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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@chamberofkavala.gr
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Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

Ενημέρωση για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Καβάλας
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και την ισχύουσα νομοθεσία, η εξυπηρέτηση κοινού στο Επιμελητήριο γίνεται αυστηρά μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και, κατόπιν συνεννόησης, να αποστείλουν με e-mail τα απαραίτητα έγγραφα για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των μελών μας.
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
Η όπερα του Cosmopolis “Cosi fan tutte” στο εκθεσιακό κέντρο του Επιμελητηρίου
Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης»
Το βράδυ του Σαββάτου 4 Δεκεμβρίου
2021, στο εκθεσιακό κέντρου του Επιμελητηρίου Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης»,
παρουσιάστηκε
η όπερα του Wolfgang
Amadeus Mozart “Cosí fan tutte” από την
Ορχήστρα Νέων από όλη την Ευρώπη του
στο πλαίσιο του φεστιβάλ Cosmopolis.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας κ. Κοσμάς Χαρπαντίδης καλωσόρισε
τους 500 και πλέον Καβαλιώτες που γέμισαν την αίθουσα του Εκθεσιακού Κέντρου και για πάνω από δύο ώρες παρακολούθησαν
την CosmoClassical
Youth
Orcestra, 49 νέες και νέους μουσικούς 1829 ετών από όλη την Ευρώπη, να αποδίδουν την «πιο τέλεια όπερα συνόλων όλων των εποχών».
Στο πόντιουμ, ο μαέστρος Ιωάννης Πρωτόπαπας, διηύθυνε με πάθος, ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Κοντοχρήστος προσπάθησε με τον καλύτερο τρόπο να υπερκεράσει τις δυσκολίες του ανεβάσματος μιας όπερας σε
έναν μη-θεατρικό χώρο, ο Opera Coach Gary Kudo είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια του project και, φυσικά,
παρών ήταν και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του φεστιβάλ Άλκης Ζοπόγλου.
Οι νέοι ερμηνευτές «κέρδισαν» το κοινό με
τη «φρεσκάδα» των προσώπων τους, τις εξαιρετικά δουλεμένες φωνές αλλά και τον
πρωτότυπο τρόπο παιξίματός τους, ενώ οι
μουσικοί εμφανίστηκαν «καλοκουρδισμένοι», μην έχοντας να ζηλέψουν τίποτε από
χρόνια «παγιωμένες» ορχήστρες της Ευρώπης και του κόσμου!
Ο ήχος ήταν άρτιος, παρά τις εγγενείς δυσκολίες του χώρου, όπως και οι φωτισμοί.
Χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι οι θεατές έμειναν μέχρι τέλους, για να χειροκροτήσουν όρθιοι με το πέρας της παράστασης
όλους τους συντελεστές!
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Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ
άλλων, έδωσαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και
την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης,
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκος Δέμπας, ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πασχαλίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης ΑΜ-Θ Κωστής Σιμιτσής, ο Δήμαρχος
Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Μουμτσάκης, ο πρόεδρος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ Παναγιώτης Αγγελίδης κ.ά.

Αίτημα για παράταση προγράμματος CCL/Leader ΕΠΑΛΘ
Το Επιμελητήριο Καβάλας απέστειλε την παρακάτω επιστολή, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αιτούμενο την παράταση του προγράμματος CCL/ Leader ΕΠΑΛΘ.
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στα πλαίσια των προσκλήσεων (Μονοταμειακό και πολυταμεικό) CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ, (ιδιωτικές επενδύσεις
για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών), που βρίσκεται σε εξέλιξη, με καταλυτική ημερομηνία
13 Δεκεμβρίου 2021, βλέπουμε ένα έντονο ενδιαφέρων από επιχειρήσεις μας, που επιθυμούν να υποβάλλουν στις Αναπτυξιακές Εταιρείες, σχετικές προτάσεις – επενδυτικά σχέδια.
Δυστυχώς όμως και κυρίως λόγω της πανδημίας και των προβλημάτων που αυτή έχει δημιουργήσει, όπως
δυσκολία στις μετακινήσεις και στις επαφές με αρμόδιες υπηρεσίες, όπως Πρωτοδικεία, Υποθηκοφυλακεία,
όπου είτε δέχονται με ραντεβού πολλών ημερών, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού και τηλεργασίας, παρατηρείται μια μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και στα λογιστικά γραφεία, που όλα αυτό το διάστημα δέχονται μεγάλη πίεση και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν πλήρως τις επιχειρήσεις μας, παρουσιάζονται προβλήματα στην ολοκλήρωση των φακέλων δικαιολογητικών για την πλήρη
υποβολή του φακέλου.
Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, που και εσείς πιστεύουμε ότι κατανοείται, θεωρούμε επιβεβλημένη ολιγοήμερη παράταση, τουλάχιστον 10 ημερών, προκειμένου να μην αποκλειστούν επιχειρήσεις και επενδυτικά
σχέδια, όχι από δική τους υπαιτιότητα, αλλά από ανωτέρα βία, που έχει δημιουργήσει η πανδημία.
Παρακαλούμε όπως δείτε θετικά την πρόταση μας, κατανοώντας την σημαντικότητα για την υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων στην περιοχή μας, σε μια κρίσιμη οικονομική συγκυρία.»

Τροποποίηση δρομολογίου ferry boat της ΑΝΕΘ
Το Επιμελητήριο Καβάλας και ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας απέστειλαν στην πλοιοκτήτρια εταιρεία ΑΝΕΘ
την παρακάτω επιστολή, αιτούμενοι την τροποποίηση των δρομολογίων των ferry boat που συνδέουν την
Καβάλα με την Θάσο κατά την περίοδο των εορτών.
«Αξιότιμοι κύριοι,
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Η έναρξη του εορταστικού ωραρίου σηματοδοτεί την τελική ευθεία για τις γιορτές των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς, αλλά και την κορύφωση της αγοραστικής κίνησης, με τους επιχειρηματίες του χώρου να
προσδοκούν σε σημαντική τόνωση του τζίρου τους, προκειμένου να περιορίσουν τη μεγάλη πτώση του προηγούμενου διαστήματος.
Η αγορά της Καβάλας εξυπηρετεί και τους κατοίκους της Θάσου οι οποίοι δυσκολεύονται να κανονίσουν τις
αγορές τους, γιατί δεν μπορούν να κανονίσουν τις αγορές τους λόγω του περιορισμού που υπάρχει στα δρομολόγια και ειδικά στο τελευταίο δρομολόγιο που είναι προγραμματισμένο στις 2 το μεσημέρι.
Σας υπενθυμίζουμε εδώ ότι, σύμφωνα με τα τελευταία έκτακτα μέτρα προστασίας που τέθηκαν σε ισχύ, τα
εμπορικά καταστήματα είναι ανοικτά από τις 10.00 το πρωί και μετά με ώρα κλεισίματος το μεσημέρι στις
02.30.
Το γεγονός αυτό περιορίζει το χρόνο επισκεψιμότητας στα καταστήματα της πόλης μας. Οι κάτοικοι της Θάσου παραπονούνται και διαμαρτύρονται για τον περιορισμένο χρόνο με συνέπεια να στρέφονται σε άλλες
λύσεις, που καθόλου δεν ευνοούν την τοπική αγορά.
Σας παρακαλούμε λοιπόν το δρομολόγιο που είναι προγραμματισμένο για τις 2 το μεσημέρι να μετατεθεί
μια ώρα αργότερα και να εκτελείται στις 3. Με την κίνηση αυτή οι κάτοικοι της Θάσου θα έχουν το χρόνο και
την ευχέρεια να κάνουν τις παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές τους από την αγορά της Καβάλας και
εσείς θα δείξετε το κοινωνικό σας πρόσωπο κατανοώντας την αγωνία του εμπορικού κόσμου να κερδίσει το
στοίχημα με το τζίρο του Δεκεμβρίου που θεωρείται ένας από τους πλέον εμπορικούς μήνες.»

Συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα
Συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, είχαν, την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ.
Γιώργος Καββαθάς, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πνευματικών Δικαιωμάτων της ΚΕΕΕ και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης κ. Στέλιος Μωραΐτης και εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της χώρας που συμμετέχουν στην
ειδική επιτροπή. Το Επιμελητήριο Καβάλας εκπροσώπησε ο κ. Ελευθέριος Κουκουτίνης, μέλος της ΔΕ του
Επιμελητηρίου.
Στη συνάντηση, στην οποία είχαν κληθεί να συμμετάσχουν και οι εταιρείες πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, συζητήθηκε η πρόταση του Προέδρου της ΚΕΕΕ για ενιαία είσπραξη πνευματικών και συγγενικών
δικαιωμάτων μέσω του ΓΕΜΗ.
Στόχος είναι να υπάρξει για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια "ειρήνη" μεταξύ χρηστών και δικαιούχων, καθώς
θα εισπράττονται λίγα χρήματα από πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις, με δικαιοσύνη και ανταποδοτικότητα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη (επιχείρησης).
Θα αφαιρεθούν, επίσης, τα τεράστια εισπρακτικά έξοδα, καθώς θα εκλείψουν οι δυσβάσταχτες δικαστικές
δαπάνες τόσο για τους χρήστες όσο και για τους δικαιούχους.
Οι εταιρίες θα εισπράττουν χρήματα μέσω του ΓΕΜΗ, άμεσα και έγκαιρα και με μηδενικό κόστος και θα τα
διανέμουν στα μέλη τους χωρίς καθυστέρηση, ενώ θα απεγκλωβιστούν τα ελληνικά δικαστήρια από χιλιάδες
υποθέσεις.
Μετά από γόνιμο διάλογο όλων των παρισταμένων, η Υπουργός Πολιτισμού ζήτησε να αποσταλεί γραπτώς η
πρόταση της ΚΕΕΕ στο Υπουργείο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2022, προκειμένου να κοινοποιηθεί στη συνέχεια

