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Παρακαλούμε οι επιχειρηματίες που θα ήθελαν να 
λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό από το Επιμελητήριο 
να μας στείλουν το email τους στο info@chamber-
ofkavala.gr 
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Enterprise Europe Network- 
Στην υπηρεσία της επιχεί-
ρησής σας 

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

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

 Πρόσβαση σε νέες αγορές-Ε-
ξωστρέφεια 

 Πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση 

 Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές 

 Μεταφορά τεχνολογίας & 
Διαχείριση καινοτομίας 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες 
παρέχονται δωρεάν. 

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

 

Ενημέρωση για τη λειτουργία των υπηρεσιών 
του Επιμελητηρίου Καβάλας  

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο έκτα-
κτων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19, λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες υγειονομικές 
συνθήκες και  σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/4829/02.11.2020, από 
03/11/2020 η εξυπηρέτηση κοινού στο Επιμελητήριο γίνεται αυ-
στηρά μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν 
ραντεβού. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και, κατόπιν συνεννόησης, να απο-
στείλουν με e-mail τα απαραίτητα έγγραφα για τη διεκπεραίωση 
της υπόθεσης τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία 
των μελών μας. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

e-mail : info@chamberofkavala.gr 

Τηλ. : 2510 222212            

Fax: 2510 835946 

Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση . Ευχα-
ριστούμε για την κατανόησή σας. 

 

*Η απόφαση ισχύει μέχρι την άρση των μέτρων 

 

http://www.kcci.gr/
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/04/2021                  08.30 – 15.00   

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ 25/04/2021                     11.00 – 15.00 

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 26/04/2021  08.30 – 14.00  &  17.30 – 21.00 

Μ. ΤΡΙΤΗ 27/04/2021  08.30 – 14.00  &  17.30 – 21.00 

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 28/04/2021  08.30 – 14.00  &  17.30 – 21.00 

Μ. ΠΕΜΠΤΗ 29/04/2021  08.30 – 14.00  &  17.30 – 21.00 

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/04/2021                 12.00 – 18.00 

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 01/05/2021                 08.30 – 15.00 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 02/05/2021                    ΚΛΕΙΣΤΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ 03/05/2021                    ΚΛΕΙΣΤΑ 

Την Τρίτη 4 Μαΐου 2021, λόγω μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς, τα καταστήματα θα παρα-

μείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ, καθώς η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας με το άρθρο 

14 ν. 4468/2017. 
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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Δημιουργία δομής στήριξης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην πόλη της 
Καβάλας 

Το πρωί της Πέμπτης 15 Απριλίου, πραγμα-
τοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης, 
του Επιμελητηρίου Καβάλας, με τους ανα-
δόχους, για την υλοποίηση του έργου 
«ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ», ‘Kick iT’, στο 
πλαίσιο του προγράμματος Βιώσιμης Αστι-
κής Ανάπτυξης. 

Η νέα σύγχρονη Δομή στήριξης των νεο-
φυών  επιχειρήσεων, του Επιμελητηρίου 
Καβάλας, βρίσκεται στο κτίριο της ΔΗΜΩ-
ΦΕΛΕΙΑ στον 3 όροφο  

Μία ιδιαίτερη στιγμή για το Επιμελητήριο 
Καβάλας, αφού η προσπάθεια για στήριξη των νέων επιχειρηματιών, σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της 
σύγχρονης ιστορίας, αλλά και της οικονομίας, υλοποιείται έμπρακτα, αφού θα παρέχονται εξατομικευμένες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες στην νέα γενιά επιχειρηματιών, που προσδοκούμε να δημιουργήσουμε. 

Είναι μία μεγάλη στιγμή για το Επιμελητήριο Καβάλας, αλλά και για τα νέα μέλη του, αναδεικνύοντας ότι το 
Επιμελητήριο, είναι πάντα κοντά στην νέα γενιά. 

Το ‘Kick iT’ αποτελεί μια άτυπη 
δομή στήριξης της επιχειρηματικό-
τητας και της καινοτομίας στους 
δύο στρατηγικούς τομείς ανάπτυ-
ξης της ευρύτερης περιοχής του Δή-
μου Καβάλας, αυτούς του Τουρι-
σμού και της Πολιτιστικής και Δη-
μιουργικής βιομηχανίας. 

Η σύσταση της Δομής Στήριξης Επι-
χειρηματικότητας και Καινοτομίας 
αποτελεί μία από τις σημαντικότε-
ρες πρωτοβουλίες που έχουν ανα-

ληφθεί τα τελευταία χρόνια, για την στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας που αποτελεί τη βάση για 
την ανάπτυξη  της τοπικής οικονομίας. 

Το ‘Kick iT’ αξιοποιεί τη διασύνδεση και τη δικτύωση των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων (connecting & 
networking) παρέχοντας σ’ αυτές ένα φυσικό χώρο συνεύρεσης, όχι με τη μορφή εγκατάστασης, αλλά ως 
χώρο συνεργασίας (co-working space). Παράλληλα εκπαιδεύει τους νέους επιχειρηματίες και αξιοποιεί όλες 
τις δυνατότητες της διαδικτυακής συνεργασίας. Κατά το υπόλοιπο τμήμα της, η δομή παραμένει άυλη και 
επενδύει στην παροχή της εξειδικευμένης υπηρεσίας στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Οι υπηρεσίες υποστήριξης που θα πα-
ρέχονται έχουν σχεδιαστεί ώστε να υ-
ποστηρίζουν νέες και υφιστάμενες επι-
χειρήσεις απέναντι στις πραγματικές α-
νάγκες και συνθήκες της αγοράς. Η 
δομή έχει περισσότερο πρακτικό απ’ 
ότι θεωρητικό χαρακτήρα και στοχεύει 
στην όσο το δυνατό πιο άμεση εφαρ-
μογή των συμβουλευτικών υπηρεσιών 
της και στην όσο το δυνατόν μεγαλύ-
τερη χρηστικότητα του χαρακτήρα 
τους. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο ατο-
μικά πρόσωπα όσο και επιχειρηματικές 
ομάδες (ατομικά πρόσωπα που δρουν συνεργατικά). 

Το ‘Kick iT’ θα παρέχει στις επιχειρηματικές ομά-
δες που θα ενταχθούν, τις παρακάτω υπηρεσίες 
υποστήριξης:  

1. Εξειδικευμένες υπηρεσίες κατάρτισης/εκ-
παίδευσης στα βασικά ζητήματα του επιχειρείν.  
2. Υπηρεσίες Αναδοχής (Mentoring) από δί-
κτυο μεντόρων. Η εν λόγω υπηρεσία αφορά την 
ανάπτυξη της εμπορικής ή/και παραγωγικής 
δραστηριότητας των επιχειρήσεων με την πα-
ροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. 
3. Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επι-
χειρηματικών ομάδων.  
4. Νομική (νομική μορφή, ευρεσιτεχνίες, νομι-

κές συμβουλές εμπορικής φύσης) και λογιστική υποστήριξη.   
5. Εντοπισμός πηγών χρηματοδότησης.  
6. Συντονισμός και αξιολόγηση της πορείας των επιχειρήσεων, επιχειρηματικών ομάδων κτλ. 

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 310.375,00€ χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Στρατη-
γικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. 

Συνέντευξη τύπου των προέδρων των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας ΑΜΘ σχετικά με 
την εταιρία ΔΕΣΜ-ΟΣ 
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Την Πέμπτη 01 Απριλίου 2021 οι πρόεδροι των έξι Επιμελητηρίων ΑΜΘ παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στα 
ΜΜΕ της Περιφέρειας.  

Αποκλειστικό θέμα της συνέντευξής τύπου ήταν τα δεδομένα που αφορούν την εταιρία ΔΕΣΜ-ΟΣ και το πρό-
γραμμα μη επιστρεπτέας επιχορήγησης των επιχειρήσεων ΑΜΘ.  

