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Enterprise Europe Network- 
Στην υπηρεσία της επιχεί-
ρησής σας 

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

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

 Πρόσβαση σε νέες αγορές-Ε-
ξωστρέφεια 

 Πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση 

 Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές 

 Μεταφορά τεχνολογίας & 
Διαχείριση καινοτομίας 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες 
παρέχονται δωρεάν. 

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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, στο πλαίσιο λήψης και εφαρμογής έκτακτων προληπτικών μέτρων 
κατά της εξάπλωσης του COVID-19 (κορωνοϊού) και για την προστασία της υγείας των εργα-
ζομένων αλλά και των μελών του, ενημερώνει ότι από την Τρίτη 17/3/2020 όλες οι συναλ-
λαγές θα γίνονται ηλεκτρονικά ή και τηλεφωνικά. 

Μόνο απολύτως έκτακτες περιπτώσεις θα εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία και κατόπιν 
ραντεβού. 

Μπορείτε να εξυπηρετήστε άμεσα ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου (email) στις παρακάτω διευθύνσεις: 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2510 222212, 2510 223325 

fax: 2510835946 

Email: info@chamberofkavala.gr 

Τμήμα ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ-ΥΜΣ: (εσωτ.1)  

Ψηφιακή Υπογραφή & Ανταποδοτικές Υπηρεσίες: (εσωτ.22)  

Λοιπές Υπηρεσίες:  (εσωτ.4)  

Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: (εσωτ.3)  

 

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας 

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

Μέτρα για την στήριξη της οικονομίας μετά τον κορονοϊό 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, κ. Μάρκος Δέμπας, απέστειλε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
το παρακάτω υπόμνημα σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την στήριξη της οικονομίας μετά 
τον κορονοϊό: 

«Είμαστε πλέον στην φάση, όπου τα πρώτα μέτρα στήριξης και ανακούφισης των επιχειρήσεων, των εργαζο-
μένων τους και των ευάλωτων ομάδων, ολοκληρώνονται σε μια πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια να συγκρα-
τήσουν την συνοχή της κοινωνίας. 

Τα δύσκολα όμως τώρα ξεκινάνε και η επόμενη ημέρα επανεκκίνησης της οικονομίας, μας βρίσκει με πολλά 
προβλήματα, σωρευμένες ανάγκες και απαιτήσεις, αγωνία για το πως θα κατορθώσουμε να επιβιώσουμε σε 
αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση.     

Είναι κατανοητό σε όλους ότι αυτό το διάστημα τίποτα δεν λειτουργεί, έσοδα δεν μπαίνουν στα ταμεία των 
επιχειρήσεων, αλλά οι υποχρεώσεις συνεχίζουν να τρέχουν. Οι λογαριασμοί ρεύματος, τηλεπικοινωνιών, ε-
νοίκια, συντηρήσεις εξοπλισμών, προμήθεια πρώτων υλών, εμπορευμάτων, απαιτήσεις δημοσίου και ασφα-
λιστικών οργανισμών (άσχετα που δόθηκαν παρατάσεις, θα τις βρούμε μπροστά μας), οι υποχρεώσεις του  
προσωπικού, δεν σταμάτησαν και συνεχίζουν να συσσωρεύονται, με αποτέλεσμα  την επόμενη ημέρα που 
θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις μας, όλα αυτά να πρέπει  να τακτοποιηθούν, στραγγαλίζοντας περαιτέρω την 
επιχειρηματικότητα. 

Απαιτούνται γενναία μέτρα, που δεν έχουμε ξαναδεί και αποφάσεις που θα πρέπει να αγγίξουν την πραγμα-
τική οικονομία άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς αστερίσκους και αποκλεισμούς. 

Το κρίσιμο σημείο και αυτό που ζητούμε όλοι μας, είναι η πραγματική ρευστότητα, διαμέσου της  πρόσβασης 
σε κεφάλαια κίνησης, σε φθηνό χρήμα, που πρέπει να είναι εύκολη  με απλές διαδικασίες , μη χρονοβόρα , 
και για όλους. Πολύ απλά η κάθε επιχείρηση χρειάζεται εκείνα  τα κεφάλαια, που θα της δώσουν την δυνα-
τότητα επανεκκίνησης και συνέχισης της δραστηριότητας της. 

Προτείνουμε επομένως: 

 Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, δίνοντας την δυνατότητα σε κάθε ενεργό ΑΦΜ, να 
μπορεί να το αντλήσει άτοκα από  διαθέσιμα κονδύλια, τουλάχιστον το 10% του κύκλου εργασιών 
του, τα οποία θα επιστραφούν σε επτά έτη. 

 Ενεργοποίηση κονδυλίων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, καθώς και 
επιδότησης υφιστάμενων αλλά και νέων θέσεων απασχόλησης, με ποσοστό ενίσχυσης τουλάχιστον 
55% ειδικότερα από πόρους του ΕΚΤ. 

 Επιδότηση της απασχόλησης, με την ενεργοποίηση του μέτρου επιδότησης του μισθολογικού κό-
στους με 12%. 

 Επιδότηση ενεργειακού κόστους με μειωμένο τιμολόγιο στο επαγγελματικό ρεύμα 

 Επιδότηση κόστους μεταφοράς (μέσω μείωσης τελών κυκλοφορίας & επιστροφής φόρου στα καύ-
σιμα),  

 Τροποποίηση του Κανόνα Κρατικών Ενισχύσεων “De minimis” (ενισχύσεων ήσσονος σημασίας) και 
αύξηση του ποσού τριετίας, από τις 200.000€ στις 800.000€. 

 Στήριξη του τουριστικού κλάδου με voucher διακοπών σε συνταξιούχους, ανέργους, μισθωτούς. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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 Μείωση ΦΠΑ στο 18%, για όλους τους κλάδους, ενώ για τους κλάδους εστίασης και  Τουρισμού στο 
13% και στο 6% αντίστοιχα, με σκοπό την δημιουργία ρευστότητας στην αγορά, τουλάχιστον για 2 
χρόνια. 

 Πλήρης εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διασύνδεσης όλων των Υπηρεσιών μεταξύ 
τους 

 Δημιουργία ενός μεγάλου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ, για επενδυτικά αναπτυξιακά 
έργα, άμεσα υλοποιήσιμα. 

Δυστυχώς η υγειονομική κρίση είναι σε εξέλιξη και δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε αυτή θα τελειώσει. 

Πρέπει όμως άμεσα να ανακοινωθεί μια Δέσμη Μέτρων, που να αφορά όλους τους επιχειρηματικούς κλά-
δους – να μην αποκλείεται καμία επιχείρηση με άμεση εφαρμογή, για την επόμενη ημέρα, έτσι ώστε να δοθεί 
το μήνυμα της αισιοδοξίας και της δυνατότητας ανάκαμψης της οικονομίας.  

Καλή δύναμη σε όλους.» 

Επιστολή σχετικά με τις εξαίρεση επιχειρήσεων στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, απέστειλε την παρακάτω επιστολή στα αρμόδια υπουργεία, σχετικά με τις εξαι-
ρέσεις επιχειρήσεων στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου: 

«Αξιότιμοι κοι Υπουργοί 

Με τα πρώτα μέτρα ανακούφισης που έχετε εξαγγείλει, τα οποία βρίσκονται στην σωστή κατεύθυνση διά-
σωσης των επιχειρήσεων, δυστυχώς έχουμε εντοπίσει αδικίες, οι οποίες και ελπίζουμε να αποκατασταθούν, 
γιατί δεν διασφαλίζουν δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση. 

Είναι άδικο για τις επιχειρήσεις, ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ, για τους ιδιοκτήτες και εταίρους, με αριθμό εργαζο-
μένων μεγαλύτερο από πέντε (5), η εξαίρεση τους από το βοήθημα των (800 ευρώ). 

Ζητούμε τουλάχιστον να ενταχθούν, όλες οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, βάση του ορισμού που έχει καθορί-
σει η Ε.Ε., Ε2003 (1422), όπου ως πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες, που απασχο-
λούν λιγότερους από (10) δέκα εργαζόμενους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.  

Αυτό ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό με μερική ή εποχική απασχόληση, (όπως εστί-
ασης, τουριστικά καταλύματα και πολλά άλλα), ενώ μπορεί για παράδειγμα να φαίνεται ότι απασχολούν 8 
άτομα, σύμφωνα όμως με τον ορισμό και υπολογισμό σε Ε.Μ.Ε. (που εφαρμόζεται σε όλα τα Ευρωπαϊκά 
προγράμματα), αυτά να  είναι λιγότερα από πέντε(5). 

Θεωρούμε επομένως ότι αδίκως, δεν ωφελούνται οι εταίροι  των νομικών προσώπων και τα φυσικά πρό-
σωπα, με το όριο που έχετε θέση, σε σχέση με αυτό που  προτείνουμε, της εφαρμογής του ορισμού των πολύ 
μικρών  επιχειρήσεων.    

Κύριοι Υπουργοί  

Ένα εξίσου σημαντικό, αλλά και άδικο σημείο, στην πολύ ορθή δράση της «επιστρεπτέας προκαταβολής», 
είναι να εξαιρούνται επιχειρήσεις, που δεν απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο και δυστυχώς να μην 
τύχουν των μέτρων από την εφαρμογή του συστήματος. 
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Να τονίσουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες, πολύ μικρές επιχειρήσεις, με σημαντική οικονομική συμμετοχή στο 
Α.Ε.Π.,  όπου ο ίδιος ο ιδιοκτήτης – αυτοαπασχολούμενος, πασχίζει καθημερινά μόνος του, στην λειτουργία 
και επιβίωση της επιχείρησης του, χωρίς να απασχολεί προσωπικό, σε μια οικογενειακή βάση.  

Και αυτός πλέον έχει ανάγκη ρευστότητας την επόμενη ημέρα και σίγουρα έχει ανάγκη κεφαλαίων για την 
επανεκκίνηση της επιχείρησης του.  

Πρέπει επομένως αυτή την πολύ μεγάλη μάζα επιχειρήσεων, εξίσου να τις προστατεύσετε και να έχουν την 
απαιτούμενη βοήθεια ρευστότητας, αλλιώς θα οδηγηθούν σε δυσκολία λειτουργίας και πιθανόν σε κλείσιμο 
την επόμενη ημέρα, που θα τελειώνουμε με αυτή την υγειονομική κρίση. 

Πιστεύουμε ότι αυτά τα προβλήματα μπορούν να λυθούν από μεριάς σας και πράγματι ο στόχος που έχετε 
θέσει, στο να διατηρηθούν ζωντανές οι επιχειρήσεις και να επαναλειτουργήσουν την επόμενη ημέρα, πράγ-
ματι να επιτευχθεί. 

Είναι εφικτό σε δεύτερο χρόνο να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα προς όφελος των επιχειρήσεων μας. 

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας και θα είμαστε εδώ ενωμένοι, στην προσπάθεια επανεκκίνησης 
και ανάταξης της ελληνικής οικονομίας.» 

Κοινή επιστολή των Επιμελητηρίων ΑΜΘ στον Περιφερειάρχη κ. Μέτιο 

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο της ΑΜΘ απέστειλε επιστολή στον Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρή-
στο Μέτιο αιτούμενο την πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Πε-
ριφέρειας. 

«Κύριε Περιφερειάρχη,  

Η κρίση που αντιμετωπίζει η επιχειρηματική – επαγγελματική κοινότητα της Περιφέρειάς μας, είναι πρωτο-
φανής ενώ το οικονομικό μέλλον είναι αχαρτογράφητο. Οι συνέπειες της πανδημίας στην τοπική οικονομία 
και κοινωνία απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, σοβαρότητα και αλληλεγγύη. Οι παραγωγικές δυνάμεις του τό-
που μας αλλά και οι υγιείς επιχειρήσεις πρέπει να διατηρηθούν ζωντανές γιατί αυτό σημαίνει προστασία των 
θέσεων εργασίας και της κοινωνικής συνοχής.  