www.kcci.gr

w www.kcci.gr

www.enterprise-hellas.gr

KavalaChamber

een.ec.europa.eu

@KavalaChamber

8

στις εταιρείες πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για να λάβουν γνώση και ακολούθως να εκφράσουν
τις προθέσεις τους.
Στη συνέχεια θα κληθούν όλες οι πλευρές, υπό την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Μενδώνη, προκειμένου να
διερευνηθούν οι προϋποθέσεις συνεννόησης και συνεργασίας, για να προχωρήσει η είσπραξη των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Τους στόχους του για τη νέα χρονιά έθεσε στην Ετήσια Γ. Σ. του το ΕΕΔΕΓΕ
Την Ετήσια Γενική Συνέλευση του πραγματοποίησε το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελλήνων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) στην οποία διενεργήθηκε ο απολογισμός της χρονιάς, ενώ παράλληλα τέθηκαν οι στόχοι για το 2022. Χαιρετισμό απηύθυναν η Υφυπουργός για τη Δημογραφική Πολιτική και Οικογένεια κα Μαρία Συρεγγέλα, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κα Σοφία Βούλτεψη, η Γεν. Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων κα Γιάννα Χορμόβα, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ κα Νίκη Δανδόλου, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κα Αθηνά Χατζηπέτρου και η Διευθύντρια Επικοινωνίας του JA Greece κα Μαρία Γιαννέτου.
Κάνοντας τον απολογισμό για τη χρονιά που ολοκληρώνεται η πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, κα Σοφία ΚουνενάκηΕφραίμογλου, στάθηκε στις δράσεις τις οποίες έφερε εις πέρας το ΕΕΔΕΓΕ, στηρίζοντας πολύπλευρα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.
Αναλυτικότερα:
1) Συμμετοχή ως στρατηγικοί εταίροι - partners στο «Κέντρο Καινοτομίας Γυναικών», το σημαντικό ευρωπαϊκό Έργο GIL4W. Μαζί με τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, με τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας και σε διεθνή συνεργασία με φορείς της Νορβηγίας προτείνει ψηφιακά εργαλεία και νέες δομές εκπαίδευσης, ενθάρρυνσης και υποστήριξης των γυναικών επιχειρηματιών.
2) Ισχυρή παρουσία και συμμετοχή στη διαμόρφωση κρίσιμων νομοσχεδίων που επηρεάζουν άμεσα το εργατικό δυναμικό της χώρας και τις γυναίκες επιχειρηματίες, όπως το σημαντικό νομοσχέδιο του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την Προστασία της Εργασίας, το οποίο ήταν ένας από τους ελάχιστους φορείς που εξέθεσαν τις τεκμηριωμένες απόψεις τους εκτός από υπόμνημα και σε τηλεδιάσκεψη απευθείας με τον Υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη και την ηγεσία του Υπουργείου.
3) Ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών του ΕΕΔΕΓΕ και ενημέρωσή τους για όλα τα τεκταινόμενα και
τις νέες ευκαιρίες με τη δημιουργία του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) της ΕΕΔΕΓΕ και την συχνή παρουσία του στα κοινωνικά δίκτυα.
4) Συστηματική πίεση και πάντα στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του ΕΕΔΕΓΕ για την υιοθέτηση σημαντικών
προτάσεων όπως το επίδομα μητρότητας για τις γυναίκες επιχειρηματίες και τις ελεύθερες επαγγελματίες.
5) Ολοκλήρωση της διαβούλευσης για το μεγάλο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης 5.300 άνεργων
γυναικών σε ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες επιχειρηματικότητας.
6) Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ και του
ΕΕΔΕΓΕ για την εισδοχή εν λειτουργία ή υπό διαμόρφωση νεοφυών γυναικείων επιχειρήσεων στη θερμοκοιτίδα κατά την πρώτη φάση της ύπαρξής τους.
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7) Σταθερή παρουσία των μελών του Δ.Σ. του ΕΕΔΕΓΕ σε όλα τα σημαντικά επιχειρηματικά fora, σε εκδηλώσεις και ομιλίες που αφορούν την γυναικεία επιχειρηματικότητα.
Όσον αφορά τους στόχους για τη χρονιά που έρχεται, τέθηκαν στο τραπέζι σημαντικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα στηρίξουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και θα βοηθήσουν ουσιαστικά τις γυναίκες επιχειρηματίες αλλά και εργαζόμενες. Το ΕΕΔΕΓΕ θα προχωρήσει σε ανάπτυξη πλήθους δράσεων στο πλαίσιο εφαρμογής
της ολοκληρωμένης στρατηγικής που υλοποιεί με σκοπό τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην αγορά
εργασίας αλλά και την εξοικείωση τους με τα ψηφιακά εργαλεία που είναι πλέον διαθέσιμα και μπορούν
άμεσα να αναβαθμίσουν τις επιχειρήσεις τους.

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 επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄
και Γ΄ κατηγορίας. Με την εγκύκλιο και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπόμενων στην 39278/1823/25.7.2018 Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει. Η εγκύκλιος αναφέρεται αναλυτικά
στην επιμόρφωση εργοδοτών, τη διαδικασία έγκρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων και την τήρηση διαδικασιών.

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise
Europe Network, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες
επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού
ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επιμορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα.
Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων
τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ κατηγορίας.
Ειδικότερα, τα σεμινάρια κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε:
Β’ Κατηγορίας: για όσους πληρούν τις απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών και δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας, με πληρωμένο το τέλος ΓΕΜΗ του 2020, και 100€ για τα μη
μέλη.
Γ’ Κατηγορίας: για εργοδότες που οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, διάρκειας
10 ωρών και είναι δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας που είναι οικονομικά τακτοποιημένα,
τέλος ΓΕΜΗ του 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.
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Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα απονέμονται από το Επιμελητήριο Καβάλας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Καβάλας, τηλ. 2510 222212
κα Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και κα. Μαρία Αρβανιτάκη (εσωτ. 20), και στο info@chamberofkavala.gr

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμωνΝέες προδιαγραφές
Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise
Europe Network σας ενημερώνει ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο
το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην
Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.
Αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Είναι πρόγραμμα κατάρτισης απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ελάχιστη
διάρκεια: 10 ώρες.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP.
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και
την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
Κόστος συμμετοχής για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά, τέλος ΓΕΜΗ του 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 προκειμένου να αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα
των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.
Περισσότερες πληροφορίες, τηλ. επικοινωνίας 2510 222212, κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4), κα. Μαρία
Αρβανιτάκη (εσωτ. 20) και στο info@chamberofkavala.gr
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Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ
Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος
Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων γεωτρήσεις, δεξαμενές, εξοπλισμό για τη
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας κ.α.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 11/5/2021 - 25/1/2022
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επιχειρηματική χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) από το
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
Παροχή επιχειρηματικών δανείων με ευνοϊκό επιτόκιο (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού ή/και επενδυτικού
σκοπού), που θα χρηματοδοτήσουν επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, σε πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 26/3/2019, έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

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 Επιχειρήσεων 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 τετραγωνικών 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 μισθωμένων.
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:
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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 31/12/2021 (ώρα 17:00)
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα:
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5107

Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ (VMS)-ERSAIS
Επιχορήγηση για προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών δορυφορικού εντοπισμού και διαβίβασης δεδομένων
ΣΔΕ(VMS)-ERS και AIS.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 23/10/2020 - 30/12/2022
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19
Το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την πρόσβαση των
επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια, μέσω της παροχής εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο.
Στόχος του ταμείου είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της Πανδημίας COVID -19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 3/6/2020 - 31/12/2021
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια
Ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία θα
περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή
θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 2/10/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού
www.kcci.gr
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Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επιχειρηματική πληροφόρηση
Κανόνες εισόδου στο Επιμελητήριο Καβάλας σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά
πρωτόκολλα
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως το Επιμελητήριο Καβάλας, η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
α. πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή
β. πιστοποιητικού νόσησης, ή
γ. βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test)
Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σημείου απολύτως κατεπείγουσες περιπτώσεις, που δεν επιδέχονται αναβολής.

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

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

Εγγραφές-Διαγραφές επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο από 01/01-31/12/2021
Σύμφωνα με το Βιβλίο Εγγραφών – Διαγραφών του Επιμελητηρίου Καβάλας για το χρονικό διάστημα από
01/01/2021 έως 31/12/2021 οι Εγγραφές που πραγματοποιηθήκαν ανά Τμήματα του Επιμελητηρίου Καβάλας (Εμπορικό, Μεταποίησης, Τουριστικό, Υπηρεσιών, Εξαγωγικό) είναι 401 και οι Διαγραφές είναι 104. Δηλαδή οι Εγγραφές είναι περίπου 74% περισσότερες από τις Διαγραφές. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται
αναλυτικότερα τα στοιχεία.

Έναρξη υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021»
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου ξεκίνησε η περίοδος υποβολής
προτάσεων στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 που σχεδίασε η κυβέρνηση, με τη συμβολή του ΤΕΕ που αναλαμβάνει να το υλοποιήσει και τη συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα, τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης, είναι διαθέσιμες στην επίσημη πύλη για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021, στη διεύθυνση
https://exoikonomo2021.gov.gr
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα
πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2020) όπως και κατά την
υποβολή της αίτησης.
www.kcci.gr
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Η κύρια χρήση της κατοικίας καταγράφεται στα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη
εντός των τελευταίων τριών (3) ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2020). Στις ενοικιαζόμενες / δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013
της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης.
Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν δύο (2) διακριτοί τύποι αιτήσεων:
1. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,
2. Αίτηση Πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης
σε πολυκατοικία)
Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:
Ποσοστό Επιχορήγησης
Ατομικό Εισόδημα (€)

Οικογενειακό Εισόδημα (€)

1

≤5.000

≤10.000

75%

65%

2

>5.000 - 10.000

>10.000 - 20.000

70%

60%

3

>10.000 - 20.000

>20.000 - 30.000

55%

45%

4

>20.000 - 30.000

>30.000 - 40.000

45%

40%

5

>30.000

>40.000

40%

40%

Ιδιοκατοίκηση
από τον αιτούντα

Δωρεάν Παραχώρηση σε
έτερο Πρόσωπο / Ενοικίαση

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).
Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:





Υφίσταται νόμιμα.
Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
Έχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
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Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό
έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με
επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.
Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου, η δαπάνη
για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών, καλύπτονται εξολοκλήρου από το Πρόγραμμα.
Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων
παρεμβάσεων:
1.
2.
3.
4.
5.

Αντικατάσταση κουφωμάτων
Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης
Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού).