Στη συνέντευξη συμμετείχαν οι: Νίκος Αγγελίδης – Πρόεδρος Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδό-
πης, Αντώνης Γραβάνης – Πρόεδρος Επαγγελματικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, Στέλιος Μωραΐτης 
– Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ξάνθης, Μάρκος Δέμπας – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καβάλας, Στέφανος Γεωρ-
γιάδης – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας, Χριστόδουλος Τοψίδης – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Έβρου και 
Πρόεδρος ΠΕΣΥ ΑΜΘ.  

Ακολουθεί το δελτίο τύπου που εξέδωσαν τα Επιμελητήρια σχετικά με το θέμα αυτό: 

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

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

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

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

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

Μήπως θα έπρεπε ο κος Μέτιος να ζητήσει συγνώμη από τις 23.200 επιχειρήσεις που από την πρώτη ημέρα 
ανακοίνωσης του προγράμματος, έλεγε με δημόσιες δηλώσεις ότι θα πληρωθούν μέσα σε λίγες ημέρες και 
σήμερα δηλώνετε ότι θα πληρωθούν το Πάσχα;(αλλά δυστυχώς για τις επιχειρήσεις πάλι δεν λέτε την αλή-
θεια καθώς μόνο 140 περίπου επιχειρήσεις θα μπορέσουν να πληρωθούν άμεσα). 

Να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας ΑΜΘ ότι η κ. Ιωαννίδου με μία πρωτοφανή ενέργεια για 
να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο του φορέα που αξιολογεί τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων προκά-
λεσε Διοικητικό Συμβούλιο στις 30/04/2020, εν μέσω καραντίνας και δια περιφοράς, για να αλλάξει τον επί 
20 χρόνια Γενικό Διευθυντή. 
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Και ενώ τα μέλη του Συμβουλίου πρότειναν την αναβολή για λίγες μέρες, έτσι ώστε, να λήξει η καραντίνα και 
να συνεδριάσει το σώμα για να γίνει ανταλλαγή απόψεων για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, η κ. Ιωαννίδου αγνό-
ησε επιδεικτικά τους εταίρους και στο συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν οι 8 που όρισε η Περιφέρεια, από τους 
οποίους ο ένας λευκό. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Τα Επιμελητήρια από την αρχή αυτής της κατάστασης είχαν ως μοναδικό γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία 
της ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, όπως γίνεται τα τελευταία 20 χρόνια. Δυστυχώς όμως η εμμονή του κ. Περιφερειάρχη και 
της κ. Ιωαννίδου να ελέγξουν πλήρως τον φορέα, θυσιάζοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων για άμεση ρευ-
στότητα, αποδεικνύεται από την ομόφωνη απόφαση στις 19/11/2020 για γρήγορη αξιολόγηση των αιτήσεων 
που δεν εφαρμόστηκε με δική τους ευθύνη. 
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Σας ενημερώνουμε κύριε Μέτιο ότι η προσωρινή δικαστική προστασία που επικαλείστε έχει ανακληθεί από 
την 26-2-2021 με δικαστική απόφαση και είναι πλέον σε εφαρμογή οι από 16-6-2020 καταστατικές διατάξεις 
και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι 13μελές και όχι 15μελές. 

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

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

Η αλήθεια κύριε Μέτιο είναι μια. 

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

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

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

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

Επιστολή των Επιμελητηρίων ΑΜΘ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
σχετικά με τα προβλήματα μεταξύ της ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ και της Περιφέρειας 

Οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων της ΑΜΘ απέστειλαν επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 
Άδωνι Γεωργιάδη, με κοινοποίηση στο γραφείο του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Τσακίρη, στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Σκάλκο και 
στον ΕΦΕΠΑΕ, σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ της ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ και της Περιφέρειας ΑΜΘ 
αναφορικά με το πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Παραθέτουμε την επιστολή:  

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Το θέατρο του παραλόγου αλλά και του προσχηματικού διαλόγου, που επιδιώκεται από τον Περιφερειάρχη 
της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, συνεχίζεται, σε βάρος των 30.000 μελών των Επιμελητηρίων της Περι-
φέρειας μας. Ταυτόχρονα η κοροϊδία σε βάρος του Θεσμού των Επιμελητηρίων συνεχίζεται χωρίς ντροπή. 

Ένα χρόνο τώρα βιώνουμε παράλογες και αντιθεσμικές καταστάσεις στα πλαίσια λειτουργίας και διαχείρισης 
του ενδιάμεσου φορέα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜ-
Θ. 
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Ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ, έχει ξεκινήσει μέσω αγωγών, κατά των έξι Επιμελητηρίων της Α.Μ.Θ., να διεκδικεί 
επίμονα την αποκλειστική διαχείριση του Φορέα.  

Η Περιφέρεια ΑΜΘ, ως εταίρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΔΕΣΜ–ΟΣ Α.Μ.Θ.», έχει ασκήσει 
εναντίον της εταιρείας και των υπολοίπων εταίρων (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΑΜΘ) αγωγή ακύρωσης αποφάσεων Γε-
νικών Συνελεύσεων της εταιρείας. Στις εν λόγω Γενικές Συνελεύσεις, αποφασίστηκε η ταύτιση του ονομαστι-
κού κεφαλαίου της εταιρείας με το πραγματικά καταβεβλημένο κεφάλαιο και συνεπακόλουθα επήλθε τρο-
ποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού. 

Στις 26-2-2021 η χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή ανακλήθηκε και έκτοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες κατα-
στατικές προβλέψεις το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από 13 μέλη, εκ των οποίων 7 προ-
έρχονται από τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας ΑΜΘ και 6 από την Περιφέρεια ΑΜΘ. 

Σαν Επιμελητήρια όλο αυτό το χρονικό διάστημα επιδιώκουμε την συνεργασία, για την κοινή λύση των προ-
βλημάτων που έχουν δημιουργηθεί. Δυστυχώς ο Περιφερειάρχης δεν δέχεται εδώ και ένα χρόνο τον διάλογο 
με τους Προέδρους των Επιμελητηρίων, πρωτοφανές για τις Περιφέρειες της χώρας και ουσιαστικά δεν δέ-
χεται και δεν επιθυμεί την συνεργασία με τον Θεσμοθετημένο Σύμβουλο του κράτους που είναι τα Επιμελη-
τήρια. 

Για να κατανοήσετε και το μέγεθος του παραλόγου, ενώ την Δευτέρα 19/4/2021, έχουμε επί 5 περίπου ώρες 
Γενική Συνέλευση με κλίμα συναίνεσης και προσπάθεια συμβιβαστικών προτάσεων, η Περιφέρεια δεν ορίζει 
μέλη στο Δ.Σ., δεν είναι προετοιμασμένη και δεν ορίζει εκπρόσωπο για συνυπογραφή, όπως προβλέπει το 
καταστατικό και δηλώνει ότι στις επόμενες ημέρες θα μας ανακοινώσει την απόφαση της. 

Την επόμενη ημέρα ενημερωνόμαστε ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης για συζήτηση 
των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και για προσπάθεια λύσης κοινής αποδοχής. 

Ξαφνικά την Τετάρτη 21/04/2021, και ενώ θεωρητικά βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια εξεύρεσης συμ-
βιβαστικής λύσης, με έκπληξη λαμβάνουμε μια νέα αγωγή από την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη, κατά 
των Επιμελητηρίων. 

Μας κοροϊδεύει και σας κοροϊδεύει ο κ. Περιφερειάρχης και προσχηματικά δηλώνει διάλογο, αλλά επί της 
ουσίας βάλλει κατά των επιχειρήσεων μας και του Θεσμού των Επιμελητηρίων. 

Μέσα σε ένα χρόνο που έχει αναλάβει την διοίκηση του ΔΕΣΜ-ΟΣ, η Περιφέρεια, ουσιαστικά έχει καταστρέ-
ψει την εταιρεία με τις επιλογές και τα λάθη της. Ο ΔΕΣΜ-ΟΣ ενώ μέχρι πρότινος ήταν από τους καλύτερους 
με υψηλότατα ποσοστά απορροφητικότητας, έχει καταντήσει να είναι ο τελευταίος και να κινδυνεύει πλέον 
το σύνολο του προγράμματος Επιχειρηματικότητας Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας ΑΜΘ να τιναχθεί 
στον αέρα. 