Στο πλαίσιο αυτό, τις τελευταίες ημέρες, σε πολλές Περιφέρειες της χώρας μας γίνονται συναντήσεις με τους 
παραγωγικούς – κοινωνικοοικονομικούς φορείς και τα κατά τόπους Επιμελητήρια, προκειμένου να υπάρξει 
ενημέρωση και χάραξη στρατηγικής για την επόμενη μέρα, για δράσεις και προγράμματα που θα απαιτηθούν 
για την άρση των αρνητικών συνεπειών της παρούσας κρίσης.  

Η Περιφέρειά Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα πρέπει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων 
για την προστασία του εμπορίου στην περιοχή μας, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των Επιμελητηρίων της Α.Μ.-Θ. μέσα από μια συνεχή και καλλίτερη συ-
νεργασία με τις δομές της Περιφέρειας. 

Θεωρούμε ότι, όπως ήδη έχουν πράξει οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας και 
Κεντρικής Μακεδονίας θα πρέπει άμεσα να πραγματοποιήσετε τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους των Ε-
πιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ώστε να υπάρξει οργάνωση, κοινός προγραμματισμός 
και σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των δραματικών συνεπειών που θα αφήσει πίσω της η υγειονομική 
κρίση.» 
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Επιστολή στα αρμόδια υπουργεία για τις διαδικασίες αδειών δόμησης 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, απέστειλε την παρακάτω επιστολή στα αρμόδια υπουργεία, καθώς και στους βου-
λευτές της Π.Ε. Καβάλας, σχετικά με τις διαδικασίες αδειών δόμησης: 

«Αξιότιμοι κ. Υπουργοί, 

Δυστυχώς τις ημέρες αυτές βιώνουμε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση, η οποία όμως εξελίσσεται και σε 
μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Πλέον των πολύ θετικών μέτρων ανακούφισης που έχει ανακοινώσει η 
Κυβέρνηση, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να δούμε και μέτρα για την επόμενη ημέρα, που θα βοηθήσουν 
την οικονομία και την κοινωνία μας.  

Είναι πολύ θετικό ότι πλέον οι περισσότερες Υπηρεσίες προσαρμόζονται στην ψηφιακή εποχή, και σε αυτήν 
τη βάση θα πρέπει να κινούνται και οι Υπηρεσίες Πολεοδομίας. 

Σας θέτουμε ένα θέμα που μας ταλαιπωρεί και σχετίζεται με την ταχύτητα έκδοσης αδειών δόμησης και σας 
προτείνουμε σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία, προκειμένου να ελαττωθούν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών 
δόμησης, πλέον των αδειών δόμησης κατηγορίας 3 που ολοκληρώνονται με ηλεκτρονικές διαδικασίες, θα 
πρέπει και οι κατηγορίες 1 και 2 που αφορούν ειδικά κτίρια, όπως βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, που εκδίδονται 
σήμερα, από τα πολεοδομικά γραφεία των δήμων, να μπορούν και αυτές να εκδίδονται τάχιστα και χωρίς 
χρονοβόρες διαδικασίες και με ηλεκτρονικό τρόπο.  

Σήμερα όπως γίνεται αντιληπτό με όλες τις απαγορεύσεις, προφυλάξεις, τον φόβο, και την διαγνωσμένη μη 
επάρκεια προσωπικού, επαυξημένη και από τις ειδικές άδειες που λογικά και νόμιμα έχουν λάβει οι εργαζό-
μενοι των πολεοδομικών γραφείων, οι εργασίες έκδοσης αδειών δόμησης, να καθυστερούν ακόμη περισσό-
τερο και όπως γίνεται αντιληπτό από εκεί που ο χρόνος ραντεβού (για έλεγχο) ήταν 8 μήνες λόγο φόρτου 
εργασίας και συσσώρευσης υποθέσεων, να αυξάνεται όλο και περισσότερο και δυστυχώς θα φτάσει σε ση-
μείο να ξεπερνάει και κάποια χρόνια.   

Μετά την λήξη της υγειονομικής κρίσης εκτιμώντας ότι θα επανέλθει και η κανονικότητα στη ζωή μας, η οι-
κονομία πρέπει να επανεκκινηθεί με γρήγορους ρυθμούς και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, που δυ-
στυχώς είναι τροχοπέδη στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και απορρόφησης κοινοτικών προγραμμάτων 
και χρηματοδοτήσεων.  

Είναι μοναδική ευκαιρία πλέον, για πλήρη εκσυγχρονισμό και άρση εμποδίων, προκειμένου να αποσυμφο-
ρηθεί η ήδη κακή κατάσταση, που βιώνουμε στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, προτείνουμε επομένως την πλήρη ηλεκτρονική διαδικασία για όλες τις κατηγορίες 
αδειών δόμησης (1,2 και 3), καθώς και όλες οι γνωμοδοτικές Επιτροπές και Υπηρεσίες που μεσολαβούν για 
την έκδοση αδειών δόμησης να γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. 

Παρακαλούμε όπως δείτε θετικά την πρότασή μας, και ευχόμαστε καλή δύναμη στο δύσκολο έργο που επι-
τελείτε.  

Η πρόταση κατατίθεται σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικών Επαγγελμάτων της Ομοσπονδίας Ε.Β.Ε. Καβά-
λας.» 
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Προτάσεις  στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων για έξοδο από την κρίση 

Το Επιμελητήριο Καβάλας απέστειλε στην Enterprise Greece την παρακάτω επιστολή όπου παρουσιάζονται 
προτάσεις στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων για την έξοδο από την κρίση: 

«Η εξωστρέφεια των τοπικών μας επιχειρήσεων θα πρέπει να παραμείνει μοχλός ανάπτυξης, που θα συμβά-
λει καθοριστικά στην βελτίωση της οικονομίας, στο πλαίσιο της πρωτοφανούς πανδημίας, που αντιμετωπί-
ζουμε σήμερα. 

 Στόχος των νέων μέτρων στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, θα είναι η αξιοποίηση των παραδοσιακών 
εξαγωγικών προϊόντων, η δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνι-
στικότητας και η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης 

Προτείνουμε, νέα μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις  

 Νέος σχεδιασμός μέτρων χρηματοδότησης, επιδότηση εξαγωγών 

 Νέα προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, για την διείσδυση σε νέες δυναμικές αγορές,  προ-
ώθησης και προβολής των προϊόντων (παραδοσιακών –καινοτόμων)  

 Στήριξη της απασχόλησης με επιδότηση του εργατικού κόστους μισθοδοσίας και ασφαλιστικών ει-
σφορών 

 Ενεργοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με υψηλό ποσοστό επιδότησης για συμμετοχή σε εκθέσεις (τύ-
που ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΈΞΩ), εσωτερικού – εξωτερικού και συμμετοχής σε επιχειρηματικές συναντήσεις, Β2Β 

 Πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα με χαμηλότερο κόστος δανεισμού 

 Μείωση γραφειοκρατίας, απλοποίηση των διαδικασιών λήψης τελωνειακών πιστοποιητικών, σε 
κάθε εξαγωγική επιχείρηση για τον άμεσο συμψηφισμό κάθε είδους πιστωτικών/χρεωστικών φόρων, 
τελών, δασμών, κτλ., ΦΠΑ  

 Απλουστεύσεις και διευκολύνσεις στις συνεπείς εξαγωγικές επιχειρήσεις (π.χ. ευνοϊκότερο χρονοδιά-
γραμμα πληρωμής/επιστροφής φόρων) 

 Αναμόρφωση των μηχανισμών στήριξης, ιδιαίτερη συνεργασία με τα Γραφεία των εμπορικών ακο-
λούθων, επιτόπιες έρευνες αγορών  

 Πρόγραμμα εκπαίδευσης των επιχειρήσεων για της εξαγωγικές διαδικασίες, και τις παρεχόμενες α-
σφαλιστικές υπηρεσίες  

 Πρόσβασης ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές, με την ολοκλήρωση διμερών εμπο-
ρικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊό-
ντα.» 

Συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας σε τηλεδιάσκεψη με την Το-
μεάρχη Τουρισμού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό 

Τηλεδιάσκεψη με Φορείς Τουρισμού της Κα-
βάλας είχε την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 
η Τομεάρχης Τουρισμού της Κοινοβουλευτι-
κής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπού-
λου σε συνέχεια των επαφών με ανθρώπους 
του τουριστικού κλάδου που πλήττονται από 
τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού. 

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε η βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ Τάνια Ελευθεριάδου, ο Συντονιστής Νο-
μαρχιακής ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας Θόδωρος Μπόνος, ο τ. βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας Κώστας Μορφίδης, ο πρό-
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εδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκος Δέμπας, ο πρόεδρος των Ξενοδό-
χων της Θάσου Πάρις Παρασχούδης, ο πρόεδρος των Ξενοδόχων της Καβάλας Αντώνης Μιτζάλης, ο πρόεδρος 
Ενοικιαζόμενων Δωματίων Θάσου Γιάννης Μαρκιανός, το μέλος του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας 
και ιδιοκτήτης Τουριστικού Πρακτορείου Π. Κουτσόγλου, οι τουριστικοί πράκτορες Κ. Φραγκιόγλου και Α. 
Μπίλιας και ο συντονιστής του Τμήματος Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Π. Αρανίτης. 

Τηλεδιάσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας και θεσμικούς φορείς για την αποτί-
μηση των ζημιών της πανδημίας και ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

Στο πλαίσιο της στήριξης της περιφερειακής οι-
κονομίας, μετά την προγραμματιζόμενη στα-
διακή άρση των μέτρων που έχουν επιβληθεί 
λόγω της πανδημίας του COVID-19, πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου σύσκεψη, 
μέσω τηλεδιάσκεψης, μεταξύ του Αντιπεριφε-
ρειάρχη Καβάλας και των θεσμικών φορέων της 
Π. Ε. Καβάλας με αντικείμενο την αποτίμηση της 
υφιστάμενης κατάστασης, την ενδυνάμωση της 
συνεργασίας και την ιεράρχηση όλων των προτε-
ραιοτήτων της περιόδου, κυρίως με το βλέμμα 
στραμμένο στην επόμενη μέρα. Αφού έγινε μια 
αποτίμηση της παρούσας κατάστασης, οι θεσμι-
κοί φορείς κατέθεσαν προτάσεις για την επανεκ-
κίνηση της τοπικής οικονομίας και την σταδιακή 
μετάβαση στην ομαλότητα.  

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Από-
στολος Παυλίδης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Καβάλας κ. Θεόδωρος Χατζη-
χρήστου, η Αντιπρόεδρος του 2ου Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου κ. Μαρία Δαλ-
κίτση, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ελευθερούπολης κ. Φώτης Τουφεξής, ο Γενικός Γραμματέας του 
Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας κ. Ιωάννης Κελγιώργης, η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χρυσούπολης 
κα. Ευαγγελία Καχέλου και ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ ΑΜ κ. Ζαφείρης Μυστακίδης.  

Προσφορά σε μάσκες και ιατρικό υλικό στο Νοσοκομείο Καβάλας  

Το Επιμελητήριο Καβάλας, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της 
κοινωνικής ευθύνης,  προσέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας 
μάσκες, ιατρικό υλικό και αντισηπτικά, προκειμένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία που έχει ξε-
σπάσει στην χώρα μας και για να ενισχύσει το έργο των γιατρών και 
των νοσηλευτών του νοσοκομείου. Η διαθεσιμότητα υγειονομικού 
υλικού εξακολουθεί να υπόκειται σε ελλείψεις και περιορισμούς 
και για τον λόγο αυτόν το Επιμελητήριο Καβάλας στέκεται αρωγός 
στις προσπάθειες των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή αυτής της μάχης με την πανδημία. 