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος ορίζεται
η 13η Δεκεμβρίου 2021.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων πολυκατοικίας ορίζεται η τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά την
λήξη υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος.
Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονική περίοδο πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής.
Υλοποίηση Έργου
Εντός 180 ημερών από την Υπαγωγή της αίτησης (τμηματική προθεσμία), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατ’ ελάχιστον το 25% του επιλέξιμου Προϋπολογισμού.
Εντός 365 ημερών από την Υπαγωγή της αίτησης (συνολική προθεσμία), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το
σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Το ΤΕΕ θα συγκεντρώνει μέσω email στο tee.eco.helpdesk@central.tee.gr ερωτήματα και προβλήματα που
δεν καλύπτονται από τον οδηγό του Προγράμματος, ώστε να δίνονται στη συνέχεια απαντήσεις.
Συστήνεται σε ωφελούμενους, συμβούλους και αναδόχους έργου, να συνυπογράφουν συμφωνητικό, όπου
θα περιγράφονται με σαφήνεια οι λεπτομέρειες υλοποίησης των παρεμβάσεων, για την αποφυγή εκ των
υστέρων προστριβών και εντάσεων.

Παρατείνονται οι προθεσμίες ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων.
Παρατείνεται για ένα επιπλέον χρόνο, δηλαδή μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2022 (από 31.12.2021 που ισχύει
σήμερα), η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των
αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και 3908/2011, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Αυτό προβλέπει τροπολογία
που κατέθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις και
τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η
www.kcci.gr
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παράταση δίνεται λόγω αδυναμίας εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν
υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8) εξαιτίας των δυσχερειών που
προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού. Επίσης, με την ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι δεν
υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι ανεκχώρητη και
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της
συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ της δράσης για την «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών
και φοροτεχνικών υπηρεσιών» και παρατείνεται η διάρκεια ισχύος του αφορολόγητου, ανεκχώρητου και
ακατάσχετου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, της ενίσχυσης που
καταβάλλεται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενών από το ΕΣΠΑ της δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση
υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» μέχρι να ολοκληρωθεί η δράση. Σκοπός των ρυθμίσεων είναι η
χωρίς καθυστέρηση καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης στους δικαιούχους της συγχρηματοδοτούμενης
από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» για την
επίτευξη του σκοπού της.

Ενημέρωση του ΕΦΕΠΑΕ για την πορεία των πληρωμών του προγράμματος Μη
Επιστρεπτέας επιχορήγησης της Περιφέρειας ΑΜΘ
Ο ΕΦΕΠΑΕ γνωρίζοντας το ενδιαφέρον των Επιμελητηρίων για την πορεία της δράσης της μη επιστρεπτέας
επιχορήγησης «covid ΑΜΘ 100» μας απέστειλε την παρακάτω ενημέρωση για την εικόνα των πληρωμών στο
εν λόγω πρόγραμμα:
•
•
•
•
•

Αναλώθηκε η τρέχουσα πίστωση της δράσης ΑΜΘ 100.
Το ευχάριστο είναι ότι πριν τις 10/12 φτάσαμε σε πληρωμές στα 20 εκατ.€.
Έχει γίνει αίτημα για πίστωση εντός του έτους επιπλέον 3 εκατ. € αλλά υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα
στις δράσεις σχετικά με την πίστωση λογαριασμών, άρα είμαστε σε αναμονή.
Εντός Ιανουαρίου εκτιμάται ότι θα γίνει νέα κατανομή για τη δράση και μια μεγάλη πίστωση περί τα
25 εκατ.€
Οι έλεγχοι από μέρους μας θα συνεχίσουν να κλείνουν και θα έχουμε έτοιμα έργα προς πληρωμή
όταν υπάρχουν διαθέσιμα, αν και αναμένεται μια μείωση του ρυθμού λόγω αδειών.

Σύνολο ολοκληρωμένων ελέγχων 7.894 με πιστοποιημένη ΔΔ 19.951.351,03€ + 47.200€ από περίοδο ΔΕΣΜΟΥ = 19.998.551,03€ πληρωμές.

Παρατείνονται οι όροι αδειοδότησης της παραγωγής αντισηπτικών
Παρατείνονται έως 31 Μαρτίου 2022 (λήγουν την 31η.12.2021) οι ειδικοί όροι αδειοδότησης της παραγωγής
αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η παράταση της
δυνατότητας των επιχειρήσεων που ήδη κατέχουν άδεια παραγωγής φαρμακευτικών ή καλλυντικών
προϊόντων και μόνο ως προς την παραγωγή απολυμαντικών προϊόντων τύπου 1 για ανθρώπινη χρήση, είτε
σε μορφή υγρή ή γέλης, είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, των οποίων η διάθεση στην αγορά και η χρήση
διέπονται από τον Κανονισμό ΕΕ 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Μαΐου 2012 (L 167), σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, να συνεχίσουν να παράγουν
αυτά σε επαρκείς ποσότητες.
Η διατήρηση των υψηλών επιπέδων παραγωγής των προϊόντων αυτών είναι επιβεβλημένη, εξαιτίας της
αύξησης των κρουσμάτων και της συνέχισης της πανδημίας, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος έλλειψης της
αγοράς από τα ανωτέρω προϊόντα αντισηψίας πρώτης ανάγκης.
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Υπό τα δεδομένα αυτά, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της περαιτέρω διασποράς της νόσου του κορανιούCOVID 19, αλλά και η εξασφάλιση επαρκούς προσφοράς για την κάλυψη της υψηλής ζήτησης καθιστούν τη
ρύθμιση για την παράταση της δυνατότητας συνέχισης της παραγωγής αναγκαία».
Τέλος, στη τροπολογία προβλέπεται ότι επανιδρύεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) το Ινστιτούτο
Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) και μετονομάζεται το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) σε Ινστιτούτο
Γεωενέργειας (ΙΓ).

Παράταση δυνατότητας συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων ΝΠ με τηλεδιάσκεψη Παράταση θητείας αιρετών μελών και διοικήσεων
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄208_05.11.2021 ο Νόμος 4850 «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». Μεταξύ άλλων στα άρθρα 76 έως 79 ορίζεται ότι :
2. Παρατείνεται, επίσης, έως την 31η.12.2021, αντί της, κατά περίπτωση, ισχύουσας ημερομηνίας λήξης:
- η δυνατότητα συνεδρίασης και η λήψη αποφάσεων με τηλεδιάσκεψη συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε
νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιοσδήποτε νομικής οντότητας,
- η θητεία των:
i.

οριζόμενων διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, αθλητικών ενώσεων και επαγγελματικών οργανώσεων,
Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών και των εκπροσώπων των
τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.),

ii.

- η θητεία και το χρονικό διάστημα για ηλεκτρονική εξ αποστάσεως διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των αναφερόμενων διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών κ.λπ. οργανώσεων,
- η ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών και η θητεία των
διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων αστικών συνεταιρισμών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες λόγω
κορονοϊού
Τη θέσπιση επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού οι οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021
καθώς και την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους ιδιοκτήτες ίππων, προπονητές και αναβάτες δρομώνων
ίππων, λόγω της αναστολής των ιπποδρομιών και του ιπποδρομιακού στοιχηματισμού, προβλέπεται στο άρθρο 21 του νόμου Ν.4859/27.11.2021 (ΦΕΚ Α’ 228) με τίτλο «Μέτρα διευκόλυνσης του εκσυγχρονισμού της
ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.»

Τα πέντε νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση
Πέντε νέες παρεμβάσεις για το 2022 ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
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Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης τα μέτρα αυτά
είναι τα εξής:
1. Μετατίθεται η πληρωμή της πρώτης δόσης της επιστρεπτέας προκαταβολής στις 30 Ιουνίου 2022
2. Δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του συνόλου του ποσού
3. Επεκτείνεται η περίοδος λήψης των πιστωτικών που έχουν δοθεί στο πρόγραμμα παγίων δαπανών
έως τον Ιούνιο του 2022
4. Παρατείνονται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ έως τις 30 Ιουνίου 2022
5. Από το 2022 επιλεγμένες δαπάνες εκπίπτουν 100% για τις επιχειρήσεις

Διευκρινίσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις
εταιρίες ΕΠΕ και ΙΚΕ
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και τη μείωση των
διοικητικών βαρών, ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των νόμων 3190/1955 (Α’ 91) και
4072/2012 (Α’ 86), σχετικά με τη διάρκεια των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και των Ιδιωτικών
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ).
Ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 50 έως 55 του ν. 4872/2021 (Α’ 247) :
• η διάρκεια και των δύο εταιρικών μορφών ΕΠΕ και ΙΚΕ μπορεί πλέον να είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου
• για όσες εταιρείες έχουν επιλέξει διάρκεια ορισμένου χρόνου, η διάρκεια θα μετατρέπεται αυτόματα σε
αορίστου χρόνου, εκτός εάν οι εταίροι αποφασίσουν τη λύση τους
Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών:
1. Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση για τις ΕΠΕ που είχαν επιλέξει στο καταστατικό τους διάρκεια αορίστου
να τροποποιήσουν το καταστατικό τους έως τις 31-12-2021, λόγω της κατάργησης του άρθρου 12 του ν.
4541/2018 με το άρθρο 55 του ν. 4872/2021.
2. Δεν υφίσταται συνολικά για τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ η υποχρέωση τροποποίησης του καταστατικού κάθε φορά
που λήγει η διάρκεια τους, εκτός αν οι εταίροι επιθυμούν τη λύση της εταιρείας, οπότε θα πρέπει να λαμβάνουν τη σχετική απόφαση.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων παραμένει σταθερά στο πλευρό των επιχειρήσεων και προβαίνει
άμεσα σε οποιαδήποτε προσαρμογή της νομοθεσίας κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη τους και να ελαφρυνθεί η λειτουργία τους από περιττά διοικητικά και οικονομικά βάρη.

