της αλήθειας, ουδέποτε προσέφυγαν δικαστικά, για να δημιουργηθούν εμπόδια στην 
εκτέλεση του προγράμματος. 

Η θέση μας, ο θεσμικός μας ρόλος και η σταθερή μας τοποθέτηση πάντα υπέρ της διαφάνειας και της ενί-
σχυσης της υγιούς επιχειρηματικότητας, μας ωθούν να ελπίζουμε και να ευχόμαστε ότι έστω και την ύστατη 
αυτή στιγμή θα πρυτανεύσει στη λογική του κου Μέτιου το συμφέρον των πληγέντων επιχειρήσεων.» 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Επετειακές δράσεις ΕΟΑΕΝ 2021 – Τακτικές συνεδριάσεις της οργανωτικής και 
επιστημονικής επιτροπής 

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων των 20 Νησιωτι-
κών Επιμελητηρίων, 12 Πανεπιστημιακών Ιδρυ-
μάτων της χώρας, του Insuleur και του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συ-
νεδρίασαν το Σάββατο 6 και την Πέμπτη 11 
Μαρτίου 2021 αντίστοιχα, η Οργανωτική και Ε-
πιστημονική Επιτροπή των Επετειακών Δρά-
σεων για το 2021 που διοργανώνει ο ΕΟΑΕΝ. Το 
Επιμελητήριο Καβάλας εκπροσώπησε ο κ. Λευ-
τέρης Κουκουτίνης μέλος της Διοικητικής Επι-
τροπής του Επιμελητηρίου και Υπεύθυνος Συμ-
βουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. 

Στις συνεδριάσεις των δύο επιτροπών, υπήρξε ενημέρωση από τον συντονιστή των δράσεων Νίκο Μιχαλίτση 
και από όλα τα μέλη των επιτροπών, για την πορεία της προετοιμασίας τόσο του Επετειακού Λευκώματος 
όσο και του Επιστημονικού Συνεδρίου, συζητήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα και ο συντονισμός των δράσεων, 
καθώς επίσης και οι επόμενες κινήσεις των επιτροπών για το προσεχές διάστημα. 

Πραγματοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης για το πρόγραμμα e-λιανικό 

Το Επιμελητήριο Καβάλας πραγματοποίησε την Τετάρτη 17 Μαρτίου διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση σε 
συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕ-
ΠΑΕ, τη Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομική Συμβουλευτική ΑΜΘ (ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ), εταίρο του 
ΕΦΕΠΑΕ και αρμόδια για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με θέμα την παρουσίαση της 
Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ: E-Λιανικό - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜμΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟ-
ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ». Την εκδήλωση 
παρουσίασαν οι κ. Παναγιώτης Αρχοντίκης και κ.Λευτέρης Πάντος εκ μέρους της ΔΕΣΜΟ-ΟΣ Α.Μ.Θ. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το πρόγραμμα e-λιανικό, δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρι-
νίσεις για την ορθή υποβολή των αιτήσεων και απαντήθηκαν οι ερωτήσεις των συμμετεχόντων. 

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. 

http://www.kcci.gr/
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Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές 

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

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

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

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

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

http://www.kcci.gr/
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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 
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 

Τρίτη (3η) τροποποίηση πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (Δράση 
3δ.5-6.2) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη» 2014-2020.  

Λήξη υποβολής προτάσεων 18 Ιουνίου 2021 

Το επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε, η  τρίτη (3η) τροποποίηση πρόσκλησης «Ενί-
σχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη» (Δράση 3δ.5-6.2) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη» 2014-2020. 

Σύμφωνα με την απόφαση πραγματοποιούνται οι παρακάτω αλλαγές: 

α. Προστίθενται και νέοι Κωδικοί Δραστηριότητας Επιχειρήσεων όπως: 

• ασφαλιστικοί πράκτορες 
• εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 
• τυχερών παιχνιδιών 
• μεταποίησης και ειδικότερα χονδρικού εμπορίου (ποτά, καφές, ζάχαρη, λουλούδια και φυτά 

κλπ.) 
• υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες. 

http://www.kcci.gr/
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Οι νέοι κωδικοί αντιστοιχούν σε περίπου 1250 επιπλέον επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να ενισχυθούν και 
αυτές. 

β. Δίνεται τρίμηνη παράταση στην υποβολή αιτήσεων, μέχρι τις 18 Ιουνίου 2021 

γ. Αυξάνεται ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης από 45 σε 65 εκατομμύρια ευρώ 

δ. Απλοποιείται η διαδικασία υποβολής και δίνεται η δυνατότητα ένταξης των αιτήσεων με ειδικό όρο την 
υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων κατά το στάδιο της πληρωμής.  

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης τροποποίησης στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου 
Καβάλας www.kcci.gr  

Παράταση δράσης e-λιανικό-Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ του κλάδου του 
λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση & διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος 

μέχρι 5/4/2021 και ώρα 15:00 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει για την Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμε-
νων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλε-
κτρονικού καταστήματος» 

Δικαιούχοι της Δράσης 

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου 
και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,  
που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ. 

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε: 

• Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019 
• Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 μέχρι την 

ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης. 

Επιδότηση 

Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την 
υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού κα-
ταστήματος. 

Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 
18/3/2020. 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.kcci.gr/
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• να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται 
στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δρα-
στηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα. 

• να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, 
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. 

• οι υφιστάμενες  επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20%  στον  κύκλο εργασιών τους κατά 
το 4ο τρίμηνο του  έτους 2020 σε  σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύ-
στατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους. 

• να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 
• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 
200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονο-
μικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης. 

• να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται 
στο Παράρτημα VI της παρούσας. 

• να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 
(Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας) 

• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρα-
τικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ. 

Επιδοτούμενες Δαπάνες 

• Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του Προϋπολο-
γισμού) 

• Λογισμικό 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 18η Μαρτίου 2020 και μετά. 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 22/02/2021 και ώρα 13:00 

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 05/04/2021 και ώρα 15:00 

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS3, του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών 
Επιχειρήσεων "Elevate Greece", υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης της πανδημίας COVID-19, η οποία επι-
δεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσής της στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί. H ενίσχυση θα πραγματοποι-
ηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώ-
σιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.elevategreece.gov.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3535
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Περίοδος υποβολής: από 16/3/2021 έως 30/9/2021 (ώρα 15:00) 

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 
άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών 

Tο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε 5.000 άνεργους νέους έως 29 ετών να αποκτήσουν πολύτιμη εργα-
σιακή εμπειρία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Η εργασιακή εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την 
εβδομάδα για 6 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση 
(25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας). 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 
Περιοχή εφαρμογής: 
Περίοδος υποβολής: 29/3/2021 - 19/4/2021, αιτήσεις επιχειρήσεων 

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 (Β’ 

κύκλος) 
Ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία της νόσου COVID-19, με τη μορφή κάλυψης 
των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 1/3/2021 - 7/5/2021, ώρα 15:00 

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 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5171
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5163
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3535
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Περίοδος υποβολής: 26/3/2019, έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Ανακοινώθηκαν τρία νέα 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».  

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. 

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

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.  

Πρόσκληση για την Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια 
Θερμαντικών 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: 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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• 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 28/04/2021 (ώρα 17:00) 

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

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

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.  

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 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5107
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E-mail:info@chamberofkavala.gr 

Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. 

Αποκτήστε Ηλεκτρονικό Ράφι Online Πωλήσεων στην Τοπική Ηλεκτρονική Αγορά του 
Νομού Καβάλας και στην Πανελλήνια Ηλεκτρονική Αγορά www.directmarket.gr   

σήμερα. 

Το   Επιμελητήριο Καβάλας στηρίζει τις Επιχειρήσεις 
και τις Τοπικές Αγορές στο lockdown με μια καινοτο-
μική  πρωτοβουλία ηλεκτρονικού εμπορίου.  

"Αγοράζω στον τόπο μου", γιατί: 

 συνήθως βρίσκω  τα πάντα και σε καλές τιμές 

 έχω τα προϊόντα μου άμεσα 

 στηρίζω την τοπική οικονομία 

Στηρίζουμε τις Επιχειρήσεις: όλες οι Επιχειρήσεις του 
Νομού Καβάλας μπορούν άμεσα και ΔΩΡΕΑΝ να κά-
νουν ηλεκτρονικές πωλήσεις αξιοποιώντας όλους τους δυνατούς τρόπους και εφαρμόζοντας τις δικές τους 
πολιτικές πώλησης, αποστολής και μεταφορικών. Αποκτήστε σήμερα μέσω του Επιμελητηρίου Καβάλας: 

 Click Away: για ηλεκτρονική προβολή των προϊόντων σας στην ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr, 
ηλεκτρονική παραγγελία, πληρωμή με κατάθεση, με κάρτα ή στο POS και παραλαβή με ραντεβού στο 
κατάστημα  

 "Ηλεκτρονικό Ράφι" στην ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr  για ηλεκτρονικές πωλήσεις με όλους 
τους δυνατούς τρόπους πληρωμής και αποστολής παραγγελίας 

Το Επιμελητήριο Καβάλας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία αυτή σε συνεργασία με την ηλεκτρονική αγορά 
Directmarket.gr για να στηρίξουν άμεσα  τις επιχειρήσεις σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για το λια-
νικό εμπόριο, για να δώσουν  μια άμεση, σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση ΔΩΡΕΑΝ για την περίοδο της 
πανδημίας (τουλάχιστον έως 15/07/2021) στους επιχειρηματίες και στους καταναλωτές.  