Το υλικό παρέλαβε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Κλειτσιώτης και η πρόεδρος του 
Σωματείου Εργαζομένων Γεν. Νοσοκομείου Καβάλας κ. Αικατερίνη Πετράκη.  Το Επιμελητήριο εκπροσώπη-
σαν ο Πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας και το μέλος του ΔΣ κ. Κίμωνας Παπαδόπουλος. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Προσφορά ιατρικού υλικού στο Αστυνομικό Τμήμα Χρυσούπολης  

Το Επιμελητήριο Καβάλας προσέφερε στο αστυνομικό 
τμήμα Καβάλας και  Χρυσούπολης, στο πλαίσιο της πρόλη-
ψης εξάπλωσης του κορονοϊού, μάσκες και αντισηπτικά χε-
ριών. Το υλικό στο αστυνομικό τμήμα Καβάλας παρέδωσε, 
στον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Ιωάννη Καραμανλή, ο πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου κ. Μάρκος Δέμπας ενώ στο αστυ-
νομικό τμήμα Χρυσούπολης, στον Διοικητή κ. Παναγιώτη 
Παπαδόπουλο, η κα. Αικατερίνη Νούση, μέλος του ΔΣ του 
Επιμελητηρίου. 

 Ο Διοικητής του Αστυ-
νομικού Τμήματος Χρυ-
σούπολης απέστειλε στο Επιμελητήριο την παρακάτω ευχαριστήρια επι-
στολή: «Ο Διοικητής και  το Προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Νέ-
στου Καβάλας εκφράζουν τις ευκρινείς και θερμές ευχαριστίες τους προς 
το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠIΜEΛHTHPIO ΚΑΒΑΛΑΣ για την ευγενική άμεση και ανι-
διοτελή χειρονομία του να προσφέρει στην Υπηρεσία μας υγειονομικό υ-
λικό (200 μάσκες προσώπου και 7,5 lit. αντισηπτικό χεριών 

Η ευγενική αυτή χειρονομία αποτελεί πολύτιμο προληπτικό μέτρο αντιμε-
τώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COY1D-
19 και της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, τόσο του Προσωπικού της Υ-
πηρεσίας μας, όσο και των προσερχομένων πολιτών και αποτελεί πολύ-
τιμο ηθικό στήριγμα στις προσπάθειες μας, ώστε να συνεχίσουμε να επι-

τελούμε με αμέριστο ενδιαφέρον και ζήλο το αστυνομικό μας έργο για τη διασφάλιση ίου αγαθού της δημο-
σίας υγείας και ασφάλειας.» 

Σεμινάρια 

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

Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 

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

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού 
ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επι-
μορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλ-
ληλα προσόντα. 

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

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

Β’ Κατηγορίας: για όσους πληρούν τις  απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών και δω-
ρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας, με πληρωμένες τις συνδρομές  του τρέχοντος έτους και του 
ΓΕΜΗ, 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, 
ενώ έχει κόστος 50€ για τα μη μέλη.  

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

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

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

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων-Νέες προδια-
γραφές 

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

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

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

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

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

Κόστος συμμετοχής για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά για το τρέχον έτος είναι  

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

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

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

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

Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 
 

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμε-
νων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19 

Ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχει-
ρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών. Το παρόν μέτρο θα συμπεριληφθεί στον 
κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31/12/2020, στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρί-
θηκαν βάσει της 19-3-2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο για 
τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Περίοδος υποβολής: από 15/4/2020 έως 30/6/2020 (ώρα 17:00) 

 
Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περίοδος υποβολής: 5/3/2020 – 23/06/2020 

 

Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4799
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4692
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Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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

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

θνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

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

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

Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερεια-
κής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

Υλοποίηση ενισχύσεων για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρα-
τηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περίοδος υποβολής: από 18/2/2020 έως 16/06/2020 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

Υλοποίηση ενισχύσεων για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περίοδος υποβολής: 18/2/2020 – 14/07/2020 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3535
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4350
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4670
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4671


15 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του μέσω Help Desk για τις επιπτώσεις 
του κορωνοϊού στην επιχειρηματικότητα 

Το Επιμελητήριο Καβάλας από την πρώτη στιγμή που η εξάπλωση της πανδημίας του ιού Covid-19 έγινε αι-
σθητή στην Ελλάδα, βρίσκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων ενημερώνοντας καθημερινά τα μέλη του για τα 
μέτρα και τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την στήριξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Αντι-
λαμβανόμενοι την ανάγκη όλων των επαγγελματιών για έγκυρη και άμεση ενημέρωση, σχετικά με τα νέα 
δεδομένα που προκύπτουν στο οικονομικό και επιχειρηματικό πεδίο, σε συνεργασία με τον Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Αθηνών, μέσω ειδικού Helpdesk παρέχει σε καθημερινή βάση, βοήθεια και καθοδήγηση σε 
επιχειρηματίες και εργαζομένους.  

Ειδικότερα μέσω του ειδικού banner που έχει αναρτηθεί στην σελίδα www.kcci.gr οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να υποβάλλουν άμεσα την ερώτησή τους,  για τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην επιχειρηματικότητα 
και οι ειδικοί του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών  θα την απαντήσουν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  
να στείλουν το ερώτημά τους στο eidkoi@eea.gr.  

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

Άνοιξε η πλατφόρμα «myBusinessSupport» για την επιστρεπτέα προκαταβολή 

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα "myBusinessSupport" της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την 
υποβολή των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 500 εργαζόμενους προκειμένου να λάβουν 
την ενίσχυση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ για το μήνα Απρίλιο. Το ύψος 
της ενίσχυσης θα μπορεί να ανέλθει κατά ανώτατο όρια στα 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Χαρακτηρίζεται 
ως επιστρεπτέα γιατί είτε εις ολόκληρόν είτε μερικώς (εξαρτάται από την βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα 
επιστραφεί στο κράτος, μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο. 

Αναπροσαρμογή των ποσών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης 
των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών  

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: 

α) τα άρθρα 2 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, β) τον ν. 4583/2018 «Κατάργηση των 
διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφα-
λιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 212), ιδίως τα άρθρα 19 και 21 παρ. 1 και 5 αυτού, γ) τον 
κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντα Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1935 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Μαΐου για την 
τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1997 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την προσαρμογή των βασικών ποσών σε ευρώ για την ασφάλιση επαγγελ-
ματικής αστικής ευθύνης και τη χρηματοοικονομική ικανότητα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών δια-
μεσολαβητών, που βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (Ε.Α.Α.Ε.Σ.), 

δ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 38/01.04.2014 «Αναπροσαρμογή των ποσών 
υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών» (ΦΕΚ Β’ 
1340), ε) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.kcci.gr/
mailto:eidkoi@eea.gr
mailto:info@chamberofkavala.gr
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Άρθρο 1 

Αναπροσαρμογή των ποσών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής 
αστικής ευθύνης των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 

Τα προβλεπόμενα στην περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4583/2018 όρια του ασφαλιστηρίου υποχρε-
ωτικής ασφάλισης της αστικής ευθύνης των κατ’ άρθρο 19 παρ. 3 περ. α και β του ν. 4583/2018 (αντ)ασφα-
λιστικών διαμεσολαβητών ορίζονται ως ακολούθως: 

- ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα Ευρώ (€1.300.380,00) ανά 
απαίτηση και 

- ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εικοσιτεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα Ευρώ 
(€1.924.560,00) συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις. 

Άρθρο 2 

Αναθεώρηση μέγιστου επιτρεπόμενου ποσού απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής 
αστικής ευθύνης των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 

Το προβλεπόμενο στο τελευταίο εδάφιο της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4583/2018 μέγιστο ποσό 
απαλλαγής του ασφαλιστή από την ασφαλιστική κάλυψη, όπως αυτή αναπροσαρμόζεται κατά ποσά στο άρ-
θρο 1 της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δεκαεννιά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα Ευρώ 
(€19.510,00). 

Άρθρο 3 

Τελικές Διατάξεις 

 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 38/01.04.2014 
(ΦΕΚ Β’ 1340). 

 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 12 Ιουνίου 2020. 

 Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ενημέρωση για Έλληνες εξαγωγείς λόγω του COVID-19 από την Enterprise Greece 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι η Enterprise Greece σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τα 
Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, επιθυμώντας να συμβάλλει στην άμβλυνση των συνεπειών 
της πανδημίας στην εγχώρια οικονομία και στην ενημέρωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων για τις εξελίξεις 
σε αγορές ενδιαφέροντος, συλλέγει και παρέχει στους ενδιαφερόμενους σταθερή και έγκυρη ροή πληροφο-
ριών. 

 Οι διαθέσιμες πληροφορίες αφορούν σε:  

-Ταξιδιωτικούς Περιορισμούς (είσοδος-έξοδος επισκεπτών, ημέρες καραντίνας, ακυρώσεις πτήσεων 
από/προς συγκεκριμένη χώρα-περιοχή). 

-Εμπορικούς Περιορισμούς (απαγόρευση σε εισαγωγές-εξαγωγές προϊόντων). 

-Πληροφορίες για ελλείψεις / Ζήτηση συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων. 

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


17 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

-Γενική Ενημέρωση για τα προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία στο διεθνές εμπόριο και στην επιχειρη-
ματικότητα. 

 Στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.enterprisegreece.gov.gr/covid-19-map, ο Έλληνας 
εξαγωγέας μπορεί να λαμβάνει πληροφόρηση είτε μέσω του διαδραστικού χάρτη, κλικάροντας πάνω στην 
χώρα που τον ενδιαφέρει ή από την λίστα που υπάρχει κάτω από τον χάρτη. Επιπλέον, υπάρχει σταθερή ροή 
γενικότερων οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με το θέμα από διάφορες πηγές. Σημειώ-
νουμε ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες εμπλουτίζονται και επικαιροποιούνται συνεχώς. 

Τα μέτρα στήριξης που προβλέπονται για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση 

 Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών 
εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση 
εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή. 

 Επιπλέον, στους εργαζόμενους-μισθωτούς, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή 
αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Απριλίου προς την 
φορολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. 

 Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 
αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απα-
σχολούν έως 5 άτομα. Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελμα-
τικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου. 

 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, παρέχεται δυνατότητα αναστολής κα-
ταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες 
είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την 
φορολογική διοίκηση πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν κα-
ταβληθούν εμπρόθεσμα. 

 Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο εν λόγω πλαίσιο, έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν την καταβολή 
του δώρου Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Για τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε προσωρινή 
αναστολή σύμβασης εργασίας, το ποσοστό του δώρου που αντιστοιχεί στις ημέρες που ο εργαζόμε-
νος βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής του, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό. 

 Ασφαλιστικές εισφορές (πρώην ΤΕΒΕ) μπορούν να καταβληθούν σε 4 δόσεις με πρώτη δόση έως 
30/09/2020. Όποιος εξοφλήσει τις έως άνω ασφαλιστικές εισφορές (πρώην ΤΕΒΕ) έως 10/04/2020 
τους παρέχεται έκπτωση 25%. 

 Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών υπαλλήλων ( ΙΚΑ ) μηνός Μαρτίου έως τις 
31/10/2020. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων 
(Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ.-Κ.Υ.ΕΠΙΧ) κ. Ιωάννη Κούτρα και στο Επιμελητήριο Καβάλας τηλ: 2510-222212.  