e - ΕΦΚΑ: Σε ισχύ η ρύθμιση των 72 δόσεων
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (02.12.2021) :Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 η νέα ρύθμιση για τους πληγέντες από την πανδημία ελεύθερους επαγγελματίες
και αυτοαπασχολούμενους, η οποία επιτρέπει τον διακανονισμό των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ σε έως και
72 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού εντός της χρονικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020
έως Ιουνίου 2021, με την προϋπόθεση να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και να έχουν διαβιβαστεί στο
Κ.Ε.Α.Ο.
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Σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού των οφειλών για 767.645 μη μισθωτούς για
το χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως 30.09.2021, η ένταξη των οποίων στο Κ.Ε.Α.Ο. ξεκίνησε επίσης από
01.12.2021. Επισημαίνεται επίσης πως οι οφειλές Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου–Μαΐου 2020 που είχαν
τεθεί σε αναστολή είσπραξης δεν εντάσσονται στην εν λόγω ρύθμιση καθώς δεν θεωρούνται ληξιπρόθεσμες.
Η περίοδος αναστολής είσπραξης αυτών των οφειλών λήγει στις 31/12/2021.
Ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι ότι παρακολουθείται αυτοτελώς, χωρίς να επηρεάζεται από
τη ύπαρξη τρεχουσών οφειλών ή την τήρηση άλλων παράλληλων ρυθμίσεων του ίδιου οφειλέτη. Για τον λόγο
αυτό έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός ειδικός κωδικός πληρωμής, ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με την συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους οφειλέτες για την καταβολή των δόσεων. Η
αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022 στις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. Για οφειλέτες που τυχόν εξαιρούνται από τη πιστοποίηση στις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. κλείνοντας ένα
ηλεκτρονικό ραντεβού μέσα από τον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

ΕΦΚΑ: Μέχρι 31.1.2022 η υποβολή της αίτησης-δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής
κατηγορίας
Σε λειτουργία τέθηκε από 20/12/2021, στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) η ειδική ηλεκτρονική
πλατφόρμα
(https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/epilogi-asfalistikiskatigorias) μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και
αγρότες μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2022 (Ενότητα Ασφαλισμένοι→Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2022).
Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το έτος. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης – δήλωσης
επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η/1/2022.
Επισημαίνεται ότι στην συγκεκριμένη δήλωση για το έτος 2022 δεν θα περιλαμβάνεται η δήλωση παράλληλης έμμισθης απασχόλησης, καθώς η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται από ξεχωριστή ηλεκτρονική υπηρεσία. Για την πρόσβαση στην εν λόγω Υπηρεσία ο χρήστης εισέρχεται μέσω του διαδικτυακού τόπου του eΕΦΚΑ: www.efka.gov.gr και ακολουθεί τη διαδρομή: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»→Εισφορές Μη Μισθωτών→«Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης»→«Αίτηση – Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης».
Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλλουν αίτηση – δήλωση επιλογής/μεταβολής θα παραμείνουν, για το έτος 2022, στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί το προηγούμενο έτος.
Υπενθυμίζεται ότι για πρώτη φορά -βάσει των σχετικών διατάξεων του νέου ασφαλιστικού νόμου 4670/2020οι Μη Μισθωτοί μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική τους κατηγορία σε ετήσια βάση, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους και τα χρόνια εργασίας τους, καθορίζοντας οι ίδιοι το ύψος της μελλοντικής τους
σύνταξης.

e – ΕΦΚΑ : Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς
Τέθηκε σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία τροποποίησης, με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Ιουνίου
2022, των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για τα έτη 2019 και 2020 για έμμισθους δικηγόρους,
μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς.
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Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη
σε:
-

-

εργοδότες δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και σε ΝΠΙΔ,
εργοδότες μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων),
εργοδότες μηχανικών και υγειονομικών υπαγόμενων στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου
39 του ν. 4387/2016.

Η υπηρεσία παρέχεται στους εργοδότες μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), επιλέγοντας:
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Εργοδότες → «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Τροποποίησης της Ασφάλισης για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς», με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που
διαθέτουν για την υποβολή ΑΠΔ, μέσω διαδικτύου. Η δε δυνατότητα τροποποίησης παρέχεται στον εργοδότη
ανά ασφαλισμένο.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ανωτέρω τροποποίηση πραγματοποιείται, μέχρι τις 30 Ιουνίου
2022, με απλό και φιλικό τρόπο για τον χρήστη, χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών και αφορά στη δηλωθείσα, μέσω Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), ασφάλιση των προσώπων αυτών για τα έτη 2019 και
2020, ώστε να προσαρμοσθεί στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, που διέπουν το ασφαλιστικό
καθεστώς τους.
Προς το παρόν, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για πρόσωπα ενταχθέντα:
α. στον Μηχανισμό Ενίσχυσης της Απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 39/2020, Κεφ. Α’),
β. στα επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή
τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 39/2020, Κεφ. Δ’) και
γ. στο ανοιχτό πρόγραμμα για τη δημιουργία 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας (εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 49/2020).
Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία θα εμπλουτιστεί στις 17/01/2022 με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία επιστροφής των αντιστοίχως αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στους εν λόγω δικαιούχους (ασφαλισμένους και εργοδότες).

Εισφορά πλαστικών προϊόντων από 01-01-2022
Με τη νέα απόφαση 1251/2021 της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β' 5982/20-12-2021) καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο
της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4736/2020, καθώς και της διαδικασίας επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτής. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Η καταβολή της εισφοράς επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος. Το πλαστικό κάλυμμα ή καπάκι λογίζεται ως διακριτό προϊόν, για το οποίο επιβάλλεται αυτοτελώς η
εισφορά. Η δήλωση απόδοσης της εισφοράς υποβάλλεται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις στη φορολογική
διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά,
αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (aade.gr), η οποία είναι και η καταληκτική προθεσμία για την απόδοσή
της. Η αξία εισφοράς ανά τεμάχιο ορίζεται σε 0,04 λεπτά του ευρώ, από την 01/01/2022.

www.kcci.gr

w www.kcci.gr

www.enterprise-hellas.gr

KavalaChamber

een.ec.europa.eu

@KavalaChamber

22

Νέο ΦΕΚ για την πυροπροστασία επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 5519/B/29.11.2021 η απόφαση Αριθμ. 69019 οικ. Φ.700.13 του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Τουρνά, που αφορά στην “Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 167 του ν. 4662/2020».
Με την ανωτέρω απόφαση εγκρίνεται η υπ’ αρ. 13/2021 πυροσβεστική διάταξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των κάτωθι διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας κατ’ εφαρμογή της παρ. 1
του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27):






Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)
Έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας και
Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Η διάταξη εφαρμόζεται σε κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων, για την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οποίων είναι αρμόδιο ή συναρμόδιο το Πυροσβεστικό Σώμα. Το σχετικό ΦΕΚ
είναι αναρτημένο στο link: https://www.teetkm.gr/wp-content/uploads/2021/11/%CE%95%CE%94%CE%A92.pdf

"Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης": Βήμα βήμα η διαδικασία για τη ρύθμιση των
οφειλών νοικοκυριών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων
Την ενεργοποίηση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του "Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης", στο πλαίσιο του Νόμου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Ο Μηχανισμός υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας και εφαρμόζεται σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019. Η έγκαιρη προειδοποίηση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο,
"αποτελεί μια καινοτόμο διαδικασία, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία αποσκοπεί στον εντοπισμό περιστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα. Και τούτο με σκοπό την πρόληψη της υπερχρέωσης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων". Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών στο link :
https://www.minfin.gr/web/guest/-/d-t-enarxe-leitourgias-platphormas-mechanismou-enkairesproeidopoieses-?inheritRedirect=true&redirect=%2F

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον οι δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών στο
myProperty
Από Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021, οι δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών υποβάλλονται πλέον
μέσω του myProperty. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, υποβάλλονται αρχικές δηλώσεις για δωρεές ακινήτων, που βρίσκονται εντός αντικειμενικού συστήματος, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς ή γονικής παροχής. Από τις 20 Δεκεμβρίου, οι
δηλώσεις αυτές υποβάλλονται υποχρεωτικά ψηφιακά. Σε ό,τι αφορά δηλώσεις, που έχουν υποβληθεί στις
αρμόδιες ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, εξακολουθούν να ισχύουν και διεκπεραιώνονται κανονικά, εκτός αν οι συμβαλλόμενοι τις ανακαλέσουν.
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ΑΑΔΕ: Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες
και των αντίστοιχων απαντήσεων σε τελωνειακά θέματα
Δημοσιοποιήθηκε η επικαιροποιημένη έκδοση του «Εγχειριδίου Συνηθέστερων Ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε τελωνειακά θέματα» εντάσσεται στο πλαίσιο της
προσπάθειας που καταβάλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την παροχή ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης στους ενδιαφερόμενους πολίτες και οικονομικούς φορείς, σε θέματα αρμοδιότητας της
Γενικής
Διεύθυνσης
Τελωνείων
και
Ειδικών
Φόρων
Κατανάλωσης
(Γ.Δ.Τ.
& Ε.Φ.Κ.) αυτής. Είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στο link : https://www.aade.gr/anakoinoseis/teloneia/egheiridio-ton-synithesteron-erotimaton-poy-ypoballontai-apo-toys-polites-kai-ton-antistoihon-apantiseon

Σε πιλοτική λειτουργία η νέα υπηρεσία myergani.gov.gr
Η νέα υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων myergani.gov.gr τέθηκε σήμερα σε
πιλοτική λειτουργία και αποτελεί το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. «Το
myErgani είναι δύναμη στα χέρια του εργαζόμενου. Αποτελεί εγγύηση για την τήρηση του ωραρίου του, αλλά
και των υπερωριών του. Πλέον κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να δει ο ίδιος όσα έχει δηλώσει ο εργοδότης του
για εκείνον», υπογράμμισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την
παρουσίαση της νέας υπηρεσίας. Όπως σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, «στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας με
στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της «μαύρης» και της υποδηλωμένης εργασίας».
Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση

«Πόθεν έσχες»: Μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2022 η υποβολή των δηλώσεων
Όπως τελικά ψηφίστηκε η διάταξη του άρθρου 68 του ν. 4871/2021 (ΦΕΚ 246/Α/10.12.2021) «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις», η
προθεσμία υποβολής δηλώσεων από τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, παρατείνεται μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2022 από 31-01-2022 που ήταν η αρχική ημερομηνία της τροπολογίας.

