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Enterprise Europe NetworkΣτην υπηρεσία της επιχείρησής σας

Ενημέρωση για τη λειτουργία των
υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Καβάλας
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η εξυπηρέτηση κοινού στο Επιμελητήριο γίνεται αυστηρά μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και, κατόπιν συνεννόησης, να αποστείλουν με e-mail τα απαραίτητα έγγραφα για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσης τους, χωρίς να είναι απαραίτητη
η φυσική παρουσία των μελών μας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
e-mail : info@chamberofkavala.gr
Τηλ. : 2510 222212

Υποστηρίζοντας δυναμικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις
να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν διεθνώς
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise Europe Network, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις με εξωστρεφή και καινοτόμο προσανατολισμό, με στόχο την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητάς τους. Το
δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις
ελληνικές επιχειρήσεις σε περισσότερες από 60 χώρες και συνεργάζεται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την υποστήριξή τους. Οι υπηρεσίες που
παρέχονται στις επιχειρήσεις είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες.


Πρόσβαση σε νέες αγορές-Εξωστρέφεια



Πρόσβαση σε χρηματοδότηση



Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές
Πολιτικές



Μεταφορά τεχνολογίας &
Διαχείριση καινοτομίας

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

*Η απόφαση ισχύει μέχρι την άρση των μέτρων

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. Δέσποινα Παρασύρη και στο
info@chamberofkavala.gr
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Δραστηριότητες Διοίκησης
Αίτημα διεξαγωγής τηλεδιάσκεψης με θέμα την αναπτυξιακή προοπτική της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Τα Επιμελητήρια της ΑΜΘ απέστειλαν στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, στις
27 Νοεμβρίου 2020, επιστολή ζητόντας την πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης με θέμα την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας ΑΜΘ
«Αγαπητέ κε Υπουργέ,
Οι έξι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, διά της παρούσης
επιστολής αιτούμαστε τη διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης μεθ’ υμών, προκειμένου να συζητήσουμε την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας μας, δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώνει η επέλαση της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα μας.
Διευκρινίζουμε εκ προοιμίου ότι θεωρούμε πώς η ήδη σχεδιαζόμενη και εφαρμοζόμενη πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, πλην όμως υπάρχουν τοπικές ιδιαιτερότητες που κρίνουμε σκόπιμο να θέσουμε υπόψη σας, ώστε να συμπεριληφθούν στον παρόντα, αλλά και τον μελλοντικό
σχεδιασμό του Υπουργείου σας.
Υπενθυμίζουμε ότι δραστηριοποιούμαστε σε μία περιοχή, η οποία αυτή τη στιγμή δέχεται ασφυκτική υγειονομική πίεση (τα Νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Δράμας δέχονται μεγάλο όγκο ασθενών, οι Νομοί Καβάλας και Ροδόπης κατέγραψαν μεγάλους αριθμούς κρουσμάτων στο υφιστάμενο κύμα της πανδημίας, ενώ ο
Νομός Ξάνθης είχε υποστεί σημαντικές συνέπειες ήδη από το προηγούμενο κύμα με τα επαναλαμβανόμενα
τοπικά Lockdown).
Η αποδοχή της πρόσκλησης θα αποτελούσε ιδιαίτερη τιμή για μας.
Προτεινόμενο Πρόγραμμα Τηλεδιάσκεψης
Ως ημερομηνία διεξαγωγής της τηλεδιάσκεψης προτείνουμε οποιαδήποτε εξυπηρετεί το πρόγραμμά σας εντός της εβδομάδας από 30/11/2020 έως 04/12/2020.
Κατά τη διάρκεια αυτής, προτείνουμε εισηγήσεις διάρκειας 5 λεπτών από τον κάθε Πρόεδρο και 15λεπτη
τοποθέτηση από μέρους σας, επί όσων θα ακουστούν.
Συνεπώς, ορίζουμε τη διάρκεια της σε 45 λεπτά.»

Διευκρινήσεις επί του τόπου εγκατάστασης στα πλαίσια του αναπτυξιακού Νόμου
4399/2016»
Το Επιμελητήριο Καβάλας απέστειλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στις 8 Δεκεμβρίου 2020,
επιστολή με θέμα «Διευκρινήσεις επί του τόπου εγκατάστασης στα πλαίσια του αναπτυξιακού Νόμου
4399/2016»
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
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Στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας και Δράμας, δραστηριοποιούνται δυναμικές επιχειρήσεις με καλλιέργειας για την παραγωγή παραγωγής φυσικού χυμού από Ρόδι και επεκτείνονται πλέον και στα Ακτινίδια.
Οι μονάδες αυτές αναπτύσσονται και στην καλλιέργεια και στην μεταποίηση αυτών των νέων δυναμικών
καλλιεργειών, για την παραγωγή φυσικού χυμού και ετοιμάζονται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια, αξιοποιώντας τα κίνητρα και τις ενισχύσεις του επενδυτικού νόμου 4399/2016.
Δημιουργείται όμως ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά στον προσδιορισμό του τόπου εγκατάστασης της σχεδιαζόμενης επένδυσης, αφού τα κατάλληλα και διαθέσιμα αγροτεμάχια στα οποία θα καλλιεργηθούν τα ακτινίδια και ρόδια, βρίσκονται σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες, εντός της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης.
Μεταφέρουμε από τους επενδυτές το γεγονός, ότι η επένδυση δεν δύναται να αποδώσει, αν δεν φυτευτούν
κατ΄ ελάχιστον 200 στρέμματα, τα οποία όμως 200 στρέμματα, είναι αδύνατον να εξευρεθούν ενιαία, σε μια
τοποθεσία και σε μία Περιφερειακή Ενότητα και ως εκ τούτου, προκειμένου να είναι βιώσιμη η επένδυση
είναι υποχρεωμένοι να κινηθούν σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Ενότητες (π.χ. 100 στρέμματα στην
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και 100 στρέμματα στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, τα οποία μάλιστα
είναι αμφίβολο αν θα βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία της κάθε Περιφερειακής Ενότητας – δηλαδή τα 100
στρέμματα θα βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές εντός της μιας Περιφερειακής Ενότητας και τα άλλα 100
στρέμματα θα βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές εντός της άλλης Περιφερειακής Ενότητας. Και αυτό διότι
είναι γνωστό το πρόβλημα της έλλειψης ενιαίων κατάλληλων μεγάλων εκτάσεων, καθόσον υπάρχουν πολλοί
ιδιοκτήτες καλλιεργήσιμης γης με μικρές εκτάσεις.
Κύριε Υπουργέ,
Εξαιτίας αυτής της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζεται για το συγκεκριμένο αντικείμενο, σας παρακαλούμε
να χαρακτηρίσετε ως επιλέξιμη – από πλευράς εγκατάστασης - μια τέτοια επένδυση, η οποία θα λάβει χώρα
σε περισσότερες τοποθεσίες / χωράφια, μέσα στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και θα αφορά ακριβώς τις ίδιες επενδυτικές δαπάνες, για την φύτευση και καλλιέργεια ακτινιδίων και ροδιού, με σκοπό την παραγωγή χυμού.
Επίσης, θέτουμε και το θέμα και παρακαλούμε όπως οι υπηρεσίες σας επιβεβαιώσουν, ότι η αγορά φυτευτικού υλικού – μικρών δένδρων / φυτών για την πολυετή καλλιέργεια ακτινιδίων αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη
στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου 4399/2016, καθόσον σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ. αριθμ. 88642/2020 (ΦΕΚ/Β/3539/26.08.2020) δεν μπορούν να ενισχυθούν βάσει καθεστώτων ενίσχυσης
του ν. 4399/2016, μόνο οι δαπάνες για τη φύτευση μονοετών φυτών.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλούμε όπως δείτε θετικά αυτές τις παρατηρήσεις, αφού όπως πρόσφατα ανακοινώσατε, οι προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου θα ανοίξουν σύντομα και είναι κρίσιμο για τις επιχειρήσεις
αυτές να υπάρξει η σχετική διευκρίνηση.»

Προτάσεις ενίσχυσης και συνέχισης του προγράμματος μη επιστρεπτέας επιχορήγησης
Τα Επιμελητήρια της ΑΜΘ απέστειλαν, στις 10 Δεκεμβρίου 2020, επιστολή στον Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Μέτιο επιστολή με προτάσεις ενίσχυσης και συνέχισης του προγράμματος μη επιστρεπτέας επιχορήγησης
«Τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, από την πρώτη στιγμή που παραλάβαμε το πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» - (Μη επιστρεπτέας), τονίσαμε παραλήψεις και προτείναμε βελτιώσεις.
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Ήδη άλλες Περιφέρειες, όπως η Περιφέρεια Αττικής, ανακοίνωσε την ένταξη 11 επιπλέον ΚΑΔ, στο πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων, μέσα στους οποίους περιλαμβάνονται οι Ασφαλιστές και οι επιχειρήσεις
franchise. Από την πρώτη μας επιστολή, σας επισημαίναμε την ανάγκη προσθήκης επιπλέον ΚΑΔ στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., προκειμένου να μην αδικηθεί καμία επιχείρηση. Δυστυχώς, αυτό δεν έχει
γίνει παρόλο που αφορά επιχειρήσεις πληττόμενες από την πανδημία.
Αυτό όμως που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό, και σας προτείνουμε, προς άμεση υλοποίηση, είναι δημιουργία ενός νέου προγράμματος Μη επιστρεπτέας για το 2021, αφού είναι αποδεκτό ότι η οικονομική κρίση
ιδιαίτερα μετά και το δεύτερο γενικευμένο κλείσιμο της αγοράς, συνεχίζεται με καταστρεπτικές συνέπειες
για τις επιχειρήσεις μας.
Οι περισσότερες Περιφέρειες της χώρας, έχουν ήδη ξεκινήσει τις προσπάθειες αυτές και με διαβούλευση και
συνεργασία με τα Επιμελητήρια, προετοιμάζονται για τη δημιουργία και έγκριση από τις αρμόδιες αρχές,
ενός τέτοιου προγράμματος με νέα ενισχυμένα κονδύλια. Είναι θεσμική μας υποχρέωση, Περιφέρειας και
Επιμελητηρίων, να συνεργαστούμε για την άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία
προσαρμοσμένα στις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.
Ζητούμε από τον Περιφερειάρχη και τη διοίκηση της Περιφέρειας, να εισακουστούν οι προτάσεις μας προκειμένου να μην αδικηθεί καμία επιχείρηση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σας καλούμε σε
διαβούλευση με τα Επιμελητήρια -τον θεσμοθετημένο σύμβουλο του κράτους- που εκπροσωπούν στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. 40.000 επιχειρήσεις.
Τα προβλήματα είναι τεράστια και συνεχώς διογκώνονται, απαιτείται συνεργασία από όλους τους φορείς και
οργανισμούς, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την καταστροφική κρίση.»

Συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου στην Γενική Συνέλευση της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων
Με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασαν οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίου όπως με την συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκου Δέμπα.
Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης ο
Πρόεδρος δήλωσε τα εξής: « Τα 69 επιμελητήρια της χώρας πάντοτε είχαμε τη δυνατότητα να εκφράζουμε σκέψεις, προβληματισμούς και προτάσεις. Έγινε λοιπόν η τηλεδιάσκεψη παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη
και του γενικού γραμματέα κ. Σταμπουλίδη που είναι και οι αρμόδιοι για τα θέματα μας.
Οι φωνές όλων των Επιμελητηρίων της χώρας ήταν φωνές αγωνίας. Το επιχειρείν πλήττεται και όλοι μετέφεραν μια εικόνα από διαφόρους κλάδους τραγική. Κανένας κλάδος δεν έμεινε χωρίς να έχει χτυπηθεί. Βέβαια
όλα αυτά είναι αποδεκτά πλέον μια και τα νούμερα είναι αμείλικτα. Μας είπαν επίσης ότι η οικονομία μας
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θα κλείσει με μια ύφεση περί τα 15% και θα έχουμε και αύξηση του δημοσίου χρέους, αύξηση των ελλειμμάτων αλλά και μείωση των επενδύσεων.
Τα επίσημα νούμερα κανείς δεν μπορεί να τα διαψεύσει. Η φωνή αγωνίας τεκμηριώνεται και από αυτά τα
νούμερα. Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε τις πολιτικές της κυβέρνησης, δράσεις που έρχονται σε αυτή την φάση να
στηρίξουν και να εξασφαλίσουν την συνέχιση της παρουσίας των επιχειρήσεων.
Περιμένουμε δράσεις και πολιτικές που θα έρθουν να εκτονώσουν αυτή την συσσωρευμένη άσχημη κατάσταση. Περιμένουμε από τις αρχές να ανακοινωθούν και νέα προγράμματα πέρα από αυτά που ξέρουμε.
Αναμένουμε λοιπόν δέσμη μέτρων που θα φέρει άλλη εικόνα στις υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις
προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Οι δόσεις θα είναι μάλλον 240 ενώ ακούσθηκαν και προτάσεις για διαγραφή υποχρεώσεων και επίσης πρότεινα και εγώ ο ίδιος αλλά θέλουμε να δούμε και τους
επιχειρηματίες που θέλουν να πληρώσουν αλλά να έχουν έκπτωση 20% όταν θα είναι συνεπείς.
Έγινε κατανοητό το τι συμβαίνει στην οικονομία μας, αλλά τα μέτρα χρειάζονται και άλλη ενίσχυση. Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, όπως το κούρεμα υποχρεώσεων. Ο πρόεδρος κ. Μϊχαλος μετέφερε στην συζήτηση
αυτή την περίφημη συγχώρεση χρέους ώστε να υπάρξει μια ευρωπαϊκή διάθρση των Επιμελητηρίων ώστε το
κάθε ένα από αυτά να πιέσει τις δικές του κυβερνήσεις ώστε η συγχώρεση χρέους να γίνει πραγματικότητα.
Την άμεση δράση της κυβέρνησης για να αποφευχθεί μια πανδημία πτωχεύσεων στην ελληνική αγορά ζήτησε
ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, μετά τη σημερινή ανακοίνωση των νέων αποφάσεων για συνέχιση του lockdown στο λιανεμπόριο. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, ο κ.
Μίχαλος ανέφερε ότι η απόφαση αυτή για συνέχιση του lockdown καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών θα δώσει
τη χαριστική βολή σε πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Ωστόσο, επειδή αυτές είναι οι προτροπές των ειδικών επιστημόνων και η συνέχιση του lockdown δεν μπορεί να αποφευχθεί, η κυβέρνηση καλείται να προστατεύσει τις πληττόμενες επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να κινηθεί δυναμικά και να πρωτοστατήσει, ώστε και σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αποφασιστεί η λεγόμενη συγχώρεση χρέους (debtforgiveness) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα
στα κράτη να διαγράψουν χρέη προς το Δημόσιο που αφορούν τις πληγείσες από τον κορονοϊό επιχειρήσεις.
Και αυτό γιατί οι προτεινόμενες αναστολές πληρωμές των χρεών δεν οδηγούν πουθενά, αντίθετα μάλιστα
συσσωρεύουν τα χρέη των επιχειρήσεων στο μέλλον. Ταυτόχρονα, βέβαια, απαιτείται η κυβέρνηση να πιέσει
και προς την όσο το δυνατόν γρηγορότερη εισροή των κοινοτικών κονδυλίων ύψους 32 δισ. ευρώ από το
Ταμείο Ανάκαμψης προς τη χώρα μας και να τα διοχετεύσει στην αγορά.
Τέλος, είναι αναγκαίο να συνεχιστούν, να αυξηθούν και να διευρυνθούν οι παροχές προς επιχειρήσεις και
εργαζόμενους που έχουν ήδη δρομολογηθεί μέχρι την οριστική λήξη του lockdown.
Η πίεση που ασκείται από τα Επιμελητήρια νομίζω ότι πιάνει τόπο. Βλέπουμε ευτυχώς ότι υπάρχουν ευήκοα
ώτα. Όλοι ψάχνουν να βρουν δράσεις που θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις αλλά πρέπει να βρεθούν και μέτρα
που θα έχουν εξασφαλίσει την συνέχιση των επιχειρήσεων. Σήμερα οι ενισχύσεις πηγαίνουν σε επιβίωση.
Για το μέλλον των επιχειρήσεων χρειάζονται νέα μέτρα και νέες αποφάσεις για να υπάρξει αύριο.»
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Συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου στην 48η γενική συνέλευση του ΕΟΑΕΝ
Με επιτυχία διεξήχθηκαν διαδικτυακά, την Παρασκευή 11
Δεκεμβρίου 2020, οι εργασίες
της 48ης Γενικής Συνέλευσης
του Επιμελητηριακού Ομίλου
Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών
(Ε.Ο.Α.Ε.Ν)., λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων εξ΄αιτίας της
υγειονομικής κρίσης του
Covid-19.
Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης συμμετείχαν Πρόεδροι και μέλη των Διοικήσεων
από όλα σχεδόν τα νησιωτικά Επιμελητήρια μέλη του ΕΟΑΕΝ, καθώς επίσης ο Υφυπουργός Τουρισμού κ.
Εμμανουήλ Κόνσολας, η Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κα Χριστιάνα Καλογήρου, ως
εκπρόσωπος του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γ. Πλακιωτάκη και ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ.
κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης. Επίσης συμμετείχε ο κ. Ι. Κουφίδης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, ως
υποψήφιο προς ένταξη μέλος στον ΕΟΑΕΝ, ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Β.Ε. Θεσσαλονίκης κ. Μενεξόπουλος
και ο Ταμίας του Insuleur κ. Ν. Τσίπηρας.
Τους συμμετέχοντες στην τηλεσυνεδρίαση καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας, κ. Σωτήρης Σκιαδαρέσης, ο οποίος επισήμανε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα
η επιχειρηματική δραστηριότητα και ιδιαίτερα ο τουρισμός στις νησιωτικές περιοχές, τονίζοντας ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού αποδείχθηκε πολύ πιο επιθετικό αλλά και θανατηφόρο για την
κοινωνία, την οικονομία και την επιχειρηματική δραστηριότητα στα νησιά. Αυτή τη στιγμή οφείλουμε να σχεδιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο τις επιπτώσεις στην οικονομία των νησιών μας αλλά και σε δεύτερο επίπεδο να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα, ενώ απαρίθμησε
σειρά βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ενίσχυση της οικονομίας των νησιωτικών περιοχών, καθώς και μακροπρόθεσμων μέτρων με σκοπό την υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου για την μείωση της εξάρτησης της οικονομίας των νησιών από τον τουρισμό.
Ακολούθησε η ομιλία του Υφυπουργού Τουρισμού, κ. Κόνσολα, με θέμα "Τουρισμός και νησιωτική οικονομία, η επόμενη μέρα". Αναφέρθηκε στην αλλαγή παραγωγικού προτύπου των νησιών, θέτοντας ως πεδία
προτεραιοτήτων την ενέργεια, την πράσινη και γαλάζια ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και τον τουρισμό. Τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος
των τουριστικών καταλυμάτων στα νησιά και αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων
που λαμβάνει η Κυβέρνηση, όπως το νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 450 εκ. ευρώ, που θα
απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων
εστίασης για την αγορά θερμαντικών σωμάτων εξωτερικών χώρων. Επίσης αναφέρθηκε στην πρόταση για
βελτιωτικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στον αναπτυξιακό νόμο, ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές,
προτείνοντας την αντικατάσταση του μέτρου των φοροαπαλλαγών με αυτό της άμεσης επιχορήγησης, καθώς
και την αύξηση του ορίου ενίσχυσης για τις μικρές επιχειρήσεις.
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Στη συνέχεια η Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κα Χ. Καλογήρου, μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, επισημαίνοντας
ότι το πρόβλημα υγείας του εξελίσσεται ικανοποιητικά και ότι σύντομα θα βρίσκεται στο γραφείο του. Αναφέρθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο και λοιπές
διατάξεις», με το οποίο θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η υποχρέωση του κράτους για κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής, με συγκεκριμένους και σαφείς στόχους αλλά και μέσα χρηματοδότησης. Το νομοσχέδιο θα ήταν ήδη ψηφισμένο αν δεν μεσολαβούσε το πρόβλημα υγείας του κ. Υπουργού. Επίσης αναφέρθηκε στο νέο ΕΣΠΑ ως εργαλείο χρηματοδότησης οριζόντιων νησιωτικών πολιτικών. Η νησιωτικότητα δεν παραμένει πλέον ένας κενός όρος, αλλά αποτυπώνεται με συγκεκριμένες πολιτικές
και μέτρα για τους νησιώτες. Ζήτησε την συνεργασία όλων των νησιωτικών Επιμελητηρίων για να προχωρήσουν στην εκπόνηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου των νησιών. Τέλος πρότεινε την διεξαγωγή τηλεσυνεδρίασης με εκπροσώπους των νησιωτικών Επιμελητηρίων, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και
την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή του Μεταφορικό Ισοδύναμου στις επιχειρήσεις.
Ακολούθησε η ομιλία του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., κ. Σ. Πρωτοψάλτη, με θέμα "Οι νέες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ: Επενδύοντας στην απασχόληση και στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού", ο οποίος τόνισε ότι ο Ο.Α.Ε.Δ. από την πρώτη στιγμή της πανδημίας ανέλαβε πρωτοβουλίες και δράσεις για
την στήριξη της αγοράς εργασίας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Προχώρησε στην αύξηση των ποσοστών επιδότησης της απασχόλησης ανέργων στις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα προχώρησε στην απλούστευση
των διαδικασιών υπαγωγής στα προγράμματα. Έτσι το 3ο τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ οι προσλήψεις ανέργων μέσα από τα προγράμματα του οργανισμού. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα ανοικτά προγράμματα του
ΟΑΕΔ και ζήτησε την συνεργασία των Επιμελητηρίων στο θέμα της ενημέρωσης των επιχειρήσεων σχετικά με τα
προγράμματα, τονίζοντας ο ΟΑΕΔ αλλάζει και έρχεται πιο κοντά στις επιχειρήσεις με ενεργητικά κίνητρα στήριξης της
απασχόλησης και ποιοτική αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.
Στην συνέχεια τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης συζήτησαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ήταν τα
εξής:
1) «Πορεία υλοποίησης Επετειακών Δράσεων του ΕΟΑΕΝ για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση»
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Νίκος Μιχαλίτσης, Επικοινωνιολόγος και Επιστημονικός Σύμβουλος του ΕΟΑΕΝ, ως
συντονιστής των δράσεων, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία υλοποίησης των δύο δράσεων, ήτοι:
α) η διεξαγωγή ενός διήμερου επιστημονικού συνεδρίου με θέμα «Η συμβολή της νησιωτικής οικονομίας
από το 1821 μέχρι σήμερα» και β) η έκδοση ενός επετειακού συλλεκτικού λευκώματος με τίτλο «Η συμβολή
της νησιωτικής επιχειρηματικότητας 1821-2021», που έτυχαν την έγκριση και τελούν υπό την αιγίδα της Επιτροπής «ΕΛΛΑΔΑ 2021».
Αναφέρθηκε στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την Οργανωτική Επιτροπή των δράσεων, αλλά και από
την Επιστημονική Επιτροπή, με Πρόεδρο τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Άγγελο Κότιο.
Ομόφωνα αποφασίστηκε το διήμερο επιστημονικό συνέδριο να διεξαχθεί στην Αττική, στο τέλος Οκτωβρίου
ή αρχές Νοεμβρίου 2021, εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.
2) Αίτηση Επιμελητηρίου Χαλκιδικής για την εγγραφή του ως μέλος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν.
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Το αίτημα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής έγινε ομόφωνα αποδεκτό από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι
το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, στην χωροταξική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το κατοικημένο νησί Αμμουλιανή, αποτελεί πλέον το εικοστό Επιμελητήριο μέλος του ΕΟΑΕΝ.
3) Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού του ΕΟΑΕΝ, λόγω της
εγγραφής ως μέλος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, καθώς και τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων έτους
2021.

Πραγματοποίηση εκδήλωσης με θέμα «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης
ευκαιρίας»
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Καβάλας με
θέμα: «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» την Δευτέρα 14/12/2020 με κεντρικό ομιλητή τον
κ. Φώτη Κουρμούση, Ειδικό Γραμματέα Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο κ. Κουρμούσης και τα στελέχη της ΕΓΔΙΧ, παρουσίασαν τους βασικούς άξονες και τις καινοτομίες του ν.
4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» και απάντησαν σε ερωτήσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών σε έως 240 δόσεις, τη διαδικασία πτώχευσης – απαλλαγής οφειλών
φυσικών & νομικών προσώπων και παροχής 2ης ευκαιρίας, την πρόνοια για τα ευάλωτα νοικοκυριά και την
προστασία της 1ης κατοικίας και το ρόλο των επιστημονικών κλάδων.