Παράταση προθεσμιών ειδικού μητρώου ασφαλιστικών συμβούλων 

To Επιμελητήριο  Καβάλας σας ενημερώνει ότι, μέχρι τις 30/6/2020, παρατείνεται η προθεσμία για την υπο-
βολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη διατήρηση της εγγραφής των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβη-

τών, στο ειδικό μητρώο των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α/30-03-20).  

Ειδικά για τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών βεβαιώσεων παρακολούθησης εντός τους πρώτου 
τριμήνου του έτους 2020, η ετήσια επαγγελματική εκπαίδευση του άρθρου 20 του Ν. 4583/2018, μπορεί κατ’ 
εξαίρεση να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.enterprisegreece.gov.gr/covid-19-map
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Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων 
(Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ.-Κ.Υ.ΕΠΙΧ) κ. Ιωάννη Κούτρα και στο Επιμελητήριο Καβάλας τηλ: 2510-222212.  

Επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για εργαζόμενους 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) οργανώνει και  βρίσκεται σε 
εξέλιξη η διαδικασία αιτήσεων εργαζομένων, σε όλους τους κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας, για συμμε-
τοχή τους σε επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτιση.  

Συγκεκριμένα, ο ΣΒΕ έχει αναλάβει ως δικαιούχος από το Υπουργείο Ανάπτυξης την υλοποίηση της πράξης 
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης του αλου-
μινίου». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.  

Στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν 2 διαφορετικά προγράμματα κατάρτισης, και συγκεκριμένα: 

1. Σεμινάριο κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων για στελέχη εξαγωγικού εμπορίου για τον κλάδο 
του αλουμινίου, και, 

2. Σεμινάριο κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων αλουμινοκατασκευαστών. 

Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 80 και 70 ωρών αντίστοιχα.  

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 5€ ανά ώρα κατάρτισης και είναι μικτό ποσό. 

Το πρόγραμμα είναι ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.  

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής, έχουν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρ-
τήτως του κλάδου ή του είδους της επιχείρησης όπου απασχολούνται, και είναι: α) Είτε πλήρους απασχό-
λησης, β) Είτε εποχικά εργαζόμενοι, γ) Είτε μερικής απασχόλησης,  

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://katartisialuminio.gr/ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 4 Μαΐου 2020 

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

Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων & συνεταιρισμών  2020-2021 

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρημα-
τοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, διε-
νεργεί για έκτη συνεχή χρονιά πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που δραστηριοποιού-
νται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών και επιχειρηματική 
καθοδήγηση (mentoring).  

Ο κάθε ωφελούμενος δύναται να λάβει δωρεά παραγωγικού εξοπλισμού/ υπηρεσιών συνολικής αξίας 
έως 10.000 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και επιπλέον επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring). Επιχει-
ρήσεις και συνεταιρισμοί που έχουν ήδη ωφεληθεί από το ίδιο Πρόγραμμα σε προηγούμενα έτη, μπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση μόνο για πιστοποιήσεις (όπως, θέματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφί-
μων).  

Πληροφορίες και ανακοινώσεις: στην ιστοσελίδα του οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ www.mkoapostoli.gr στην ενό-
τητα «Η Δράση μας», στην υποενότητα «Προγράμματα» με τον τίτλο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων 
και Συνεταιρισμών». 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://katartisialuminio.gr/
http://www.mkoapostoli.gr/
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Τουρισμός: Με υγειονομικό διαβατήριο φέτος στην Ελλάδα οι τουρίστες 

Την ώρα που οι υγειονομικές αρχές της χώρας δίνουν τις πρώτες ελπίδες για σταδιακή επιστροφή στην κα-
νονικότητα, οι φορείς του τουρισμού είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι για τις επιπτώσεις στη βαριά βιομηχανία της 
χώρας. Με δεδομένο ότι η αθρόα έλευση επισκεπτών από το εξωτερικό θεωρείται επικίνδυνη, οι ειδικοί 
προειδοποιούν για μετακινήσεις υπό αυστηρούς κανόνες και εξονυχιστικούς ελέγχους. Όπως αποκάλυψε ο 
υπουργός Τουρισμός, Χάρης Θεοχάρης οι τουρίστες στην Ελλάδα θα έρχονται με «υγειονομικό διαβατήριο». 
Το μεγάλο ωστόσο στοίχημα της εξέλιξης της τουριστικής χρονιάς είναι η ασφαλής είσοδος και έξοδος των 
επισκεπτών μας στην Ελλάδα και για το λόγο αυτό προωθείται το «υγειονομικό διαβατήριο», όπως ανάφερε 
ο υπουργός Τουρισμού προκειμένου να περιγράψει μια μεθοδολογία «ασφαλούς εισόδου». Προς την κατεύ-
θυνση αυτή ο κ. Θεοχάρης ανάφερε, ότι γίνεται διαβούλευση στην ΕΕ προκειμένου σε κάθε ευρωπαίο πολίτη 
που θα θέλει να ταξιδεύσει, να του γίνεται ένα αξιόπιστο τεστ για την ανίχνευση του κοροναϊού. Μάλιστα 
εξήγησε ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται στη χώρα εκκίνησης των διακοπών. Αν για παράδειγμα πρόκειται για 
έναν Γερμανό επισκέπτη, αυτό το τεστ θα γίνεται στην Γερμανία προτού έλθει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τον 
πρώτο λόγο στο μέτωπο των τεστ θα έχει ο ΕΟΔΥ, όπως αναφέρθηκε. Ο κ. Θεοχάρης ανάφερε ότι ο ίδιος 
βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους μεγάλους διοργανωτές ταξιδίων (Tour Operators) του εξωτερικού, 
οι οποίο εκφράζουν το έντονο ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα και περιμένουν πως θα ξεδιπλωθούν τα μέτρα 
υγειονομικής προστασίας σε ξενοδοχεία κλπ. Τέλος στο μέτωπο του εγχώριου τουρισμού επισήμανε ότι έχει 
εισηγηθεί στο οικονομικό επιτελείο κίνητρα για ενίσχυση του. 

Άνοιξε η εφαρμογή του TAXISNET για τις φορολογικές δηλώσεις 

Άνοιξε η εφαρμογή του Taxisnet για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα 
του 2019. Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου. 

Επίδομα 800 ευρώ σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που απασχολούν έως 20 άτομα 

Αυξάνονται οι δικαιούχων των 800 ευρώ με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικο-
νομικών.   Συγκεκριμένα η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί και σε ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρή-
σεων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και σε 
επιχειρήσεις με τη μορφή ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και IKE, οι οποίες δεν απασχολούν ή απασχολούν μέχρι και είκοσι 
εργαζομένους, έναντι πέντε που προβλέπεται σήμερα.  

Επίσης με άλλη διάταξη παρατείνεται έως και 25 Ιουνίου 2020 και έως και 25 Ιουλίου 2020 αντίστοιχα, η 
είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, του ΦΠΑ και των λοιπών επιβαρύν-
σεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, που 
εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον μήνα Μάρτιο και τον μήνα Απρίλιο του 2020.    

Τέλος δίνεται η δυνατότητα κάλυψης των προκηρυσσόμενων προς μετάταξη οργανικών θέσεων μόνιμου 
προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρό-
νου, στην περίπτωση της μη πλήρωσής τους από μόνιμους υπαλλήλους.  

ΑΑΔΕ: Επισπεύδεται η διαδικασία αίτησης για την επιστροφή φόρου 

Στην περαιτέρω επίσπευση της διαδικασίας αίτησης των επιστροφών φόρου, για τη δραστική μείωση των 
επισκέψεων στις ΔΟΥ, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (AAΔΕ). 

Με οδηγίες, που απέστειλε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δίνεται η δυνατότητα σε πολίτες και 
επιχειρήσεις να αποστέλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω e-mail. Η διαδι-
κασία είναι απλή για μπορείτε να την δείτε στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.aade.gr/
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Ξεκινάει η πιλοτική λειτουργία της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» 

Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία της νέας διαδικασίας απονομής κύριας σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» στον Ηλεκτρονικό 
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ως αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της χειρό-
γραφης διαδικασίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου εργασίας και κοινωνικών υποθέ-
σεων. 

Στο πλαίσιο αυτής της πιλοτικής λειτουργίας εντάσσονται δύο μεγάλες κατηγορίες αποφάσεων συνταξιοδό-
τησης: 

α) Οι αποφάσεις μεταβίβασης κύριων συντάξεων, λόγω θανάτου, για τους ασφαλισμένους όλων των τέως 
ταμείων. 

β) Οι αποφάσεις συντάξεων γήρατος τέως ΟΓΑ χωρίς διαδοχική ασφάλιση. 

Οι κατηγορίες αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των αποφάσεων συνταξιοδότησης που εκδόθηκαν 
το 2019 και, ειδικότερα, η πρώτη 34.268 αποφάσεις και η δεύτερη περίπου 12.000 αποφάσεις. Συνολικά, οι 
δύο κατηγορίες ξεπερνούν τις 46.000 αποφάσεις επί συνόλου 114.305 αποφάσεων συνταξιοδότησης που 
εκδόθηκαν το 2019. 

Η πιλοτική λειτουργία υποστηρίζει αυτοματοποιημένα τα 4 από 5 τα στάδια της πλήρους ψηφιακά αυτομα-
τοποιημένης διαδικασίας ειδικότερα: 

1. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Σε εφαρμογή του νόμου 4670/2020, που ψηφίστηκε πρόσφατα, 
καθίσταται πλέον υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συνταξιοδότησης για όλους 
τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, εντάσσοντας για πρώτη φορά στην ηλεκτρονική διαδικασία τους 
ασφαλισμένους του Δημοσίου και τους αγρότες του τ. ΟΓΑ. 

2. Ψηφιακή αναζήτηση των απαιτούμενων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών από το μητρώο 
Πολιτών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ (Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης). 

3. Θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης. 
4. Υπολογισμός του πληρωτέου ποσού της σύνταξης. 

Το τελικό πέμπτο στάδιο, αυτό της έκδοσης της απόφασης, θα εκτελείται κατά τους επόμενους δύο περίπου 
μήνες της πιλοτικής λειτουργίας, αφού πρώτα επιβεβαιωθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ τα 
στοιχεία της απόφασης. 

Στην πλήρη λειτουργία της, από τον Ιούνιο του 2020, η νέα ψηφιακή διαδικασία απονομής σύνταξης προβλέ-
πεται να λειτουργεί ως ηλεκτρονική υπηρεσία επιπέδου 4, με την έκδοση της απόφασης να ολοκληρώνεται 
δευτερόλεπτα, μετά την υποβολή του αιτήματος από το συνταξιούχο. 

Από σήμερα, οι ασφαλισμένοι υποβάλλουν την αίτησή τους στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του συστήμα-
τος «ΑΤΛΑΣ», επιλέγοντας από το διαδικτυακό τόπο gov.gr, στην ενότητα Εργασία-Ασφάλιση, την επιλογή 
«Αίτηση Συνταξιοδότησης» ή, αντίστοιχα, στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr, μενού «Συ-
νταξιούχοι», επιλογή «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης»). Στη συνέχεια, εισέρχο-
νται στην πλατφόρμα με χρήση των κωδικών τους στο Taxisnet και επιλέγουν την κατηγορία (Κύρια Σύνταξη 
Γήρατος, Κύρια Σύνταξη Αναπηρίας, Μεταβίβαση Κύριας Σύνταξης, λόγω Θανάτου, Κύρια Σύνταξη Θανάτου 
Ασφαλισμένου) για την οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Η ανάπτυξη της πλατφόρμας χρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημοσίου Το-
μέα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και, μέχρι τέλους του έτους, θα ενταχθούν και οι υπόλοιπες κατηγορίες κύριας σύ-
νταξης. 