ΥΑΑΤ: Καινοτόμα mobile πλατφόρμα για "έξυπνες" συσκευές: i-AGRIC
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στα πλαίσια ανάπτυξης και παροχής νέων υπηρεσιών συστημάτων βέλτιστης πληροφόρησης – ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του αγροτικού πληθυσμού, υλοποίησε
μία καινοτόμα mobile πλατφόρμα για «έξυπνες» συσκευές (smartphones). Η νέα εφαρμογή «i-AGRIC» παρέχει στους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής και τους πολίτες υπηρεσίες γενικής ενημέρωσης, εξατομικευμένων ειδοποιήσεων, προσωποποιημένης ενημέρωσης και προσωποποιημένης εξυπηρέτησης/συμβουλευτικής.
Υπηρεσίες ενημέρωσης (δελτία τύπου, ανακοινώσεις Υπουργείου κλπ.)
Υπηρεσίες εξατομικευμένων ειδοποιήσεων - Ο χρήστης της υπηρεσίας έχει την ευχέρεια να επιλέξει τις κατηγορίες/τα θέματα για τα οποία ενδιαφέρεται να λαμβάνει ενημερώσεις – ειδοποιήσεις, γύρω από τα αντικείμενα που αφορούν στο Υπουργείο ή και τους εποπτευομένους φορείς. Μπορεί επίσης να επιλέξει την
Περιφερειακή Ενότητα για την οποία θέλει να λαμβάνει ενημερώσεις – ειδοποιήσεις ή/και συνδυασμό θεμάτων και γεωγραφικής περιοχής. Με τον τρόπο αυτό κάθε πολίτης έχει εξατομικευμένες επιλογές και λαμβάνει περιεχόμενο μόνο για ότι πραγματικά τον ενδιαφέρει.
www.kcci.gr

w www.kcci.gr

www.enterprise-hellas.gr

KavalaChamber

een.ec.europa.eu

@KavalaChamber

24

Υπηρεσίες προσωποποιημένης ενημέρωσης – Οι πολίτες μετά την αυθεντικοποίησή τους μέσω TAXISnet, έχουν πρόσβαση σε προσωποποιημένες υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με αιτήματα και υποθέσεις τους. Ενδεικτικά:
•
•
•
•
•

Πρόσφατες πληρωμές ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ
Μεταβίβαση δικαιωμάτων ΟΠΕΚΕΠΕ
Πρόσφατες πληρωμές αποζημιώσεων ΕΛΓΑ
Οφειλές προς ΕΛΓΑ
Διοικητικό στάδιο αιτήσεων αποζημιώσεων ΕΛΓΑ

Υπηρεσίες προσωποποιημένης εξυπηρέτησης - συμβουλευτικής - Οι πολίτες μετά την αυθεντικοποίησή τους,
έχουν πρόσβαση σε προσωποποιημένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης και συμβουλευτικής. Έχουν την ευχέρεια
να υποβάλλουν από την εφαρμογή του κινητού, αιτήματα εξυπηρέτησης για μεγάλο αριθμό διοικητικών διαδικασιών ή/και θεμάτων του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων του. Τα αιτήματα των πολιτών
είναι εφικτό να συνοδεύονται από φωτογραφίες και γεωγραφική απεικόνιση της περιοχής ή του γεωγραφικού στίγματος για το οποίο υποβάλλουν αιτήματα εκείνη τη στιγμή. Τα αιτήματα εξυπηρέτησης παραλαμβάνουν, οι πύλες εισόδου αιτημάτων στο Υπουργείο (ticketing system) και στους εποπτευομένους φορείς, ανάλογα με το θέμα εξυπηρέτησης, προκειμένου να το διεκπεραιώσουν. Η απάντηση της Υπηρεσίας στέλνεται
στη θυρίδα του κινητού του χρήστη.
Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή σε smartphones στην ηλεκτρονική διεύθυνση (link):
http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/i-agric-ypaat

Ρυθμίσεις για αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ και για εποχικά απασχολούμενους
Ρυθμίσεις οργανωτικού χαρακτήρα που αφορούν στον ΟΑΕΔ –με στόχο να ενισχυθεί η αποτελεσματική απορρόφηση πόρων της ΕΕ- αλλά και επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης που ισχύει για το 2021 για την χορήγηση τακτικού επιδόματος ανεργίας και σε άλλους εποχικά απασχολούμενους –πέραν των κλάδων τουρισμού και επισιτισμού- περιέχονται σε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η
τροπολογία κατατίθεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και
ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης» που συζητείται στη Βουλή.
Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται –μεταξύ άλλων- αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ να ορίζει τη διαδικασία διαχείρισης προγραμμάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση. Παράλληλα, αναδιοργανώνονται οι οικονομικές υπηρεσίες του, ώστε ο Οργανισμός να αξιοποιήσει με τον βέλτιστο
τρόπο τα κονδύλια άνω του 1 δις. ευρώ έως το 2025 που θα διατεθούν πρωτίστως από το Ταμείο Ανάκαμψης,
αλλά και από το ΕΣΠΑ, για προγράμματα κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Προτείνεται επίσης η επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης του άρθρου 71 του Ν. 4837/2021 που προβλέπει
τη μείωση των ελάχιστων ημερών ασφάλισης σε 50 από 100 για τη χορήγηση τακτικού επιδόματος ανεργίας
στους εποχικά απασχολούμενους σε τουρισμό-επισιτισμό και στις υπόλοιπες κατηγορίες εποχικά απασχολούμενων. Πρόκειται για εργαζομένους ιδίως στην κονσερβοποιία, σε διαλογητήρια και στα λοιπά επαγγέλματα που συνδέονται με τη γεωργία και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι κινδύνευαν να μη
συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνέπειες
από τη λήψη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19.
Έτσι, κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021,προβλέπεται ότι για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας
στους εποχικά απασχολούμενους μειώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης για την καταβολή
του επιδόματος ανεργίας από κατ’ ελάχιστον 100 σε 50 ημέρες.

www.kcci.gr

w www.kcci.gr

www.enterprise-hellas.gr

KavalaChamber

een.ec.europa.eu

@KavalaChamber

25

Νέος Αυτόματος Ψηφιακός Βοηθός του ΟΑΕΔ
ΟΑΕΔ Δελτίο Τύπου (09.12.2021): Ενεργοποιήθηκε σήμερα ο νέος Αυτόματος Ψηφιακός Βοηθός (chatbot)
τεχνητής νοημοσύνης στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης του Οργανισμού και της συνεχούς ανάπτυξης αμεσότερων, ποιοτικών και σύγχρονων υπηρεσιών για την καλύτερη
και ταχύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών. Οι πολίτες που θα κάνουν χρήση του chatbot θα
υποβάλλουν γραπτά ερωτήματα σε ελεύθερο κείμενο και θα τους παρέχεται αυτοματοποιημένη απάντηση
κάθε μέρα και όλες τις ώρες (24/7) για θέματα αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ.
Το νέο εργαλείο υποβοήθησης της επικοινωνίας των πολιτών βασίζεται σε σύγχρονους αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης (machine learning) και επεξεργασία γραπτής φυσικής γλώσσας (natural language processing).
Πρόκειται για σύστημα αυτοματοποιημένων ερωταπαντήσεων και ευφυές πρόγραμμα ψηφιακού διαλόγου
που αλληλοεπιδρά με τον χρήστη καταλαβαίνοντας και απαντώντας στα σχόλια και στις ερωτήσεις που τίθενται σε γραπτή φυσική γλώσσα, προωθώντας τη διαδραστική και άμεση επικοινωνία με τον ΟΑΕΔ. Επιπλέον,
ο νέος Αυτόματος Ψηφιακός Βοηθός παρέχει σύντομες και εύστοχες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα
του χρήστη, ενώ έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται, ανεξαρτήτως όγκου, προσφέροντας γρήγορες και συνεχώς βελτιωμένες απαντήσεις. Όταν το σύστημα αδυνατεί να δώσει
κάποια σύντομη και εύστοχη απάντηση σε ένα ερώτημα, προτείνει πιθανές επόμενες ενέργειες του χρήστη.
Ο Οργανισμός συνεχίζει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του, δημιουργώντας νέους και καινοτόμους διαύλους επικοινωνίας με τους συναλλασσόμενους πολίτες και επιχειρήσεις.

Ο ΟΑΕΔ ενσωματώνει το νέο ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων,
προσόντων και επαγγελμάτων (ESCO)
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ 10.12.2021: Από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021, όλες οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα λειτουργούν με βάση το νέο ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων (ESCO). Ο ΟΑΕΔ είναι ο πρώτος ελληνικός οργανισμός που υιοθετεί το καινοτόμο αυτό εργαλείο, η
ενσωμάτωση του οποίου υλοποιήθηκε μέσω του έργου «MATCHING» με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI). Μέσω του ESCO, ενισχύονται σημαντικά οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και ιδιαίτερα η διαδικασία σύζευξης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά
εργασίας, καθώς οι αναζητούντες εργασία θα μπορούν να εμπλουτίζουν το βιογραφικό τους με δεξιότητες,
ικανότητες, προσόντα και γνώσεις, ενώ οι επιχειρήσεις θα μπορούν να περιγράφουν με πιο λεπτομερή τρόπο
τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και, παράλληλα, να αναγνωρίζουν ορθότερα τις δεξιότητες των υποψηφίων. Το ESCO αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,
ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να επικοινωνούν σε μία κοινή γλώσσα. Η ταξινόμηση ESCO προσδιορίζει και
κατηγοριοποιεί δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και επαγγέλματα που έχουν σχέση με την αγορά εργασίας,
με την εκπαίδευση και με την κατάρτιση στην ΕΕ, ενώ παρουσιάζει συστηματικά τις σχέσεις μεταξύ των διάφορων εννοιών. Σήμερα, το ESCO καλύπτει 2.942 επαγγέλματα και 13.485 δεξιότητες-ικανότητες. Στο πλαίσιο
της υιοθέτησης του ESCO, ο ΟΑΕΔ διοργανώνει την Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021, τη Διαδικτυακή Ημερίδα
«ESCO, Δεξιότητες και Εργασιακή Ένταξη» με στόχο να αναδείξει τη σημασία της υιοθέτησης του ESCO σε
εθνικό επίπεδο, καθώς και τα ευρύτερα πλεονεκτήματά του για όλους τους φορείς που συνδέονται με την
ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων. Εκπρόσωποι του ΟΑΕΔ, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, κοινωνικών εταίρων, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου, θα αναλύσουν τη σημασία του ESCO για τις ευρωπαϊκές Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, καθώς και
την καίρια συμβολή του σε τομείς όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων και η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες: www.oaed.gr/esco-matching .
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Έναρξη μαθημάτων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καβάλας
Ο Δήμος Καβάλας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καβάλας στο οποίο θα
υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).
Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καβάλας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με
τον πίνακα που ακολουθεί:

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής,
ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων
στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Η αίτηση θα συμπληρωθεί και θα αποσταλεί από
τον/ην ενδιαφερόμενο/η στο e-mail: dimotikibibl@kavala.gov.gr .
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
•
•
•

Τηλέφωνο: 2513 500407-8
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός» Κασσάνδρου 6,
Τ.Κ. 65403
E-mail: dimotikibibl@kavala.gov.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων 2021 του ΟΑΕΔ
Μέχρι και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 θα μπορούν οι δικαιούχοι να αγοράσουν βιβλία μέσω του
Προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2021 του ΟΑΕΔ, από 546 βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Συνολικά έχουν εκδοθεί 180.000 επιταγές αξίας 20€ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.600.000€, ενώ μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί περισσότερες από 103.000 επιταγές.
Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους
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του μητρώου παρόχων, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (βιβλία που χορηγούνται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και λοιπούς δημόσιους φορείς), με έκπτωση τουλάχιστον 10%
σε όλα τα βιβλία (εκτός από τα ξενόγλωσσα).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.oaed.gr/deltia-bivlion

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το πρόγραμμα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας με 100% επιδότηση για νέους ανέργους στις Περιφέρειες
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Την Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιχειρήσεων για τις 900 εναπομείνασες θέσεις του προγράμματος απόκτησης 7μηνης εργασιακής εμπειρίας ανέργων 18-30 ετών με 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Συγκεκριμένα, έχει ήδη καλυφθεί το
70% από τις συνολικά 3.000 θέσεις που προκηρύχτηκαν, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία, να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να προετοιμαστούν για ένταξη στην αγορά εργασίας.
Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του
ΟΑΕΔ που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των παραπάνω περιφερειών, ηλικίας 18-30 ετών, απόφοιτοι
οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην
αγορά εργασίας και η ανάσχεση της διαρροής επιστημονικού εργατικού δυναμικού.
Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 20 εκ. ευρώ, διαρκεί 7 μήνες και ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στους ωφελούμενους
μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο καθαρό μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και
αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.
Οι επιχειρήσεις εντάσσονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους, ως εξής:
Εργοδότες με Προσωπικό έως Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων
3 άτομα

1

4-9 άτομα

2

10-19 άτομα

3

20-30 άτομα

5

31-50 άτομα

8

άνω των 50 ατόμων

20% του απασχολούμενου προσωπικού, έως 20
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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει προβεί η επιχείρηση σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας
σύμβασης εργασίας στο 3μηνο πριν από την υποβολή της αίτησης.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας
του Οργανισμού: https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta

Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ.
Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην εξόφληση των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ.
Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι υποχρεωτική από το 2011 η εγγραφή των επιχειρήσεών τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297/6.12.2005) και από το 2015 η
ετήσια καταβολή του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2
Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις προσωπικές εταιρίες
είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 5
Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014).
Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα αποστείλει από
τα εν λόγω, τα τέλη του 2015 στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014).
Προς αποφυγή αυτού, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή τους.
Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής:
Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους
α). Μέσω web-banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ σε Τράπεζα
β). Τα ανωτέρω τέλη δεν πληρώνονται στο Επιμελητήριο
γ). Δικαιούχος είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Σε περίπτωση ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ στοιχείων της επιχείρησης παρακαλούμε να ενημερώσετε
ΑΜΕΣΑ την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου πριν προβείτε στην εξόφληση του ποσού
 Σε περίπτωση που έχετε εξοφλήσει τις ανωτέρω οφειλές σας πριν την λήψη της παρούσας ειδοποίησης παρακαλούμε αγνοήστε την.
Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω
του www.services.businessportal.gr ή μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Καβάλας (Ομονοίας 50 –
Τηλ: 2510222212 εσωτ.1).

Ανακοινώσεις Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.), οι ατομικές επιχειρήσεις και οι λοιποί υπόχρεοι (Κοινοπραξίες κ.λπ.)
πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών δεν έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2020 και μετά (Ν.4635/2019).
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Η υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ισχύει
για τις ανωτέρω επιχειρήσεις μόνο για τα Φορολογικά Έτη 2014 έως και 2019.
Παρακαλούμε για τις δικές σας έγκαιρες ενέργειες για την καταχώριση του/των αποδεικτικού/ών υποβολής
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησής σας Φορολογικών Ετών 2014 έως 2019, που δεν έχουν
υποβληθεί έως σήμερα στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αρ. Πρωτ. 79752/30.12.2014 Υπουργικής
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ, τ. Β, 3623/31.12.2014).
Η καταχώριση του στοιχείου αυτού γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με
ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή
α. του τέλους καταχώρισης και
β. του τέλους τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. (αν το οφείλει η επιχείρηση)
Σχετικά με τις επιχειρήσεις νομικής μορφής ΕΠΕ και ΙΚΕ, σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως ο ν. 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Μεταξύ άλλων στα άρθρα 50-55 του εν λόγω νόμου (συν/να στο παρόν τα σχετικά άρθρα) επέρχονται μια
σειρά τροποποιήσεων στις διατάξεις των ν. 3190/1955 & ν. 4072/2012 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ).
Οι διατάξεις αυτές αφορούν την τροποποίηση των άρθρων 6 και 44 και την προσθήκη άρθρου 6 α στον ν.
3190/1955 και την τροποποίηση των άρθρων 46 και 103 στον ν. 4072/2012.
Ειδικότερα επισημαίνουμε τις κάτωθι αλλαγές:
1. Επέρχεται ενιαία ρύθμιση για όλες τις Κεφαλαιουχικές εταιρείες και συντονισμός στις διατάξεις όσον αφορά τη διάρκεια τους.
2. H διάρκεια των εταιρειών ΕΠΕ & ΙΚΕ πλέον μπορεί να είναι και αόριστη (μετά την 10/12/2021) δυνατότητα
η οποία υπήρχε μόνο στην Ανώνυμη Εταιρεία. Ως εκ τούτου οι ιδρυτές μπορούν να επιλέξουν πλέον μία από
τις δύο δυνατότητες (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) που δίδουν πλέον οι τροποποιημένες διατάξεις του ν.
3190/1955 & 4072/2012.
3. Καταργείται η μεταβατική διάταξη του άρθρου 12 του ν. 4541/2018 περί ημερομηνίας λήξης των Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης για τις οποίες δεν είχε ορισθεί διάρκεια.
4. Εταιρείες ΕΠΕ & ΙΚΕ των οποίων η διάρκεια τους λήγει μετά την 10/12/2021 θεωρείται πλέον ότι έχουν
αόριστη διάρκεια και ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν θα προβούν σε αυτεπάγγελτη λύση αυτών λόγω
των ανωτέρω προνοιών του νόμου.
5. Στην ανωτέρω περίπτωση (εταιρείες ΕΠΕ & ΙΚΕ) που η διάρκεια τους λήγει μετά την 10/12/2021) η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ & ΥΜΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιήσει
σχετική αυτεπάγγελτη καταχώριση (κεντρικά για όλες τις ΕΠΕ & ΙΚΕ που εμπίπτουν στην εν λόγω διάταξη)
περί «μετατροπής» της διάρκειας τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι & ΙΙ που ακολουθεί στο Παράρτημα της παρούσης.
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6. Αντίθετα εξακολουθεί και υφίσταται ως λόγος λύσης η λήξη διάρκειας της Ανώνυμης Εταιρείας και εξακολουθεί και εφαρμόζεται η παρ.1α το άρθρο 1641 σε συνδυασμό με το πρώτο της παρ. 2 του άρθρου 1672 του
ν.4548/2018.
7. Η εγκύκλιος μας με αριθμό Κ2-1493/11-04-2014 και ειδικότερα η παρ. 1 εδάφιο ιι εφαρμόζεται μόνο για
την ΑΕ ενώ δεν τυγχάνει εφαρμογής η εν λόγω παράγραφος για τις εταιρείες ΕΠΕ & ΙΚΕ.
8. Η ημερομηνία καταχώρισης σύμφωνα με την παράγραφο 5 ανωτέρω θα είναι η εκάστοτε ημερομηνία λήξης διάρκειας των εταιρειών που εμπίπτουν στις διατάξεις της νέας ρύθμισης.
9. Η καταχώριση που περιγράφεται στην κατά τα ανωτέρω παράγραφο 5 δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
της παρ.4 του άρθρου 107 του ν. 4635/2019.
10. Η καταχώριση της παρ.5 θα εμφανίζεται και στις μεταβολές του Γενικού Πιστοποιητικού όταν η εταιρεία
αιτείται την σχετική έκδοση αυτού.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας
στο τηλέφωνο 2510 222212 (εσωτ. 1) και στο E-mail: info@chamberofkavala.gr

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

Η επίσημη σελίδα του Επιμελητηρίου στα social media
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα του Επιμελητηρίου Καβάλας και μέσα από την σελίδα
μας στο Facebook. Για να παρακολουθείτε πιο άμεσα τα νέα και τις ενημερώσεις μας, μπορείτε να κάνετε
like στο https://www.facebook.com/KavalaChamber
Επίσης, θα μας βρείτε πλέον και στις σελίδες μας στο Twitter και Linked In
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.linkedin.com/in/chamber-of-kavala-abbbbb14b/

Διεθνή
Διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου Καναδά
Σύμφωνα με επιστολή από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο του Καναδά, από το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων, σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων στον Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου Καναδά. https://canadaiooc.com/
Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού έχει ως εξής:
www.kcci.gr
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1/9/2021 Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
10/1/2022 Λήξη υποβολής πρώιμων υποψηφιοτήτων (early bird)
1/4/2022 Έναρξη αποστολής δειγμάτων
30/4/2022 Λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων
10/5/2022 Λήξη αποστολής δειγμάτων