Έγκριση προγράμματος του Επιμελητηρίου Καβάλας για την προώθηση των αλιευμάτων
της Π.Ε Καβάλας σε αγορές του εξωτερικού στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»
Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα εγκρίθηκε για το Επιμελητήριο Καβάλας, με σκοπό την υποστήριξη και την
προώθηση όλων των επιχειρήσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της περιοχής μας με τίτλο «Προώθηση και
βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία,
Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία» ύψους 920.312,50 € και με χρηματοδότηση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας.
Η πράξη αφορά την υλοποίηση, από το Επιμελητήριο Καβάλας, ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων απαραίτητων για τη βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και της
εξωστρέφεια τους / εξαγωγικού προσανατολισμού τους. Η βελτίωση αυτή θα επιτευχθεί μέσω διάφορων
μέτρων εμπορίας για τα εν λόγω προϊόντα. Σκοπός είναι να ενισχύσουν τη φήμη και την προώθηση των εν
λόγω προϊόντων των περιοχών του Νομού Καβάλας, όπως η Κεραμωτή και η Θάσος, οι οποίες παραδοσιακά
είναι αλιευτικές περιοχές.
Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του Επιμελητηρίου Καβάλας για την βελτίωση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τα προϊόντα τα οποία αλιεύονται στην περιοχή (Καβάλα, Κεραμωτή, Θάσος) θα υλοποιηθούν δράσεις στο πλαίσιο του Έργου με σκοπό την προώθηση προϊόντων αλιείας και προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας στις 5 χώρες-στόχους, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία, Βουλγαρία και θα αφορούν:
•
•
•
•
•

Την αναζήτηση νέων αγορών
Τη βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιεργειών
Την προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων
Τη διενέργεια ερευνών αγοράς και μελετών
Τη διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης.

www.kcci.gr

w www.kcci.gr

www.enterprise-hellas.gr

KavalaChamber

een.ec.europa.eu

@KavalaChamber

13

•

Τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών για τα αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας

Η ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των προϊόντων της περιοχής μας, είναι από τους βασικούς
στόχους που αναπτύσσει το Επιμελητήριο Καβάλας, σαν έναν σημαντικό μηχανισμό στήριξης του εμπορίου,
της μεταποίησης και των επαγγελμάτων στην περιοχή μας.
Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα εγκρίνεται και ξεκινάει άμεσα η υλοποίηση του, που έρχεται να ενισχύσει την εξωστρέφεια και θα βελτιώσει την οργάνωση της αγοράς αλιευμάτων, ακολουθώντας μία πολυδιάστατη στρατηγική, με στόχο την προσέγγιση μεγάλου αριθμού ομάδων
και γενικά ενός ευρύτερου κοινού στις χώρες-στόχους.

Υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για τον συμψηφισμό του 4 και 12%
Καλούμε τις επιχειρήσεις να καταθέσουν την αίτησή τους στον ΟΑΕΔ για τον συμψηφισμό των απαιτήσεων
του 4 και 12% της επιδότησης κόστους μισθοδοσίας μέχρι τις 31/12/2020, αλλιώς θα υπάρξει παραγραφή
των απαιτήσεών τους για τα έτη 2014-2015.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015, διενεργείται
συμψηφισμός με υφιστάμενες και στη συνέχεια με μελλοντικές απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης. Για
αντίστοιχες απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, διενεργούνται παρακράτηση και απόδοση σε
αυτούς των παρακρατούμενων ποσών.
Ο δικαιούχος υποβάλει σχετική αίτηση1 στο ΚΠΑ2 που ανήκει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με αποστολή μέσω ταχυδρομείου, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση (Υποδείγματα 1Α και 1Β) περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων και σε περίπτωση
άσκησης αυτών, βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστηρίου περί σχετικής παραίτησης, για τις αξιώσεις
που απορρέουν από την 1.1.2010 έως την 31.12.2015, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από
τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση.
β) Υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 2) περί κατάσχεσης/εκχώρησης ή μη των απαιτήσεών του.
Οι ανωτέρω ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ υποχρεωτικά θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση αποστολής μέσω e-mail, οι δικαιούχοι θα εκδίδουν πρώτα Υπεύθυνη Δήλωση από τη σχετική ιστοσελίδα:
(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthunedelose-kai-exousiodotese/ekdoseupeuthunes-deloses).
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον δικαιούχο για κάθε απαίτησή του.
(Το Υπόδειγμα Αίτησης και οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις, για τη διευκόλυνση των δικαιούχων είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας).

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

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

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμωνΝέες προδιαγραφές
Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise
Europe Network σας ενημερώνει ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο
το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην
Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.
Αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Είναι πρόγραμμα κατάρτισης απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ελάχιστη
διάρκεια: 10 ώρες.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP.
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και
την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
Κόστος συμμετοχής για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά, τέλος ΓΕΜΗ του 2020, για το τρέχον
έτος είναι
Επιχειρήσεις
Καβάλα σαράντα ευρώ (40 €)
Θάσο τριάντα ευρώ (30 €)
Εργαζόμενοι
Καβάλα εξήντα ευρώ (60€)
Θάσο πενήντα ευρώ (50€)
Τα υπόλοιπα έξοδα οργάνωσης του σεμιναρίου καλύπτονται από το Επιμελητήριο Καβάλας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα
των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.
Περισσότερες πληροφορίες, τηλ. επικοινωνίας 2510 222212, κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4), κα. Μαρία
Αρβανιτάκη (εσωτ. 20) και στο info@chamberofkavala.gr

Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19
στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από 4/11/2020 έως 18/3/2021
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise
Europe Network, σας ενημερώνει ότι ξεκινάει στις 4 Νοεμβρίου 2020 το πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου
COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί
στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.
Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχείρηση κυμαίνεται από 2.000€ έως 15.000€
ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης στις 19-03-2020. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό έως 100% με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
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Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών
επιχειρήσεων, και έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2019, δεν αποτελούν
προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα και ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων
εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην περιοδική δήλωση Ε3 του έτους 2019, περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους
ΚΑΔ του προγράμματος.
Η Περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 4/11/2020 έως 18/3/2021
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
μέσω
του
Πληροφοριακού
Συστήματος
Διαχείρισης
Κρατικών
Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Ενίσχυσης με την ένδειξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» (Δράση 3δ.5-6.2). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις
οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό
να υποβληθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα του προγράμματος στην διεύθυνση
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5027

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

Επιχειρηματική χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) από το
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
Παροχή επιχειρηματικών δανείων με ευνοϊκό επιτόκιο (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού ή/και επενδυτικού
σκοπού), που θα χρηματοδοτήσουν επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, σε πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 26/3/2019, έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
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Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 20/2/2019 – 31/01/2021, και ώρα 17:00
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, παρατείνεται, για δεύτερη
φορά και για δύο ακόμη μήνες, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», προκειμένου στην παρούσα ιδιαιτέρως απαιτητική συγκυρία περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ, EΣΠΑ 2014-2020.
Η Δράση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έως την 31η Ιανουαρίου
2021 και ώρα 17:00, αντί την 30η Νοεμβρίου 2020, και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι αιτήσεις
αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας. Στη Δράση συμμετέχουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με
επιδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων έως 65%, με σκοπό να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Το επενδυτικό σχέδιο θα κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€ . Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις
εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Στις επιδοτούμενες δαπάνες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, και
αρκετές οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων
στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, όπως είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), οι δαπάνες εξοπλισμού ΤΠΕ & εξειδικευμένου λογισμικού (π.χ. ηλεκτρονικών πληρωμών), η συμμετοχή σε ελληνικά
και ξένα e-marketplaces, καθώς και οι δαπάνες e-marketing (π.χ. διαφημίσεις σε μηχανές αναζήτησης και
κοινωνικά δίκτυα, ανάπτυξη και βελτίωση του περιεχομένου προβολής).
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει
τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ
της επένδυσης και να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με τους όρους της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
Ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, και οι επιχειρήσεις υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης
που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis . Περισσότερες πληροφορίες για τον οδηγό του προγράμματος στο
link: http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200612_3h_trop_proskl_erg_ant.pdf
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Εγγυήσεις νέων δάνειων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
Χορήγηση τραπεζικών δανείων κεφαλαίου κίνησης με εγγύηση από το κράτος έως 80% για κάθε δάνειο σε
επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19 και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 3/6/2020
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Τρεις νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise
Europe Network, σας ενημερώνει για τρεις νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 525 εκατ. Πρόκειται για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις», «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Μηχανολογικός Εξοπλισμός».
Συγκεκριμένα:
1η Προκήρυξη : «Γενική Επιχειρηματικότητα»
Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ανέρχεται στα 170 εκατ. €, εκ των οποίων 70 εκατ. € προέρχονται
από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 100 εκατ. € αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα
στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού,
Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων. Το ελάχιστο
επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 €
για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 €
για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 €
για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 €
για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές
Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 €.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2021.
2η Προκήρυξη : «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 205 εκατ. €, εκ των οποίων 200 εκατ. € προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 εκατ. € αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. €. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της
επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης είναι:
α) για μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 150.000 €
β) για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000 €.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2021.
www.kcci.gr
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3η Προκήρυξη : «Μηχανολογικός Εξοπλισμός»
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150 εκατ. € που αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού
Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων. Ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι
αφορούν σε αρχική επένδυση. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 €
για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 250.000 €
για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 €
για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 €
για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές
Εταιρικές Συμπράξεις στο ποσό των 50.000 €.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Συνολικά, θα διατεθούν 525 εκατ. € για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν βασικό πυλώνα
ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας. Η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία περισσότερων
και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, καθότι δημιουργεί σταθερές και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.ependyseis.gr/ .

Επιχειρηματική πληροφόρηση
Ηλεκτρονικά ραντεβού για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας
Το Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογισμικού CITIBILL, προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα αιτήματος ηλεκτρονικού ραντεβού, στα πλαίσια των μέτρων προστασίας από
την πανδημία του COVID-19.
Η νέα υπηρεσία “e-ραντεβού” είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας
Για να αιτηθείτε ραντεβού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.
2. Πατήστε το εικονίδιο «e-ραντεβού» που βρίσκεται στο δεξί μέρος της αρχικής σελίδας κάτω από την
υπηρεσία «e-επιμελητήριο».
3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και αιτηθείτε ραντεβού.
Το αίτημα θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Καβάλας και η ενημέρωση της εξέλιξής του θα πραγματοποιηθεί
μέσω e-mail.
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Ανακοίνωση για εξυπηρέτηση του κοινού του Επιμελητηρίου Καβάλας στην Θάσο
Το Επιμελητήριο Καβάλας με αίσθημα ευθύνης λαμβάνει μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας και
ασφάλειας των μελών μας, αλλά και του προσωπικού της υπηρεσίας μας για την αποφυγή διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο με ηλεκτρονικές συναλλαγές και τηλεφωνικά.
Το παράρτημα του Επιμελητηρίου στην Θάσο θα παραμείνει κλειστό μέχρι την άρση των απαγορευτικών
μέτρων.
Μπορείτε να εξυπηρετήστε άμεσα αποστέλλοντας E-mail στην παρακάτω διεύθυνση.
Επικοινωνία:
Τηλ: 2510 222212
Fax:2510 835946
E-mail:info@chamberofkavala.gr
Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