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική χορήγηση κλειδαρίθμου και για επανεγγραφή στο TAXISnet 

Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή ηλεκτρονικής χορήγησης κλειδαρίθμου και για επανεγγραφή στο TAXISnet 
όπως ανακοινώθηκε από την ΑΑΔΕ. Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές οδηγίες πατώντας εδώ 

Έως τις 13 Μαΐου η δήλωση υγειονομικών και άλλων αποθεμάτων στην ειδική πλατ-
φόρμα του Υπ. Ανάπτυξης 

Έως τις 13 Μαΐου 2020 είναι υποχρεωμένες όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις που παράγουν, εμπορεύονται, 
διακινούν και πωλούν στη λιανική χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη, τεστ ανίχνευσης 
κορωνοϊού, αιγοπρόβειο κρέας και αυγά να δηλώσουν τα αποθέματά τους στην ειδική πλατφόρμα του υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόσφατη απόφαση του υπ. Ανάπτυξης ‘Άδωνι Γεωργιάδη, στο 
πλαίσιο εξειδίκευσης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης (ΦΕΚ B’ 1481/17.04.2020), αποσκοπεί στην αποφυγή 
φαινομένων αισχροκέρδειας και ανάλογα με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πανδημία, μπορεί να παρα-
ταθεί και μετά τις 13 Μαΐου 2020. Σύμφωνα με την απόφαση, οι επιχειρήσεις γνωστοποιούν τα αποθέματα 
τρεις φορές την εβδομάδα, πλην των σούπερ μάρκετ, τα οποία για τα αντισηπτικά υποχρεούνται να υποβάλ-

λουν δήλωση καθημερινά. 

Ξεκινάει στις 23 Απριλίου η ηλεκτρονική διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομι-
κής ενίσχυσης 400 ευρώ σε 168.000 μακροχρόνια ανέργους. 

Από την Πέμπτη 23 Απριλίου, ξεκινάει η διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ 
σε μακροχρόνια ανέργους, στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων για την άμεση και αποτελεσματική στήριξη 
των ανέργων. 

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που απόκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου, δηλαδή 
ξεπέρασαν τους 12 μήνες συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας, κατά το διάστημα από την 1 Απριλίου 2019 έως 
και τις 16 Απριλίου 2020, παραμένουν άνεργοι έως και τις 16 Απριλίου 2020 (ημερομηνία δημοσίευσης της 
ΚΥΑ) και δεν έλαβαν το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας. Περισσότεροι από 168.000 άνεργοι, σχεδόν το 1/3 
του συνόλου των μακροχρόνια ανέργων, πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

Η αυτόματη καταβολή των 400 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα γίνεται μετά την 
επιβεβαίωση ή την καταχώριση των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) των δικαιούχων που θα ολο-
κληρωθεί στις 3 Μαΐου: 

 Οι περίπου 90.000 δικαιούχοι που έχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα 
στον ΟΑΕΔ από προηγούμενες συναλλαγές (όπως επιδοτήσεις, παροχές, βοηθήματα, συμμετοχή σε 
προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, κλπ.), θα μπορούν είτε να επιβεβαιώσουν το ΙΒΑΝ είτε να κα-
ταχωρίσουν νέο ΙΒΑΝ μέχρι και την Κυριακή 3 Μαΐου. Εάν δεν προβούν σε καμία ενέργεια, τα 400 
ευρώ θα καταβληθούν μετά τις 3 Μαΐου στο ΙΒΑΝ που είναι ήδη καταχωρισμένο στον ΟΑΕΔ.  

 Οι περίπου 78.000 δικαιούχοι που ΔΕΝ έχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρι-
σμένα στον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους μέχρι και την Κυριακή 3 Μαΐου. Εάν 
δεν προβούν σε καμία ενέργεια, τα 400 ευρώ δεν μπορούν να καταβληθούν. 

Οι δικαιούχοι, δηλαδή όσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι από 12 έως 24,5 μήνες και δεν έλαβαν το επίδομα 
μακροχρόνιας ανεργίας, θα πρέπει να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%94%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf
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https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia και να επιλέξουν το σύνδεσμο Έκτακτη οικονο-
μική ενίσχυση σε μακροχρόνια ανέργους.  

Με λίγα λόγια η διαδρομή θα είναι: Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → 
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε μακροχρόνια ανέργους 

Μόνο οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα επιβεβαίωσης ή καταχώρισης ΙΒΑΝ. Η είσοδος στη φόρμα επι-
βεβαίωσης ή καταχώρισης IBAN, όπως και σε όλες τις e-υπηρεσίες του Οργανισμού που παρέχονται μέσω 
της  Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου  gov.gr, γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης του 
TAXISnet ή με τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ.  

Οι πληρωμές θα εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 2-4 εργάσιμων ημερών μετά την επι-
βεβαίωση ή την καταχώριση του ΙΒΑΝ. Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, 
ακατάσχετη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνι-
κού ή προνοιακού χαρακτήρα. 

Πώς και σε ποιους θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ σε μακρο-
χρόνια ανέργους 

Στο πλαίσιο των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων για την άμεση και αποτελεσματική στήριξη των ανέργων, 
αποφασίστηκε η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους. 

 

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση αφορά όσους εγγεγραμμένους ανέργους απόκτησαν την ιδιότητα του μα-
κροχρόνια άνεργου, δηλαδή ξεπέρασαν τους 12 μήνες συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας, από την 1 Απρι-
λίου 2019 έως και τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, παραμένουν άνεργοι και δεν έλαβαν 
το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας. 

Όσον αφορά τον τρόπο καταβολής των 400 ευρώ, θα ολοκληρωθεί αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. 

 Για όσους ανέργους έχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα στον ΟΑΕΔ 
από προηγούμενες συναλλαγές (όπως επιδοτήσεις, παροχές, βοηθήματα, συμμέτοχη σε προγράμ-
ματα κοινωφελούς εργασίας, κλπ.) και δεν θέλουν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, δεν πρέπει 
να προβούν σε καμία ενέργεια. 

 Για όσους ανέργους έχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα στον ΟΑΕΔ 
από προηγούμενες συναλλαγές και θέλουν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, θα καταχωρί-
σουν εντός ορισμένης προθεσμίας τα στοιχεία τους σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα λει-
τουργήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα. 

 Για όσους ανέργους ΔΕΝ έχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα στον 
ΟΑΕΔ από προηγούμενες συναλλαγές, θα καταχωρίσουν εντός ορισμένης προθεσμίας τα στοιχεία 
τους σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα λειτουργήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα ανακοι-
νωθούν μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 

Υπενθυμίζεται πως η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν υπολογίζεται 
στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Από τις 15 Απριλίου υποχρεωτικές όλες οι e-υπηρεσίες -Ολοκληρώνεται ο ψηφιακός με-
τασχηματισμός του ΟΑΕΔ 

Μετά την επιτυχημένη εισαγωγή των νέων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της έκδοσης κάρτας 
ανεργίας και της αίτησης επιδόματος ανεργίας, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφάσισε ότι όλες οι e-υπηρεσίες θα 
είναι πλέον υποχρεωτικές από την Τετάρτη 15 Απριλίου και για το υπόλοιπο διάστημα των έκτακτων μέ-
τρων, ολοκληρώνοντας έτσι την ψηφιακή μετάβαση του Οργανισμού και συμβάλλοντας στην αποφυγή της 
διασποράς του κορωνοϊού. 

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τις 11 Μαρτίου οι προαιρετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχουν μετατραπεί σε 
υποχρεωτικές και από τις 30 Μαρτίου, για πρώτη φορά οι άνεργοι μπορούν ηλεκτρονικά να εγγράφονται 
στο μητρώο, να αποκτούν κάρτα ανεργίας και να υποβάλλουν αίτηση για το επίδομα ανεργίας, με σκοπό 
τόσο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, όσο και τη μείωση του συγχρωτισμού.  

Η ανταπόκριση των πολιτών στις νέες e-υπηρεσίες ήταν πολύ μεγάλη, μειώνοντας θεαματικά τις αιτήσεις 
για ραντεβού στα 118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Όλες οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ προς ανέργους 
και εργαζόμενους παρέχονται πλέον ψηφιακά και δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα ΚΠΑ2. Όσον 
αφορά τα ραντεβού, από τις 15 Απριλίου: 

Δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για ραντεβού. 

 Για όσους ανέργους έχουν ήδη προγραμματισμένα ραντεβού, αυτά θα πραγματοποιούνται μόνο για 
όσους δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή ή/και αίτηση.  

 Για όσους ανέργους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για ραντεβού, αυτά θα προγραμματίζονται μόνο για 
όσους δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή ή/και αίτηση.   

Η πρόσβαση νέων χρηστών στις περισσότερες από 40 διαθέσιμες e-υπηρεσίες του ΟΑΕΔ γίνεται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet. 

Για είσοδο σε όλες τις e-υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πατήστε εδώ. 

Καταβλήθηκε η 2μηνη παράταση επιδομάτων ανεργίας που έληξαν τον Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο 

Ολοκληρώθηκε εντός του χρονικού διαστήματος που είχε ανακοινώσει η Διοίκηση του ΟΑΕΔ η καταβολή της 
2μηνης παράτασης των επιδομάτων ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και του βοηθήματος ανερ-
γίας αυτοαπασχολουμένων, σε όσους ανέργους έληξε η επιδότηση τους εντός του πρώτου διμήνου του 
2020, στο πλαίσιο των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη της κοινωνίας και την άμεση και απο-
τελεσματική ανακούφιση των ανέργων.  

Για όσους ανέργους έληξε η επιδότησή τους εντός του Μαρτίου 2020, θα προκαταβληθεί ο πρώτος μήνας 
της παράτασης από τις αρχές της εβδομάδας και ο δεύτερος μήνας της παράτασης θα καταβληθεί τον 
Μάιο.  

Η δίμηνη παράταση επιδομάτων ανεργίας αντιστοιχεί στα εξής ποσά: 

 Δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας – έως 798,5 ευρώ (έως 399,25 ευρώ μηνιαίως), ποσό 
προσαυξανόμενο κατά 10% επιπλέον για κάθε προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου ανέργου. 

 Δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολούμενων – έως 720 ευρώ (έως 360 ευρώ μη-
νιαίως). 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.oaed.gr/e-yperesies


24 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

 Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας – έως 400 ευρώ (έως 200 ευρώ μηνιαίως). 

Υπενθυμίζεται πως η καταβολή ολοκληρώνεται αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους, όπως αίτηση, προσκόμιση δικαιο-
λογητικών, κ.λπ.. Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός 1-2 ερ-
γάσιμων ημερών μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ. 

Σημειώνεται πως δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η πα-
ράταση. Για παράδειγμα, επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα μετά τη λήξη 
της επιδότησής τους θα λάβουν μειωμένο ποσό, αναλογικά με το διάστημα που απώλεσαν το δικαίωμα επι-
δότησης. 

Τέλος, την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η προπληρωμή όλων των επιδομάτων ανεργίας, της πα-
ροχής προστασίας μητρότητας και του Δώρου Πάσχα, επίσης εντός του χρονικού διαστήματος που είχε ανα-
κοινωθεί. 

Παράταση της απαγόρευσης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ έως 
και τις 10 Μαΐου 

Κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, η 
Διοίκηση αποφάσισε την παράταση της απαγόρευσης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών του Ορ-
γανισμού (Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς), καθώς και την αναστολή όλων των εκπαιδευτικών εκδρομών 
εσωτερικού και εξωτερικού, έως και τις 10 Μαΐου, για προληπτικούς λόγους. Η προσωρινή απαγόρευση λει-
τουργίας αφορά και τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης. 