ΕΕ: βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων από επικίνδυνες χημικές ουσίες
Η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την επικαιροποίηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, μιας νομοθεσίας της
ΕΕ για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνες και
μεταλλαξιογόνες ουσίες.
Βάσει της συμφωνίας, οι εργαζόμενοι θα επωφεληθούν από μεγαλύτερη προστασία λόγω του καθορισμού
ορίων έκθεσης για το ακρυλονιτρίλιο και τις ενώσεις του νικελίου και της μείωσης των ορίων για το βενζόλιο.
Επιπλέον, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
στις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, δηλαδή στις χημικές ουσίες που ενδέχεται να επηρεάσουν το αναπαραγωγικό σύστημα του ανθρώπου.
Η ΕΕ κάνει ένα ακόμη βήμα για τη διατήρηση της ασφάλειας των εργαζομένων έναντι ουσιών που μπορεί να
οδηγήσουν σε καρκίνο ή άλλες ασθένειες. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα μειώσουν την έκθεση σε καρκινογόνες
χημικές ουσίες για περίπου ένα εκατομμύριο εργαζομένους.
Τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες
Βάσει της συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, οι τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες
θα καλύπτονται στο εξής από την οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. (Ο νέος
τίτλος της οδηγίας θα είναι «οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες και τις τοξικές
για την αναπαραγωγή ουσίες» ή CMRD.) Συνεπώς, οι οριακές τιμές για 12 τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, οι οποίες επί του παρόντος υπόκεινται σε άλλη νομοθεσία της ΕΕ, θα μεταφερθούν στην αυστηρότερη
οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες.
Επικίνδυνα φάρμακα
Επικίνδυνα είναι τα φάρμακα που ενδέχεται να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων στον
τομέα της υγείας οι οποίοι χειρίζονται και χορηγούν τα φάρμακα αυτά στους ασθενείς τους. Το Συμβούλιο
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμούν οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα
ή τοξικά για την αναπαραγωγή φάρμακα να λαμβάνουν καλύτερη κατάρτιση σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό
τους. Καλούν επίσης την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατάρτιση, την εποπτεία και την παρακολούθηση.
Επόμενα βήματα
Τον Σεπτέμβριο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τέταρτη επικαιροποίηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του στις 25 Νοεμβρίου 2020.
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Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα θα εξεταστεί από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου, η οποία θα πρέπει να την εγκρίνει. Η επίσημη ψηφοφορία τόσο στο Συμβούλιο όσο και
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο.
Γενικές πληροφορίες
Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι εκτίθενται σε ακρυλονιτρίλιο,
ενώσεις του νικελίου και βενζόλιο, ενώ το 52 % των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση κάθε χρόνο οφείλονται σε καρκίνο.


Οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (Ευρωπαϊκός
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία)

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον εμβολιασμό και την αντιμετώπιση
της Covid-19
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε την επιδεινούμενη επιδημιολογική κατάσταση στην ΕΕ και τις επιπτώσεις
της εμφάνισης της Όμικρον, νέας ανησυχητικής παραλλαγής. Επαναλαμβάνει ότι ο εμβολιασμός έχει ζωτική
σημασία για την καταπολέμηση της πανδημίας. Η διανομή εμβολίων σε όλους και η χορήγηση αναμνηστικών
δόσεων είναι ουσιώδη και επείγοντα ζητήματα. Εν προκειμένω, βασική σημασία έχει η κάμψη της επιφυλακτικότητας απέναντι στον εμβολιασμό, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Εκτός
από τον εμβολιασμό, θα πρέπει να προωθηθεί η εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της από κοινού προμήθειας.
Απαιτούνται συνεχείς συντονισμένες προσπάθειες για την αντίδραση στις εξελίξεις με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, με παράλληλη μέριμνα ώστε οι όποιοι περιορισμοί να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, να μην υπονομεύουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς ούτε να παρακωλύουν δυσανάλογα
την ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ κρατών μελών ή τα ταξίδια προς την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να
εκδοθούν ταχέως η αναθεωρημένη σύσταση του Συμβουλίου για την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία και η
αναθεωρημένη σύσταση του Συμβουλίου για τα μη αναγκαία ταξίδια προς την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την ισχύ του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά της COVID και σημειώνει ότι η Επιτροπή θα εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εν προκειμένω.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η πανδημία θα ξεπεραστεί μόνο μέσω παγκόσμιας συνεργασίας
βασισμένης στην εμπιστοσύνη και στην αμοιβαία συνδρομή. Εν προκειμένω, συγχαίρει την Μποτσουάνα και
τη Νότια Αφρική για την επαγρύπνησή τους και τη διαφάνεια που έχουν επιδείξει όσον αφορά τον εντοπισμό,
την αλληλούχηση και την ενημέρωση σχετικά με την πλέον πρόσφατη ανησυχητική παραλλαγή Όμικρον σε
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και τονίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η παγκόσμια ικανότητα αλληλούχησης γονιδιώματος.
Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συμβάλει ώστε να εμβολιαστεί ο παγκόσμιος πληθυσμός. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος
δωρητής και εξαγωγέας στον κόσμο. Θα συνεχίσουμε να εξάγουμε και να διαμοιράζουμε δόσεις εμβολίων
και βοηθητικό υλικό καθώς και να εντείνουμε τη στήριξή μας στις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη,
ιδίως στην Αφρική, εξακολουθώντας να στηρίζουμε τον COVAX καθώς και σε διμερή βάση, σε συνεργασία με
τους εταίρους.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συμφόρηση στον διαμοιρασμό και τη χορήγηση εμβολίων και να αρθούν
ταχέως τα εμπόδια που παρακωλύουν την παγκόσμια διανομή εμβολίων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την
Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τη στήριξη προς τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες, να
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συνεχίσει τη συνεργασία με τους παρασκευαστές και να ενισχύσει τον συντονισμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον COVAX και άλλους εταίρους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και με πλήρη διαφάνεια την υλοποίηση των δεσμεύσεων για τη δωρεά εμβολίων και θα
επανέλθει στο ζήτημα αυτό, κατά το δέον.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία στην οποία κατέληξε η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας την 1η Δεκεμβρίου 2021 για την έναρξη παγκόσμιας διαδικασίας με σκοπό τη σύνταξη και τη
διαπραγμάτευση σύμβασης, συμφωνίας ή άλλου διεθνούς νομικού μέσου για την πρόληψη, την ετοιμότητα
και την αντιμετώπιση πανδημιών, ούτως ώστε να εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 19 ή βάσει άλλων διατάξεων
του Καταστατικού Χάρτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που μπορεί να κριθούν πρόσφορες από το διακυβερνητικό διαπραγματευτικό όργανο

Ενημερώσεις για ξένες αγορές
Μπορείτε να αναζητήσετε όλες τις πρόσφατες ενημερώσεις για τις ξένες αγορές στο site του Επιμελητηρίου
Καβάλας www.kcci.gr
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο, μας απέστειλε
- Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα :Συμπληρωματική πληροφόρηση για το σύστημα τελωνειακών ελέγχων προφόρτωσης Advance Cargo Information (ACI).
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα :Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με
την εφαρμογή νέων προτύπων (standards)/νομοθεσίας για προϊόντα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Κάιρο (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +202-27948482, 27952036, email: ecocomcairo@mfa.gr
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε :Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα : Berlin Energy Transition Dialogue 2022 & «Start Up Energy Transition Award.
Το εν θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί και στο site: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/office/823
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
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οτάβα, απέστειλε Προκήρυξη δεκαοκτώ (18) καινοτόμων έργων στον Καναδά Με προθεσμία έως 17.12.2021
Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Agora»
(http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844 ).
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2,
fax: 6132385676 .
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα: Υποχρεωτική ιατρική εξέταση ξένων υπηκόων στη Ρωσία Συνημμένα, για ενημέρωσή
εδώ η παρουσίαση της διαδικασίας υποχρεωτικής εξέτασης των ξένων υπηκόων που ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr.

Enterprise Europe Network
Επιχειρηματικές/Τεχνολογικές Συνεργασίες
Το Επιμελητήριο Καβάλας, ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Enterprise Europe Network, στα πλαίσια προώθησης επιχειρηματικών συνεργασιών, έλαβε τις παρακάτω επιχειρηματικές προσφορές και ζητήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες ή για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με τα γραφεία του Επιμελητηρίου στο τηλέφωνο 2510 222212 κ. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ.
4) ή κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ.11) και στο email info@chamberofkavala.gr
Ζήτηση για ελληνικά τρόφιμα από Σερβική εταιρεία
Η σερβική εταιρεία Aman, η μεγαλύτερη εγχώρια αλυσίδα λιανικής στη Σερβία με περισσότερα από 280 σούπερ μάρκετ λιανικής αυτή τη στιγμή και 3.500 υπαλλήλους, πάνω από 30 σούπερ μάρκετ και 20 υπεραγορές
σε όλη τη χώρα, ενδιαφέρεται να επεκτείνει την γκάμα των προϊόντων της. Για το λόγο αυτό αναζητά ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να εξάγουν στη Σερβία. Η εταιρεία Aman, που έχει ετήσιο κύκλο εργασιών
270 εκατ. €, εισάγει διάφορα είδη προϊόντων από όλο τον κόσμο, από τρόφιμα μέχρι ρούχα και προϊόντα
για το σπίτι και το νοικοκυριό.
Ενδεικτικό βίντεο για την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ: https://we.tl/t-npZadpRzEe
Οι κύριες κατηγορίες προϊόντων που την ενδιαφέρουν είναι: αλμυρά και γλυκά είδη, κονσέρβες, χυμοί, μαρμελάδες, noodles, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, κονσερβοποιημένα φρούτα κα. Πληροφορίες: Aleksandra Vuković, Category manager, AMAN doo, Vinogradska 52a, 11000 Beograd. Tel: +381 62 88 70
630, E-mail: aleksandra.vukovic@aman.co.rs, www.aman.co.rs
Ζήτηση συνεργασίας από την Ινδία
H εταιρεία RK Global Explorer με έδρα την Ινδία που είναι προμηθευτές όλων των τύπων προϊόντων μηχανικής και οργάνων, με σχετικό της έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές
επιχειρήσεις για συνεργασία για εξαγωγή του προϊόντος στην Ελλάδα στην εξαγωγική αγορά.
Τα προϊόντα που προσφέρουν παρατίθενται παρακάτω
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• Βιομηχανικά παρεμβύσματα – Όλοι οι τύποι βιομηχανικών παρεμβυσμάτων όπως σπειροειδής περιέλιξη,
ελαστικά παρεμβύσματα, φλάντζα φελλού, RTG (οκταγωνικά και οβάλ παρεμβύσματα), παρεμβύσματα φακέλων, παρεμβύσματα PTFE κ.λπ.
• Όργανα και εξαρτήματα – Όλα τα είδη υδραυλικών εξαρτημάτων, σφαιρικές βαλβίδες, πολλαπλές, βαλβίδες βελόνας, κεφαλή αέρα, σιφόνι και όλα τα είδη εξοπλισμού οργάνων.
• Σωλήνες και εξαρτήματα – Φλάντζες όλων των τύπων όπως λαιμό συγκόλλησης, SORF, φλάντζα ολίσθησης,
φλάντζα άρθρωσης αγκαλιάς, περσίδα, συγκόλληση με υποδοχή καθώς και εξαρτήματα σωλήνων και σφυρηλάτησης όλων των τύπων
• Συνδετήρες: Παροχή ροδέλες με παξιμάδια. Όλα τα είδη παξιμαδιών αποδεικνύουμε με οποιαδήποτε
σειρά. (Υλικό: MS/SS/ASTM)
Για περισσότερες πληροφορίες στο site: www.rkglobalexporter.com email: mail@sendfoxmail.com
Τηλ.: +91-7878231608
Ζήτηση συνεργασίας από το Ισραήλ
Περιήλθε μέσω της Κεντρικής Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων του Ισραήλ ανακοίνωση ενδιαφέροντος της μεγαλύτερης ισραηλινής αλυσίδας super markets Shufersal για εισαγωγή εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού από
την Ελλάδα.
Σε περίπτωση εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούμε για απ' ευθείας επικοινωνία με την κυρία Sharon Mermelstein, Deputy Director, International Relations Division, Tel.+972-3-5631021, Fax.+9723-5619027, Ε-mail: sharonc@chamber.org.il, www.chamber.org.il