Η ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις: 

 τόσο σε αυτές που δεν διαθέτουν δικό τους e-SHOP και τεχνογνωσία ηλεκτρονικού εμπορίου, οι ο-
ποίες χωρίς καμία υποδομή (μια απλή μόνο σύνδεση στο internet) μπορούν άμεσα να προβάλουν 
ή/και να πουλήσουν ηλεκτρονικά τα προϊόντα τους 

 όσο και σε αυτές που διαθέτουν δικό τους e-SHOP και μπορούν εύκολα και με αυτόματο τρόπο (αρ-
χείο xml) να αποκτήσουν ένα επιπλέον ηλεκτρονικό κανάλι για να προβάλουν  και να διαθέσουν τα 
προϊόντα τους,   μέσα από την Ηλεκτρονική Αγορά (ένα σύγχρονο Marketplace) Directmarket.gr 

To Directmarket.gr  αποτελεί εξέλιξη μιας επιμελητηριακής πρωτοβουλίας που στηρίχθηκε από την ΚΕΕΕ   και 
σήμερα υποστηρίζει σε πανελλαδικό επίπεδο πάνω από 1.600 επιχειρήσεις και πάνω από 1.600.000 προϊό-
ντα.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
http://www.directmarket.gr/
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Την τοπική Αγορά Directmarket μπορείτε να την επισκεφθείτε εδώ: ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Direct Market 

Οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να ενεργοποιήσουν τις δικές τους ηλεκτρονικές πωλήσεις στη διεύθυνση 
Directmarket.gr ακολουθώντας την επιλογή "Ξεκινήστε τώρα το δικό σας κατάστημα στο DIRECT MARKET" 
και "Online Εγγραφή". Επίσης πρόσβαση στη ίδια υπηρεσία μπορεί να έχουν μέσα από το site της ΚΕΕΕ και 
των  Επιμελητηρίων και το banner " Ηλεκτρονική Αγορά / Αγοράζω στον τόπο μου". 

Εγγραφείτε ONLINE για να ξεκινήσετε εδώ: ΦΟΡΜΑ ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Η πολύ έμπειρη τεχνική ομάδα του Directmarket.gr θα σας καθοδηγήσει σε οποιαδήποτε απορία σας και θα 
σας υποστηρίξει για να ξεκινήσετε τις πωλήσεις σας καθημερινά:  

info@directmarket.gr 

2610 452820 (Δευ-Παρ:9:00-17:00) 

Τμήμα Ηλεκτρονικής Αγοράς 

Σε ισχύ από 1η Μαρτίου η Διαδικασία Εξυγίανσης Υπερχρεωμένων Επιχειρήσεων 

Τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαρτίου, η διαδικασία εξυγίανσης των επιχειρήσεων οι οποίες αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υπερχρέωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο ε-
φαρμογής του ν. 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας. Με την εν λόγω διαδικασία, 
οι επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (δηλαδή ελεύθε-
ροι επαγγελματίες – επιτηδευματίες), έχουν την δυνατότητα, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα, να ρυθ-
μίσουν τις οφειλές τους και να συνεχίσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα τους. 

ΑΑΔΕ- Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά θα γίνονται οι Δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης από 
1 Ιουνίου 2021 

Ο δρόμος για τις ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων ανοίγει με απόφαση της ΑΑΔΕ, με την οποία μπαίνει 
τέλος στην ταλαιπωρία των φορολογουμένων, αφού η όλη διαδικασία θα γίνεται από το γραφείο του συμ-
βολαιογράφου. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, το 
νέο σύστημα θα λειτουργήσει πιλοτικά μέχρι την 1η Ιουνίου 2021 μόνο για τις αγοραπωλησίες ακινήτων και 
τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Μετά την ημερομηνία αυτή η διαδικασία θα είναι υποχρεωτική. 
Επίσης, μέχρι τις 31 Μαΐου 2021 η διαδικασία υποβολής της δήλωσης ΦΜΑ θα πραγματοποιείται είτε με τη 
νέα ηλεκτρονική διαδικασία είτε σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα διαδικασία. Δείτε την απόφαση ΕΔΩ 

Η νέα ενεργειακή ετικέτα στα καταστήματα από την 1η Μαρτίου 2021 

Από την 1η Μαρτίου 2021 η νέα ενεργειακή ετικέτα κάνει την εμφάνισή της στα εμπορικά καταστήματα σε 
ψυγεία και καταψύκτες, πλυντήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, τηλεοράσεις και 
ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης, καθώς και συσκευές συντήρησης κρασιών. Τα ηλεκτρονικά καταστή-
ματα υιοθετούν, επίσης, τη νέα ενεργειακή σήμανση από την 1η Μαρτίου 2021. Η νέα ενεργειακή ετικέτα 
περιλαμβάνει: 

Μία κοινή κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης (από A έως G) για όλες τις ομάδες προϊόντων, καταργώντας 
την υπάρχουσα κλίμακα από Α+++ έως G 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/index.jsp?chambercd=49&b2cflag=false
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/user/user_reg.jsp?chambercd=49
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-03/a1031_2021fek.pdf
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Την ενεργειακή κατανάλωση με πιο ευδιάκριτο τρόπο στο μεσαίο τμήμα της ετικέτας, υπολογισμένη με βάση 
τη χρήση μιας συσκευής από ένα μέσο νοικοκυριό 

Επικαιροποιημένα ή νέα εικονογράμματα στο κατώτερο τμήμα της ετικέτας που παρουσιάζουν πληροφορίες 
σχετικά με επιλεγμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων 

Τον κωδικό QR στην πάνω δεξιά γωνία, σαρώνοντας τον οποίο με τη βοήθεια ενός «έξυπνου» τηλεφώνου ο 
καταναλωτής συνδέεται με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL, όπου βρίσκονται διαθέσιμες περισσότε-
ρες πληροφορίες για το προϊόν. 

Ένα προϊόν που ανήκει στην A+++ τάξη αναμένεται να ανήκει σε χαμηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης 
σύμφωνα με τη νέα ετικέτα. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και η ενεργειακή κατανάλωση του προϊόντος 
αυτού δεν έχουν αλλάξει. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος υπολογισμού της ενεργειακής του απόδοσης 
και η κατάταξή του στην επαναπροσδιορισμένη κλίμακα A-G. Κατά τον χρόνο εισαγωγής της νέας ενεργειακής 
ετικέτας στα καταστήματα αναμένεται να υπάρχουν ελάχιστα προϊόντα που να κατατάσσονται στην υψηλό-
τερη τάξη ενεργειακής απόδοσης. Η χρήση της νέας ετικέτας θα συντελέσει στην προώθηση της καινοτομίας 
και την ανάπτυξη συνεχώς αποδοτικότερων προϊόντων, που θα ανήκουν σε όλο και υψηλότερες τάξεις ενερ-
γειακής απόδοσης. Το ευρωπαϊκό έργο “LABEL 2020 - New Label driving supply and demand of energy efficient 
products” που υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και το ευρωπα-
ϊκό έργο “BELT – Boost Energy Label Take up” που υλοποιούν το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών 
και η Ένωση Καταναλωτών – Η Ποιότητα της Ζωής- Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. συνεργάζονται για την προώθηση της νέας 
ενεργειακής ετικέτας, υποστηρίζοντας την ομαλή μετάβαση από το τρέχον στο νέο σύστημα ενεργειακής σή-
μανσης. Όλες οι συσκευές που φέρουν τη νέα ενεργειακή ετικέτα καταχωρούνται στην ευρωπαϊκή βάση δε-
δομένων EPREL, η οποία παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τα προϊόντα. Οι καταναλωτές μπορούν να έ-
χουν πρόσβαση σε αυτές μέσω ενός νέου εργαλείου (ηλεκτρονική εφαρμογή) που αναπτύσσεται στο πλαίσιο 
του έργου LABEL 2020 και είναι έξυπνο και φιλικό προς το χρήστη. Με αυτό το εργαλείο, οι καταναλωτές θα 
μπορούν να έχουν πρόσβαση και να συγκρίνουν πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό κόστος ή τις λει-
τουργικές δυνατότητες διαφορετικών προϊόντων, ενώ θα μπορούν να αναζητήσουν τις πιο ενεργειακά απο-
δοτικές συσκευές. Το εργαλείο αυτό αναμένεται να είναι διαθέσιμο τον Μάρτιο του 2021, αφότου η νέα 
ετικέτα κάνει την εμφάνισή της στα καταστήματα. Το έργο BELT αντίστοιχα, διαθέτει ήδη σχετική εργαλείο, 
μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να υπολογίσουν την κατανάλωση των ηλεκτρικών συσκευών τους 
και την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Επιπλέον ομάδες προϊόντων θα υιοθετήσουν τη νέα ενεργειακή ετι-
κέτα στο προσεχές χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, η νέα ενεργειακή ετικέτα για λαμπτήρες θα τεθεί σε 
εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των έργων LABEL2020 και BELT, όπου υπάρχει σχετικό ενημερωτικό υλικό. Ε-
πικοινωνία: -ΚΑΠΕ, Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών, κ. Μαρία Ζαρκαδούλα: mariazar@cres.gr , Τηλ: 
2106603289 - ΚΕ.Π.ΚΑ. κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης: consumers@kepka.org , Τηλ: 2310233333 - Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ 
https://www.belt-project.eu/belt-gr  κ. Σταυρούλα Χατζηδημητρίου: s.chatzidimitriou@ekpizo.gr , Τηλ: 
2103304444 Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683. 

Κριτήρια επιλεξιμότητας πληττόμενων επιχειρήσεων Πρόγραμμα Κρατικής Επιδότησης 
Επιχειρηματικών Δανείων "ΓΕΦΥΡΑ 2" 

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, 
"ΓΕΦΥΡΑ 2", παρουσίασε ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης. Αφορά 
στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορο-
νοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά το 2020 συγκριτικά με το 2019. Παρέχει 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:mariazar@cres.gr
mailto:consumers@kepka.org
https://www.belt-project.eu/belt-gr
mailto:s.chatzidimitriou@ekpizo.gr
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Κρατική επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων, για 8 μήνες, σε ποσοστό έως 90%. Συγκεκριμένα, μία επι-
χείρηση, για να λάβει την επιδότηση, πρέπει να ακολουθήσει 5 απλά βήματα, καθώς η διαδικασία είναι γρή-
γορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά, που είναι ήδη διαθέσιμα σε ηλεκτρο-
νική μορφή στο Δημόσιο ή στις τράπεζες. Δείτε αναλυτικά τα 5 βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν 
https://www.minfin.gr/web/guest/-/topothetese-tou-eidikou-grammatea-diacheirises-idiotikou-chreous-
tou-yp-oikonomikon-k-phote-kourmouse-gia-to-programma-gephyra-2-?inheritRedirect=true&redirect=%2F  
.Δείτε αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας: https://www.minfin.gr/web/guest/-/kriteria-epileximotetas-
plettomenon-epicheireseon-programma-kratikes-epidoteses-epicheirematikon-daneion-gephyra-2-
?inheritRedirect=true&redirect=%2F  . 