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

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις με έμμισθη
εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Καβάλας.
Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις με έμμισθη εντολή
στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Καβάλας. Για περισσότερες πλήροφορίες πατήστε εδώ
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Ξεκινάει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» στις 11/01/2020 για την ΑΜΘ
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise
Europe Network, σας ενημερώνει ότι ξεκινά η Δράση «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» του ΕΠΑνΕΚ. Η πλατφόρμα
του προγράμματος θα ανοίξει στις 11 Δεκεμβρίου για υποβολή αιτήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, αλλά και τα αιτήματα του τεχνικού κόσμου –ιδιαίτερα από
τη Βόρειο Ελλάδα- τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ανακοινώνουν την εκκίνηση του προγράμματος, με δυο προσαρμογές:
Α) αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα έναρξης υποβολής των αιτήσεων ανά Περιφέρεια, ανακοινώνεται ότι η
σχετική διαδικασία θα ξεκινήσει 10 μέρες αργότερα, σε σύγκριση με τον έως τώρα προγραμματισμό που
προέβλεπε έναρξη της διαδικασίας υποβολής στις 30 Νοεμβρίου. Το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας και της Θεσσαλίας -όπου τα προβλήματα με τον κορωνοϊό είναι εντονότεραθα μετατεθεί στο τέλος. Το νέο χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
Περιφέρεια - Έναρξη υποβολής αιτήσεων
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 11.12.2020
Αττικής 14.12.2020
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 16.12.2020
Δυτικής Ελλάδας 18.12.2020
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου 21.12.2020
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 11.01.2021
Δυτικής Μακεδονίας 13.01.2021
Κεντρικής Μακεδονίας 15.01.2021
Θεσσαλίας 20.01.2021
Πολυκατοικίες 18.01.2021

Β) Το απαιτούμενο από τις Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό για να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο
πρόγραμμα (Βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικοδομικής άδειας ή Βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου) δεν
είναι υποχρεωτικό στην παρούσα φάση και μπορεί να αντικατασταθεί από μια υπεύθυνη δήλωση, με σχετική
αλλαγή που θα γίνει στο πληροφοριακό σύστημα. Η κατάθεση του πιστοποιητικού καθίσταται υποχρεωτική
σε επόμενο βήμα της διαδικασίας, ως προϋπόθεση υπαγωγής.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 896,75 εκατ. ευρώ. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του
Προγράμματος ανέρχεται σε 692 εκ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ (εκ των οποίων ο προϋπολογισμός των 92 εκ ευρώ
αφορά τους πόρους του «Ταμείου Εξοικονομώ II»), 34 εκ ευρώ από το εθνικό ΠΔΕ, 170,75 εκ ευρώ από τα
ΠΕΠ.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Active Learning Community for Upskilling technicians and Engineers (allCUTE)
Το τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, μαζί με το Επιμελητήριο Καβάλας, κατά τη διετία
2020-2022, θα συμμετέχουν στην υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, (Δράση ΚΑ202/στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης), με τίτλο “Active Learning
Community for UpskillingTechnicians and Engineers” και κωδικό εγκεκριμένου σχεδίου2020-1-BG01-KA202079042, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
www.kcci.gr
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Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Φυσικής Δρ.Παναγιώτης
Κόγιας, με αναπληρωτή υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Ιάκωβο Φαντίδη και για το Επιμελητήριο Καβάλας ο κ. Μάρκος Δέμπας.
Φορέας-συντονιστής του έργου είναι το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Γκάμπροβο της Βουλγαρίας και στη σύμπραξη συμμετέχουν επίσης, το Gdansk University of Technology της Πολωνίας, το Πανεπιστήμιο του Νις της
Σερβίας και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σερβίας.
Μία συνεχώς εξελισσόμενη βιομηχανία στην ΕυρωπαϊκήΈνωση, απαιτεί νέα συστήματα παραγωγής που να
συνδυάζουν την φυσική παραγωγή με την καινοτομία και να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό
τους, ειδικά στους τεχνικούς και τους μηχανικούς. Απαιτούν νέες υβριδικές ομάδες «ανθρώπων-μηχανών»,
όπου οι τεχνικοί και οι μηχανικοί θα πρέπει να αναλύουν μεγάλα δεδομένα, να προσομοιώνουν γραμμές
παραγωγής, να συντονίζουν ρομπότ, να διαγιγνώσκουν και να επισκευάζουν πολύπλοκα αυτοματοποιημένα
συστήματα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και την εναρμόνιση τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κοινοπραξία του έργου
αποτελούμενη από τα προαναφερθέντα Πανεπιστήμια και Επιμελητήρια, έχει ως στόχο να αναπτύξει μια
Ενεργή Κοινότητα Μάθησης για την Αναβάθμιση Τεχνικών και Μηχανικών στον τομέα των Μηχανικών Κατασκευών και της Μηχατρονικής.
Η Σύμπραξη έχει αρχίσει από το Σεπτέμβριο του 2020 τη συνεργασία και τις δραστηριότητες, σε διαδικτυακό
επίπεδο προς το παρόν, λόγω πανδημίας. Ήδη το λογότυπο, καθώς και η επίσημη ιστοσελίδα του έργου
https://allcute.eu (διαθέσιμη σε 5 γλώσσες, ανάμεσα τους η Αγγλική και Ελληνική γλώσσα), έχουν δημιουργηθεί, ενώ σύντομα θα είναι έτοιμη η σελίδα στο Facebook, αναμένεται δε, το 1ο επίσημο Ενημερωτικό Δελτίο
(Newsletter) του προγράμματος στο τέλος Ιανουαρίου 2021.
Ακόμη, η online έρευνα για τον προσδιορισμό των αναγκών αναβάθμισης των δεξιοτήτων τεχνικών και μηχανικών που απασχολούνται στον τομέα των Μηχανικών Κατασκευών και της Μηχατρονικής είναι διαθέσιμη
https://allcute.eu/el/home-gr2. Παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν να συμπληρώσουν τα σχετικό ερωτηματολόγιο.

Απαντήσεις σε 16 ερωτήματα που απασχολούν τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές
Το Επιμελητήριο Καβάλας, σας ενημερώνει για τις απαντήσεις σε 16 ερωτήματα που απασχολούν τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και ετέθησαν από μέλη του κλάδου. Τις απαντήσεις δίνει ο Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Λογιστών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών φοροτεχνικός, κ. Ηλίας Χατζηγεωργίου.
1. Τελικά οι ΚΑΔ της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (ΠΧ.66.22) υπάγονται ή υπάρχει πιθανότητα να υπαχθούν στην παρούσα Επιστρεπτέα Προκαταβολή ή στις επόμενες; Το ίδιο ερώτημα ισχύει και για την όποια
Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού.
Απ: Όλες οι επιχειρήσεις υπάγονται στην επιστρεπτέα προκαταβολή Νο4 , αρκεί να τηρούν τις προϋποθέσεις
που ορίζονται από την εγκύκλιο ΓΔΟΥ 281/2020
2. Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που παίρνουν βεβαίωση προμηθειών από τις ασφαλιστικές 31/12 για όλο
το χρόνο, πως θα πρέπει να αποδείξουν το τζίρο ΣΕΠ-ΟΚΤ?
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Απ: Από τα στοιχεία που προκύπτουν από τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις των ασφαλιστικών εταιρειών ή έστω από
τα στοιχεία κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με άλλα επαγγέλματα που
αμείβονται με εκκαθάριση , όπως για παράδειγμα πρακτορεία ΠΡΟΠΟ.
3. Την Επιστρεπτέα την παίρνουν οι ασφαλιστικοί πράκτορες ?
Απ: Αν έχουν μείωση τζίρου κατά 20% και άνω τους μήνες 9ο και 10ο σε σχέση με τον 1/6 του ετήσιου τζίρου
του 2019 , ναι μπορούν να την λάβουν.
4. Για την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 και 5 για τους διαμεσολαβούντες. Όσον αφορά την καταχώρηση των
ακαθαρίστων εσόδων περιόδου Ιανουάριος – Οκτώβριος 2020 για όσους δεν εντάσσονται ή απαλλάσσονται
του ΦΠΑ όπως γνωρίζουμε καταχωρούν στα βιβλία τους τα έσοδα τους με βάση την εκκαθάριση προμηθειών
στις 31/12 εκάστου έτους. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι καταχωρούμε εξωλογιστικά στοιχεία ( δεν ξέρω
πόσο δόκιμο είναι αυτό) αυτά δεν θα μπορούν να τροποποιηθούν και άρα να συμφωνηθούν με τις εκκαθαρίσεις .
ΕΡΩΤΗΜΑ
-Θα υπάρξει η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων μετά την έκδοση των εκκαθαρίσεων προμηθειών από τις ασφαλιστικές εταιρείες ήτοι στον μήνα Μάρτιο .
– Με τους διαμεσολαβούντες που λόγο δευτερεύοντος ΚΑΔ εντάσσονται στο ΦΠΑ , όταν αυτό είναι μηδενικό
,τι γίνεται; Βγαίνουν εκτός επιστρεπτέας προκαταβολής για ακόμα μία φορά ;
Απ: Θα έπρεπε ο τζίρος του 2019 να απεικονίζεται στον κωδικό 310 και του 312 τις περιοδικής του 4ου τριμήνου του 2019. Οι περιοδικές που λογίζονται ως βάση , είναι όσες αρχικές και τροποποιητικές είχαν υποβληθεί έως τις 14/11/2020. Με μηδενικό τζίρο στον 312 κωδικό , το σύστημα αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει
ο τζίρος αναφοράς.
– Όσον αφορά τους επαγγελματίες που εντάσσονται στο καθεστώς ΦΠΑ λόγω δευτερεύοντος ΚΑΔ θα υπάρξει
η δυνατότητα;
Απ: Εάν προκύπτει τζίρος αναφοράς άνω των 300 ευρώ , όπως αναγράφεται στις περιοδικές του 3ου ή 4ου
τριμήνου του 2019 , σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στην προηγούμενη ερώτηση
5. Με τις επιχειρήσεις που τα έσοδά τους είναι από ετήσιες εκκαθαρίσεις , Ασφαλιστές, Πρακτορεία ΟΠΑΠ,
κλπ, για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 τι γίνεται;
Απ: Θα πρέπει να ληφθούν στοιχεία που προκύπτουν από τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις των ασφαλιστικών εταιρειών ή έστω από τα στοιχεία κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με άλλα
επαγγέλματα που αμείβονται με εκκαθάριση , όπως για παράδειγμα πρακτορεία ΠΡΟΠΟ.
6. Για τους ασφαλιστικούς πράκτορες –διαμεσολαβητές τι ισχύει; Είναι χωρίς δουλειά και δεν μπορούν να
δουν το πελατολόγιο τους !
Απ: Μπορούν να κάνουν αίτηση για την επιστρεπτέα Νο4 , αρκεί να τηρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή να
έχουν μείωση τζίρου κατά 20% και άνω τους μήνες 9ο και 10ο σε σχέση με τον 1/6 του ετήσιου τζίρου του
2019 , ναι μπορούν να την λάβουν.
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7. Για τους ασφαλιστές: πως θα δηλώσουν τα έσοδά τους εφόσον ο τζίρος τους δηλώνεται μόνο στο τέλος
του έτους, με την εκκαθάριση από τις ασφαλιστικές?
Απ: Θα πρέπει να ληφθούν στοιχεία που προκύπτουν από τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις των ασφαλιστικών εταιρειών ή έστω από τα στοιχεία κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με άλλα
επαγγέλματα που αμείβονται με εκκαθάριση , όπως για παράδειγμα πρακτορεία ΠΡΟΠΟ.
8. Θα δοθεί όπως και την 1η φορά, Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού;
Απ: Όχι , δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.
9. Με τους ασφαλιστές που έχουν 2ο ΚΑΔ που εντάσσεται σε ΦΠΑ και δεν τον δουλεύουν τι θα γίνει;
Απ: Θα έπρεπε ο τζίρος του 2019 να απεικονίζεται στον κωδικό 310 και του 312 τις περιοδικής του 4ου τριμήνου του 2019. Οι περιοδικές που λογίζονται ως βάση , είναι όσες αρχικές και τροποποιητικές είχαν υποβληθεί έως τις 14/11/2020. Με μηδενικό τζίρο στον 312 κωδικό , το σύστημα αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει
ο τζίρος αναφοράς.
10. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ.ΔΕΝ ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΤΙ ΔΙΕΤΥΠΩΘΗ ΕΡΩΤΗΣΗ .
Απ: Απαντήθηκαν οι ερωτήσεις , μπορείτε σε κάθε περίπτωση να διαβάσετε την εγκύκλιο ΓΔΟΥ 281/2020
11. Για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση έχουμε κάποια ένταξη ως προς το Επίδομα Ειδικού σκοπού;
Απ: Δεν υπάρχει επίδομα ειδικού σκοπού για κανέναν , μέχρι στιγμής. Γίνονται προσπάθειες για ένταξη του
κλάδου στις ειδικές επιστημονικές κατηγορίες που θα λάβουν το επίδομα των 300 ή 400 ευρώ ( οικονομολόγοι- μηχανικοί- δικηγόροι )
12. Πως θα υπολογίζεται στους Ασφαλιστικούς πράκτορες ο τζίρος (για τον ορισμό του ποσού της επιστρεπτέας) την στιγμή που μόνον στο τέλος του έτους εκδίδεται παραστατικό αμοιβών?
Απ: Για το 2019 είναι το 1/6 του ετήσιου. Για το 2020 Θα πρέπει να ληφθούν στοιχεία που προκύπτουν από
τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις των ασφαλιστικών εταιρειών ή έστω από τα στοιχεία κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με άλλα επαγγέλματα που αμείβονται με εκκαθάριση , όπως για
παράδειγμα πρακτορεία ΠΡΟΠΟ
13. Οι ασφαλιστές θα μπούνε πιο εύκολα στην 5η επιστρεπτέα τον Δεκέμβρη;
Απ: Δεν υπάρχει νομοθεσία , οπότε δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Γίνονται προσπάθειες διόρθωσης
των αδικιών που προέκυψαν σε αυτή την φάση.
14. Επίδομα Ειδικού Σκοπού στους ασφαλιστές υπάρχει;
Απ: Δεν υπάρχει επίδομα ειδικού σκοπού για κανέναν , μέχρι στιγμής. Γίνονται προσπάθειες για ένταξη του
κλάδου στις ειδικές επιστημονικές κατηγορίες που θα λάβουν το επίδομα των 300 ή 400 ευρώ ( οικονομολόγοι- μηχανικοί- δικηγόροι )
15. Γιατί στις αιτήσεις των ασφαλιστών στην επιστρεπτέα στις 10 αιτήσεις οι 8 απορρίπτονται ;
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Απ: Για να εντάσσονται θα πρέπει να υπάρχει 300 ευρώ τζίρος αναφοράς από το 2019, αλλά και να έχουν
μείωση τζίρου κατά 20% και άνω τους μήνες 9ο και 10ο σε σχέση με τον 1/6 του ετήσιου τζίρου του 2019.
Όσοι δεν τηρούν αυτή την προϋπόθεση, απορρίπτονται.
16. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές πως θα μπορέσουν να αποδείξουν μείωση των εσόδων κατά 20%, για
τους μήνες που αναφέρονται Σεπ -Οκτ-Νοε, αφού η εκκαθάριση των προμηθειών γίνεται μια φορά τον χρόνο
και αφού κλείσει το οικονομικό έτος ;
Απ: Για το 2019 είναι το 1/6 του ετήσιου. Για το 2020 Θα πρέπει να ληφθούν στοιχεία που προκύπτουν από
τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις των ασφαλιστικών εταιρειών ή έστω από τα στοιχεία κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με άλλα επαγγέλματα που αμείβονται με εκκαθάριση , όπως για
παράδειγμα πρακτορεία ΠΡΟΠΟ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιάννη Κούτρα, Υπεύθυνο ΓΕΜΗ και
ΥΜΣ, πρόεδρο του τμήματος υπηρεσιών, στο τηλέφωνο 6932 526096 και με το Επιμελητήριο Καβάλας στο
2510 222212, email info@chamberofkavala.gr