Εμείς δεν βλέπουμε καμία διάθεση συναίνεσης από τον περιφερειάρχη, ο οποίος συνεχίζει τον κατήφορο και 
την κοροϊδία. 

Σε αυτόν τον κατήφορο και την αναξιοπιστία δεν θα τον ακολουθήσουμε. 

Σε αυτό το σημείο που έχει οδηγήσει την εταιρεία ο περιφερειάρχης ζητούμε:  

1. Να αποσύρει η Περιφέρεια τις αγωγές που έχει καταθέσει κατά των Επιμελητηρίων, από τον Απρίλιο 
του 2020 
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2. Να ορίσει τα 6 άτομα στο Δ.Σ. του ΔΕΣΜΟΣ, για την ομαλή λειτουργία του μέσω σταθερής διοίκησης 
3. Να στηρίξει ουσιαστικά την έξοδο της εταιρείας από το αδιέξοδο και την παύση εμπλοκών των στε-

λεχών της σε διαμάχες και κόντρες. 

Ειδάλλως, η διάλυση του ΔΕΣΜ-ΟΣ, πλησιάζει και ο Περιφερειάρχης θα είναι ο μοναδικός υπεύθυνος. Δεν 
είναι δυνατόν τα Επιμελητήρια να συνεχίσουν να συμμετέχουν κάτω από αυτές σας συνθήκες που έχουν 
δημιουργηθεί μέχρι σήμερα στον Φορέα. 

Εξάλλου θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους, και να μην διαφύγει της προσοχής σας ότι ο σκοπός του 
ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ είναι η ανάληψη και διαχείριση, ως ενδιάμεσου φορέα, εθνικών κοινοτικών και των διαρθρω-
τικών ταμείων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό κυρίως των μι-
κρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της ΠΑΜΘ – ήτοι η εταιρεία αναλαμβάνει και διαχειρίζεται εθνικούς 
και κοινοτικούς πόρους.  

Ως εκ τούτου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε ενώ δεν επιτρέπεται ΟΤΑ Β’ βαθμού να διαθέτει στο εταιρικό κε-
φάλαιο εταιρίας ποσοστό άνω του 50% και για αυτό το λόγο με την με αριθ. 198/2016 απόφαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου, η Περιφέρεια μείωσε το ποσοστό της κάτω του 50%, διατήρησε εσφαλμένα την πλειο-
ψηφία των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, διοικώντας επί της ουσίας την εταιρεία κατά πα-
ράβαση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. 

Ανεχτήκαμε εδώ και έναν χρόνο ανεπίτρεπτες συμπεριφορές της Περιφέρειας, με συκοφαντίες και ψεύδη, 
σε βάρος των Επιμελητηρίων, αλλά την ώρα που προσπαθούμε για συνεργασία, να δεχόμαστε μια νέα α-
γωγή, αυτό ξεπερνάει τα όρια. Η κοροϊδία προς όλους μας, δεν μπορεί να είναι πλέον ανεκτή. Όταν λοιπόν ο 
κ. Περιφερειάρχης, προκειμένου να μην αναγκαστεί να εφαρμόσει το νόμο, κωλυσιεργεί κατά τον ορισμό 
νόμιμης εκπροσώπησης της Περιφέρειας στη διοίκηση της ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ., χρησιμοποιώντας ως μοχλό ε-
κβιασμού την ζωτικότητα των επιχειρήσεων ολόκληρης της Περιφέρειάς μας και στοχοποιώντας τα ίδια τα 
Επιμελητήρια ως υπαιτίους, τα όρια κάθε ανοχής έχουν ξεπεραστεί και για τις επιχειρήσεις, που τόσο βαριά 
έχουν πληγεί από την πανδημία, και εμείς, ως φορείς δεν έχουμε πλέον άλλη επιλογή παρά να θέσουμε το 
ζήτημα ενώπιον Σας, ως ιεραρχικά εποπτεύοντος οργάνου. 

Σήμερα έπεσαν οι μάσκες και ξεκάθαρα ο εχθρός των επιχειρήσεων μας, που καθυστερούν να εισπράξουν 
τα ποσά που δικαιούνται από τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβάλει, αλλά και μοναδικός υπεύθυνος για 
την απελπιστική εικόνα του Φορέα ΔΕΣΜ-ΟΣ, είναι αποκλειστικά η Περιφέρεια ΑΜΘ.  

Παρακαλούμε όπως αναλάβετε τις ευθύνες σας ώστε η Περιφέρειά μας να μην γίνει από φτωχή, φτωχότερη. 

Συνημμένη προς γνώση σας η από 21-4-2021 αγωγή που ασκήθηκε από την Περιφέρεια ενώπιον του Πολυ-
μελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης.» 

Μέτρα στήριξης των ταξιδιωτικών πρακτορείων λόγω της πανδημίας covid-19 

Το Επιμελητήριο Καβάλας απέστειλε στα αρμόδια υπουργεία επιστολή σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για την στήριξη των ταξιδιωτικών πρακτορείων λόγω της πανδημίας covid-19. Διαβάζουμε στην ε-
πιστολή:  

«Αξιότιμοι κ. Υπουργοί, 

Θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε την αγωνία και τον έντονο προβληματισμό του κλάδου των ταξιδιωτικών 
γραφείων και πρακτόρων, όπου αναφέρεται ως ο κλάδος με τις μεγαλύτερες απώλειες, στο 12μηνο Μάρτιος 
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2020-Μάρτιος 2021  που υπολογίζονται στο 95%. Αυτό δεν έχει προβληθεί αρκετά προς την πολιτεία και την 
κοινή γνώμη. 

Θεωρούμε και όλοι το αναγνωρίζουν, ότι είναι ο κλάδος με την μεγαλύτερη συμβολή στην εθνική οικονομία, 
αλλά δυστυχώς η ενίσχυση που δόθηκε από την πολιτεία είναι ελάχιστη. Σας μεταφέρουμε επομένως από τα 
μέλη μας, ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή 5  με  1.000 ευρώ και η επιστρεπτέα προκαταβολή 6   με 500 ευρώ 
δεν είναι σοβαρή ενίσχυση, σε ένα κλάδο που δεν λειτουργεί εδώ και 12 μήνες, και εάν ποτέ λειτουργήσει 
θα έχουν περάσει 18 μήνες. 

Στις 14 Μαρτίου, ο υπουργός οικονομικών ανακοίνωσε ότι στην 7η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, για τις επιχει-
ρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης θα είναι 1.000 ευρώ. 

Τα ταξιδιωτικά γραφεία δεν είναι κλειστά με κρατική εντολή για 3 μήνες, όπως το λιανεμπόριο, όμως λόγω 
της αδυναμίας άσκησης της δραστηριότητας τους, εξ' αιτίας των μέτρων για Covid-19, παραμένουν κλειστά 
για 12 μήνες.  

Προτείνουμε και το θεωρούμε απόλυτα δίκαιο, να τύχουν τουλάχιστον της ίδιας μεταχείρισης με τις κλειστές 
επιχειρήσεις του λιανεμπορίου. 

Επίσης σας προτείνουμε την δημιουργία ενός στοχευμένου προγράμματος ΕΣΠΑ, για την ενίσχυση των ταξι-
διωτικών γραφείων, πού όπως γνωρίζεται, έχουν τεράστια πτώση του τζίρου τους, ίση ή  μεγαλύτερη από το  
70% στο 12μηνο Μάρτιος 2020-Μάρτιος 2021.  

Ένα πρόγραμμα ενίσχυσης, με το ποσό των 15.000 ευρώ ανά επιχείρηση ( κατά το πρότυπο  των επιχειρήσεων 
του λιανεμπορίου που έμειναν κλειστές τα Χριστούγεννα και έλαβαν 3.000 ευρώ ανά επιχείρηση, μη επιστρε-
πτέα και 1.000 ευρώ ανά εργαζόμενο ). 

Σε αντίθεση με άλλους κλάδους, ο κλάδος των τουριστικών γραφείων έχει ιδιομορφίες. Συνεπώς η ανάγκη 
ουσιαστικής ενίσχυσης του κλάδου είναι άμεση. 