Όλες οι λεπτομέρειες για τις πάγιες δαπάνες που θα επιδοτούνται 

Τοποθέτηση του Γ.Γ.Οικονομικής Πολιτικής του Υπ.Οικονομικών κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, για το νέο καθε-
στώς στήριξης των επιχειρήσεων υπό τη μορφή επιδότησης επί των παγίων δαπανών. Σε συνέχεια της σχετι-
κής νομοθετικής πρόβλεψης, εξειδικεύουμε τα χαρακτηριστικά του νέου καθεστώτος στήριξης των επιχειρή-
σεων υπό τη μορφή επιδότησης επί των παγίων δαπανών. Ο σκοπός του νέου καθεστώτος είναι η επιδότηση 
επιχειρήσεων με εργαζομένους, μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μελ-
λοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση θα έχει το δικαί-
ωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και 
το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών. Η ενίσχυση θα υπολογιστεί 
ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις 
ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος. Έτσι, αξιοποιείται και η πρόβλεψη του σημείου 3.12 του Προσω-
ρινού Πλαισίου για τη στήριξη επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πληρούν 
σωρευτικά τα εξής: 

 Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους. 

 Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλη-
σης. 

 Να έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που 
υποχρεούνται. 

 Nα παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, 
είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020. 

 Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη, 
ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκα-
τάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου. 

Φυσικά, όπως γενικότερα ισχύει στο Προσωρινό Πλαίσιο, η στήριξη δεν αφορά επιχειρήσεις που ήταν ήδη 
προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων. 

Όπως προαναφέρθηκε, το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δα-
πανών που κατέβαλε η επιχείρηση εντός του 2020 και των ενισχύσεων που έχει λάβει. 

Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για: 

παροχές σε εργαζόμενους ,ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινω-
νίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.minfin.gr/web/guest/-/topothetese-tou-eidikou-grammatea-diacheirises-idiotikou-chreous-tou-yp-oikonomikon-k-phote-kourmouse-gia-to-programma-gephyra-2-?inheritRedirect=true&redirect=%2F
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Είναι δαπάνες που αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3. Ως ενισχύσεις θα λαμβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις που 
έλαβε η επιχείρηση μέσα στο 2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας. 

Όσον αφορά το ποσοστό της ενίσχυσης, αυτό θα προσδιοριστεί, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχει-
ρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. 
ευρώ. Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλό-
τερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%. Παράλληλα, θα υπάρχουν και ανώτατα όρια στο 
ύψος της ενίσχυσης, το οποίο: 

 Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 
και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

 Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, 
όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα. 

 Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ. 

Τέλος, αλλά όχι ήσσονος σημασίας, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό 
του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, 
ο στόχος είναι, μετά τη διαδικασία αιτήσεων, τα πιστωτικά να εκδοθούν έως τα τέλη Μαΐου 2021. 

Υπουργείο Οικονομικών & ΑΑΔΕ: Από 1.7.2021 η έναρξη της υποχρεωτικής διαβίβασης 
παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA 

Δελτίο Τύπου(13.03.2021) Υπουργείο Οικονομικών: Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας, με 
κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται για την 1η /7/2021 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. Αντίστοιχα, τα παραστατικά που εκδί-
δουν οι επιχειρήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA 
μέχρι την 31η /10/2021. 

Σχεδιάζεται ειδικό πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις 
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) με τη συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνου 
Σκρέκα. 

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΣΒΕ, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Σαββάκης 
και τα Μέλη του ΔΣ του ΣΒΕ, διαπίστωσαν τη θετική ανταπόκριση του κ. Υπουργού στον μεγάλο αριθμό θε-
μάτων που τέθηκαν προς συζήτηση, με κυριότερο το θέμα του υψηλού κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία. 
Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Υπουργός παρουσίασε μέρος από το σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας έως το τέλος του 2021, για την επίλυση των σημαντικών προβλημάτων της βιομηχανίας. 

Ειδικότερα, και μάλιστα κατά την έναρξη της τοποθέτησής του, ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι η στήριξη της βιο-
μηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Στο 
πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον ΣΒΕ, κι επειδή το κόστος ενέργειας στη χώρα είναι υψηλότερο από τις αντα-
γωνίστριες χώρες, σχεδιάζονται από το Υπουργείο διάφορες δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων της χώρας, και ειδικά της μεταποίησης, όπως: 

• Μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ για επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. 
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• Μείωση των τελών χρήσης δικτύου για επιχειρήσεις της υψηλής τάσης, και, 
• Προκήρυξη ειδικού προγράμματος «Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις, 

Για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει κονδύλια 3,5 
δις ευρώ από το «Ταμείο Ανάκαμψης» για την υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων σε βάθος δεκαετίας 
από τον ΔΕΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ. Επίσης ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι έχουν δεσμευθεί επίσης από το Ταμείο 
Ανάκαμψης κονδύλια ύψους 400 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση έργων αποθήκευσης ενέργειας. 

Για τα ζητήματα του περιβάλλοντος τόνισε ότι η χώρα προχωρά ταχύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. 
Γερμανία) το θέμα της απολιγνιτοποίησης και θα έχει επιτύχει τους σχετικούς δείκτες – στόχους σε σύντομο 
χρονικό διάστημα και πάντως νωρίτερα από το 2030. 

Τέλος, και όσον αφορά τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου προτάθηκε 
από τα μέλη του ΔΣ του ΣΒΕ να συμπεριληφθεί ως επιπλέον κριτήριο ενίσχυσης το κριτήριο της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των προς ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων. Το συγκεκριμένο θέμα έγινε κατ’ αρχήν αποδεκτό 
από τον κ. Σκρέκα και θα εξετασθεί με το συναρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, ούτως ώστε να συμπεριληφθεί 
στον νέο αναπτυξιακό νόμο. 

 

Πώς θα εκκαθαρίζονται οι εισφορές των ασφαλισμένων σε περιπτώσεις παράλληλης 
απασχόλησης 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοί-
νωση (18 Μαρτίου, 2021): Με απόφαση που υπογράφεται από τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Πάνο Τσακλόγλου, ορίζεται η διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης εισφορών για τους 
ασφαλισμένους που ασκούν παράλληλα μισθωτή και μη μισθωτή απασχόληση. Η απόφαση έρχεται σε συ-
νέχεια της θέσπισης επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπα-
σχολούμενους (με το νόμο 4670/2020) και της τροποποίησης του άρθρου 36 του προηγούμενου νόμου 
4387/2016. Αφορά δε στο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και ασφαλισμένου, και για όλους 
τους κλάδους ασφάλισης, δηλαδή υπέρ κύριας, επικουρικής και εφάπαξ καθώς και τις εισφορές υπέρ υγειο-
νομικής περίθαλψης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ελεύθερος επαγγελματίας απασχο-
λείται ταυτόχρονα και ως μισθωτός, καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στη μισθωτή 
του απασχόληση, βάσει των ασφαλιστέων του αποδοχών. Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες εισφορές εί-
ναι υψηλότερες των εισφορών που προκύπτουν από την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία, καλύπτεται η 
υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον ελεύθερο επαγγελματία. Κάθε ποσό εισφοράς πλέον της υποχρέ-
ωσης που προκύπτει από την ασφαλιστική κατηγορία προσμετράται και αυξάνει την μελλοντική συνταξιοδο-
τική παροχή. Αν οι καταβληθείσες από τη μισθωτή εργασία εισφορές, υπολείπονται της επιλεγείσας κατηγο-
ρίας (η οποία στην περίπτωση της παράλληλης απασχόλησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον η δεύτερη), 
τότε ο ασφαλισμένος καλείται να καλύψει τη διαφορά. Μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης, οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με μισθωτή απασχόληση είτε απαλλάσσονται τελείως από την υπο-
χρέωση καταβολής εισφορών, είτε καλούνται να πληρώσουν σημαντικά χαμηλότερες εισφορές, καθώς μέρος 
της ασφαλιστικής τους κατηγορίες καλύπτεται από τις ήδη καταβληθείσες εισφορές μισθωτής απασχόλησης. 

Τα χρεωστικά υπόλοιπα που τυχόν θα κληθούν οι ασφαλισμένοι να καταβάλλουν είναι συνάρτηση της δια-
φοράς μεταξύ της ασφαλιστικής κατηγορίας που επέλεξαν και των αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες και 
για όσο διάστημα έχουν παράλληλη απασχόληση. Είναι επίσης συνάρτηση της υποχρέωσης υπαγωγής στην 
ασφάλιση για κάθε ασφαλισμένο, καθώς ανάλογα με το αν ανήκουν στο τ. ΕΤΑΑ, τ. ΟΑΕΕ ή τ. ΟΓΑ αυτές 
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διαφέρουν. Δίνοντας κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, ελεύθερος επαγγελματίας του π. ΟΑΕΕ, που έχει 
επιλέξει τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία (η οποία είναι και η ελάχιστη υποχρεωτική σε περίπτωση πα-
ράλληλης απασχόλησης), οφείλει για τη μη-μισθωτή του απασχόληση εισφορές 252 €. 

Εάν για κάποιο μήνα, παραλλήλως απασχοληθεί ως μισθωτός του π. ΙΚΑ με μισθό 930€, τότε καλύπτει πλή-
ρως τις εισφορές που οφείλει για τη μη-μισθωτή του εργασία και δεν απαιτείται να καταβάλει επιπλέον ει-
σφορές στον e-ΕΦΚΑ. Εάν για τη μισθωτή του απασχόληση λαμβάνει τον κατώτατο μισθό (650 €), τότε για 
τον μήνα αυτό από την εκκαθάριση θα προκύψει οφειλή στον e-ΕΦΚΑ για τη μη-μισθωτή δραστηριότητα 
ύψους 75,85 €. Ειδικά για το έτος 2020, η εκκαθάριση των εισφορών διενεργείται έως το τέλος Μαρτίου 
2021, με τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα να αρχίσουν να καταβάλλονται από 29 Απριλίου τμηματικά εντός εξα-
μήνου. Για τις εισφορές από 1.1.2021, η εκκαθάριση θα διενεργείται πλέον κάθε μήνα με πρώτη εφαρμογή 
την έως τις 29 Απριλίου και καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τυχόν χρεωστικών υπολοίπων μέχρι τέλη 
Μαΐου 2021. 