Συμμετέχουμε στον σχεδιασμό των μετακινήσεων στην Καβάλα!
Ο Δήμος Καβάλας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας επιχειρεί να προδιαγράψει το πλαίσιο πάνω στο οποίο η πόλη μας θα υλοποιήσει παρεμβάσεις και επενδύσεις αναβάθμισης του
τοπικού δικτύου αστικών μετακινήσεων. Στις διαδικασίες της 2ης διαβούλευσης, το δίκτυο φορέων θα συναντηθεί προκειμένου να:




Ενημερωθεί για τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα της ανάλυσης των υφιστάμενων συνθηκών κινητικότητας
Ενημερωθεί για τα κυριότερα συμπεράσματα της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης και τα αποτελέσματα
του εργαλείου αξιολόγησης του συστήματος κινητικότητας της πόλης
Να συν διαμορφώσει τους στρατηγικούς στόχους και να αξιολογήσει τα εναλλακτικά μελλοντικά σενάρια κινητικότητας της πόλης μας.

Ο Δήμος, συνεχίζοντας τις καινοτόμες πρακτικές του στο συμμετοχικό σχεδιασμό για την πόλη, προσβλέπει
στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη των φορέων, για την αποτελεσματική εκπόνηση του ΣΒΑΚ.
Οι διαδικασίες της 2ης θεματικής διαβούλευσης θα πραγματοποιηθούν με τη μορφή τηλεδιάσκεψης την
Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10.00.
Για τη δήλωση συμμετοχή σας πατήστε εδώ

Πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου από το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Google Ελλάδος
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise
Europe Network, σας ενημερώνει ότι η Google Ελλάδος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανακοίνωσε πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.
Η πρωτοβουλία αυτή από την Google περιλαμβάνει δωρεάν ομαδικά διαδικτυακά σεμινάρια, αλλά και κατ'
ιδίαν διαδικτυακή συμβουλευτική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την ανοιχτή δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας για μικρές και
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πολύ μικρές επιχειρήσεις» του ΕΠΑνΕΚ μέσω της οποίας επιχειρήσεις στους τομείς μεταποίησης, παροχής
υπηρεσιών κ.α. μπορούν να επενδύσουν στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους.
Ταυτόχρονα προαναγγέλθηκε από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη νέα δράση
του ΕΣΠΑ που θα αφορά αποκλειστικά στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και στην ψηφιακή τους ανάπτυξη.
Για εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δωρεάν πρόγραμμα ομαδικών εκπαιδεύσεων και
κατ' ιδίαν συνεδριών από την Google Ελλάδος μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα: https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-el/f2f
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η νέα διαδικασία σύστασης ΙΚΕ
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε εφαρμογή του άρθρου 9 α του ν. 4441/2016 (Α’ 227) και της
Υπουργικής Απόφασης 109491/16.10.2020 (Β’ 4619), σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και
στο πλαίσιο της συνεχούς μέριμνας για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας
σε ότι αφορά τη σύσταση εταιρείας, έθεσε σε εφαρμογή την σύσταση ΙΚΕ αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη
χρήση πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο.
Οι καινοτομίες της νέας ρύθμισης συνίστανται στα εξής:
1. Για τη σύσταση ΙΚΕ δεν απαιτείται πλέον επίσκεψη σε καμία δημόσια Υπηρεσία, καθώς η σύσταση ολοκληρώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε λίγα μόλις λεπτά, από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, με εξαίρεση
τις περιπτώσεις που για τη σύσταση απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος.
2. Το πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ με πρόσθετο περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει μόνο τα βασικά στοιχεία που
απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας (ελάχιστο περιεχόμενο καταστατικού), αλλά δίδεται πλέον η δυνατότητα προσθήκης και επιπλέον άρθρων, κατά βούληση των ενδιαφερομένων, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός πιο πλήρους καταστατικού που να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των ιδρυτών, υπό την
προϋπόθεση η προσθήκη του επιπλέον περιεχομένου να μη συνιστά τροποποίηση ή αναίρεση των στοιχείων
του ελάχιστα υποχρεωτικού περιεχομένου ή παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου.
Η σύσταση ΙΚΕ με πρόσθετο περιεχόμενο είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://eyms.businessportal.gr/,
όπου διατίθεται και η ηλεκτρονική σύσταση όλων των νομικών μορφών με πρότυπο καταστατικό (ΑΕ, ΕΠΕ,
ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ).

Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία απόσυρσης των ταμειακών μηχανών
Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία απόσυρσης των ταμειακών μηχανών
Παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών, που
δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ, καθώς και η προθεσμία για την αναβάθμιση των τεχνικών
προδιαγραφών των ΦΗΜ.
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Η παράταση των προθεσμιών κρίθηκε απαραίτητη, λόγω τόσο των συνθηκών της πανδημίας, όσο και για να
εναρμονιστεί η προθεσμία με τον χρόνο έναρξης της υποχρεωτικής διαβίβασης στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων – myDATA. Με την ολοκλήρωση του πλάνου απόσυρσης ή αναβάθμισης, το σύνολο των
ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων θα είναι σε θέση να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ.
Διευκρινίζεται ότι η ειδική προθεσμία, που έθεσε ο ν. 4174/2013 για απόσυρση χωρίς κυρώσεις παλαιότερων
μοντέλων ΦΗΜ, που έπρεπε να είχαν ήδη αποσυρθεί βάσει της ΠΟΛ.1196/2017, δεν αλλάζει και παραμένει
η 30ή Νοεμβρίου 2020.

Επέκταση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τον μήνα Δεκέμβριο -Κοινό Δ.Τ. των Υπ.
Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνουν την επέκταση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, για τον μήνα
Δεκέμβριο 2020.
1. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών ανά την επικράτεια που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη
λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύναται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί
ποσού 534 ευρώ μηνιαίως. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια της αναστολής της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων και για ισόχρονο διάστημα
μετά την άρση της αναστολής, υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής, αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων και για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις είναι άκυρες.
2. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής εντός του μηνός, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,
πληρωτέων τον μήνα Δεκέμβριο, και η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της
ισχύουσας ρύθμισης.
3. Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών που είναι πληρωτέες τον μήνα Δεκέμβριο,
και η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.
4. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, έως το τέλος του έτους.
5. Όπως έχει ανακοινωθεί και ήδη υλοποιείται, επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που λήγουν τους
μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο κατά δύο μήνες.
6. Επεκτείνεται η υποχρεωτική τηλεργασία ανά την επικράτεια σε τουλάχιστον 50% του προσωπικού, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τις δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία τηλεργασίας. Επεκτείνεται το μέτρο της υποχρεωτικής εφαρμογής ευελιξίας προσέλευσης και αποχώρησης των
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην εργασία τους, με αντίστοιχη προσαρμογή του ωραρίου τους, για τις
περιοχές αυξημένου κινδύνου.
7. Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα και για τον Δεκέμβριο. Το ίδιο ισχύει
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και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρω εργαζόμενους, και τον μήνα Δεκέμβριο, το 50% της ζημίας τους θα καταβάλλεται στους δικαιούχους και θα πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
8. Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 θα δοθεί τον Ιανουάριο του 2021, με βάση την πτώση τζίρου ΣεπτεμβρίουΔεκεμβρίου 2020. Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο διατήρησης του ίδιου επιπέδου απασχόλησης έως τέλος Ιουνίου του 2021. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τα κριτήρια πτώσης τζίρου. Επιπλέον, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και οι νέες επιχειρήσεις που άνοιξαν τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Στο ύψος της ενίσχυσης που καθορίζεται από τον μαθηματικό
τύπο που θα εφαρμοστεί, θα συνυπολογίζεται ολόκληρη η περίοδος Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου και θα προσαρμόζεται ανάλογα και με το ποσό που έλαβαν οι επιχειρήσεις στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4. Με αυτό
τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα σε όσους δεν πρόλαβαν να αιτηθούν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 να
λάβουν την ενίσχυση για το σύνολο του ποσού, όπως, επίσης, και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές ως
προς τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν κατά την προηγούμενη δήλωση.
9. Παρατείνεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2021 κατά δύο μήνες, μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου
2021.