Τα σχέδια για την επανεκκίνηση του τουρισμού στο μέλλον είναι σημαντικά και αναγκαία για να αναπτερώ-
σουν την ελπίδα μας. Επειδή όμως δεν πρόκειται να υπάρξει μέλλον χωρίς το παρόν, ζητάμε : 

1. Να δημιουργηθεί  στοχευμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου  
με το ποσό των 15.000 ευρώ. 

2. Σχετικά με την 7η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, να τύχουν και τα ταξιδιωτικά γραφεία της ίδιας 
μεταχείρισης, όπως και οι κλειστές επιχειρήσεις με κρατική εντολή. 

3. Να παραταθεί η  δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων του κλά-
δου, τουλάχιστον μέχρι και τον Ιούνιο 2021. 

4. Να μειωθούν οι συντελεστές του ΦΠΑ για τον κλάδο, και όχι μόνο για το τουριστικό πακέτο, δε-
δομένου ότι είναι πολύ υψηλοί και θα αποτελούν εμπόδιο στην μελλοντική ανάκαμψη του κλά-
δου από το καλοκαίρι του 2021. 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί 

Ελπίζουμε να αφουγκραστείτε την αγωνία των επιχειρήσεων του κλάδου των τουριστικών γραφείων και να 
προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες.» 

http://www.kcci.gr/
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Παρατάσεις μισθώσεων Δημοτικών ακινήτων και κυλικείων 

Το Επιμελητήριο Καβάλας απέστειλε στα αρμόδια υπουργεία επιστολή σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για την στήριξη των ταξιδιωτικών πρακτορείων λόγω της πανδημίας covid-19. Διαβάζουμε στην ε-
πιστολή:  

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ 

Στο πλαίσιο ψήφισης του Νόμου, με τίτλο «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος 
Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοί-
κηση», στο άρθρο 49, Παρατάσεις μισθώσεων Δημοτικών ακινήτων και κυλικείων, παράγραφος 1, υπήρχε 
αρχικά η εισήγηση «μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο 
ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή επιχειρήσεις ΟΤΑ του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) 
που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από ΟΤΑ α’ βαθμού, οι οποίες δεν έχουν λήξει κατά την ημερομηνία δη-
μοσίευσης του παρόντος, παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον έτη από τον χρόνο λήξης τους κατόπιν μονο-
μερούς δήλωσης του μισθωτή» 

Με μεγάλη μας έκπληξη και μη κατανοώντας το γιατί, αλλάζεται την παράγραφο αυτή ως «μισθώσεις δημο-
τικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις µε εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
αυτού ή επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) που έχουν συσταθεί αποκλειστικά 
από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι οποίες έληγαν από 1.1.2021 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, 
παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον έτη από τον χρόνο λήξης τους κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μι-
σθωτή»   

Δυστυχώς με αυτή την αιφνίδια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, αδικείται κατάφορα ομοειδείς επιχειρήσεις, 
που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, οι οποίες έχουν υποστεί τις ίδιες ζημιές όλο αυτό το χρονικό 
διάστημα της πανδημίας και άνισα και άδικα  περιορίζεστε μόνο σε λίγες σχετικά επιχειρήσεις, που οι μισθώ-
σεις τους λήγουν το πρώτο τετράμηνο του 2021. 

Ως επιχειρηματική κοινότητα είχαμε χαιρετίσει την θετική πρωτοβουλία σας, για την παράταση των μισθώ-
σεων, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις μας, στα επόμενα έτη να καλύψουν το χαμένο τζίρο, που σε πολλές 
περιπτώσεις ξεπερνάει και το 70%. 

Αυτή η απρόσμενη αρνητική εξέλιξη, αδικεί κατάφορα και δημιουργεί και συνθήκες άνισου ανταγωνισμού, 
μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε.  

Όλες οι επιχειρήσεις εδώ και 14 μήνες έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και εσείς δυστυχώς ευνοείται μόνο 
αυτές που οι συμβάσεις τους λήγουν μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2021 και όχι το σύνολο αυτών. Τι μπο-
ρούμε να απαντήσουμε στους επιχειρηματίες μας;; 

Παρακαλούμε όπως, πριν την δημοσίευση του ΦΕΚ, δείτε το ζήτημα με ιδιαίτερη προσοχή και επανέλθετε 
στην ορθή αρχική εισήγηση σας, προς όφελος όλων των επιχειρήσεων μας.» 

Άνοιγμα τουρισμού και οδικές πύλες εισόδου 

Το Επιμελητήριο Καβάλας απέστειλε στα αρμόδια υπουργεία επιστολή σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για την στήριξη των ταξιδιωτικών πρακτορείων λόγω της πανδημίας covid-19. Διαβάζουμε στην ε-
πιστολή:  
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«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούμε, τις επίπονες προσπάθειες σας, για άνοιγμα της τουριστικής α-
γοράς, όπου πρόσφατα ανακοινώσατε ότι «Στις 14 Μαΐου 2021 ανοίγει ο Ελληνικός Τουρισμός. Με παγκό-
σμιο σύνθημα: All you want is Greece». 

Από σήμερα μάλιστα, ανοίγουν πιλοτικά τα ελληνικά σύνορα για 9 αεροδρόμια. 

Αντιλαμβανόμαστε επομένως ότι συστηματικά ξεκινάει  το άνοιγμα των συνόρων μας, για τους φετινούς ξέ-
νους επισκέπτες μας. 

Εδώ ακριβώς θέλουμε να θέσουμε τις ανησυχίες μας και τις παρατηρήσεις μας.  

Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να βιώσουμε, στην περιοχή μας και να δούμε τα περσινά γεγονότα, τα 
οποία μας οδήγησαν σε μια καταστροφική χρονιά. 

Αρχικά, μας ανακοινώσατε, ότι ανοίγει ο τουρισμός και οι πύλες εισόδου για τον οδικό τουρισμό, θα λειτουρ-
γήσουν κανονικά. Έτσι και με την παρότρυνση των Επιμελητηρίων, οι επιχειρήσεις του τουρισμού, οργανώ-
θηκαν, επένδυσαν χιλιάδες ευρώ για ανακαινίσεις και ευπρεπισμό των μονάδων τους, προσέλαβαν το απα-
ραίτητο προσωπικό, προμηθεύτηκαν εμπορεύματα, αναμένοντας ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στις πύ-
λες εισόδου.  

Δυστυχώς και ενώ το πρώτο 10ημερο, κυλούσαν όλα ομαλά, ξαφνικά ανακοινώνετε,  το κλείσιμο για τις πύλες 
εισόδου του οδικού τουρισμού, και ιδιαίτερα της πύλης εισόδου της Νυμφαίας, κατευθύνοντας όλους τους 
επισκέπτες στον Προμαχώνα, με αποτέλεσμα να έχουμε χιλιάδες ακυρώσεις και τελικά ένα καταστροφικό 
καλοκαίρι 2020, για τις επιχειρήσεις μας. 

Η πύλη εισόδου της Νυμφαίας, δέχεται πάνω από 1,6 εκατομμύριο αφίξεις τουριστών και είναι η βασικότερη 
πύλη εισόδου για την περιοχή μας. 

Θέλουμε επομένως, το συντομότερο δυνατό, να μας ανακοινώσετέ ποιες είναι οι προθέσεις σας, για την 
λειτουργία της πύλης εισόδου, για το 2021 και να δεσμευτείτε εφόσον λειτουργήσει κανονικά. 

Χιλιάδες άνθρωποι του τουρισμού αγωνιούν και μας ρωτούν καθημερινά, εάν θα είναι ανοιχτή η Νυμφαία 
και πρέπει να τους ενημερώσουμε, προκειμένου να πάρουν τις αποφάσεις τους και να προετοιμασθούν κα-
τάλληλα. 

Εάν δεν είναι στην πρόθεση σας να τη λειτουργήσετε, αυτή θα είναι μια καταστροφική απόφαση για τις επι-
χειρήσεις μας και θα πρέπει να την γνωρίζουμε. Θα ήταν προτιμότερο επομένως να παραμείνουν κλειστές, 
αυτές οι επιχειρήσεις, από το να ανοίξουν και απλός ποτέ να μην δούνε, τουρίστες στην περιοχή. Πρέπει να 
είστε σαφής για αυτή την εξέλιξη. 