Η εφαρμογή της τηλεργασίας φαίνεται ότι προβληματίζει τη βιομηχανία. 

Έρευνα του ΣΒΕ για την αξιολόγηση της εφαρμογής της τηλεργασίας σε μεταποιητικές επιχειρή-
σεις της περιφέρειας 

Τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) με θέμα την αξιολό-
γηση της εφαρμογής του θεσμού της τηλεργασίας κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας στη λει-
τουργία της περιφερειακής βιομηχανίας, κατέδειξαν τις σημαντικές δυσκολίες στην υιοθέτησή της 
από τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελληνική περιφέρεια. Τα δέκα (10) 
κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι: 

1. Όλες οι επιχειρήσεις (100%) εφάρμοσαν τη μέθοδο της τηλεργασίας για τη συνέχιση της λει-
τουργίας τους κατά την περίοδο του δεύτερου κύματος της πανδημίας. 

Όμως… 

2. Μόνο το 21% αξιολογεί θετικά το θεσμό, με περισσότερες από μια στις τρεις επιχειρήσεις 
(36%) να έχουν αρνητική άποψη τον συγκεκριμένο τρόπο εργασίας, ενώ,  

3. Δυο στις τρεις επιχειρήσεις (66%) δηλώνουν απρόθυμες να υιοθετήσουν μεθόδους τηλεργα-
σίας για τους εργαζομένους τους μετά τη λήξη της πανδημίας. 

Τούτο διότι με την τηλεργασία οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι… 

4. Δεν εξοικονομήθηκε χρόνος εργασίας (63%)   

5. Δεν αυξήθηκε η παραγωγικότητα των εργαζομένων (78%) 

6. Η ποιότητα της παραγόμενης εργασίας παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με πριν (80%) 

7. Παρά το γεγονός ότι ενώ περιορίστηκαν οι προστριβές μεταξύ των εργαζομένων (60%) ε-
ντούτοις δεν βελτιώθηκε η επικοινωνία μεταξύ διευθυντών και υπαλλήλων (74%) 

Επιπλέον, η έρευνα κατέδειξε ότι οι μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελληνική 
περιφέρεια έκαναν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει η εφαρμογή του θεσμού, αφού: 

8. Το 92% από αυτές παρείχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό στους εργαζόμενους,  
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9. Μόνον στο 8% των επιχειρήσεων καταγράφηκαν αρνήσεις εργαζομένων για ένταξή τους στο 
καθεστώς τηλεργασίας, και,  

10. Μόνον στο 4% των επιχειρήσεων παρατηρήθηκαν διαμαρτυρίες εργαζομένων για παραβί-
αση του προσωπικού τους χρόνου.  

Τέλος, ουσιαστικό εύρημα της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι το 55% των επιχειρήσεων που συμ-
μετείχαν στην έρευνα, δηλώνει ότι στην περιοχή τους διαπιστώθηκαν συχνά προβλήματα στις τηλε-
πικοινωνιακές τους συνδέσεις.  

Παρατείνεται το μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ σε «Ευαίσθητα» Αγαθά και Υπηρεσίες 

Παρατείνεται, με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, το μειωμένο καθεστώς 
ΦΠΑ σε «ευαίσθητα» αγαθά και υπηρεσίες. Ειδικότερα, παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της (30 Απριλίου 
2021): Έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021, η ισχύς εφαρμογής του υπερ-μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα 
είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (ιατρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική αλκο-
όλη) του Κώδικα ΦΠΑ. Έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021, η ισχύς εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 
13% για πρόσωπα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της παροχής υπηρεσιών που 
αφορούν σε εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, μεταφορά προσώπων και 
των αποσκευών τους, εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπω-
λείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων και κατ' επέκταση τους τελικούς κατα-
ναλωτές/λήπτες των υπηρεσιών. 

Νέο πακέτο μέτρων 2,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη της οικονομίας 

Ένα πακέτο νέων μέτρων, συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος  Μη-
τσοτάκης, ανεβάζοντας τον συνολικό λογαριασμό των παρεμβάσεων της κυβέρνησης στα 11,6 δισ. ευρώ για 
φέτος και στα 35,6 δισ. ευρώ για τη διετία 2020-2021. Η απώλεια εσόδων, λόγω της παράτασης του lockdown 
πέρα από τις προβλέψεις, αυξάνει περαιτέρω τη δημοσιονομική επίπτωση κατά 700 εκατ. ευρώ τον μήνα, 
σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών και έχει φτάσει ήδη στο 1,5 δισ. ευρώ. 

Τα μέτρα είναι όλο και πιο στοχευμένα, προκειμένου να βοηθήσουν όσες επιχειρήσεις έχουν υποστεί το με-
γαλύτερο πλήγμα, να αποτρέψουν «λουκέτα» και να προστατεύσουν θέσεις εργασίας. Χαρακτηριστική περί-
πτωση είναι το εντελώς νέο μέτρο της κάλυψης παγίων δαπανών, που αφορά μόνο ζημιογόνες επιχειρήσεις 
με απώλειες τζίρου το 2020. 

Επίσης, στη διατήρηση στη ζωή επιχειρήσεων που θα ασφυκτιούν στο τέλος της πανδημίας από έλλειψη 
ρευστότητας, αποβλέπει η νέα δυνατότητα που δίνεται σε όσους συμμετείχαν στους 3 πρώτους κύκλους της 
επιστρεπτέας να πάρουν μια ακόμη ενίσχυση, υπό μορφή «πιστωτικού», και να εξοφλήσουν στη συνέχεια τη 
συνολική οφειλή τους σε 60 δόσεις. 

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, «στόχος μας τώρα είναι ο κόσμος της παραγωγής να μείνει όρθιος μέχρι το 
τέλος της δοκιμασίας. Κάνοντας έτσι πιο σίγουρα τα πρώτα του βήματα την επόμενη μέρα». 

Παρουσιάζοντας αναλυτικά τις νέες παρεμβάσεις, εξάλλου, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας 
μίλησε για «πολιτικές που θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια στη μετάβαση από τη δίνη της κρίσης, αρχικά 
στην ανάκαμψη της οικονομίας και εν συνεχεία στην επίτευξη της ταχύτερης και ισχυρότερης δυνατής ανά-
πτυξης». 
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Συνολικά, υπολογίζεται ότι θα επωφεληθούν πάνω από 500.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, 
καθώς και εκατομμύρια εργαζόμενοι. 

Τα μέτρα περιλαμβάνουν: 

• Τον 7ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, που ξεκινάει τον Απρίλιο (1 δισ. ευρώ). 
• Τη ρύθμιση της οφειλής των 3 πρώτων κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής (570 εκατ. ευρώ). 
• Την παράταση από 40 σε 60 δόσεις της περιόδου αποπληρωμής των επιστρεπτέων προκαταβο-

λών. 
• Την επιδότηση των παγίων δαπανών του 2020 (500 εκατ. ευρώ). 
• Το πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ επιδότησης επιχειρηματικών δανείων (300 εκατ. ευρώ). 
• Τη μεταφορά της δόσης Μαρτίου των ρυθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων πληττόμενων 

επιχειρήσεων στο τέλος της περιόδου ρύθμισης (60 εκατ. ευρώ). 
• Την πλήρη κάλυψη ενοικίου στα επαγγελματικά ακίνητα και για τον Μάρτιο (70 εκατ. ευρώ). 

Το μέτρο της κάλυψης παγίων δαπανών προβλέπει την ενίσχυση μέσω «πιστωτικού» που μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, όπως είπε ο γεν. 
γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Χρήστος Τριαντόπουλος. 

Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών του 2020 που δεν έχουν καλυφθεί από τις 
ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος. 

Στις πάγιες δαπάνες περιλαμβάνονται οι παροχές σε εργαζομένους, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχο-
λουμένων, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα και χρεωστικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα. 

Οι επωφελούμενες επιχειρήσεις πρέπει να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους, να απασχολούν τουλάχιστον 
έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης, να έχουν υποβάλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και Ε3 για την περί-
οδο που υποχρεούνται, να παρουσιάζουν ζημία προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα 
έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους και πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% σε σχέση με το 
2019. 

Διευκρινίστηκε ότι η στήριξη δεν αφορά επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση 
των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων. 

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα προσδιοριστεί αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις, με βάση τον διαθέσιμο προϋ-
πολογισμό των 500 εκατ. ευρώ. 

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση την πτώση του τζίρου και θα είναι υψηλότερο για 
επιχειρήσεις με πτώση τζίρου άνω του 60%. 

Η ενίσχυση δεν θα μπορεί να ξεπερνάει το 1,5 εκατ. ευρώ, αλλά παράλληλα θα υπάρχει πλαφόν σε σχέση με 
τις ζημίες (δεν θα μπορεί να ξεπερνάει το 70% των ζημιών για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% 
για μικρές) και σε σχέση με τον τζίρο (δεν θα μπορεί να ξεπερνάει την απώλεια τζίρου του 2020, με ειδική 
μέριμνα για τις νέες επιχειρήσεις). 

Οι επωφελούμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσον όρο τον αριθμό του προσωπικού 
που απασχολούν έως τις 31/12/2021. 
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Συνεχίζονται μέχρι τις 31 Μαρτίου οι εγγραφές στο Πρόγραμμα Κατάρτισης & 
Πιστοποίησης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού 

Τύπου 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι συνεχίζονται οι εγγραφές στο Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πι-
στοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που υλοποιεί η Ένωση Ιδιοκτητών 
Επαρχιακού Τύπου και μπορούν να εγγραφούν εργαζόμενοι -με κάθε σχέση εργασίας. 

Το πρόγραμμα αφορά: 

1.Την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μέσα από μία τεκμηριωμένη διαδικασία διά-
γνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, για την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα οδηγήσουν 
στην αναβάθμιση της επαγγελματικής ικανότητας των συμμετεχόντων. 

2) Την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων, από την υλοποίηση των προγραμμάτων 
κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους από διαπιστευμένους φορείς πιστο-
ποίησης. 

Το Σχέδιο Δράσης αφορά 600 εργαζόμενους (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) και στις 13 περιφέρειες της 
χώρας. 