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων και απορριφθέντων ανέργων  στο “Πιλο-
τικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ε-

τών” με έμφαση στις γυναίκες 

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, οι Προσωρινοί Πίνακες 
Επιτυχόντων και Απορριφθέντων για το «Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων ανέρ-
γων νέων ηλικίας 18-29 ετών» με έμφαση στις γυναίκες, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 01 / 2020. 

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη ανέργων που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δρα-
στηριότητα, ώστε να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ποιοτικά και βιώσιμα επιχειρηματικά 
σχέδια. Οι επιτυχόντες θα κληθούν στη φάση αυτή του προγράμματος να συμμετάσχουν σε δράσεις συμ-
βουλευτικής, με απώτερο στόχο να ενισχυθούν οι δυνατότητές τους για πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 
μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης νέων επιχειρήσεων. 

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στην ενότητα «Νέα & Ανακοι-
νώσεις» με τίτλο «Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων και απορριφθέντων ανέργων του "Πιλοτικού 
Προγράμματος Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 18-29 ετών" με έμφαση στις γυναί-
κες». Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τους πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
της αίτησής τους και, σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για τον λόγο που αποκλείστηκαν. 

Οι απορριφθέντες μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσι-
μων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων και έως τις 15:00 της τελευ-
ταίας εργάσιμης ημέρας, ήτοι την Τρίτη 28/04/2020 και ώρα 15:00.  Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι 
δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Οι ενστάσεις θα υποβληθούν με συστημένη επιστολή, με courier στο γενικό 
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πρωτόκολλο του ΟΑΕΔ, Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, Τ.Κ. 17456, με ρητή αναφορά στον τίτλο του προ-
γράμματος, («Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων Ηλικίας 18-29 ετών", υπόψη 
Δ/νσης Α1). Οι ενστάσεις πρέπει να αποσταλούν ΚΑΙ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση a1@oaed.gr, εντός της 
προαναφερόμενης προθεσμίας. Οι ενστάσεις θα κριθούν από Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία ορίζεται με α-
πόφαση του Διοικητή. 

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ οι Οριστικοί Πίνακες. 

Παράταση της αυτόματης ανανέωσης όλων των δελτίων ανεργίας που λήγουν έως και 
τις 10 Μαΐου 2020 

Μένουμε σπίτι! Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφάσισε την παράταση της αυτόματης ανανέωσης όλων 
των δελτίων ανεργίας που λήγουν έως και τις 10 Μαΐου 2020, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος του Οργανισμού.  

Είχε προηγηθεί η αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας που θα έληγαν στο χρονικό διάστημα από 
18 Μαρτίου έως και 30 Απριλίου 2020. Με αυτό τον τρόπο, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που υποχρεούνται να 
ανανεώσουν το δελτίο ανεργίας τους κατά το παραπάνω διάστημα, δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε κα-
μία ενέργεια ανανέωσης.  

Ενισχύεται το 11320 του ΟΑΕΔ για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών 
μέσω εταιρικής κοινωνικής προσφοράς 

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και τη μείωση του συγ-
χρωτισμού στα 118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), ο ΟΑΕΔ ολοκλήρωσε ταχύτατα τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και όλες οι υπηρεσίες 
παρέχονται πλέον ηλεκτρονικά. 

Νέες και καινοτόμες e-υπηρεσίες, όπως η έκδοση δελτίου ανεργίας και η αίτηση για επίδομα ανεργίας, κα-
θώς και νέα μέτρα στήριξης των ανέργων, έχουν μεγάλη αποδοχή, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση 
του αριθμού τηλεφωνημάτων στο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΑΕΔ - 11320 και αναπόφευκτα μεγαλύτερο 
χρόνο αναμονής.  

Διαισθανόμενη την αναγκαιότητα και με ισχυρό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, η εταιρεία 
«Teleperformance Hellas» ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του ΟΑΕΔ για τη στήριξη των υπηρεσιών του 11320 
και προσέφερε δωρεάν τις υπηρεσίες 5 υπαλλήλων, που θα παρέχουν υποστήριξη για το χρονικό διάστημα 
των έκτακτων αναγκών. Η νέα συνεργασία θα συνδράμει σημαντικά στην προσπάθεια των εργαζομένων του 
ΟΑΕΔ, να απαντούν έγκαιρα σε όλα τα τηλεφωνήματα και όλες τις ερωτήσεις και να δίνουν πληροφορίες και 
διευκρινίσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

Η υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 11320 (αστική χρονοχρέωση) λειτουργεί από Δευτέρα έως και Πα-
ρασκευή, ώρες 08:30 έως 14:30, εκτός εορτών και αργιών. 

Παρακράτηση ποσοστού 2,5‰  υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με-
λών της ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. 

Στις 12/2/2020 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε έγγραφο με θέμα: «Παρακράτηση ποσο-
στού 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) μελών της ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.» 
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Δείτε το έγγραφο εδώ 

Έρευνα για την επίδραση του COVID-19 στον Τουρισμό στην Ελλάδα, Δελτίο Τύπου Απο-
τελεσμάτων Απρίλιος 2020 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία με το OpenTourism διεξήγαγε την πρώτη έρευνα για την επίδραση 
του COVID-19 στον Τουρισμό στην Ελλάδα ταυτόχρονα σε τουρίστες, σε επαγγελματίες και στελέχη του κλά-
δου. 

Περισσότερα στο https://events.unipi.gr 

#Greecefromhome - πρόσκληση συμμετοχής στην Εθνική προσπάθεια για τον Ελληνικό 
Τουρισμό 

Έγινε το launch της πλατφόρμας Greece From Home, αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΕΟΤ με το Υπουργείο 
Τουρισμού, την ομάδα του Steve Vranakis για το branding της Ελλάδας,  την  Marketing Greece και με α-
ρωγό την Google. Ο ιστότοπος www.greecefromhome.com είναι πλέον online! 

Η πλατφόρμα κυρίως απευθύνεται στα ξένα κοινά, και ειδικότερα στις μεγαλύτερες αγορές προέλευσης επι-
σκεπτών για την Ελλάδα. Το περιεχόμενο αναπτύσσεται γύρω από την ιδέα του σπιτιού - ΗΟΜΕ. Δεδομένου 
ότι ο κορωνοϊός έχει περιορίσει στο σπίτι 1 δις. ανθρώπους στον πλανήτη, επιλέγουμε να ανοίξουμε σε όλο 
τον κόσμο, διαδικτυακά, το σπίτι μας και όσα η Ελλάδα πρεσβεύει σε ιδέες, αξίες. 

Το link για το video ΕΝΑΡΞΗΣ της καμπάνιας στο YouTube είναι: https://youtu.be/7t5OP8zlAS8 Επίσης μπο-
ρείτε να το κατεβάσετε από εδώ: 

https://wetransfer.com/downloads/606eb58b27362bd9b86ef7a94fbe41a620200402132652/b22e66c27ed9
7d57053824edcd825ca020200402132706/18d9e3 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Κάθε μέρα θα γίνονται πρεμιέρες στο YouTube  με βίντεο από #GreekAmbassadors κάθε κλάδου. Ανάμεσα 
τους αθλητές, συγγραφείς, ζωγράφοι, σεφ, ηθοποιοί, μουσικοί και άλλοι. Πρώτος ανέβασε βίντεο ο Στέφα-
νος Τσιτσιπάς. Μπορείτε να το δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=Ohr0VRnNJ_o και η Εθνική 
Λυρική Σκηνή: https://www.youtube.com/watch?v=yqRArb6vy2A 

 Βασική προτεραιότητα να ενημερώσετε όλες τις διεθνείς επαφές σας, όπως 
ΜΜΕ, travel Agents, TourOperators, Partners, Δημόσιους Φορείς κ.α. Παρακαλώ μεταφέρετε στο 
εξωτερικό το παρακάτω μήνυμα (μαζί με δημιουργικό υλικό): #greecefromhome It's time to stay at 
home and hit the pause button. But that doesn’t mean we have to stop connecting, being inspired 
and learning – maybe more now than ever before. So this is where we share our love for Greece – 
connecting you with Greeks doing amazing things on our YouTube channel. On our main site you can 
also Visit Greece online. If you are in the tourism sector, you can learn new digital skills through a 
series of free courses in partnership with Google. Wherever you are, while we’re apart at home, let’s 
stay together. 

 Επιπλέον, ενημερώστε όλους τους Δήμους, τα υπηρεσιακά στελέχη και τους εκλεγμένους της Πε-
ριφέρειας, τους επαγγελματίες τουρισμού, τις ενώσεις ξενοδόχων κ.α. και ζητήστε τους να μετα-
φέρουν το μήνυμα του Ελληνικού Τουρισμού #GreecefromHome  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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 Κομβικές θα είναι στη διάδοση του μηνύματος, οι συχνές κοινοποιήσεις σε όλα τα Κοινωνικά δί-
κτυα (υπηρεσιακά, εταιρικά κ.α.) που διαχειρίζεστε, του υλικού που θα ανεβαίνει καθημερινά 
τόσο στην ειδική πλατφόρμα greecefromhome.com όσο και στο youtube κανάλι του ΕΟΤ. 

Το Helpdesk υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΕΔΕΓΕ εξυπηρέτησε πάνω από 10.000 αιτή-
ματα σε δύο εβδομάδες  

Από την πρώτη στιγμή που η εξάπλωση της πανδημίας του ιού Covid-19 έγινε αισθητή στην Ελλάδα και ανα-
κοινώθηκαν από την κυβέρνηση τα πρώτα μέτρα στήριξης της οικονομίας, το ΕΕΔΕΓΕ αντιλήφθηκε την ανάγκη 
για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των επιχειρηματιών αλλά και όλων των επαγγελματιών, σχετικά με τα 
νέα δεδομένα που προκύπτουν στο οικονομικό και επιχειρηματικό πεδίο.  

Σε ελάχιστο χρόνο δημιούργησε το Helpdesk υποστήριξης επιχειρήσεων, εγκαινιάζοντας την τηλεφωνική 
γραμμή 21.22.54.54.54, για παροχή βοήθειας, καταγραφή και απάντηση των ερωτημάτων. Από την έναρξη 
της λειτουργίας του, και μόλις μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, το Ηelpdesk  έχει δεχθεί πάνω από 10.000 
τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα και e-mail, με ερωτήματα επιχειρηματιών και επαγγελματιών από όλη την 
Ελλάδα. Παρέχει, παράλληλα, σε καθημερινή βάση βοήθεια και καθοδήγηση σε εργοδότες, εργαζόμενους 
και αυτοαπασχολούμενους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡ-
ΓΑΝΗ.  

Επιπλέον, μέσα από το Ηelpdesk έχουν προωθηθεί εκατοντάδες αιτήματα προς τους αρμόδιους και έχουν 
πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις οι οποίες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την στήριξη επιπλέον 
επιχειρήσεων. Με την αποστολή αιτημάτων και τη συνεχή προσπάθεια του ΕΕΔΕΓΕ έγινε δεκτή από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών η ένταξη περισσότερων ΚΑΔ επιχειρήσεων στους υπό ενίσχυση ΚΑΔ. Ακόμη, δόθηκε η δυ-
νατότητα ένταξης στα μέτρα στήριξης, επιχειρήσεων βάσει του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα του 2018 από τη δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι μεγαλύτερα από 
τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ. 