Τέλος η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας στον e-ΕΦΚΑ και σε άλλους φορείς του
Δημοσίου
Από ένα σημαντικό γραφειοκρατικό βάρος απαλλάσσονται πολίτες και Δημόσια Διοίκηση, καθώς ο e-ΕΦΚΑ
ξεκινά να αξιοποιεί την διαλειτουργικότητα για την αυτόματη λήψης φορολογικής ενημερότητας για την εξόφληση πολιτών και επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα σε αυτόν. Έτσι, φυσικά και νομικά
πρόσωπα σταματούν να προσκομίζουν φορολογική ενημερότητα για να πληρωθούν, καθώς η διαδικασία
γίνεται αυτόματα. Ο e-ΕΦΚΑ, μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας, αποκτά πρόσβαση στην διασύνδεση των δημοσίων φορέων με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Η διασύνδεση υλοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Υπ. Οικ. : Αρχές Ιανουαρίου η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται ότι το Υπουργείο δρομολογεί
τον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, όπως έχει ήδη εξαγγείλει. Πρόκειται για ένα νέο κύκλο, ο
οποίος θα προσθέτει στους δύο μήνες του 4ου κύκλου, τους δύο τελευταίους μήνες του έτους, με αποτέλεσμα να αφορά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 – Δεκεμβρίου 2020, ώστε να αποτυπώνεται ευκρινέστερα το
εύρος της επίπτωσης της πανδημίας στον κύκλο εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων.
Όπως στον 4ο κύκλο, έτσι και στον 5ο, το 50% της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς τις επιχειρήσεις θα είναι
μη επιστρεπτέο, υπό την προϋπόθεση να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο απασχόλησης μέχρι τον Ιούνιο του
2021, ώστε να επιτευχθεί ο διττός στόχος της στήριξης τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των εργαζομένων. Το
προσεχές διάστημα οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα επιμέρους χαρακτηριστικά της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής 5 και το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, σύμφωνα με το οποίο οι αιτήσεις αναμένεται να εκκινήσουν στις αρχές Ιανουαρίου του 2021.
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Εστίαση: Έως 5.000 ευρώ για προμήθεια θερμαντικών σωμάτων για τους εξωτερικούς
χώρους των καταστημάτων
Έως 5000 ευρώ θα λάβουν οι επιχειρηματίες της εστίασης, ώστε να προμηθευτούν θερμαντικά σώματα για
να θερμαίνονται υπαίθρια οι πελάτες τους. Λόγω πανδημίας με το άνοιγμα της εστίασης ο κόσμος θα κάθεται
έξω οπότε οι σόμπες είναι απαραίτητες γύρω από τα τραπέζια. Η δράση για την εστίαση, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ, θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες και πρόκειται να
διαρκέσει 2 μήνες. Η δράση, προβλέπει την επιχορήγηση της προμήθειας ενός θερμαντικού σώματος ανά 10
τ.μ. νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου ή παραχωρημένου με βάση την αίτηση που έχει υποβάλει ο
δυνητικός λήπτης της και μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ. Προμήθεια θερμαντικών
σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου του 2020 και εντεύθεν και πριν την έγκριση της
δημοσίευση της πρόσκλησης, καλύπτεται από αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό ΚΑΔ, κατά την ημερομηνία προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του προς χρηματοδότηση. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταβάλλεται η προσπάθεια, ώστε το σύνολο της επιδότησης να είναι ακατάσχετο. Σημειώνεται πως οι επιλέξιμοι ΚΑΔ
στους οποίους πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι:
- 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης. Περιλαμβάνονται και όλοι
οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10
- 56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20
- 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30.

Παράταση της προθεσμίας καταβολής τελών κυκλοφορίας του 2021
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, θα παραταθεί η προθεσμία για
την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2021, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία,
έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021. Όπως επισημαίνει σε δήλωσή του ο κ. Βεσυρόπουλος, «η Κυβέρνηση έχει
πλήρη αντίληψη και συναίσθηση των δυσκολιών, αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών, που έχει δημιουργήσει
η πανδημία. Η παράταση για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας είναι επιβεβλημένη, για να διευκολύνει
τους πολίτες και να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση». Το Υπουργείο
Οικονομικών τονίζει ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση και η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας πρέπει να
γίνει έως τις 26/02/2021.

Διαδικασία και τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020
Τη διαδικασία και τον τρόπο καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, σε δόσεις θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων
στους εργαζόμενους που έχουν μπει σε αναστολή, στον μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ή έχουν υποβάλλει μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις το διάστημα Μαΐου – Δεκεμβρίου 2020. Επισυνάπτεται ολόκληρη η ΚΥΑ.

Βελτιωμένο Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας για 3.000 ανέργους με
έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες
Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης όλων των προγραμμάτων του Οργανισμού, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ προχώρησε στον ανασχεδιασμό του «Προγράμματος δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας»,
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που είχε καλύψει μόνο 2.000 από τις 5.000 διαθέσιμες θέσεις σε διάστημα 22 μηνών. Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, να
δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση και να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας.
Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 €
για ατομική επιχείρηση, έως 24.000 € για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους. Κατόπιν αίτησης, μετά
την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό
ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 €.
Συγκεκριμένα, με σημερινή απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού εγκρίθηκαν οι παρακάτω αλλαγές ώστε το πρόγραμμα να γίνει πιο ευέλικτο, ελκυστικό και αποτελεσματικό και να απορροφηθούν ταχύτερα οι υπολειπόμενες 3.000 θέσεις:



Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες
Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας θα λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια

Διευρύνονται οι δικαιούχοι, καθώς επεκτάθηκε κατά περισσότερο από 2 χρόνια το διάστημα που θα πρέπει
να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012-6/8/2018 που ίσχυε σε 1/1/201231/10/2020
Πιο ευέλικτοι όροι συστέγασης σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους συνεργασίας (coworking
spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και λειτουργίας εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.
ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια.
Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:



έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 31/10/2020
δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας
δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/11/2020 έως
τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης και
έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος ή να την έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.




Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν
προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου από τον ΟΑΕΔ, θα προχωρήσουν στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.
Η δαπάνη του προγράμματος ύψους 48.000.000 € θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

Νέα υπηρεσία «ψηφιακών ραντεβού» για ανέργους και επιχειρήσεις μέσω της
πλατφόρμας myOAEDlive
Με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, ξεκίνησε από την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, η νέα υπηρεσία «ψηφιακών ραντεβού» μέσω της πλατφόρμας προγραμματισμού και υλοποίησης ραντεβού
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myOAEDlive που ανέπτυξε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε
με τη συνεργασία του Διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρου Πρωτοψάλτη και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου. Για πρώτη φορά, σε πιλοτική βάση, άνεργοι και επιχειρήσεις θα μπορούν να προγραμματίζουν ραντεβού σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα για υπηρεσίες συμβουλευτικής από τους εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους ανέργων και εργοδοτών αντίστοιχα μέσω τηλεδιάσκεψης (βιντεοκλήσης), αποφεύγοντας την προσέλευση σε ένα από τα 118 Κέντρα Προώθησης
Απασχόλησης
(ΚΠΑ2).
Η
υπηρεσία
είναι
διαθέσιμη
στη
διεύθυνση
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/exapostaseos-exuperetese-politon/exuperetesemetelediaskepse-apo-ton-organismo-apaskholeses-ergatikoudunamikou-oaed .
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Πολίτης και καθημερινότητα → Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών → Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η
διαδικασία ορισμού ραντεβού είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική και γίνεται με χρήση κωδικών του TAXISnet.
Κατά τη διαδικασία κράτησης, ο αιτών προσθέτει τα στοιχεία του πολίτη που θα συμμετέχει στο ραντεβού,
τα οποία θα ταυτοποιούνται κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Η πρόσβαση στο ραντεβού δεν απαιτεί
αυξημένες ψηφιακές δεξιότητες καθώς γίνεται απευθείας μέσω συνδέσμου (link) που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του αιτούντα. Στην περίοδο πρώτης εφαρμογής, οι υπηρεσίες
που θα παρέχονται μέσω της νέας πλατφόρμας θα αφορούν αποκλειστικά σε ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες, ενώ υπάρχει σχέδιο σταδιακής ένταξης των κυριότερων υπηρεσιών του Οργανισμού. Στο άμεσο μέλλον θα παρέχεται επίσης η δυνατότητα συνδρομής διερμηνέα στην τηλεδιάσκεψη σε γλώσσες μεγάλης ζήτησης. Υπενθυμίζεται ότι οι περισσότερες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε
μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης https://www.gov.gr/ με τη χρήση κωδικών TAXISnet, είτε μέσω των eΥπηρεσιών ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/e-yperesies .

ΑΑΔΕ – Ενημερότητα σε προγενέστερο χρόνο
Μια σημαντική και καινοτόμο απόφαση, που διορθώνει μια στρέβλωση του παρελθόντος, υπέγραψε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσίλης. Η απόφαση προβλέπει ότι, ειδικά για τη
συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, είναι δυνατόν μια επιχείρηση να ζητά ενημερότητα για συγκεκριμένη ημερομηνία σε προγενέστερο χρόνο μέχρι τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης. Προϋπόθεση είναι
η επιχείρηση, που τη ζητά, να είναι ενήμερη και κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης αυτής. Πώς χορηγείται : Η ενημερότητα χορηγείται από τη ΔΟΥ , μετά από σχετικό αίτημα, το οποίο μπορεί να υποβληθεί
ταχυδρομικά ή με email. Κοινοποιείται στη θυρίδα της επιχείρησης στο myTAXISnet και επέχει θέση πρωτοτύπου.
Η
εγκυρότητα
ελέγχεται
στον
διαδικτυακό
τόπο
της
ΑΑΔΕ
(https://www.aade.gr/polites/egkyrotita/egkyrotita-apodeiktikoyenimerotitas). Η απόφαση ισχύει από τις 11
Ιανουαρίου του 2021.
Τι συμβαίνει σήμερα: Η ενημέρωση χορηγείται μόνο για την ημέρα υποβολής της αίτησης, με ισχύ για το
μέλλον. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην πράξη, όταν – για λόγους ανωτέρας βίας – δεν ήταν εφικτό να
ζητηθεί αλλά ούτε και να χορηγηθεί ενημερότητα για τη συγκεκριμένη ημέρα, που χρειάζεται για τη συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Τα προβλήματα επιτάθηκαν με την πανδημία, με αποτέλεσμα αρκετές επιχειρήσεις
να έχουν αδυναμία συμμετοχής σε διαγωνισμούς.
Τι αλλάζει: Πλέον, οι επιχειρήσεις δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς για το λόγο αυτό,
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται και το δημόσιο συμφέρον, καθώς, για να χορηγηθεί η ενημερότητα αυτή, η
επιχείρηση, εκτός από την ημέρα για την οποία ζητά αποδεικτικό ενημερότητας ( σε προγενέστερο χρόνο και
μέχρι 3 μήνες), πρέπει επίσης να είναι ενήμερη και κατά την ημέρα που υποβάλλει την αίτηση, όπως ισχύει
για τις υπόλοιπες ενημερότητες. Πρωτότυπες όλες οι ενημερότητες: Να σημειωθεί ότι στην ίδια απόφαση
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προβλέπεται ρητά ότι όλες οι ενημερότητες, που κοινοποιούνται στη θυρίδα του πολίτη στο myTAXΙSnet,
επέχουν θέση πρωτοτύπου. Λύνεται έτσι ένα σημαντικό πρόβλημα άρνησης παραλαβής των αντιγράφων των
ενημεροτήτων, παρά το γεγονός ότι έφεραν ψηφιακή υπογραφή.

Σε ΦΕΚ η νέα απόφαση με την παράταση των περιοριστικών μέτρων έως την Πέμπτη 07
Ιανουαρίου 2021
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5509/Β/15.12.2020 η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588 που αντικαθιστά την προηγούμενη (ΦΕΚ 5486/Β/12-12-2020 η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189) με τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα
6:00. Τα μέτρα μεταξύ άλλων προβλέπουν:
-

την απαγόρευση μετακίνησης εκτός Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας.
τη διατήρηση της αναστολής λειτουργίας του λιανεμπορίου σε όλη την επικράτεια, θα επιτραπεί
η μετάβαση του πελάτη στα καταστήματα για την παραλαβή της παραγγελίας τους (click-away).
την επέκταση του ωραρίου των καταστημάτων τροφίμων έως τις 21:00 μμ αντί 20:30.