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα δεν αφορά μόνο δημοσιογράφους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις Τύπου 
(δημοσιογράφοι, γραμματείς, διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό κ.α.), αλλά και εργαζόμενους σε 
κάθε είδους επιχείρηση, που ενδιαφέρονται να καταρτιστούν σε ένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Το Εκπαιδευτικό Σχέδιο περιλαμβάνει 3 προγράμματα κατάρτισης – θεματικά αντικείμενα που αφορούν τους 
600 καταρτιζόμενους: 

Α/Α Τίτλος Προγράμματος Αριθμός Καταρτιζό-
μενων 

Συνολικές Ώρες Κα-
τάρτισης 

1 Διαδικτυακή Δημοσιογραφία 200 80 

2 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 200 80 

3 Σύγχρονες Τεχνικές Σχεδιασμού / 
Σελιδοποίησης Εντύπων 

200 80 

Με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης θα ακολουθήσει διαδικασία πιστοποίησης των αποκτη-
θέντων προσόντων/ δεξιοτήτων για το σύνολο των ωφελούμενων, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίη-
σης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ. 

*Να σημειωθεί ότι κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μόνο πρόγραμμα. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

Το έργο χρηματοδοτείται στο σύνολο του από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και  Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) και δεν υπάρχει καμία Οικονομική Επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις 
των οποίων οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 

Αντίθετα, οι εργαζόμενοι που θα λάβουν μέρος και θα το ολοκληρώσουν θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επί-
δομα πέντε (5) ευρώ ανά ώρα (80 ώρες Χ 5,00 = 400,00 ευρώ). 

Επίσης, το πρόγραμμα αναλαμβάνει και το συνολικό κόστος για την Πιστοποίηση των καταρτιζόμενων καθώς 
και τις δαπάνες που αφορούν τη δημοσιότητα αλλά και τη διοικητική υποστήριξη  υλοποίησης του έργου. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

Στο πρόγραμμα θα λάβουν μέρος εργαζόμενοι - καταρτιζόμενοι και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, προ-
κειμένου η όλη διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης να μη δημιουργή-
σει προβλήματα στη Λειτουργία των Επιχειρήσεων αλλά και να διευκολύνει την συμμετοχή των εργαζομένων 
σε αυτά, με βάση και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, έχει προβλεφθεί  η υλοποίηση τους να γίνεται εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση (Distance learning). 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 

1. Θα εξειδικευτούν οι εργαζόμενοι τους σε τομείς που δεν γνωρίζουν, ή θα αποκτήσουν περισσότερες γνώ-
σεις πάνω στο αντικείμενο κάθε προγράμματος. 

2. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις των ο-
ποίων οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 

3. Ο εργαζόμενος που θα συμμετάσχει θα λάβει πιστοποίηση, όπερ σημαίνει ότι σε κάποιο μελλοντικό ΕΣΠΑ 
στο οποίο θα θελήσει να ενταχθεί η επιχείρηση θα έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα έναντι όσων δεν θα έχουν 
πιστοποιημένους εργαζόμενους. 

Αναλυτικές πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα της E.I.E.T. (www.eiet.gr). 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλέφωνο 2111 019697  

Ενημέρωση για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Διαχείριση επιβατικού κοινού και 
οργάνωση μεταφορικού έργου από την Ο.Σ.Μ.Ε. 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Διαχείριση επιβατικού κοινού και οργάνωση μεταφορικού έργου της πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποί-
ηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων 

Μεταφορών» στο πλαίσιο του Ε.Π. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε.),ως 
δικαιούχος φορέας της πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα 
των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, προκηρύσσει β’ κύκλο υποβολής αιτήσεων 
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για υποψήφιους ωφελούμενους και προσκαλεί 219 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανε-
ξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο κάτωθι εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα: 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Διαχείριση επιβατικού κοινού και οργάνωση μεταφορικού έργου 

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα: 

· Πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης διάρκειας 148 ωρών(e-learning) 
· Εκπαιδευτικό επίδομα 5 € ανά ώρα κατάρτισης 
· Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC· 17024, σε 

αντιστοιχία με τα Εκπαιδευτικά προγράμματα που θα παρακολουθήσουν. 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 

Για περισσότερες πληροφορίες (Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Κριτήρια Επιλογής Ωφε-
λουμένων κ.λπ.) επικοινωνήστε στο: 2105226057, osme.espa@gmail.com ή επισκεφτείτε την πλατφόρμα υ-
ποβολής αιτήσεων της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος https://katartisi-b.osme.org.gr/ στην 
οποία και μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και να συμπληρώσετε την αίτηση 
συμμετοχής σας έως τις 22/3/2021. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Παράταση Β΄ Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων έως τις 5 Απριλίου 2021 για συμμετοχή 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ σε ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ πρόγραμμα τηλεκατάρτισης 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), ανακοινώνει την 
παράταση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή εργαζομένων σε επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης 
έως τις 5 Απριλίου 2021. 

Συγκεκριμένα ο ΣΒΕ καλεί εργαζομένους σε όλους τους κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας να υποβάλλουν 
αίτηση σε ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ πρόγραμμα τηλεκατάρτισης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ στην Ελ-
λάδα.  

Ο ΣΒΕ, έχει αναλάβει ως δικαιούχος από το Υπουργείο Ανάπτυξης την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης του Αλουμινίου». Η Πράξη 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πό-
ρους μέσω του «Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΠΔΕ) στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ). 

Η Β΄ Πρόσκληση αφορά υποψήφιους ωφελούμενους για το πρόγραμμα «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥ-
ΑΣΤΩΝ», προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις που προέκυψαν στη συγκεκριμένη ειδικότητα από την υλο-
ποίηση της Α΄ πρόσκλησης της συγκεκριμένης Πράξης. 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διαμορφώνεται σε €5 ανά ώρα κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών. 

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 70 ωρών. 
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Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής, έχουν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτή-
τως του κλάδου ή του είδους της επιχείρησης όπου απασχολούνται, και είναι: α) Είτε πλήρους απασχόλησης, 
β) Είτε εποχικά εργαζόμενοι, γ) Είτε μερικής απασχόλησης. 

Σημαντικό:  

Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ των ενδιαφερομένων γίνονται ΜΟΝΟΝ ΜΕΣΩ της ακόλουθης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ: 
https://katartisialuminio.gr/  

ΝΕΑ Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, (ΣΒΕ) στο τηλ. 2310 
539817 εσωτ 301. 

ΕΟΤ: Πρόσκληση σε ελληνικές επιχειρήσεις να προβληθούν δωρεάν στην εφαρμογή Visit 
Greece App 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προσκαλεί τις επιχειρή-
σεις από όλη τη χώρα να προβληθούν δωρεάν στην εφαρμογή Visit Greece App.  

Το Visit Greece App αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο για τους επισκέπτες της Ελλάδας, στο οποίο μπορούν να 
βρουν γρήγορα και εύκολα ταξιδιωτικές πληροφορίες, καθώς και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για του-
ριστικά θέματα.  

Η εφαρμογή αντλεί και διοχετεύει πληροφορίες από το portal του ΕΟΤ www.visitgreece.gr , ενώ είναι και το 
επίσημο ‘’destination app" της χώρας μας.  Η εφαρμογή ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες και ήδη αριθμεί 
πάνω από 700.000 downloads. Το καινοτόμο εγχείρημα έχει ήδη λάβει σημαντικές διακρίσεις, ενώ βραβεύ-
τηκε και ως η Κορυφαία Εφαρμογή της Χρονιάς για το 2021 από τα e-volution awards. 

 Μπορείτε να κάνετε εγγραφή της επιχείρησής σας στον ιστότοπο www.visitgreeceapp.com . Υπάρχει ακόμα 
η δυνατότητα επικαιροποίησης των πληροφοριών για την επιχείρησή σας, ανανέωση του φωτογραφικού υ-
λικού, ενώ μπορείτε να ανεβάζετε προσφορές και εμπειρίες για τους χρήστες της εφαρμογής. Όλη η υπηρε-
σία είναι δωρεάν. 

Η εφαρμογή Visit Greece App αφορά μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, που αναπτύ-
χθηκε σε συνεργασία με την Mastercard, την Eurobank και την Warply.  

Ενισχύουμε τη φαρέτρα μας με εργαλεία ενδυνάμωσης του τουριστικού προϊόντος με βασικό μας μέλημα 
τους ανθρώπους του τουρισμού. 

Ένταξη των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στο 
βελτιωμένο πρόγραμμα απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων του ΟΑΕΔ 

Την Τρίτη 9 Μαρτίου, ενεργοποιήθηκε η ένταξη των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογε-
νειακής βίας, για πρώτη φορά, στο βελτιωμένο πρόγραμμα απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων του 
ΟΑΕΔ.   

Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12-24 μήνες το 90% του συνολικού κόστους (μισθολογικού και μη μισθολογι-
κού), έως στα 800 € μηνιαία για θέση πλήρους απασχόλησης και 400 € για θέση μερικής απασχόλησης, για 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://katartisialuminio.gr/
http://www.visitgreece.gr/
http://www.visitgreeceapp.com/
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την πρόσληψη ανέργων από επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα που ασκούν 
οικονομική δραστηριότητα. 

Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα 
δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 33.000.000 € και καλύπτεται από πόρους 
του ΟΑΕΔ. 

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

ΟΑΕΔ: Τα 7 ανοικτά προγράμματα με συνολικά 37.600 επιδοτούμενες νέες θέσεις 
εργασίας 

2.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης του 
ΟΑΕΔ, σημειώνοντας αύξηση 

Συνολικά 2.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν κατά τον Ιανουάριο του 2021 μέσω των νέων και βελ-
τιωμένων προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ, σημειώνοντας αύξηση συγκριτικά με τις 1.195 νέες θέσεις 
που δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο του 2020 και τις 1.069 θέσεις τον Ιανουάριο του 2019 αντίστοιχα. Παρά 
το lockdown και τις επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας, η απορροφητικότητα των προγραμμά-
των επιδότησης της εργασίας του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταγράφει αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρό-
νια. 

Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί τα παρακάτω 7 ανοικτά προγράμματα με συνολικά 37.600 επιδοτούμενες νέες θέσεις ερ-
γασίας, με ποσοστά επιχορήγησης 60-100% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών: 

1. Πρόγραμμα Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας με 9.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μη-
νών με ελάχιστες μεικτές απολαβές τα 830€ για επιδοτούμενους ανέργους που μετατρέπουν το επίδομα α-
νεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». Η επιδότηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου 
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 830€ μηνιαία. 

2. Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών με 8.500 νέες θέσεις εργασίας σε ΝΠΔΔ, δη-
μόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνα-
τότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη 
μισθολογικού κόστους έως τα 750€ μηνιαία. 

3. Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω με 7.000 νέες θέσεις εργασίας στις Περιφέ-
ρειες Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, διάρ-
κειας 12 μηνών. Η μηνιαία επιδότηση ανέρχεται στα 473€ (άνεργοι έως 49 ετών), 568 € (άνεργοι 50+ ετών), 
615 € (μακροχρόνια άνεργοι) και 710 € (μακροχρόνια άνεργοι 50+ ετών). 

4. Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων έως 39 ετών με 5.200 νέες θέσεις εργασίας σε κλάδους 
έξυπνης εξειδίκευσης, διάρκειας 15 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού και 
μη μισθολογικού κόστους έως τα 800€ μηνιαία. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.oaed.gr/
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5. Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών με 3.500 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 10 
μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 
750€ μηνιαία. 

6. Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας Ανέργων 18-30 ετών με 3.000 νέες θέσεις εργασίας στις 
Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, διάρκειας 7 μη-
νών. Ο ΟΑΕΔ καταβάλει μηνιαία αποζημίωση ίση με το 100% του κατώτατου μισθού (με πλήρεις ασφαλιστι-
κές εισφορές). 

7. Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες με 1.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρ-
κειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 90% του μη-
νιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 800€ μηνιαία. 

Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα 
Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα. 

Υπενθυμίζεται ότι στα παραπάνω προγράμματα, έχουν απλουστευτεί οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έχουν 
επιταχυνθεί οι διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και πληρωμής και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις μετά το τέλος 
της επιχορήγησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ 
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata  

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 
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:  

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

Υποβολή υποψηφιοτήτων για βραβείο της ΕΕ που αναγνωρίζει την καινοτομία και την 
αριστεία σε θέματα ασφάλειας προϊόντων 

Η ασφάλεια των καταναλωτών βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσα πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος, 
που είναι η δεύτερη χρονιά απονομής του, το Βραβείο Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ τιμά τις επιχειρήσεις 
που προσφέρουν κάτι παραπάνω για να προστατεύσουν τους καταναλωτές τους και να διατηρούν τα υψη-
λότερα πρότυπα. Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αφοσιωμένες 
στην αριστεία στον εν λόγω τομέα και έχουν αποδεδειγμένα καταβάλλει σχετικές προσπάθειες, να προβλη-
θούν. Φέτος, το Βραβείο Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ εστιάζει σε δύο κατηγορίες: την προστασία της ασφά-
λειας των ευάλωτων καταναλωτών και τον συνδυασμό της ασφάλειας με νέες τεχνολογίες. Θα διακριθούν 
12 νικητές συνολικά, με χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο, τα οποία θα απονεμηθούν σε τρεις ΜΜΕ και 
σε τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, για κάθε μία από τις δύο θεματικές κατηγορίες. 

- Προστασία της ασφάλειας ευάλωτων ομάδων καταναλωτών: Οι εταιρείες που επικέντρωσαν τις προσπά-
θειες τους στην προστασία ευάλωτων ομάδων καταναλωτών (για παράδειγμα στους ηλικιωμένους, τους νέ-
ους, τα άτομα με αναπηρία) μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για αυτό το Βραβείο. Αναφέρεται σε 
προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από κάποια ευάλωτη ομάδα ή τα οποία μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν με ασφάλεια από όλους και, επιπρόσθετα, λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένους κινδύνους, πε-
ριορισμούς και ενδεχόμενες συμπεριφορές ευάλωτων ομάδων καταναλωτών, καθώς και πρωτοβουλίες ευαι-
σθητοποίησης. 

- Συνδυασμός της ασφάλειας με νέες τεχνολογίες: Οι εταιρείες που υιοθέτησαν νέες τεχνολογίες με σκοπό 
να ενισχύσουν την ασφάλεια των καταναλωτών μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για αυτό το Βρα-
βείο. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες μπορεί να περιλαμβάνουν καταναλωτικά προϊόντα που συνδέονται στο δια-
δίκτυο και βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη ή διαδικασίες και μηχανισμούς που ενσωματώνουν νέες τε-
χνολογίες οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στον καταναλωτή. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Οι εταιρείες, για να υποβάλουν υποψηφιότητα, πρέπει να έχουν την έδρα τους σε μία από τις 30 χώρες του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (που αποτελείται από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και την Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία). Η κάθε πρωτοβουλία για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα πρέπει να 
έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον σε μία χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να ξεκίνησε του-
λάχιστον τρεις μήνες πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας. Περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με τις κατηγορίες, την επιλεξιμότητα και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας μπορείτε 
να βρείτε εδώ: https://ec.europa.eu/product-safety-award  . Μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα έως τις 
30 Απριλίου 2021. Πληροφορίες: Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών -ΚΕ.Π.ΚΑ. τηλ: 2310233333, 
302310269449, email: consumers@kepka.org . 

Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις γυναίκες 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, σας ενημερώνει για τις δράσεις της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την στήριξη των γυναικών σε όλη την Ευρώπη. 

Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάγεται στη 
Συνθήκη της Ρώμης του 1957, στην οποία κατοχυρώθηκε η αρχή της ισότητας αμοιβής για όμοια εργασία. 
Έκτοτε η ΕΕ συνεχίζει να καταπολεμά τις διακρίσεις λόγω φύλου, με αποτέλεσμα σήμερα η Ευρώπη να συ-
γκαταλέγεται στις περιοχές με τη μεγαλύτερη ασφάλεια και την πιο δίκαιη αντιμετώπιση για τις γυναίκες 
στον κόσμο. 

Ωστόσο, ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών και η προστασία των δικαιωμάτων αυτών εξακολουθούν 
να αποτελούν αναγκαιότητα. Παρόλο που οι γυναίκες στην Ευρώπη θα πρέπει να απολαμβάνουν ισότητα, 
αυτεξουσιότητα και ασφάλεια, για υπερβολικά μεγάλο αριθμό γυναικών τα δικαιώματα αυτά δεν αποτελούν 
ακόμα πραγματικότητα. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης απο-
φάσεων στην πολιτική και στις επιχειρήσεις, και η αμοιβή τους εξακολουθεί να είναι κατά 16 % χαμηλότερη 
από την αμοιβή των ανδρών στην ΕΕ. Η βία και η παρενόχληση με βάση το φύλο παραμένουν ευρέως διαδε-
δομένα φαινόμενα. 

Στόχος της ΕΕ είναι να εξασφαλίσει στις γυναίκες τις ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες στον χώρο εργασίας, 
όπως ίση αμοιβή, και να διευκολύνει τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες στην επίτευξη καλύτερης ισορ-
ροπίας μεταξύ του επαγγέλματος και των άλλων τομέων της ζωής τους. Άλλη σημαντική προτεραιότητα είναι 
ο τερματισμός της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και η προαγωγή της ισότητας των φύλων στην 
ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, η ΕΕ προάγει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων.  

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΒΟΗΘΑ Η ΕΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

H EE λαμβάνει υπόψη στα διάφορα προγράμματα και τις πολιτικές δαπανών της τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
γυναικών, και κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο βοηθά εκατομμύρια πολίτες που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες να εξασφαλίσουν καλύτερες θέσεις εργασίας. 

Στις ειδικές δράσεις που βοηθούν τις γυναίκες να βρουν μια θέση εργασίας περιλαμβάνονται προγράμματα 
μετεκπαίδευσης και βελτίωσης δεξιοτήτων. Το Ταμείο βοηθά επίσης τις γυναίκες να επιστρέψουν στην ερ-
γασία τους μετά από διακοπή της σταδιοδρομίας τους, για παράδειγμα μέσω της παροχής ποιοτικής φροντί-
δας παιδιών και ατομικής καθοδήγησης, καθώς και μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης των εργοδοτών 
σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στηρίζει έργα 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://ec.europa.eu/product-safety-award
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στην Ελλάδα. Οι πολλές πετυχημένες πρωτοβουλίες του φέρνουν πραγματική βελτίωση στις ζωές των πολι-
τών. 

Έργα που χρηματοδοτούνται στις περιφέρειες της ΕΕ παρέχουν στις γυναίκες νέες ευκαιρίες μέσω της πρό-
σβασης σε χρηματοδότηση, της εξατομικευμένης στήριξης ή της παροχής συμβουλών για την έναρξη επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας. Μπορείτε να βρείτε προγράμματα και έργα στην Ελλάδα ή την περιφέρειά σας. 

Η πλατφόρμα WEgate είναι υπηρεσία μίας στάσης για γυναίκες που ενδιαφέρονται για την ίδρυση ή την 
ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Στην πλατφόρμα παρέχονται πληροφορίες σε θέματα κατάρτισης, καθοδήγησης, 
παροχής συμβουλών και δικτύωσης. Μπορείτε επίσης να μάθετε πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για 
δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια με την υποστήριξη της ΕΕ που θα σας δώσουν τη δυνατότητα να ιδρύ-
σετε ή να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. 

Επίσης, η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στον ψηφιακό τομέα μέσω της 
αμφισβήτησης των στερεοτύπων, της προώθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες 
και της ενθάρρυνσης της δραστηριοποίησης περισσότερων γυναικών επιχειρηματιών στον εν λόγω τομέα. Το 
European Network for Women in Digital δημιουργήθηκε το 2018 ώστε κορίτσια και γυναίκες που δραστηριο-
ποιούνται στον ψηφιακό τομέα να μπορούν να δικτυώνονται και να συνεργάζονται ανταλλάσσοντας ιδέες 
και εμπειρίες στο συγκεκριμένο πεδίο. Επίσης, περίπου 20 εταιρείες τεχνολογίας έχουν αναλάβει τη δέ-
σμευση να προσφέρουν εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και με ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών 
και γυναικών. 