Ενεργή Κοινότητα Μάθησης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τεχνικών και Μηχανικών (allCUTE) Erasmus+
Το Επιμελητήριο Καβάλας μαζί με το τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος κατά τη διετία
2020-2022, θα συμμετέχουν στην υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, (Δράση ΚΑ202/στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης), με τίτλο “Active Learning
Community for UpskillingTechnicians and Engineers” και κωδικό εγκεκριμένου σχεδίου2020-1-BG01-KA202079042, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Φυσικής Δρ.Παναγιώτης
Κόγιας, με αναπληρωτή υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Ιάκωβο Φαντίδη και για το Επιμελητήριο Καβάλας ο πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας.
Φορέας-συντονιστής του έργου είναι το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Γκάμπροβο της Βουλγαρίας και στη σύμπραξη συμμετέχουν επίσης, το Gdansk University of Technology της Πολωνίας, το Πανεπιστήμιο του Νις της
Σερβίας και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σερβίας.
Μία συνεχώς εξελισσόμενη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτεί νέα συστήματα παραγωγής που να
συνδυάζουν την φυσική παραγωγή με την καινοτομία και να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό
τους, ειδικά στους τεχνικούς και τους μηχανικούς. Απαιτούν νέες υβριδικές ομάδες «ανθρώπων-μηχανών»,
όπου οι τεχνικοί και οι μηχανικοί θα πρέπει να αναλύουν μεγάλα δεδομένα, να προσομοιώνουν γραμμές
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παραγωγής, να συντονίζουν ρομπότ, να διαγιγνώσκουν και να επισκευάζουν πολύπλοκα αυτοματοποιημένα
συστήματα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και την εναρμόνιση τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κοινοπραξία του έργου
αποτελούμενη από τα προαναφερθέντα Πανεπιστήμια και Επιμελητήρια, έχει ως στόχο να αναπτύξει μια
Ενεργή Κοινότητα Μάθησης για την Αναβάθμιση Τεχνικών και Μηχανικών στον τομέα των Μηχανικών Κατασκευών και της Μηχατρονικής.
Η Σύμπραξη έχει αρχίσει από το Σεπτέμβριο του 2020 τη συνεργασία και τις δραστηριότητες, σε διαδικτυακό
επίπεδο προς το παρόν, λόγω πανδημίας. Ήδη το λογότυπο, καθώς και η επίσημη ιστοσελίδα του έργου
https://allcute.eu (διαθέσιμη σε 5 γλώσσες, ανάμεσα τους η Αγγλική και Ελληνική γλώσσα), έχουν δημιουργηθεί.
Ακόμη, η online έρευνα για τον προσδιορισμό των αναγκών αναβάθμισης των δεξιοτήτων τεχνικών και μηχανικών που απασχολούνται στον τομέα των Μηχανικών Κατασκευών και της Μηχατρονικής είναι διαθέσιμη
https://allcute.eu/el/home-gr2. Παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν να συμπληρώσουν τα σχετικό ερωτηματολόγιο.
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Εκθέσεις
Εκθέσεις συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ
Πρόγραμμα Προβολής Αγροδιατροφικών Προϊόντων ΠΑΜΘ –έτος 2022
1. FRUITLOGISTICA
έκθεση φρούτων και λαχανικών στο Βερολίνο 9-10-11/2/ 2022
www.fruitlogistica.de
2. DETROP-BOUTIQUE-26-28/2/2022-Θεσσαλονίκη http://detropboutique.helexpo.gr/el
3. FOOD EXPO 2022 12-14 Μαρτίου 2022 METROPOLITAN EXPO ΑΘΗΝΑ
4. PROWEIN 2022 για το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά στις 27 με 29 Μαρτίου 2022, στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. https://www.prowein.com/
5. ALIMENTARIA FOOD& BEVERAGES ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 04-07/4/2022
6. SIAL PARIS 15 - 19 /10/ 2022

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων














ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
Expowedding-19 έκθεση γάμου & βάπτισης, Διεθνές συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης | 15-17 Ιανουαρίου 2022
29η Διεθνής έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων Εξοπλισμού & Εφοδίων, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό
Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη | 27-30 Ιανουαρίου 2022
8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ, έκθεση τροφίμων και ποτών, Μαρούσι, Αθήνα| 28-30 Ιανουαρίου 2022
η

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
8 Εξποτρόφ- The Greek Fine Food Exhibition, Metropolitan Expo Center, Αθήνα|04-06 Φεβρουαρίου 2022
4η Διεθνής Έκθεση ELEC-TEC, έκθεση ηλεκτρολογικών ειδών, Metropolitan Expo Center, Αθήνα|11-13 Φεβρουαρίου 2022
33η έκθεση τουριστικών ειδών, δώρων, Λαϊκής τέχνης, μόδας & αξεσουάρ, Διεθνές συνεδριακό κέντρο
Θεσσαλονίκης | 19-21 Φεβρουαρίου 2022
Athens International Jewellery Show- 34η Διεθνής έκθεση κοσμήματος, ωρολογίων, πολύτιμων λίθων, μηχανημάτων, εξοπλισμού, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη | 25-28
Φεβρουαρίου 2022
Detrop Boutique- 30η Διεθνής έκθεση Τροφίμων & Ποτών, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη | 26-28 Φεβρουαρίου 2022
Artozyma- 10η Διεθνής έκθεση αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, μηχανημάτων, εξοπλισμού & έτοιμων προϊόντων, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη | 26-28 Φεβρουαρίου 2022
η

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
3ο Yachting Festival Athens, Θαλάσσιος τουρισμός, Πλατεία Νερού (Μαρίνα Καλλιθέας), Αθήνα|07-10 Απριλίου 2022
ΜΑΪΟΣ 2022
Ο
2 ΒΙΟ FESTIVAL, φεστιβάλ βιολογικών προϊόντων, Τεχνόπολις, Γκάζι|06-08 Μαΐου 2022
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
Agrotica, 29 Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη | 20-23 Οκτωβρίου 2022
η
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Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων








ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
International Hospitality Industry Equipment Exhibition, έκθεση εξοπλισμού ξενοδοχείων, Αντάλια, Τουρκία|18-21 Ιανουαρίου 2022
ΦΕΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
9th International Amusement- Attraction, Park-Recreation Exhibition, έκθεση για εξοπλισμούς πάρκων αναψυχής, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία|03-05 Φεβρουαρίου 2022
Διεθνής Έκθεση Ένδυσης, Υπόδησης, Αξεσουάρ και υπηρεσιών “Fashion Style” στην Μόσχα, Ρωσία | 15-18
Φεβρουαρίου 2022
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
17 Διεθνής έκθεση για Τεχνολογίες του Κλάδου των Ανελκυστήρων και των Κυλιόμενων Σκαλών, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία| 10-13 Μαρτίου 2022
Word Smart Energy Week Japan, διεθνής έκθεση τεχνολογιών ενέργειας, Τόκυο, Ιαπωνία|16-18 Μαρτίου
2022
η



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
Fruit Logistica 2022, Έκθεση φρούτων, Βερολίνο|05-07 Απριλίου 2022



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
Asia Fruit Logistica 2022, Έκθεση φρούτων, Χονγκ Κονγκ|07-09 Σεπτεμβρίου 2022



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
Sial Paris, Έκθεση Τροφίμων και ποτών, Παρίσι, Γαλλία|15-19 Οκτωβρίου 2022
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Χρήσιμες Συνδέσεις
1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal)
11. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk
18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of
Enterprises - EU.COM.EN)
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση
των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal)
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform)
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs)
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website)
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint
Research Centre)
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform)
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform)
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform)
36. EU Business in Japan
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP)
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις
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40. Ιστοσελίδα για ενημερώσεις φορολογικών και οικονομικών θεμάτων www.taxheaven.gr
41. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας www.eody.gov.gr
42.Κόμβος προκηρύξεων δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα" https://www.inediktio.gr/

Επισκεφθείτε την σελίδα του
Επιμελητηρίου Καβάλας
www.kcci.gr
Έγκαιρη και Έγκυρη Πληροφόρηση
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