Ο κόσμος δεν αντέχει άλλη μια χρονιά με εμπόδια εισόδου στους τουρίστες, που επιθυμούν να έρθουν στην 
περιοχή μας. Έχουν την διάθεση να ανοίξουν και να προσφέρουν τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τους, αλλά 
δεν θα δεχτούν καμία κοροϊδία σε βάρος τους. 

Σας παροτρύνουμε επομένως, η πύλη εισόδου της Νυμφαίας, όπως και οι υπόλοιπες, να ανοίξουν κανονικά, 
με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, και να παραμείνουν ανοιχτές όλη την καλοκαιρινή περίοδο, για να μην χαθεί 
και το 2021, που αν συμβεί, θα φέρει εκατοντάδες λουκέτα στις επιχειρήσεις μας.  
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Η άμεση και έγκαιρη απόφαση σας, θα είναι καταλυτική για τις επιχειρήσεις μας.» 

Τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και Προέδρων των Νησιωτικών Επιμελητηρίων με 
τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Α. Βεσυρόπουλο 

 

Με τον Υφυπουργό Οικονομι-
κών, κ. Απόστολο Βεσυρό-
πουλο, συναντήθηκαν μέσω 
τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 
31 Μαρτίου 2021, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
Επιμελητηριακού Ομίλου Ανά-
πτυξης Ελληνικών Νησιών 
(Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) και οι Πρόεδροι 
και εκπρόσωποι των νησιωτι-
κών Επιμελητηρίων της χώ-
ρας, με τον οποίο συζήτησαν 
θέματα φορολογικής πολιτι-
κής, καθώς και προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι νησιω-
τικές επιχειρήσεις με την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και τις ισχύουσες διατάξεις για την παραχώρηση 
αιγιαλού και παραλίας.  

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΕΟΑΕΝ, κ. Σωτήρη Σκιαδαρέση και σ΄ 
αυτή εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, συμμετείχαν Πρόεδροι και εκπρόσωποι 
διοικήσεων από τα νησιωτικά Επιμελητήρια: Δωδεκανήσου, Εύβοιας, Έβρου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Καβά-
λας, Κεφαλληνιάς & Ιθάκης, Κυκλάδων, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Ρεθύμνης, Χανίων και Χίου.  

Για την διευκόλυνση της συζήτησης, ο E.O.A.E.N. είχε έγκαιρα ενημερώσει τον κ. Υφυπουργό για την ατζέντα 
των προς συζήτηση θεμάτων, με την συγκέντρωση και αποστολή σχετικών προτάσεων από τα Επιμελητήρια 
μέλη του.  

Η διαδικασία ξεκίνησε με τοποθετήσεις των εκπροσώπων του ΕΟΑΕΝ και των νησιωτικών Επιμελητηρίων σε 
ζητήματα φορολογικής πολιτικής, οι οποίοι μεταξύ των άλλων ζήτησαν: α) την παράταση της έναρξης εφαρ-
μογής του μέτρου Mydata, την έναρξη καμπάνιας ενημέρωσης των επιχειρηματιών και χρηματοδότησης επι-
χειρήσεων για αγορά hardware και softwareαπό, β) την αναβίωση της ρύθμισης των 120 και παραπάνω δό-
σεων για όλα τα χρέη μετά το lockdown, γ) την απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης ατομικών επιχειρήσεων 
και αλλαγής ή προσθήκης ΚΑΔ με τη χρήση των κωδικών TAXIS, δ) την διασύνδεση των μητρώων της ΑΑΔΕ με 
το ΓΕΜΗ και τα Επιμελητήρια, ε) την επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, στ) την  επιβολή τέλους 
επιτηδεύματος στις επιχειρήσεις ανάλογα με το χρόνο λειτουργίας τους εντός της διαχειριστικής χρήσης, ζ) 
την αναγκαιότητα χρηματοδοτικής στήριξης των επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής για την επαναλειτουρ-
γία τους και η) την μείωση του ΦΠΑ στο 6% στον τουρισμό και την εστίαση.. 

Για θέματα με την Κτηματική Υπηρεσία και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας επισήμαναν: α) τα εξο-
ντωτικά  πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις, όπως στην περίπτωση των επιχειρήσεων στο Νυδρί της 
Λευκάδας, β) η ανάγκη μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των Κ.Υ.Δ. στους Δήμους, γ) η τροποποίηση διατάξεων 
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των ν. 2971/2001 για να επανέλθει στα 3 μέτρα η ελεύθερη ζώνη μεταξύ παραχωρούμενης έκτασης και αι-
γιαλού, δ) η μείωση του μισθώματος της παραχωρούμενης έκτασης για το 2021, ε) στις νέες συμβάσεις μί-
σθωσης να μην προσκομίζεται φορολογική και Δημοτική ενημερότητα, στ) να αυξηθεί μέχρι 50% η παραχω-
ρούμενη έκταση και ζ) οι συμβάσεις παραχώρησης να είναι ημερολογιακά ετήσιες. 

Ο κ. Υφυπουργός, κατέγραψε και απάντησε σ΄ όλα τα θέματα που τέθηκαν, τονίζοντας μεταξύ των άλλων ότι: 
1) η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, είναι κορωνίδα της Κυβέρνησης 
και του ίδιου του Πρωθυπουργού, γι΄ αυτό και καταβάλετε κάθε προσπάθεια για να δοθεί ανάσα και οξυγόνο 
στις επιχειρήσεις για τα χρέη που δημιούργησε η πανδημία και τα έκτακτα μέτρα., 2) η ψηφιοποίηση του 
δημοσίου και η διασύνδεση των μητρώων είναι κυρίαρχος στόχος και σύντομα θα γίνει πραγματικότητα, 
ώστε όλα να γίνονται από το σπίτι και το γραφείο, 3) η έναρξη ενημερωτικής καμπάνιας για το Mydata και η 
χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την απόκτηση εξοπλισμού και προγραμμάτων είναι θετικές προτάσεις που 
θα εξεταστούν, 4)  για τη χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων ήδη εφαρμόζονται αρκετά μέτρα και σύντομα 
μετά τη λήξη της έκτακτης κατάστασης θα ανακοινωθούν και άλλα.  

Επίσης ανακοίνωσε ότι: α) το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την αναμόρφωση διατάξεων του ν. 2971/2001, 
προκειμένου να θεραπευτούν οι στρεβλώσεις και τα προβλήματα που δημιούργησε στην παραχώρηση  αι-
γιαλού και παραλίας, αλλά και ότι θα αντιμετωπιστεί, τουλάχιστον από εδώ και πέρα, το θέμα με τους  επαγ-
γελματίες στο Νυδρί της Λευκάδας και β) η ΚΥΑ που αναμένεται να εκδοθεί θα προβλέπει μειωμένο, κατά 
40%, μίσθωμα παραχώρησης για το 2021 και ότι δεν απαιτείται φορολογική ενημερότητα  για την σύναψη 
νέων συμβάσεων. 

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης,  η οποία διήρκεσε δυόμιση  ώρες, ο Πρόεδρος του ΕΟΑΕΝ ευχαρίστησε 
τον Υφυπουργό για την εποικοδομητική συνάντηση, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης θεμάτων που τέθη-
καν. 

Προτάσεις φορολογικής πολιτικής για τη στήριξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας 
Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) απέστειλε στον Υφυπουργό Οικονομικών 
κ. Βεσυρόπουλο την παρακάτω επιστολή σχετικά με τις προτάσεις φορολογικής πολιτικής για τη στήριξη της 
νησιωτικής επιχειρηματικότητας. Διαβάζουμε στην επιστολή: 

«Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, 

Σε συνέχεια της εποικοδομητικής και χρήσιμης τηλεσυνεδρίασης που είχαμε στις 31 Μαρτίου 2021, κατά την 
οποία μας δώσατε την ευκαιρία να συζητήσουμε διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς σας, με την παρούσα 
επιστολή σας παραθέτουμε τα φορολογικά ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις των νησιών μας, για 
τα οποία δείξατε κατανόηση και ενδιαφέρον. 