Η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου τονίζει: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Υ-
πουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, 
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γιάννη Βρούτση και τους Υφυπουργούς Οικονομικών, 
κ.κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη και Απόστολο Βεσυρόπουλο, για την συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση στα 
αιτήματα και ερωτήματα που τους αποστείλαμε εκ μέρους των επιχειρηματιών». 

Το ΕΕΔΕΓΕ με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε όλοι συνεχίζει να στη-
ρίζει την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας και προετοιμάζει επιμορφώσεις εργαζομένων και ανέργων, με 
στόχο την ενίσχυση της οικονομίας και της κοινωνίας μας. 

Επιστρέφει για 2η χρονιά ο διαγωνισμός καινοτομίας Trophy - Τροφή Challenge  

Επιστρέφει και φέτος ο Διαγωνισμός “Trophy – Τροφή Challenge”, για να επιβραβεύσει καινοτόμες επιχειρη-
ματικές ιδέες και startups, που αναπτύσσουν εμπορικές και επιχειρηματικές λύσεις στους τομείς της αγροτε-
χνολογίας και της αγροδιατροφής. Ο αγροδιατροφικός τομέας καλείται σήμερα, περισσότερο από ποτέ λόγω 
της πανδημίας COVID-19, να αξιοποιήσει βιώσιμες λύσεις που θα εγγυώνται την επισιτιστική ασφάλεια των 
πληθυσμών, την ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη μείωση του περιβαλλο-
ντικού αποτυπώματος. 

Εν μέσω της παρούσας κρίσης, ο διαγωνισμός θα αναδείξει ομάδες που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής για 
να αναπτύξουν προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες λύσεις, που «απαντούν» σε σύγχρονες αγροδιατροφικές 
προκλήσεις. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://trophychallenge.gr/?utm_source=referral&utm_medium=1stpressrelease&utm_campaign=TrophyChallenge2020
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα 
www.trophychallenge.gr, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 29.5.2020.  

Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι με την Υπουργική Απόφαση Αριθ. 11026/2020, η οποία δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 491 /19-02-2020, αντικαταστάθηκε η υπουργική απόφαση με αριθμό 31637/20-03-
2017 (Β' 928), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 107766/12-10-2018 (Β' 4925) υπουργική απόφαση, σχε-
τικά με τη χρήση πρότυπου καταστατικού για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), των Εταιρειών 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), των Ομόρρυθμων Ε-
ταιρειών (Ο.Ε.) και των Ετερορρύθμων Εταιρειών (Ε.Ε.), το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως 
προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου. Το πρότυπο κατα-
στατικό χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στά-
σης (e-ΥΜΣ), ενώ για τη σύσταση που πραγματοποιείται στις κατά το νόμο οριζόμενες Υπηρεσίες μιας Στάσης, 
η χρήση του είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή των ιδρυτών. Το περιεχόμενο των πρότυπων 
καταστατικών που ακολουθούν είναι αυστηρά καθορισμένο και υποχρεωτικό και για την συμπλήρωσή τους 
ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που παρατίθενται στα Παραρτήματα I, και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπό-
σπαστο μέρος της παρούσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 5 των παραπάνω Πρότυπων Καταστατικών Ο.Ε. & Ε.Ε., πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται  η εισφορά κάθε εταίρου (ομόρρυθμου και ετερόρρυθμου) στην εταιρεία, καθώς και 
το σύνολο των εισφορών (κεφάλαιο) της εταιρείας, είτε αυτό αποτελείται από μετρητά, εισφορά σε είδος 
ή προσφορά εργασίας ή έργου των εταίρων. 

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

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

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

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

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

Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής: 

Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους  

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

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

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.trophychallenge.gr/
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 Σε περίπτωση ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ στοιχείων της επιχείρησης παρακαλούμε να ενημερώσετε 
ΑΜΕΣΑ την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου πριν προβείτε στην εξόφληση του ποσού 

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

 

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

Υποχρέωση Υποβολής Αποδεικτικού Φορολογικής Δήλωσης στο Γ.Ε.Μ.Η. από τις Μη Κε-
φαλαιουχικές Εταιρείες 

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

Διεθνή 

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Εικονική Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (Β2Β) 
«Virtual International Partnering – Innovations in Environment, Energy and Circular Econ-

omy», 4-5 Μαΐου 2020 

Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι σ’ αυτή τη δύσκολη παγκόσμια συγκυρία και παρά την ακύρωση 
της  Διεθνούς Εκθέσεως «IFAT 2020», ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), μέλος του δι-
κτύου Enterprise Europe Network – Hellas, σας καλεί να συμμετάσχετε στην εικονική εκδήλωση Β2Β που θα 
πραγματοποιηθεί με τη χρήση ειδικής πλατφόρμας. 

Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων αφορά τους ακόλουθους τομείς: 

 
• Κατασκευή μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και νερού (construction of water & wastewater treatment 
plants) 
• Συστήματα ύδρευσης & αποχέτευσης (water supply & sewage systems) 
• Μηχανολογική Εγκατάσταση Μονάδων Διαχείρισης υδάτων (mechanical engineering and plant engineer-
ing in water management) 
• Διαχείριση αποβλήτων και πρώτων υλών (waste and raw materials management) 
• Αειφόρος δόμηση οδών και καναλιών (sustainable construction of roads and canals) 
• Κυκλική οικονομία και διαχείριση ορυκτών πόρων (circular economy mineral resources) 
• Τεχνολογίες ανακύκλωσης (recycling technologies). 
 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, και να πραγματοποιήσουν επι-
χειρηματικές συναντήσεις εξ αποστάσεως με άλλες επιχειρήσεις από το εξωτερικό.  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

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


30 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

  

Εγγραφές Έως 28 Απριλίου 2020 

Επιλογή συναντήσεων Έως 28 Απριλίου 2020 

Εκδήλωση 4-5 Μαΐου 2020 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης στον ακό-
λουθο σύνδεσμο: https://international-partnering-ifat-2020.b2match.io/  

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη συνημμένη 
φόρμα εγγραφής «Company Profile IFAT Virtual B2B (form)» και να την αποστείλετε στο 
email: nagy@sbe.org.gr. 

Μετά την εγγραφή σας, μπορείτε να δείτε προφίλ άλλων εταιρειών και να επιλέξετε επιχειρηματικές συνα-
ντήσεις. Οι συναντήσεις διεξάγονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των 
ενδιαφερομένων. 

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Παγκόσμια επιχειρηματική έρευνα για τον COVID-19 

Επιμελητήριο  (International Chamber of Commerce-ICC) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World 
Health Organization- ΠΟΥ) ξεκινούν μία παγκόσμια επιχειρηματική έρευνα για τη βελτίωση της ροής πληρο-
φοριών για τον COVID-19. 

 Το ICC Ελλάς παρακαλεί να διαθέστε μερικά λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας για αυτή την έρευνα, ώστε 
να μπορέσουμε να προστατέψουμε τους συναδέλφους, τους πελάτες και τις κοινότητές μας από τις μεγάλες 
(και συνεχιζόμενες) ζημίες που προκλήθηκαν από την πανδημία αυτή. 

Συμμετάσχετε στην έρευνα πατώντας εδώ  

Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ESCALAR: έως και 1,2 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις με υ-
ψηλό δυναμικό ανάπτυξης 

Στις 8 Απριλίου 2020 η Επιτροπή εγκαινίασε το πρόγραμμα ESCALAR. Πρόκειται για μια νέα επενδυτική προ-
σέγγιση που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) για τη στήριξη επιχει-
ρηματικών κεφαλαίων και αναπτυξιακής χρηματοδότησης, ώστε οι επιχειρήσεις με προοπτικές να αποκτή-
σουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν στην Ευρώπη, ενισχύοντας με τη σειρά τους την οικονομική και τεχνο-
λογική κυριαρχία της Ευρώπης. 

Στην πιλοτική του φάση, το πρόγραμμα ESCALAR θα παράσχει έως και 300 εκατ. ευρώ με τη στήριξη του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Σκοπός είναι να αυξηθεί η επενδυτική ικανότητα των ιδιω-
τικών επιχειρηματικών και επενδυτικών κεφαλαίων ώστε να ενεργοποιηθούν επενδύσεις ύψους έως και 1,2 
δισ. ευρώ, δηλαδή τετραπλάσιες της αρχικής επένδυσης, για την υποστήριξη πολλά υποσχόμενων εταιρειών. 

Δελτίο τύπου με πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ESCALAR είναι διαθέσιμο εδώ. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://international-partnering-ifat-2020.b2match.io/
mailto:nagy@sbe.org.gr
https://survey3.medallia.com/?icc-who-covid-19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_628
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Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη θέσπιση πιο φιλό-
δοξου στόχου της ΕΕ για το κλίμα ως το 2030 

Ενώ η Επιτροπή επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην καταπολέμηση του κορονοϊού, παράλληλα συνεχίζει 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες για μακροπρόθεσμες πολιτικές προτεραιότητες όπως η Ευρωπαϊκή Πρά-
σινη Συμφωνία. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη θέσπιση πιο φιλό-
δοξου ενωσιακού στόχου για το κλίμα ως το 2030, καθώς και σχετικά με τις δράσεις και τις πολιτικές που 
απαιτούνται για την επίτευξη μεγαλύτερης μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία αποτελεί την αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώ-

πης, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μαζί με εκτίμηση επιπτώσεων, για την αναθεώ-
ρηση προς τα πάνω του στόχου της ΕΕ για το κλίμα ως το 2030, ώστε να προβλέπει μείωση των εκπομπών 

ρύπων κατά τουλάχιστον 50 % με 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 

Αφού επιτευχθεί συμφωνία επί του νέου στόχου, η Επιτροπή θα προτείνει τη συμπερίληψή του στον ευρω-

παϊκό νόμο για το κλίμα που κατατέθηκε πρόσφατα. 

Βάσει του νέου στόχου για το 2030, ως το καλοκαίρι του 2021 η Επιτροπή θα εκπονήσει και την αξιολόγηση 
όλης της σχετικής τομεακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής με την ενεργειακή απόδοση, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον επιμερισμό των προσπαθειών και το ενωσιακό σύστημα εμπορίας εκπο-
μπών. 

Χάρη στην αναθεώρηση προς τα πάνω του ισχύοντος στόχου για το 2030, η πορεία της ΕΕ προς την κλιματική 

ουδετερότητα μέχρι το 2050 θα καταστεί πιο σταδιακή. 

Επίσης, η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα εξασφαλίσει τα οφέλη του πρωτοπόρου, θα αποφευχθούν μη αξιοποι-
ήσιμα περιουσιακά στοιχεία και θα ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το 
κλίμα. 

Η διαδικτυακή διαβούλευση θα είναι ανοικτή για 12 εβδομάδες, από τις 31 Μαρτίου έως τις 23 Ιουνίου 2020. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.  