Ξεκίνησε η λειτουργία των καταστημάτων με τη μέθοδο CLICK AWAY
Ξεκίνησε η λειτουργία των καταστημάτων με τη μέθοδο click away. Η προαγορά του προϊόντος, δηλαδή η
ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία είναι υποχρεωτική, ενώ η παραλαβή γίνεται από ένα και μόνο άτομο.
Οι καταναλωτές θα πρέπει να ακολουθούν τα εξής βήματα για τις αγορές τους από τα καταστήματα:
-

-

-

παραγγελία μέσω e-shop ή τηλεφωνικώς
αναμονή SMS από το κατάστημα για την παραλαβή με ραντεβού σε συγκεκριμένο χρόνο (π.χ. 14:00
με 14:30)
ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει στείλει SMS μετακίνησης με τον κωδικό 2 και να έχει μαζί του έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, άδεια οδήγησης) και το αποδεικτικό παραγγελίας (έστω σε email)
ή το SMS του καταστήματος
με το click away, από τη στιγμή που θα στείλει το SMS θα έχει στη διάθεσή του 2 ώρες για να παραλάβει το προϊόν και να επιστρέψει στο σπίτι του
στις ουρές έξω από το κατάστημα δεν μπορούν να βρίσκονται περισσότερα από 9 άτομα (με απόσταση δυο μέτρων), ενώ οι καταστηματάρχες πρέπει να φροντίζουν ώστε η αναμονή να μην υπερβαίνει τα 10 λεπτά
οι αγορές με το click away γίνονται αποκλειστικά με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες (ή μέσω συστημάτων NFC στα κινητά) με POS και όχι με μετρητά
η παραλαβή του προϊόντος γίνεται εκτός καταστήματος
υπάρχει δυνατότητα επιστροφής/αλλαγής εντός 14 ημερών

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν e-shops
Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν e-shop η τηλεφωνική παραγγελία είναι μονόδρομος. Γι’ αυτόν τον λόγο,
σε πολλές πόλεις, οι καταστηματάρχες -που δεν έχουν eshop- αναρτούν πινακίδες στα μαγαζιά τους, με τις
οποίες ενημερώνουν τους καταναλωτές ότι μπορούν να βγάζουν φωτογραφία τη βιτρίνα και τις τιμές, ώστε
στη συνέχεια να κάνουν παραγγελίες.
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Επιπλέον, για τα καταστήματα που δεν έχουν e-shop οι συναλλαγές θα γίνονται με «ενδιάμεσο» την πλατφόρμα e-katanalotis μέσω της οποίας θα αποστέλλεται δωρεάν και το SMS της αγοράς στους καταναλωτές
χωρίς να επιβαρύνεται η επιχείρηση. Να σημειωθεί ότι με τον κωδικό μετακίνησης 2 επιτρέπεται η μετάβαση
σε κατάστημα άλλης περιοχής αλλά όχι εκτός της περιφέρειας κατοικίας.

Μείωση ενοικίου Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου για τις κλειστές επιχειρήσεις κατά 80% 60% αποζημίωση στους ιδιοκτήτες
Σύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργού στη Βουλή ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι :
Για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις, που θα μένουν κλειστές με εντολή του κράτους (λιανεμπόριο, εστίαση,
αθλητισμό, και πολιτισμό) μειώνεται το ενοίκιο για Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 κατά 80%. Το 60%
θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες. Οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν το 20% του ενοικίου. Το ποσό που θα τους
πιστωθεί στον λογαριασμό θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Από την πλευρά των εργαζομένων που
εργάζονται στις ανωτέρω επιχειρήσεις και βρίσκονται σε αναστολή η έκπτωση θα παραμείνει στα σημερινά
επίπεδα και συγκεκριμένα στο 40%. Το μέτρο αφορά περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις, ενώ περιλαμβάνει και τα καταστήματα που υπολειτουργούν από τις αρχές της εβδομάδας με τη μέθοδο του Click away.
Η επιστρεπτέα προκαταβολή 5 θα καταβληθεί τον Ιανουάριο 2021, με κατώτατο όριο ενίσχυσης 1.000 ευρώ
για όλους τους δικαιούχους.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη\Περιβαλλοντική Μη
Χρηματοοικονομική Λογιστική – Εναρμόνιση με το Νόμο 4403/2016 | Κέντρο
Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ΔΠΘ
Στη χώρα μας σήμερα, μια σειρά νέων νομοθεσιών έχουν θεσπιστεί (λ.χ. Ν. 4403/2016, Ν. 4548/2018, Ν
4706/2020 και διάφορες σχετικές εγκύκλιοι) σχετικά με ζητήματα που αφορούν την υποχρεωτική ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών πληροφοριών (μη χρηματοοικονομικών) στις επίσημες λογιστικές εκθέσεις (λ.χ. στο προσάρτημα του ισολογισμού, στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου). Αυτές
οι νέες νομοθεσίες αναδύουν μια σειρά από νέες επαγγελματικές και επιχειρηματικές ανάγκες. Για την κάλυψη αυτών των αναγκών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διαμόρφωσε το ακόλουθο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να βοηθήσει μια σειρά από επαγγελματικές ομάδες που εμπλέκονται με
αυτές τις πληροφορίες: Πρόγραμμα Κατάρτισης από 01.02.2021 έως 01.04.2021 «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
/ Περιβαλλοντική Μη χρηματοοικονομική λογιστική (Εναρμόνιση με το Ν. 4403/2016).» Απευθύνεται σε :
-Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών, Περιβαλλοντικών Σχολών, Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών, Πολιτικών
Επιστημών, Κοινωνικής Διοίκησης, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
-Επαγγελματίες Οικονομολόγους, Λογιστές, Περιβαλλοντολόγους, Νομικούς -Απόφοιτους Λυκείου Υποβολή
αιτήσεων και δικαιολογητικών : από 27.11.2020 έως 17.01.2021 .
Εξ Αποστάσεως -200 ωρών- 15 ECTS
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ιωάννη
Νικολάου και την Μιχαέλα Ζαφειροπούλου, τηλεφωνικώς από 9:00 έως 15:00 και από τις 18:00 έως 21:00
καθημερινά στα τηλέφωνα στο 2541107039, 6972136319 και 6936918148, ή με email στα inikol@env.duth.gr
και mihzaf@gmail.com .
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Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το πιλοτικό πρόγραμμα
αναβάθμισης δεξιοτήτων 100 εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό μέσω συνεργασίας
ΟΑΕΔ και Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Τετάρτη 23/12/2020, για το πιλοτικό πρόγραμμα
κατάρτισης 100 εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό, μέσω συνεργασίας με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια
Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).
Το πιλοτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εποχικά εργαζόμενους 18-49 ετών στον τουρισμό, που είτε λαμβάνουν ή έλαβαν τακτική επιδότηση από τον Σεπτέμβριο 2019 έως τον Μάρτιο 2020 και πληρούν τα κριτήρια
επιλογής της Δημόσιας Πρόσκλησης, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού
Δημοσίου www.gov.gr στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/katartisi-oaed-opa
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες → Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης εποχικά απασχολούμενων στον τουριστικό κλάδο σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΟΠΑ)
Μέσω του πιλοτικού προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα από τα παρακάτω μαθήματα ΟΠΑ e-Learning:








Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα (e-DigiMa), διάρκειας 30 ωρών: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της χρήσης των ψηφιακών μέσων, που
αποτελούν ήδη αναπόσπαστο μέρος του μάρκετινγκ κάθε επιχείρησης. Προσφέρει την απαραίτητη
γνώση για την κατανόηση της λειτουργίας των ψηφιακών μέσων και της αξιοποίησής τους στο πλαίσιο
μιας στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ.
Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, διάρκειας 25 ωρών: Το πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους το βασικό γνωστικό υπόβαθρο για την επιτυχή διαχείριση της μικρομεσαίας και οικογενειακής επιχείρησης και οι κύριες ερωτήσεις με τις οποίες ασχολείται είναι: α) Πώς
μπορώ να αξιολογήσω την υγεία/ βιωσιμότητα της επιχείρησής μου; β) Πώς την αξιολογούν άλλοι; γ)
Πώς να οργανώσω τη δουλειά για να επιτύχω μέγιστα αποτελέσματα στην επιχείρησή μου; δ) Να κάνω
franchise; ε) Ποια νομική μορφή συμφέρει καλύτερα για τη δραστηριότητά μας; στ) Πως διαφοροποιείται η διοίκηση της οικογενειακής επιχείρησης και τι θα πρέπει να προσέξω;
Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS Excel, διάρκειας 35 ωρών: Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί έτσι
ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες τον κατάλληλο εξοπλισμό για την επίλυση προβλημάτων και
πιο συγκεκριμένα τη στρατηγική επίλυσής τους, καθώς και την απαιτούμενη δεξιοτεχνία κατά τη λύση
τους. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα και όχι τις παρενέργειές του, ακολουθεί μεθοδευμένες αντιμετωπίσεις κατά τις λύσεις και εφαρμόζει διαδικασίες της επιχειρηματικής πληροφορικής χρησιμοποιώντας
για όλα αυτά το εργαλείο MS Excel.
Διαδικασία ανάπτυξης και διατήρησης της προσωπικής εικόνας στο πλαίσιο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός ατόμου PERSONAL BRANDING, διάρκειας 36 ωρών: Το πρόγραμμα παρουσιάζει μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση του personal branding, στηριζόμενο στις Αρχές και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται στο μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισμών. Κύριος στόχος είναι
να δώσει στον σύγχρονο επαγγελματία τα εφόδια που θα τον βοηθήσουν να διαμορφώσει και να επι-
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κοινωνήσει αποτελεσματικά το ξεχωριστό επαγγελματικό του προφίλ, να αφουγκράζεται και να προσαρμόζεται εγκαίρως στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος παραμένοντας πάντα επίκαιρος
και σε ζήτηση.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης, με εκπαιδευτική και
τεχνική υποστήριξη, που θα συμβάλλει καθοριστικά στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς
τους καταρτιζόμενους και στην επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε
ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

H επανένταξη των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στο
επίκεντρο της βελτίωσης των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ
Στην τροποποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και επιχειρηματικότητας με σκοπό τη στήριξη των άνεργων
γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας προχώρησε η Διοίκηση του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της
συνεργασίας του Οργανισμού με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
Συγκεκριμένα, το ΔΣ του ΟΑΕΔ αποφάσισε την αυξημένη μοριοδότηση των γυναικών θυμάτων έμφυλης και
ενδοοικογενειακής βίας κατά 60% στο βελτιωμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για ανέργους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση και να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας, ενώ τουλάχιστον 40% των 3.000 θέσεων θα καλυφτούν
από άνεργες γυναίκες.
Επίσης, αποφασίστηκε η ένταξη των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, για
πρώτη φορά, στο πρόγραμμα απασχόλησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων που επιχορηγεί για 12-24 μήνες
το 90% του συνολικού κόστους (μισθολογικού και μη μισθολογικού), έως στα 800 € μηνιαία για θέση πλήρους
απασχόλησης και 400 € για θέση μερικής απασχόλησης, για την πρόσληψη ανέργων από ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, καθώς και από επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών.
Ο Διοικητής ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι «ο ΟΑΕΔ στηρίζει έμπρακτα τις άνεργες γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην προσπάθειά τους να επανενταχτούν και να ξαναβρούν τη
θέση που τους αξίζει στην αγορά εργασίας. Μέσω της συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής
Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να σχεδιάζει δράσεις και να λαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση της απασχόλησής τους και την εξάλειψη του έμφυλου χάσματος στην εργασία,
που αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την κοινωνία και την οικονομία».
Η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων Μαρία Συρεγγέλα δήλωσε ότι «ευχαριστούμε θερμά τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. Με τη βοήθεια του ΟΑΕΔ δημιουργούμε τις συνθήκες για την ενδυνάμωση αυτών των γυναικών
ώστε να πάρουν ξανά τον έλεγχο της ζωής στα χέρια τους».
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«Blue Economy Window – Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποστηρίξη των ΜμΕ Γαλάζιας
Οικονομίας»
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει για την πρόσκληση «Blue Economy Window” του Ευρωπαϊκού
ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, με δυνατότηας χρηματοδότησης έως και 70% του
έργου.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι ως τις 16/02/2021.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/eusAIRFS.aspx?item=1278

Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2020
Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην εξόφληση των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2020.
Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι υποχρεωτική από το 2011 η εγγραφή των επιχειρήσεών τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297/6.12.2005) και από το 2015 η
ετήσια καταβολή του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2
Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις προσωπικές εταιρίες
είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 5
Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014).
Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα αποστείλει από
τα εν λόγω, τα τέλη του 2015 στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014).
Προς αποφυγή αυτού, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή τους.
Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής:
Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους
α). Μέσω web-banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ σε Τράπεζα
β). Τα ανωτέρω τέλη δεν πληρώνονται στο Επιμελητήριο
γ). Δικαιούχος είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Σε περίπτωση ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ στοιχείων της επιχείρησης παρακαλούμε να ενημερώσετε
ΑΜΕΣΑ την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου πριν προβείτε στην εξόφληση του ποσού
 Σε περίπτωση που έχετε εξοφλήσει τις ανωτέρω οφειλές σας πριν την λήψη της παρούσας ειδοποίησης παρακαλούμε αγνοήστε την.
Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω
του www.services.businessportal.gr ή μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Καβάλας (Ομονοίας 50 –
Τηλ: 2510222212 εσωτ.1).
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Υποχρέωση Υποβολής Αποδεικτικού Φορολογικής Δήλωσης στο Γ.Ε.Μ.Η. από τις Μη
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες
Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από Α.Ε.,
Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΠΕ,. ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ.,
έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623). Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών
από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από την ιστοσελίδα
https://services.businessportal.gr.