1) Ηλεκτρονικά βιβλία - πλατφόρμα Mydata 

1.1: Αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα εφαρμογής του μέτρου, γιατί αποτελεί ένα τεράστιο ψηφιακό άλμα 
στις σχέσεις των επιχειρήσεων με την φορολογική διοίκηση, όμως ουσιαστικοί λόγοι, όπως: α) η αναγκαιό-
τητα προσαρμογής των επιχειρήσεων στην νέα πραγματικότητα, β) η έλλειψη ενημέρωσης των επιχειρημα-
τιών και γ) η δύσκολη συγκυρία που διανύουμε με τις περισσότερες επιχειρήσεις κλειστές ή σε υπολειτουρ-
γία, επιβάλλουν να δοθεί παράταση εφαρμογής του μέτρου με αφετηρία έναρξης την 01/01/2022. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση για την υποβολή των δεδομένων δεν πρέπει να επιβάλλονται πρόστιμα στις επιχειρήσεις 
για το έτος 2021 και για το α' εξάμηνο το 2022. 
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1.2: Να ξεκινήσει άμεσα ευρεία καμπάνια ενημέρωσης, προκειμένου επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες να εξοικειωθούν πλήρως με τις νέες διαδικασίες των «ηλεκτρονικών βιβλίων». 

1.3: Να δημιουργηθεί πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, με ποσά από 3.000 έως 5.000 ευρώ, 
για την αγορά ή αντικατάσταση του αναγκαίου hardware και software που απαιτεί το νέο σύστημα, κατά τα 
πρότυπα του προγράμματος αγοράς θερμαστρών από τις επιχειρήσεις εστίασης. 

2. Τέλος Επιτηδεύματος 

Με δεδομένο ότι αρκετές επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή για ορισμένους μήνες το 2020, 
λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, λογικό και δίκαιο είναι να επιβαρυνθούν με τέλος επιτηδεύ-
ματος αναλογικά με το χρόνο λειτουργίας τους. 

3.Αναβίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων 

Αμέσως μετά την λήξη του Lockdown απαιτείται η αναβίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων για όλους τους 
επιχειρηματίες και όχι μόνο για αυτούς που είχαν κάνει χρήση της απόφασης 4611/2019 και την έχουν απω-
λέσει. Γνωρίζετε ότι τα συσσωρευμένα χρέη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της πανδημίας, είναι τερά-
στια και είναι αδύνατο να αποπληρωθούν χωρίς γενναίες ρυθμίσεις και σε βάθος χρόνου. 

Στην απόφαση αναβίωσης της ρύθμισης να προβλέπεται κούρεμα μέχρι 100% των προσαυξήσεων. 

4.Μείωση Φόρου εταιρειών 

Να υλοποιηθεί η προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης για περαιτέρω μείωση του ποσοστού φορολόγησης 
εταιρειών από το 24% στο 20%. Η συγκυρία επιβάλει την άμεση εφαρμογή του μέτρου. 

5.Αναστολή πόθεν έσχες 

Να ανασταλεί το πόθεν έσχες για 2 χρόνια στην αγορά μετοχών, μεριδίων, αύξησης κεφαλαίου και σύσταση 
επιχειρήσεων, ώστε για ένα χρονικό διάστημα το μέτρο αυτό να μην αποτελεί τροχοπέδη στην δημιουργία 
επενδυτικών-αναπτυξιακών προγραμμάτων (κατά το πρότυπο αναστολής καταβολής ΦΠΑ στα νεόδμητα α-
κίνητα). 

6.Σύσταση επιχειρήσεων - αλλαγές ΚΑΔ 

6.1: Να εφαρμοστεί και στις ατομικές επιχειρήσεις η διαδικασία έναρξης που εφαρμόζεται στις ενάρξεις των 
εταιρειών μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης Γ.Ε.ΜΗ. Έτσι θα απλοποιηθεί και συντομευθεί η διαδικασία σύ-
στασης ατομικών επιχειρήσεων και. θα μειωθεί η υπάρχουσα γραφειοκρατία. 

6.2: Οποιεσδήποτε αλλαγές στους ΚΑΔ, προσθήκες ή διαγραφές, να γίνεται με τη χρήση των ατομικών κωδι-
κών taxis, από πιστοποιημένους λογιστές-φοροτεχνικούς ή από τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Σήμερα 
αυτή η απλή διαδικασία γίνεται μέσω των Δ.Ο.Υ. και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτεί χρόνο 2 εβδομάδων 
για να ολοκληρωθεί. 

7.Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά 
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7.1: Να διευθετηθεί οριστικά με νόμο η ανά εξάμηνο παράταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα 5 
νησιά του Αιγαίου, που κακώς συνδέθηκε με το προσφυγικό-μεταναστευτικό, ώστε να σταματήσει το «μαρ-
τύριο της σταγόνας» που βιώνουν κάθε έξι μήνες οι επιχειρηματίες αυτών των νησιών. 

7.2: Το μέτρο των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, που αποτελεί ουσιαστικό αναπτυξιακό κίνητρο για τα νησιά 
και ιδιαίτερα για τα απομακρυσμένα, να επανέλθει σε όλα τα νησιά της χώρας. Άλλωστε με μελέτη (Μελέτη 
Κορόμηλά) που έχουμε καταθέσει στον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο σας το συνολικό κόστος για όλα τα 
νησιά ανέρχεται στα 50 εκ. ευρώ. 

Αναμένοντας να ανταποκριθείτε θετικά στις προτάσεις που σας καταθέτουμε, σας ευχαριστούμε για τη συ-
νεργασία.» 

Ενημερωτική e-ημερίδα για το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ -2  

Με μεγάλη συμμετοχή οικονομολόγων, νομικών αλλά και επιχειρηματιών από την Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο ΑΜΘ τηλεδιάσκεψη με θέμα το νέο 
χρηματοδοτικό εργαλείο ΓΕΦΥΡΑ – 2 (Συνεισφορά Δημοσίου για την Αποπληρωμή Επιχειρηματικών Δανείων 
για Δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού covid-19)  

Στην ημερίδα συμμετείχε και ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης, ο ο-
ποίος κάλεσε τους επιχειρηματίες να κάνουν χρήση του εργαλείου, τονίζοντας μάλιστα ότι η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 9η Μαΐου.  

Ο κος Κουρμούσης και οι συνεργάτιδες του, εξήγησαν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα υπολογίζο-
ντας μάλιστα ότι αυτό θα βοηθήσει πάνω από 100.000-150.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλύπτοντας το 
μεγαλύτερο ποσοστό της δανειακής τους δόσης για ένα οκτάμηνο.  

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η έγκριση των αιτήσεων είναι θέμα λίγων ημερών ενώ κατά τη διάρ-
κεια της συζήτησης τέθηκαν και παράπλευρα ερωτήματα, τα οποία δεσμεύτηκε να ερευνήσει ο κος Κουρ-
μούσης. 

Μείζον αυτών, το ερώτημα που έθεσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης αναφο-
ρικά με τα ξενοδοχεία που λειτούργησαν μέσα στο 2020 με κρατική εντολή και προκειμένου να εξυπηρετή-
σουν τις ανάγκες των Σωμάτων Ασφαλείας που επιχειρούσαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα κατά τη διάρκεια 
της μεταναστευτικής κρίσης με την Τουρκία και λόγω αυτής της λειτουργίας δεν δικαιούνται ενισχύσεων α-
ντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας (καθώς δεν πληρούν πλαφόν υπαγωγής σε ρυθμίσεις που έχουν 
ως προϋπόθεση την πτώση του τζίρου).  

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα  ΓΕΦΥΡΑ 2 μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα της ΕΓΔΙΧ: http://www.keyd.gov.gr/covid19_gefyra2/  

Δυνατότητα κατάθεσης χρημάτων στο ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας στις Κρηνίδες Καβάλας 

Το Επιμελητήριο Καβάλας και ο Δήμος Καβάλας απέστειλαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος την παρακάτω 
επιστολή με θέμα την δυνατότητα κατάθεσης χρημάτων στο ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας στις Κρηνίδες Καβά-
λας.  

«Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, 
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Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τον έντονο προβληματισμό των επιχειρήσεων 
αλλά και των κατοίκων, των Κρηνίδων Καβάλας, στον πρώην Δήμο Φιλίππων, καθώς στο ΑΤΜ του καταστή-
ματος της Εθνικής Τράπεζας, δεν δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης χρημάτων. Συνεπώς οι συναλλασσόμενοι 
και κυρίως οι επιχειρηματίες της περιοχής, αναγκάζονται να μετακινούνται και να εξυπηρετούνται από τα 
καταστήματα της Καβάλας ή της Δράμας. Το γεγονός αυτό, δεδομένων των τρεχουσών υγειονομικών συνθη-
κών που επικρατούν λόγω της πανδημίας covid-19, αυξάνει τις άσκοπες μετακινήσεις, ενώ συγχρόνως οι ε-
πιχειρηματίες αντιμετωπίζουν και τον περιορισμό-απαγόρευση μετακίνησης που ισχύει για την εξυπηρέτησή 
τους από το κοντινότερο ΑΤΜ, το οποίο βρίσκεται σε άλλο δήμο και άλλη Περιφερειακή Ενότητα. 

Το σημείο αυτό εξυπηρέτησης, είναι το μοναδικό που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στην περιοχή και το μονα-
δικό, που εξυπηρετεί πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και νοικοκυριών της περιοχής των Φιλίπ-
πων.  

Για τους παραπάνω λόγους, πιστεύουμε ότι η Τράπεζα σας, θέλει να ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες εξυ-
πηρέτησης των πελάτων της, συμβάλλοντας στην στήριξης της επιχειρηματικότητας, την ασφάλεια των συ-
ναλλαγών και των συναλλασσόμενων. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
κατάθεσης χρημάτων έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πραγματικά το αυτόματο ταμειακό μηχάνημα της Τράπε-
ζάς σας, στις ανάγκες των πελατών σας-επιχειρηματιών.» 

Υπαγωγή της Νήσου Θάσου στις μη δορυάλωτες Περιοχές  - 
Εφαρμογή Νόμου 998/1979,  άρθρο 62 

Το Επιμελητήριο Καβάλας απέστειλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος την παρακάτω επιστολή με θέμα την Υ-
παγωγή της Νήσου Θάσου στις μη δορυάλωτες Περιοχές και την εφαρμογή του Νόμου 998/1979, άρθρο 62. 

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, σας υποβάλλει την παρούσα αναφορά του Ιστορικού Καθηγητή   Κωνσταντίνου 
Χιόνη, ο οποίος διατελεί Πρόεδρος της Εταιρίας Θασιακών μελετών, την οποία και σας διαβιβάζουμε για να 
λάβετε γνώση των τεκμηριωμένων απόψεων που παρατίθενται.   

Θερμή παράκληση μας, είναι αφού λάβετε υπόψη, όλα τα ιστορικά και νομικά στοιχεία που παρατίθενται, 
να κατατάξετε και τη Θάσο στις μη δορυάλωτες Περιοχές, που ο νόμος 998/1979, άρθρο 62, παρ. 1, εξαιρεί 
από το τεκμήριο της κυριότητας υπέρ του Δημοσίου για εμπράγματα δικαιώματα. 

Το αίτημα των Θασίων για την κατάταξη τους στις εξαιρέσεις του νόμου είναι δίκαιο, αφού όλοι οι ιστορικοί 
της Άλωσης αναφέρουν την υποταγή του νησιού αυτού.  Το γεγονός τούτο δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν 
νεότερο ιστορικό και νομικό, αφού όλοι τους αναφέρονται στο μη δορυάλωτο της Θάσου.  Έχουν δημοσιευ-
θεί μέχρι σήμερα πάνω από τριάντα εργασίες που διαπραγματεύονται γνωστών θεμάτων ιστορικών και νο-
μικών, όπως είναι του Απ. Βακαλόπουλου, των αεροπαγιτών Χαρ. Αντωνιάδη, Αρ. Πελεκάνου, της Προέδρου 
Πρωτοδικών Μαριάννας Τσεγγελίδου, των καθηγητών της Νομικής Σχολής Χαρ. Παπαστάθη, Γεωργίου Νά-
κου, Παύλου Στεφάνου κ.ο.κ. 

Αποδεικνύεται, λοιπόν, πλήρως το μη δορυάλωτο της Θάσου.  Άλλωστε δεν υπήρχαν στη Θάσο δημόσιες 
γαίες κατά την τουρκοκρατία.  Υπήρχαν μόνο ιδιόκτητες (mϋlk) και κοινοτικές (μπαλταλίκια).  Τούτο αποδεί-
χτηκε από τους Θασίους με φιρμάνια, αποφάσεις του Ιεροδικείου, δασικούς κανονισμούς των ετών 1875 και 
1885, που δημοσίευσε ο Απ. Βακαλόπουλος, αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων τους, αποδεικτικά στοι-

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


21 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

χεία, που ανάγκασαν το Διοικητικό Πρωτοδικείο, που συστήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, να αναγνωρί-
σει τα δάση της Θάσου, ως κοινοτικά με τις υπ’ αρ. 36/1929,10,11,12,77,85,87,88,89 και 90/1930 αποφάσεις 
του, γεγονός που ανέτρεψε την αρχική απόφαση της Ελληνικής πολιτείας, που τα είχε κηρύξει ως εθνικά 
«δικαιώματι πολέμου», καταπατώντας τη συνθήκη Αθηνών – Άγκυρας, που όριζε ότι το νομικό καθεστώς που 
υπήρχε στις νέες χώρες, θα παρέμενε ως είχε. 

Επειδή ο συντάκτης του νόμου 998/1979, είτε από άγνοια, είτε ηθελημένα, παρέλειψε τη Μάνη, τα Δωδεκά-
νησα, τη Θάσο και τη Σαμοθράκη από τις εξαιρέσεις. 

Επειδή η Μάνη ξεσηκώθηκε και συμπεριλήφθηκε τελικά, προσφάτως στις εξαιρέσεις με το άρθ. 67 του 
ν.4042/13-2-2012, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 24, τεύχος. Α’. 

Επειδή το δίκαιο απαιτεί, να συμπεριληφθούν στις εξαιρέσεις και οι περιοχές που παραλείφθηκαν, αφού 
πλήθος δικαστικών αποφάσεων, δικαιώνουν τους Θασίους, με το αιτιολογικό ότι η μη αναφορά της Θά-
σου στις εξαιρέσεις, αποτελεί δικονομικό προνόμιο υπέρ του Δημοσίου και όχι γενεσιουργό αιτία του δι-
καιώματος. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.» 

Συνεδρίαση της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας 

Την πρώτη συνεδρίαση της μέσα στο 2021 πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τέταρτης 21 Απριλίου η Επι-
τροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας. 

Στη συνεδρίαση, υπό τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής, 
συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Νόμου Καβάλας, Αντώνης Μιτζάλης, η Διευθύνουσα 
Σύμβουλος του ΟΛΚ, Άννα Θυσιάδου, ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, Παναγιώτης Κου-
τσόγλου, ο Πρόεδρος του Σωματείου Καφεζυθοπωλών Καβάλας, Γιώργος Βαφείδης, ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ 
Ανατολικής Μακεδονίας, Γιώργος Νάστος, η εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καβάλας, Σούζυ Μαυρομάτη, η 
εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ελίνα Τσαλουχίδου, η εκ-
πρόσωπος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, Κορίνα Γανίτου, ο Δημοτικός Σύμβουλος, Δημήτρης Βογιατζής και οι πολίτες 
Μιχάλης Καπέτης και Παναγιώτης Αγγελίδης. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το Σχέδιο Δράσεων Τουριστικής Προβο-
λής 2021 προβλέπει συνέργειες με τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς περιφερειακής και πανελλα-
δικής εμβέλειας, δημοσιεύσεις σε διάφορα έντυπα, digital marketing και προβολή μέσω διαδικτύου και μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης, διοργάνωση fam trip τουριστικών πρακτόρων από αγορές στόχους και συμμε-
τοχή σε εκθέσεις τουρισμού και ειδικές εκδηλώσεις προβολής. 