Ενημέρωση για τις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αναφορικά με τα μέ-
τρα αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι οι ενισχύσεις που θα δοθούν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώ-
πισης των συνεπειών της πανδημικής κρίσης του Κορονοϊού COVID -19, και ειδικότερα η ενίσχυση των 800 
ευρώ για πληττόμενους ΚΑΔ και η επιταγή κατάρτισης των 600 ευρώ για επιστήμονες, θα εξαιρούνται των 
περιορισμών που τίθενται για τις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του ΕΠΑνΕΚ (Ενίσχυση της 
αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Α & Β κύκλος, Νεοφυής Επιχειρηματικότητα), σύμφωνα με τις οποίες δεν ε-
πιτρέπεται η συμμετοχή σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/clima/news/commission-launches-online-public-consultation-gather-stakeholder-views-eu-2030-climate_en
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Ενημέρωση για τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές και συναλλαγές κατά την περί-
οδο της πανδημίας κορωνοϊού 

Με στόχο την παροχή επίκαιρης πληροφόρησης προς τις Ελληνικές επιχειρήσεις σχετικά με τις διεθνείς εμπο-
ρευματικές μεταφορές και συναλλαγές κατά την περίοδο της πανδημίας κορωνοϊού, το Υπουργείο Εξωτερι-
κών έχει προβεί στις ακόλουθες πρωτοβουλίες ενημέρωσης: 

1. Δημιούργησε οδηγό όπου καταγράφονται τα έκτακτα μέτρα (περιοριστικά και διευκόλυνσης), που 
έχουν ληφθεί διεθνώς  στον τομέα των εμπορευματικών συναλλαγών και μεταφορών. Ο οδηγός 
ενημερώνεται τακτικά και έχει αναρτηθεί στην ειδική ενότητα της ιστοσελίδας του Enterprise 
Greece: https://enterprisegreece.gov.gr/covid-19-countries-map, με πληροφορίες που συλλέγονται 
από τα Γραφεία ΟΕΥ και άλλες πηγές. Οι επιχειρήσεις δύνανται να αντλήσουν ενημέρωση για τη 
χώρα που τους ενδιαφέρει, επιλέγοντας την από τον άτλαντα της ιστοσελίδας. 

2. Ο οδηγός έχει, επίσης, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Agora του Υπουργείου Εξωτερικών, στον σύνδε-
σμο: http://agora.mfa.gr/news/1019-metra-ston-tomea-ton-diethnon-emporevmatikon-metaforon-
logo-pandimias-koronoioy-covid-19 

Η ενημέρωση αφορά τις ακόλουθες θεματικές: 

 Ταξιδιωτικά μέτρα 
 Έκτακτα μέτρα στον τομέα των εμπορευματικών συναλλαγών / μεταφορών 
 Μέτρα διευκόλυνσης των εμπορευματικών συναλλαγών / μεταφορών 
 Πληροφορίες για έλλειψη / ζήτηση προϊόντων 
 Γενική ενημέρωση για τα προβλήματα που προκαλεί η πανδημία στις εμπορευματικές συναλλαγές 

και στο επιχειρείν. 

Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
έργου δικτύωσης JPI Cultural Heritage on JPICH Cultural Heritage, Identities & 

Perspectives: Responding to Changing Societies (CHIP) Call 

Στο πλαίσιο της δράσης  JPI Cultural Heritage ανακοινώθηκε στις 31  Μαρτίου 2020, κοινή πρόσκληση στον 
τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς “JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to 
Changing Societies (CHIP) Call ” για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμ-
μετέχουν στην προκήρυξη: 

Οι χώρες που συμμετέχουν στην προκήρυξη είναι η Βουλγαρία, Δανία,  Γαλλία,  Τσεχία,  Εσθονία, Ελ-
λάδα, Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία και η Σουη-
δία.  Οι συμμετέχουσες χώρες έχουν εξασφαλίσει για την πρόσκληση συνολική χρηματοδότηση ύψους 
6,530,081€. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://jpi-ch.eu/joint-activities/cultural-heritage-identities-perspectives-responding-to-changing-societies-
joint-call/ 

Παρέχεται  η δυνατότητα για εύρεση εταίρων μέσω εγγραφής στην λίστα ηλεκτρονικών μηνυμάτων (JPICH-
CHIP email group) μέσω του παρακάτω συνδέσμου link, όπου οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές θα μπορούν να 
μοιράζονται ιδέες για ερευνητικές. Η δημιουργία αυτής της λίστας είναι μια πρωτοβουλία του Arts and 
Humanities Research Council (AHRC) στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://enterprisegreece.gov.gr/covid-19-countries-map
http://agora.mfa.gr/news/1019-metra-ston-tomea-ton-diethnon-emporevmatikon-metaforon-logo-pandimias-koronoioy-covid-19
http://agora.mfa.gr/news/1019-metra-ston-tomea-ton-diethnon-emporevmatikon-metaforon-logo-pandimias-koronoioy-covid-19
http://jpi-ch.eu/joint-activities/cultural-heritage-identities-perspectives-responding-to-changing-societies-joint-call/
http://jpi-ch.eu/joint-activities/cultural-heritage-identities-perspectives-responding-to-changing-societies-joint-call/
http://www.jiscmail.ac.uk/JPICH-CHIP
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Ενημερώσεις για ξένες αγορές 

Επικαιροποιημένο: Σύνοψη μέτρων στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών λόγω 
πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19) 

Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών εξέδωσε 
«Σύνοψη μέτρων στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών λόγω πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19)». Για 
να δείτε αναλυτικά τι ισχύει σε κάθε χώρα πατήστε εδώ  

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα 
Σκόπια, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με προκηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών στην Βόρεια Μακεδονία- Τεύ-
χος Απριλίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστο-
σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα Σκόπια (www.agora.mfa.gr), email: ecocom-skopje@mfa.gr 

ΑΛΒΑΝΙΑ: Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα απέ-
στειλε ενημερωτικό δελτίο με μέτρα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών λόγω κορονοϊού στην Αλ-
βανία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γρα-
φείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα Τίρανα  (www.agora.mfa.gr), email: ecocom-tirana@mfa.gr 

ΓΑΛΛΙΑ: Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι απέστειλε 
ενημέρωση για την αναβολή και τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των Διεθνών Εκθέσεων Μαρτίου, Απριλίου, 
Μαΐου και Ιουνίου 2020 στην Γαλλία λόγω της πανδημίας Covid-19.. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Παρίσι  
(www.agora.mfa.gr), email: ecocom-paris@mfa.gr 

Ζητήσεις και Προσφορές Συνεργασίας 

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

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

Ζητήσεις 

1) Ρουμανική εταιρεία που ειδικεύεται στο εμπόριο γεωργικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων αναζητά 
προμηθευτές από χώρες της ΕΕ (Κωδ. BRRO20181219001). 

2) Πολωνός εισαγωγέας προϊόντων διατροφής αναζητά παραγωγούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών για 
συμφωνία παροχής υπηρεσιών διανομής (Κωδ. BRPL20180716001) 

Προσφορές 

1) Tουρκική εταιρεία που εκμεταλλεύεται το δικό της λατομείο και παράγει μάρμαρο, φυσικές πέτρες και 
γρανίτη αναζητά συνεργάτες κυρίως στην Κίνα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα ως συνεργά-
τες για τη διεξαγωγή συμφωνιών διανομής και κατασκευής. (Κωδ. BOTR20181219002) 

2) Βόσνιος παραγωγός ολοκληρωμένων προϊόντων αλευριού (φαγόπυρο, σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, ρύζι, 
βρόμη, καλαμπόκι) αναζητά διανομείς από: Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. 
(Κωδ. BOBA20180608001) 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.agora.mfa.gr/images/%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%91-8.pdf
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-skopje@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-tirana@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-paris@mfa.gr
mailto:info@chamberofkavala.gr
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Εκθέσεις 

Εκθέσεις συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ 
 

Εκθέσεις Τουρισμού 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

IFTM TOP RESA, Παρίσι, Γαλλία Οκτώβριος 2020 

Tour Natur, Ντίσελντορφ, Γερμανία 04-06 Σεπτεμβρίου 2020 

World Travel Show, Βαρσοβία, Πολωνία Οκτώβριος 2020 

WTM, Λονδίνο, Αγγλία 02-04 Νοεμβρίου 2020 

Philoxenia, Θεσσαλονίκη 13-15 Νοεμβρίου 2020 

 
 

Γενικές Εκθέσεις 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

Birdfair, Λέστερ, Αγγλία 21-23 Αυγούστου 2020 

ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη 05-13 Σεπτεμβρίου 2020 

Πανέβρια Αγροτική Έκθεση, Φέρρες  

Kavala Expo, Καβάλα  

Πανελλήνια Γενική Έκθεση Ξάνθης, Ξάνθη  

Alexpo, Αλεξ/πολη 2021 

Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση ΑΜΘ, Κομοτηνή  

Αnuga, Κολωνία, Γερμανία 09-13 Οκτωβρίου 2021 

 
 

Εκθέσεις Τροφίμων 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

Sial, Παρίσι, Γαλλία 18-22 Οκτωβρίου 2020 

 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

 DEFEA, έκθεση αμυντικής βιομηχανίας, Metropolitan Expo, Αθήνα| 22-24 Ιουνίου 2020 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 
• 85η Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, γενική έκθεση με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία | 05-13 Σεπτεμβρίου 2020 
• 6th SEREXPO 2020, Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Πολιτισμός, Τουρισμός, Τεχνολογία, Γεωργία, Κτη-

νοτροφία, Σέρρες | 23-27 Σεπτεμβρίου 2020 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 
• Syskevasia 2020, 17η Διεθνής έκθεση Συσκευασιών, μηχανημάτων, εκτυπώσεων και Logistics, Metropolitan 

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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• Ελληνικό αλουμίνιο, κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο, Athens Metropolitan Expo, Αθήνα | 16-18 Οκτω-
βρίου 2020  

• TTGW, Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού τουρισμού) Γαστρονομίας και Οίνου, Στά-
διο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα | 23-25 Οκτωβρίου 2020 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

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

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

χανική εργολαβία, Αθήνα | 13-15 Νοεμβρίου 2020 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 

 Freskon, Έκθεση Φρούτων και λαχανικών, Διεθνές εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης|15-17 Α-
πριλίου 2020 

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

 Διεθνής Έκθεση Κρασιού, Τιφλίδα – Γεωργία|5-7 Ιουνίου 2020  

 5η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών «SITIC AFRICA 2020», Τύνιδα – Τυνη-
σία|09– 11 Ιουνίου 2020 

 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 Διεθνής έκθεση Τροφίμων και τεχνολογίας International Food and Technology Expo «INFTEXPO», Εκθεσια-
κός χώρος Amman International Show Halls – Αμμάν, Ιορδανίας|01 – 04 Ιουλίου 2020 

 Innoprom, Διεθνής έκθεση βιομηχανικού εξοπλισμού, Αικατερίνενμπουργκ | 07-10 Ιουλίου 2020 

 1η Διεθνής Οικονομική Έκθεση «IJEX», Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Mecca-Mall Αμμάν – Ιορδανία|15 – 17 
Ιουλίου 2020 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

 Διεθνές Φόρουμ «Life Sciences Baltics 2020», Βίλνιους – Λιθουανία|30 Σεπτεμβρίου – 01 Οκτωβρίου 2020 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 

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

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

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

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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.biocluster.gr/
http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm
http://www.italia2014.eu/en
http://www.europarl.gr/
http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
http://europa.eu/index_el.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site?request_locale=EN
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_15_en.htm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/newsfeeds/syndicated-newsroom.cfm
https://www.improve-innovation.eu/opencms/opencms/en/index.html
http://www.cen.eu/cen/Services/SMEhelpdesk/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/research/agriculture/index_en.html
http://ec.europa.eu/ecip/
https://e-justice.europa.eu/home.do?&action=home&lang=el
http://www.eucomen.eu/progetto.aspx
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_el.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cluster/index_en.htm
http://www.clustercollaboration.eu/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://ec.europa.eu/small-business/tags/educating-for-entrepreneurship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.html
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3platform.cfm
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.eea.europa.eu/green-tips/planning-to-renovate-your-house-or-apartment
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency
http://www.eusmecentre.org.cn/content/eu-china-standardisation-information-platform
http://www.echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/cl-inventory/cl-platform
http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do?selectedLanguage=el
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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40. Ιστοσελίδα για ενημερώσεις φορολογικών και οικονομικών θεμάτων www.taxheaven.gr   
 

Επισκεφθείτε την σελίδα 
του Επιμελητηρίου Καβάλας  

www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη Πληρο-
φόρηση 

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