Διεθνή
Διαβούλευση Ε.Ε. σχετικά με τις επιπτώσεις του COVID-19 στις επιχειρήσεις. Πείτε μας τη
γνώμη σας!
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise
Europe Network, σας ενημερώνει για την διαβούλευση που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις επιπτώσεις του covid-19 στις επιχειρήσεις. Η έξαρση και η πανδημία του κορονοϊού (COVID-19) έχουν προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια, οικονομική, επιβράδυνση.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχουν πληγεί σοβαρά, η κρίση και οι επιπτώσεις της απειλούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και συχνά οδηγούν σε διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το δίκτυο «Enterprise Europe Network», καλεί τις ΜΜΕ στην Ευρώπη να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με τον τρόπο που τους επηρεάζει η πανδημία του κορονοϊού.
Ειδικότερα, η έρευνα επικεντρώνεται στις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού και το πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι ΜΜΕ όσον αφορά την αντιμετώπισή τους.
Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η συλλογή έγκαιρων πληροφοριών, που θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαμορφώσει πολιτικές για ανάκαμψη. Πιο συγκεκριμένα, οι απαντήσεις που θα συγκεντρωθούν
θα χρησιμοποιηθούν από τη λειτουργία ταχείας ειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποσκοπεί
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού.
Επιπλέον, οι ΜΜΕ που θα απαντήσουν την έρευνα μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω υποστήριξη από τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά δίκτυα υποστήριξης των επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise
Europe Network – Hellas, καλεί όλες τις επιχειρήσεις να αφιερώσουν λίγο χρόνο και να αποτυπώσουν τις
απόψεις τους, στην αντίστοιχη διαδικτυακή φόρμα, βοηθώντας το έργο της ΕΕ.
Για
να
συμπληρώσετε
το
ερωτηματολόγιο
https://forms.gle/ZEHJTxBzELco5eHu8
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ΟΔΗΓΟΣ για την ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Σχεδιάζει η εταιρεία σας να εξάγει εμπορεύματα εκτός της ΕΕ; Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να κατανοήσετε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη για εξαγωγή και περιγράφει τα διάφορα στάδια της διαδικασίας εξαγωγής.
Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο:
https://trade.ec.europa.eu/access-tomarkets/el/content/odigos-giatin-exagogi-emporeymaton .

Παράταση των ρωσικών αντίμετρων και της απαγόρευσης εισαγωγών δυτικών
αγροτικών προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2021.
Σας ενημερώνουμε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος V. Putin υπέγραψε Διάταγμα (730) για την επέκταση των ειδικών οικονομικών μέτρων που είχαν επιβληθεί με το υπ.αρ. 560 Προεδρικό Διάταγμα από 06.08.2014
«Σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων ειδικών οικονομικών μέτρων για τη διασφάλιση της Ρωσικής Ομοσπονδίας» και το οποίο στη συνέχεια παρατάθηκε με διάδοχα Προεδρικά Διατάγματα έως και το
2019.
Υπενθυμίζουμε ότι, αρχικά, κυρώσεις επιβλήθηκαν το 2014 από ΕΕ και ΗΠΑ στη Ρωσία ως μέσο πίεσης
για την προσάρτηση της Κριμαίας. Σε απάντηση αυτών, η Ρωσία επέβαλε με την σειρά της τα προαναφερόμενα αντίμετρα1, τα οποία περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, απαγόρευση εισαγωγών αγροτικών
προϊόντων, πρώτων υλών και τροφίμων.
Το νέο Προεδρικό Διάταγμα 730 για την διασφάλιση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την προστασία των
εθνικών συμφερόντων της, με ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του, προβλέπει την επέκταση από
τις 01.01.2021 έως και τις 31.12.2021 των αντίμετρων και ταυτόχρονα δίδει εντολή στην κυβέρνηση να
διασφαλίσει, αναλόγως αρμοδιότητας, την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων και εάν είναι απαραίτητο
να προτείνει επί μέρους αλλαγές ή τροποποιήσεις ως προς την περίοδο ισχύος.
Σε περίπτωση νέων μεταβολών σας τηρήσουμε ενήμερους.

Οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Ην. Βασιλείου και ΕΕ από 1.1.2021
Προς ενημέρωση των επαγγελματιών οδηγών φορτηγών, οι οποίοι εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ του Ην. Βασιλείου και της ΕΕ, η βρετανική κυβέρνηση έχει αναρτήσει αναλυτικό οδηγό, που
αφορά σε:
-

αναγκαία έγγραφα,
νέες διαδικασίες ελέγχου στα συνοριακά σημεία εισόδου
νέους κανόνες διαχείρισης της κυκλοφορίας με κατεύθυνση τα λιμάνια.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

ΦΠΑ για αγαθά που διακινούνται μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας από
την 1/1/2021
Στο πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, που θα τεθεί σε εφαρμογή μετά τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου, προβλέπεται ότι οι κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ θα εφαρμόζονται και στη Βόρεια Ιρλανδία για
διακινήσεις αγαθών μεταξύ κ-μ ΕΕ και Βόρειας Ιρλανδίας, όπως και για διακινήσεις αγαθών εντός της Βόρειας
1

Σε βάρος ΕΕ, ΗΠΑ, Αυστραλίας, Καναδά και Νορβηγίας
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Ιρλανδίας. Η μόνη αλλαγή για τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ιρλανδίας στις συναλλαγές τους με την ΕΕ είναι
ότι θα πρέπει να αλλάξουν το πρόθεμα στον ΑΦΜ τους, από “GB” σε “XI”.
Οι υπηρεσίες δεν καλύπτονται από το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, συνεπώς οι συναλλαγές υπηρεσιών μεταξύ κ-μ ΕΕ και Βόρειας Ιρλανδίας θα αντιμετωπίζονται ως συναλλαγές με τρίτη χώρα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει λεπτομερείς οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους σε σχετική Ανακοίνωσή της, διαθέσιμη στο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/vat-

goods_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε στον σύνδεσμο: ΦΠΑ ΜΒ-ΒΙ gb.pdf (mfa.gr)

Ενημερώσεις για ξένες αγορές
Μπορείτε να αναζητήσετε όλες τις πρόσφατες ενημερώσεις για τις ξένες αγορές στο site του Επιμελητηρίου
Καβάλας www.kcci.gr
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Λονδίνο απέστειλε -έγγραφο με θέμα: Οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Ην. Βασιλείου κα ΕΕ από 1.1.2021.
-έγγραφο με θέμα: Σήμανση και Εμπορία των εισαγόμενων από την Ε.Ε. βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών
στο Η.Β. και την Μεγάλη Βρετανία, μετά την 1/1/2021 .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Λονδίνο (www.agora.mfa.gr/gb66 ), τηλ. +44 (0) 2077278860, e-mail:
ecocom.london@mfa.gr
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά, τον μήνα Νοέμβριο 2020. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ
της Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocomottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax:
6132385676,
ΚΙΝΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, μας ενημερώνει
για την διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Παντείου για τις ελληνοκινεζικές σχέσεις
(19-20.12.2020), το οποίο θα προσφέρει στους συμμετέχοντες μία ενδελεχή εισαγωγή στην ιστορία, την εσωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το σεμινάριο έχει οργανωθεί
σε δύο άξονες: α) την εξέταση του «κινεζικού μοντέλου» και της ιδιότυπης πολιτικής καιοικονομικής μετεξέλιξής του από τις μεταρρυθμίσεις του Deng Xiaoping έως τον Xi Jinping, β) την ανάλυση της «ανάδυσης» της
Κίνας ως σημαντικής δύναμης με παγκόσμια συμφέροντα.
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Πεκίνο, Τηλέφωνο: (008610) 85326718, email: ecocom-beijing@mfa.gr
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-2328, email: ecocom-belgrade@mfa.gr.
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε: Ενημερωτικό σημείωμα με θέμα: Διαδικασία καταχώρισης φαρμάκων στο Κρατικό μητρώο Φαρμάκων της Λευκορωσίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocommoscow@mfa.gr

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

Ζητήσεις
1) Εταιρεία από την Κύπρο αναζητά παραγωγούς φρέσκων κυλίνδρων κατσικίσιο τυρί με σκόρδο συσκευασμένο σε 5 ρολά των 100γρ. Συστατικά: φρέσκο τυρί από παστεριωμένο κατσικίσιο γάλα με
τουλάχιστον 45% λίπος σε ξηρή ύλη, σκόρδο, επιτραπέζιο αλάτι, πυκνωτικό κόμμι γκουάρ Ε412, συντηρητικό σορβικό κάλιο Ε202, φτιαγμένο με μικροβιακή πυτιά. Η διάρκεια ζωής από την ημερομηνία
παραγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 ημέρες. Ο παραγωγός πρέπει να έχει την ικανότητα να
παρέχει 500 κιλά τουλάχιστον ανά μήνα και 11 τόνους ετησίως. Το υγειονομικό πιστοποιητικό είναι
υποχρεωτικό.
2) Ζήτηση για συνεργασία ισραηλινής εταιρείας με ελληνική για παραγωγή προϊόντων ύδρευσης/αποχεύτεσης. Όπως μας ενημέρωσε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής
Πρεσβείας στο Τελ Αβίβ ,σύμφωνα με αίτημα που περιήλθε στο εν λόγω Γραφείο από το Ισραηλοελληνικό Επιμελητήριο η εταιρεία ARGOS (https://www.argosinvest.net/ |Argos (Agri Projects) LTD
Israel | 12 Shimon Peres, Rehovot, Israel | Zip Code -7608808 | Tηλ: +972-3-9192008 | Fax: +972-39192007 | Email: argos@argosinvest.net ) η οποία ασχολείται με την δημιουργία θερμοκηπίων και εν
γένει εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή, επιθυμεί να συνεργαστεί με ελληνική εταιρεία. Ειδικότερα η ARGOS ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ελληνική εταιρεία ώστε να
παράγουν μερών ή εξ΄ολοκλήρου προϊόντων ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν απευθείας στον κ. Δημήτριο Ζιάγκα, Εκτελεστικό Γραμματέα του Ελληνοισραηλινού Επιμελητηρίου, +972552586244, email: chamber@israelgreece.gr .
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3) Ζητείται συνεργασία με ελληνική βιοτεχνία ή εργαστήριο ραπτικής που να τηρεί «δίκαιες συνθήκες
εργασίας». Η ελβετική εταιρεία Manroof GmbH (Διεύθυνση: Mattengasse 7, Πόλη/Τ.Κ: Zürich / 8005,
Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ , Τηλέφωνο: +41 (0) 44 274 15 00, Website: https://www.manroof.ch/ Ηλ.Ταχυδρομείο: jvm@manroof.ch ) ζητεί συνεργασία με ελληνική βιοτεχνία ή εργαστήριο ραπτικής που θα μπορούσε να ράβει τσάντες ή σάκους από βαμβάκι ή πολυεστέρα. Απαραίτητη προϋπόθεση η τήρηση
"δίκαιων συνθηκών εργασίας". Η Manroof παράγει υφάσματα και διαφημιστικά αντικείμενα σύμφωνα με το σχέδιο του πελάτη υπό δίκαιες συνθήκες εργασίας. Η εταιρεία είναι μέλος της Fair Wear
Foundation (FWF, https://www.fairwear.org/). Κατηγορία προϊόντος: Σάκοι και σακίδια συσκευασίας
Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής
από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης Υφάσματα από βαμβάκι, που
περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2.
4) Ρωσική εταιρεία που ειδικεύεται στην πώληση λιπασμάτων αναζητά προμηθευτές οργανικών λιπασμάτων βάσει συμφωνίας εμπορικής εταιρείας (Κωδ.: BRRU20191209002)

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

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

Ημερομηνία
2021
2021
09-13 Οκτωβρίου 2021

Εκθέσεις Τροφίμων
Έκθεση /Χώρα
Sial, Παρίσι, Γαλλία

Ημερομηνία
15-19 Οκτωβρίου 2022

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
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Freskon, Έκθεση Φρούτων και λαχανικών, Διεθνές εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης|15-17 Απριλίου 2021
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO, Metropolitan Expo, Αθήνα | 15-17 Οκτωβρίου 2021

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
Διεθνής Πράσινη Εβδομάδα Βερολίνου|18-21 Ιανουαρίου 2021



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

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

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