Η ΕΕ έχει αναλάβει επίσης τη δέσμευση να γεφυρώσει το χάσμα των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία. 
Για παράδειγμα, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» υποστηρίζει ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια στην 
εφαρμογή προγραμμάτων για την ισότητα των φύλων. Κάθε χρόνο το βραβείο καινοτόμων γυναικών της ΕΕ 
απονέμεται σε γυναίκες που όχι μόνο αριστεύουν στην έρευνα και την καινοτομία αλλά είναι και επιτυχημέ-
νες επιχειρηματίες. Η ΕΕ αναλαμβάνει επίσης δράση για τη βελτίωση της απασχόλησης των γυναικών σε 
τομείς όπως οι μεταφορές. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις γυναίκες μπορείτε να 
βρείτε εδώ 

Έντονο ισπανικό ενδιαφέρον για ΑΠΕ στην Ελλάδα 

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων 13 (δεκατριών) ισπανικών  και 70 (εβδομήντα) ελληνικών επιχειρήσεων και 
φορέων, διεξήχθη το διαδικτυακό, επενδυτικό συνέδριο, το οποίο διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύ-
σεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της 
Ισπανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, της Ελληνι-
κής Εταιρείας Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) και του Ισπανικού Οργανισμού Επενδύσεων (ICEX).  

Στην εκδήλωση, η οποία έγινε την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, καθώς και στις διαδικτυακές επιχειρηματικές 
συναντήσεις (Β2Β) που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε το έντονο ενδιαφέρον των ισπανικών εταιρειών για ε-
πιχειρηματικές συνεργασίες στο ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
της χώρας μας, ενώ καταγράφηκαν και οι θετικές προοπτικές που διαμορφώνονται για την ελληνική οικονο-
μία το 2021. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Παράλληλα, επισημάνθηκαν οι επικείμενες ρυθμιστικές αλλαγές για τις ΑΠΕ, την ηλεκτροπαραγωγή και την 
αποθήκευση ενέργειας, οι οποίες δημιουργούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη μονάδων ηλε-
κτροπαραγωγής από ΑΠΕ, την υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης, τα βιοκαύσιμα, την ενεργειακή εξοικονό-
μηση/αναβάθμιση, καθώς και την ταχύτατα ανερχόμενη αποθήκευση ενέργειας.   

Απόλυτα ικανοποιημένοι από τις συναντήσεις που έγιναν και τις ιδέες που αναπτύχθηκαν, εμφανίστηκαν οι 
εκπρόσωποι των ισπανικών εταιριών που συμμετείχαν στις διεργασίες τόσο του συνεδρίου όσο και των B2B 
συναντήσεων. Γενική διαπίστωση των ισπανικών εταιριών ήταν πως υπάρχουν δυνατότητες και  ευκαιρίες 
για συνεργασία με τις ελληνικές εταιρίες που συμμετείχαν στην εκδήλωση, και πως η παρούσα κατάσταση 
καθιστά την Ελλάδα ως μια υποσχόμενη αγορά για επενδύσεις. 

Χαιρετισμούς στο συνέδριο απεύθυναν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, κ. Γιώργος Φιλιόπου-
λος, ο οποίος εστίασε στην επενδυτική προοπτική της χώρας μας στον κλάδο των ΑΠΕ, καθώς και ο Πρέσβης 
της Ισπανίας στην Ελλάδα, κ. Enrique Viguera Rubio, ο οποίος παρουσίασε την δυναμική του κλάδου ΑΠΕ 
στην Ισπανία και τις ευκαιρίες διμερούς επιχειρηματικής συνεργασίας.  

Μιλώντας στη διαδικτυακή εκδήλωση, ο κ. Γιώργος Φιλιόπουλος ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει ένας 
πολλά υποσχόμενος και ασφαλής επενδυτικός προορισμός στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ακόμη και εν μέσω 
της τρέχουσας επιχειρηματικής αβεβαιότητας, λόγω πανδημίας. «H Εnterprise Greece συνεχίζει να καταγρά-
φει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον σε διάφορους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και του ε-
νεργειακού κλάδου, ενός κλάδου όπου νέες επενδύσεις αξίας άνω των 40 δισ. ευρώ αναμένονται να υλοποι-
ηθούν στη χώρα μας σύμφωνα με εκτιμήσεις την επόμενη δεκαετία. Καλούμε τους ξένους επενδυτές να εξε-
ρευνήσουν τις ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες που διαθέτει η χώρα μας στον τομέα των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Ο Ισπανός πρέσβης στην Ελλάδα κ. Ενρίκε Βιγέρα, κατά της διάρκεια της ομιλίας του, εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για τα αποτελέσματα της εκδήλωσης και των διαδικτυακών επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β), 
ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον αριθμό αλλά κυρίως, την ποιότητα των ελληνικών και ισπανι-
κών εταιριών, οι οποίες έλαβαν μέρος. «Μια τέτοιου είδους εκδήλωση, μπορεί να συμβάλλει στην περαιτέρω 
ενδυνάμωση της ήδη καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας», ανέφερε ο Ισπανός πρέσβης. Και πρόσθεσε πως τα παραδείγματα των ισπανικών εταιρών οι οποίες 
δραστηριοποιούνται με μεγάλη επιτυχία στο χώρο της ενέργειας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, θα μπο-
ρούσαν να ενθαρρύνουν και άλλες εταιρίες, να ανακαλύψουν τις ευκαιρίες που διαθέτει η χώρα μας, τόσο 
σε παραδοσιακούς τομείς όσο και σε πιο καινοτόμους, όπως η υπεράκτια αιολική τεχνολογία, μεγάλα έργα 
αποθήκευσης ενέργειας, κ.α. «Το ενδιαφέρον που έδειξαν ισπανικές και ελληνικές εταιρείες από διαφορετι-
κούς τομείς εξειδίκευσης (μηχανικοί, προγραμματιστές, EPCs, κατασκευαστές, μεγάλοι καταναλωτές ενέρ-
γειας κ.λπ.) για να διερευνήσουν τομείς αμοιβαίας συνεργασίας, είμαι βέβαιος ότι θα αποφέρει καρπούς 
τους επόμενους μήνες», ανέφερε με νόημα ο Ισπανός πρέσβης. 

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, κ. Γιάννης Βουγιουκλάκης, αναφέρθηκε στις πρόσφατες τομεακές εξελίξεις και προκλήσεις που επηρε-
άζουν τον κλάδο, ενώ το στέλεχος της Enterprise Greece κ. Νίκος Στάμου, παρουσίασε την μακροοικονομική 
προοπτική της χώρας και τα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη νέων επενδύσεων ΑΠΕ. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις ομιλίες της κ. Ιουλίας Πουρνάρα, Νομικής Συμβούλου ΑΠΕ, EY Law Greece, 
η οποία αναφέρθηκε στο νομικό πλαίσιο του τομέα ΑΠΕ στην Ελλάδα, καθώς και του κ. Θανάση Τσαντίλα, 
Διευθύνοντος Συμβούλου της Iberdrola-Rokas, σχετικά με την ανάπτυξη της εταιρείας στην χώρα μας και τις 
θετικές προοπτικές του κλάδου ΑΠΕ.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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«Access2Markets»: διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
ενίσχυση του εμπορίου των επιχειρήσεων εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, μετά και από ενημέρωση και συνεργασία με την Ευρωβουλευτή κα. Ασημακοπούλου, σας 
ενημερώνει ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενί-
σχυση του εμπορίου των επιχειρήσεων εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ονομασία 
Access2Markets! 

Η Access2Markets είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που έχει σκοπό να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
να εκμεταλλευτούν το δίκτυο εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποκτήσουν την καλύ-
τερη δυνατή πρόσβαση στις αγορές, στα προϊόντα και στα μέσα που χρειάζονται, για να αναπτυχθούν και να 
παραμείνουν ανταγωνιστικές. Στο Access2Markets οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλα όσα πρέπει να 
γνωρίζουν, σχετικά με τους δασμούς, τους φόρους, τους κανόνες και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα προϊ-
όντα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε 120 ακόμη αγορές, ανά τον κόσμο. 

Η Access2Markets λειτουργεί επίσης και ως πύλη εισόδου για την υποβολή καταγγελιών, σχετικά με αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές, εμπόδια πρόσβασης στην αγορά, αλλά και για παραβιάσεις, κατά την εφαρμογή των 
εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες. Η διαδικασία καταγγελιών είναι ανοιχτή 
σε όλους: κράτη μέλη, εταιρείες, επιχειρηματικό κόσμο, εμπορικές ενώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην σελίδα Access2Markets Welcome home page 
(europa.eu) 

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με την διαδικτυακή πύλη "Access2Markets", θα πραγματοποιηθεί στις 14 
Απριλίου ενημερωτική εκδήλωση μέσω τηλεματικής, ώρα Ελλάδος 09.00-13.00. 

Περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης και της αίτησης εγγραφής, θα αναρτηθούν στον σύνδε-
σμο: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/events-access2markets . 

Ενημερώσεις για ξένες αγορές 

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

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε Δελ-
τίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.19/2021 με 
ισχύ από τη 19η Μαρτίου 2021. Σημειώνεται ότι, το δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γρα-
φείου ΟΕΥ – Σκοπίων, στη διαδικτυακή πύλη AGORA, στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS__March__2021%20mk.pdf  . 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr  ,e-mail: ecocom-skopje@mfa .  

ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

http://www.kcci.gr/
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Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγ-
γραφα με θέμα: 

- «Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών – Οι κλάδοι του τουρισμού, της εστίασης και των ξενοδοχείων υπό α-
σφυκτική οικονομική πίεση λόγω της κρίσης της πανδημίας» 

- «Νέα παράταση του κλεισίματος της αγοράς στην Γερμανία μέχρι τις 18 Απριλίου – Αντιδράσεις των Γερμα-
νικών Ομοσπονδιακών Ενώσεων, των Τραπεζών και άλλων συνδικαλιστικών φορέων» 

- «Ινστιτούτο Γερμανικής Οικονομίας (Institut der Deutchen Wirtschaft-IW) – Συνέπειες ενός τρίτου Lockdown 
στην γερμανική οικονομία – Περαιτέρω μείωση του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος» 

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: 
0049.30.236099.0  

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, με έγγραφό του μας 
ενημερώνει , για περιπτώσεις εξαπάτησης εταιρειών οι οποίες έχουν περιέλθει σε γνώση του Γραφείου: Οι 
εν λόγω περιπτώσεις αφορούν στην εξαπάτηση ως προς την υποτιθέμενη πώληση κυρίως μηχανημάτων από 
ανύπαρκτες στην πραγματικότητα εταιρείες, οι οποίες παρουσιάζονται μέσω του διαδικτύου. Έχουν δε κοινά 
χαρακτηριστικά και στοιχεία, γεγονός που πιθανόν καταδεικνύει την εμπλοκή των ίδιων προσώπων σε αυτές. 
Συγκεκριμένα, σε ιστοσελίδες του διαδικτύου εμφανίζονται διάφορες «ολλανδικές» εταιρείες, οι οποίες οι-
κειοποιούνται τα δεδομένα καθ’ όλα νόμιμων ολλανδικών εταιρειών, όπως διευθύνσεις ή ακόμη και στοιχεία 
της εγγραφής των τελευταίων στο Εμπορικό Επιμελητήριο της χώρας. Πρόκειται για τις εταιρείες: 

- 365 GLOBAL EQUIPMENT ( https://365-global-equipment.com  ) 

- De BAU https://debaumachines.com/  

- 248 International (μητρική εταιρεία: 248 International ltd Bulgaria – website http://248inter.com/ ) 

- Stam Machinery (έχει οικειοποιηθεί μέρος της επωνυμίας της νόμιμης εταιρείας Stam Bouwmachines B.V. ) 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως προκύπτει ανωτέρω, η επωνυμία των ανύπαρκτων εταιρειών είναι παρα-
πλήσια με αυτή των νόμιμων εταιρειών. Σε δύο μάλιστα περιπτώσεις οι εταιρείες – φαντάσματα χρησιμοποί-
ησαν ως διεύθυνση των υποτιθέμενων αποθηκών τους την ίδια, πραγματική διεύθυνση αποθήκης μίας νό-
μιμης εταιρείας που αγνοούσε το γεγονός. Πρόκειται για αποθήκη στην διεύθυνση Lindeboomseweg 15 B, 
3828 NG Hoogland. 

Η ανωτέρω χρήση του ίδιου στοιχείου (διεύθυνση αποθήκης) από δύο φαινομενικά διαφορετικές περιπτώ-
σεις «εταιρειών», καθώς και κάποιοι αριθμοί τηλεφώνου τους οι οποίοι συμπίπτουν πλην των τελευταίων 
στοιχείων (ξεκινούν από 337-44-00- σε δύο περιπτώσεις) μαρτυρούν τη διασύνδεση των περιπτώσεων αυ-
τών. Υπάρχει δε μία (φαινομενική) γεωγραφική συγκέντρωσή τους καθώς οι ανύπαρκτες εταιρείες, με βάση 
τις υποτιθέμενες διευθύνσεις τους, βρίσκονται στην περιοχή της Ουτρέχτης (Amersfoort) και της βόρειας Ολ-
λανδίας. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.agora.mfa.gr/823
mailto:ecocom-berlin@mfa.gr
https://365-global-equipment.com/
https://debaumachines.com/
http://248inter.com/


42 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες ολλανδικές Αρχές, ω-
στόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες, για να αναληφθεί δράση από μέρους τους απαιτείται υποβολή καταγγε-
λίας από τον παθόντα. Ως εκ τούτου, συνιστούμε στις ελληνικές εταιρείες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικές 
στη συνεργασία τους με «ολλανδικές» εταιρείες του διαδικτύου, όσο αληθοφανή και αν παρουσιάζονται τα 
στοιχεία τους. Στο Γραφείο έχουν αναφερθεί ήδη τέσσερις περιπτώσεις εντός ενός μηνός. Συνιστάται επίσης 
στις ελληνικές εταιρείες να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη πριν 
προχωρήσουν σε σχετική συνεργασία, προκειμένου, στο μέτρο βέβαια του δυνατού, να ελεγχθεί κατά πόσο 
υφίσταται νομικά η εταιρεία του δυνητικού συνεργάτη τους. Τέλος, για την εξακρίβωση της ύπαρξης μίας 
εταιρείας, βοηθά η γνώση του αριθμού εγγραφής στους (KvK) στο ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Kamer 
van Koophandel - KvK) και ως εκ τούτου οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να το ζητούν από τις ολλανδικές 
εταιρείες με τις οποίες σκοπεύουν να έλθουν σε συνεργασία. 

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

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 ιαπωνική εταιρεία Aoyama Sangyo Kenkyusho Co., Ltd., ιδρυθείσα το 1919, παράγει τις ιαπωνικές 
παραδοσιακές κάλτσες "tabi" αλλά και τα "kohaze" που είναι ένα είδος κουμπώματος σε σχήματος 
νυχιού που χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο των tabi. Τα kohaze θεωρούνται μέρος της ιαπωνικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς και με στόχο την προώθηση της τελευταίας, η εν λόγω εταιρεία ενδιαφέ-
ρεται για συνεργασία με Έλληνες σχεδιαστές ρούχων, κοσμημάτων, αξεσουάρ. Για περαιτέρω πλη-
ροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο επισυναπτόμενο αρχείο και στο παρακάτω βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=1jcDlga08FE&feature=youtu.be  . Δείτε αρχείο pdf με πληροφο-
ρίες για τα προϊόντα. Στοιχεία επικοινωνίας: Aoyama Sangyo Keknyusho Co., Ltd, Kayo Kubo 669-
2202, 366-1 Higashibuki, Tamba-Sasayama City, Hyogo Prefecture, tel: 079-558-8418, fax: 050-3033-
0452, E-Mail: info@aoyama-kohaze.com. 

2. Η γερμανική επιχείρηση / βιβλιοπωλείο με την επωνυμία «Buchkontor Teltow» ενδιαφέρεται να συ-
νάψει επιχειρηματική συνεργασία με ελληνικές προμηθεύτριες εταιρίες ελληνικών βιβλίων ή / και 
σχολικών εγχειριδίων. Προς πληρότητα ενημέρωσης σας μπορείτε να αντλήσετε επιπλέον στοιχεία 
για την εταιρία «Buchkontor Teltow Buchhandlung und Verlag» από την εταιρική της ιστοσελίδα: 
www.buchkontor-teltow.de  .Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας είναι: Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
κα Vanessa Arend-Martin ,Διεύθυνση: Breite Str. 19 14513 Teltow, Email: vam@buchkontor-teltow.de   

3. Το εμπορικό τμήμα του Γενικού Προξενείου της Τούρκικης Δημοκρατίας με έγγραφο που απέστειλε 
στο ΒΕΘ, ενημερώνει ότι η τούρκικη εταιρία με την επωνυμία «mudo concept» που δραστηριοποιεί-
ται με είδη σπιτιού και ένδυση (στοιχεία επικοινωνίας: email: conceptinternational@mudo.com.tr,ι-
στοσελίδα: https://www.mudo.com.tr/  ) ενδιαφέρεται να συνάψει επιχειρηματική συνεργασία με 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.agora.mfa.gr/nl97
mailto:ecocom-hague@mfa.gr
mailto:info@chamberofkavala.gr
https://www.youtube.com/watch?v=1jcDlga08FE&feature=youtu.be
mailto:info@aoyama-kohaze.com
http://www.buchkontor-teltow.de/
mailto:vam@buchkontor-teltow.de
mailto:conceptinternational@mudo.com.tr
https://www.mudo.com.tr/
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ελληνικές εταιρίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρία στο email 
conceptinternational@mudo.com.tr  . 

4. Η εταιρία Prasanna Engineers με έδρα την Ινδία (ιστοσελίδα: 
http://www.prasannaengineerspune.com/, email: prasannaengineers@rediffmail.com και 
prasannaengineers01@gmail.com , Τηλ: +91 9850889144 - Pravin Alange / Διευθυντής) που κατα-
σκευάζει εξαρτήματα όπως φλάντζες, coupler και άλλα εξαρτήματα με σχετικό της έγγραφο προς το 
ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Η εταιρία Prasanna 
Engineers συνεργάζεται με πολυεθνικές εταιρίες όπως η Tata Motors, η GKN Sintered Metals Ltd., η 
Pimpri, η Seco Tools, η Kross International κ.λπ..  

5. Η εταιρία PENTAGON Ceramic με έδρα την Ινδία (Διεύθυνση: 8A National Highway - Morbi, Gujarat 
382007 – India, Email: export@pentagonceramic.com, Τηλ: +91 9512733300, ιστοσελίδα: 
https://www.pentagonceramic.com/ ) που κάνει εξαγωγές πλακιδίων με σχετικό της έγγραφο προς 
το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. 

Προσφορές 

1. Aλβανική εταιρεία, που προσφέρει πλαστικές σακούλες και δημιουργεί προηγμένες λύσεις για εκτύ-
πωση και συσκευασία προϊόντων, αναζητά διανομείς 

2. Σουηδική εταιρεία με περιβαλλοντικά προϊόντα ελέγχου τρωκτικών αναζητά διανομείς στην Ισπανία, 
την Πορτογαλία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο 

3. Τούρκικη εταιρεία κατασκευής νοσοκομειακού εξοπλισμού από ανοξείδωτο χάλυβα ψάχνει για συμ-
φωνίες υπηρεσιών διανομής 

4. Μαυροβούνιος κατασκευαστής επί παραγγελία ξύλινων παιχνιδιών αναζητά συνεργάτες βάσει εμπο-
ρικής αντιπροσωπείας ή συμφωνίας παροχής υπηρεσιών διανομής 

5. Κροατική εταιρεία που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή ποδηλάτων νερού αναζητά δια-
νομείς στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και άλλες τουριστικές χώρες στο πλαίσιο 
συμφωνίας εμπορικών πρακτορείων ή συμφωνιών παροχής υπηρεσιών διανομής. 

 Εκθέσεις 

Εκθέσεις συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ 
 
 

Γενικές Εκθέσεις 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

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 
 

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

 FOOD EXPO GREECE, Έκθεση τροφίμων, Metropolitan Expo, Αθήνα | 12-15 Ιουνίου 2021 
 

 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

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

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)  

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
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29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint 
Research Centre)  
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)  
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)  
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)  
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform)  
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform)  
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημι-
κών ουσιών (Classification & Labelling Platform)  
36. EU Business in Japan  
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP)  
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδι-
κασία δημόσιων συμβάσεων  
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επί-
σημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις  
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://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
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/