Ο Δήμος Καβάλας και δη η Δημωφέλεια, η οποία θα αναλάβει το κύριο βάρος όλων των ενεργειών προβολής 
της περιοχής μας, σε συνεργασία με τους φορείς της Περιφέρειας και τους όμορους δήμους, Θάσου, Παγ-
γαίου και Νέστου, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προσέλκυσης τόσο του εσωτερικού, όσο και του 
οδικού τουρισμού. 

Κατά την εκπόνηση του σχεδίου θα εξετάζονται συνεχώς τα νέα δεδομένα που πιθανώς προκύπτουν λόγω 
COVID κάθε 15 ημέρες, προκειμένου να παίρνονται αποφάσεις αναπροσαρμογής του σχεδίου δράσης για τη 
φετινή τουριστική περίοδο. 
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Τηλεδιάσκεψη για τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων από το 
Επιμελητήριο Καβάλας 

H διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας και το προασωπικό συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη που οργανώθηκε 
από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων σχετικά με τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που 
θα ακολουθούνται από το Επιμελητήριο Καβάλας.  

Η πολιτική προστασίας, πέραν των εσωτερικών διαδικασιών, αφορά στα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν 
οποιαδήποτε συναλλαγή με το Επιμελητήριο, κύρια δε τα υποκείμενα, που είτε τα ίδια είτε ως νόμιμοι εκ-
πρόσωποι νομικών προσώπων διαθέτουν την ιδιότητα μέλους στο φορέα μας. 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή 
χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προ-
σαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η 
διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η κατα-
στροφή. (αρθ. 4 ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία αφορά σε προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε γνώση του Επι-
μελητηρίου, στο πλαίσιο της άσκησης των εκ του νόμου προβλεπόμενων δραστηριοτήτων του και της παρο-
χής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στα μέλη του. 

Το Επιμελητήριο λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφαλή τήρησή τους και δεσμεύεται να προστατεύει τα 
προσωπικά δεδομένα σε κάθε στάδιο των διαδικασιών επεξεργασίας. 

Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου θα μπορείτε να βρίσκετε τη νεότερη επικαιροποίηση της Πολιτικής Προ-
στασίας του Επιμελητηρίου. 

Σεμινάρια 

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

Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 

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

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές 

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

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

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

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

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

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

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

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων-
Νέες προδιαγραφές 

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

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

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

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

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

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

Επιχειρήσεις 
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Καβάλα σαράντα ευρώ (40 €)  
Θάσο τριάντα ευρώ (30 €)  
Εργαζόμενοι  
Καβάλα εξήντα ευρώ (60€) 
Θάσο πενήντα ευρώ (50€) 

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

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

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

Κατάρτιση και πιστοποίηση επιστημονικών/ Τεχνικών στελεχών στη βιομηχανία 
τροφίμων και την περιβαλλοντική διαχείριση 

H Ένωση Ελλήνων Χημικών προσκαλεί εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελ-
λάδα, να συμμετάσχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία θα υλοποιη-
θούν με τη μέθοδο τηλεκατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, εκτός ωραρίου εργασίας, στα ακόλουθα εκπαιδευ-
τικά αντικείμενα: 

1. Επιστημονικοί/Τεχνικοί Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών. Σκοπός είναι η κατάρτιση 
των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν κυρίως στην ορθή εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών / 
χειρισμών αλλά και της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και διεθνούς) κατά την παραγωγή, επεξεργα-
σία, επισήμανση, πιστοποίηση, αποθήκευση, μεταφορά, διακίνηση, διάθεση ασφαλών τροφίμων. 

2. Επιστημονικοί/Τεχνικοί Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρή-
σεων. Σκοπός είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το σχε-
διασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιθεώρηση συστημάτων που αφορούν στη διαρκή 
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού, τη μείωση του περιβαλλοντικού απο-
τυπώματος αυτού, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία του προσωπικού και την αναβάθμιση της 
ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος. 

Οι υποψήφιοι ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο πρέπει να είναι: 

 Πτυχιούχοι Χημικοί ή/και Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών 
Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Περιβάλλοντος καθώς και Πολυτεχνικών Σχολών. 

Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση χορηγείται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 
ευρώ/ώρα κατάρτισης (400,00 ευρώ/80 ώρες). 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει, να συμπληρώσει τη φόρμα «Αίτηση Συμ-
μετοχής» και να την αποστείλει, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω e-mail στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση info@eex.gr η οποία είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά σε αυτή την διεύθυνση. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
mailto:info@eex.gr
https://www.sendit.gr/ems/link.php?M=17748913&N=31162&L=88663&F=H
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Η Πρόσκληση ανανεώνεται κάθε μήνα και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικά 
εγκεκριμένου αριθμού των συμμετεχόντων. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής μόνο σε μία Περιφέρεια. 

 Για περισσότερες πληροφορίες : www.eex.gr ή στα τηλέφωνα: 210.3821524, 210.3832151 

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) 
και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

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

Θράκη» 2014-2020.  

Λήξη υποβολής προτάσεων 18 Ιουνίου 2021 

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

Σύμφωνα με την απόφαση πραγματοποιούνται οι παρακάτω αλλαγές: 

α. Προστίθενται και νέοι Κωδικοί Δραστηριότητας Επιχειρήσεων όπως: 

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

κλπ.) 
• υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες. 

Οι νέοι κωδικοί αντιστοιχούν σε περίπου 1250 επιπλέον επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να ενισχυθούν και 
αυτές. 

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

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.sendit.gr/ems/link.php?M=17748913&N=31162&L=88664&F=H
http://www.kcci.gr/
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Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 

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

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: από 16/3/2021 έως 30/9/2021 (ώρα 15:00) 

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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

Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια 

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

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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

 

Επιχειρηματική χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) από το 
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

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

Πρόσκληση για την Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια 
Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου. 

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

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

Σε ποιους απευθύνεται 

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

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

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

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

56.30 

Περίοδος υποβολής: από 4/1/2021 έως 31/12/2021 (ώρα 17:00) 

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

Νέο πρόγραμμα Επιδότησης- «Επανεκκίνηση της Εστίασης» 

Αντικείμενο & Στόχοι Δράσης 

Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των  επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης.  

Η παροχή κεφαλαίου κίνησης (Επιχορήγηση) γίνεται με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους 
μήνες επανεκκίνησης της εστίασης 

Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε  330.000.000 ΕΥΡΩ. 

Ποσό Ενίσχυσης 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4350
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5107
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Το ποσό της ενίσχυσης θα διαμορφωθεί στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα 
μεγαλύτερα έσοδα του 2019. 

Για τις επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως: 
[(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*7% 

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης θα είναι 100.000€ ανά επιχείρηση (ΑΦΜ) και θα δοθεί με τη μορφή επιχορήγησης 
(Μη επιστρεπτέα ενίσχυση), ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών. 

Δικαιούχοι της Δράσης 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλαδή επιχειρήσεις, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο της Εστίασης. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι και επιχειρήσεις, που λειτουργούν με καθεστώς franchise. 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
 Να έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης, 
 Να έχουν μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%, 
 Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος 

αριθμός ημερών λειτουργίας. 
 Οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 ή επιχειρήσεις που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 

2019 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση, 
 Να είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ 

Επιπλέον έλεγχοι 

Το ποσό της ενίσχυσης, που θα χορηγηθεί δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% των δαπανών και αγορών 
εκτός παγίων των δηλώσεων ΦΠΑ του έτους 2021. 

Το άθροισμα των ποσών της δημόσιας χρηματοδότησης από 

(α) την παρούσα δράση και 

(β) την επιχορήγηση στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία 
COVID-19, δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των εξόδων των δηλώσεων ΦΠΑ του έτους 2021. 

Υποχρεώσεις Δικαιούχων 

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις 
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα. 

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής θα καθοριστεί από την έγκριση του καθεστώτος από την Ε.Ε. 
και θα ολοκληρωθεί 31-7-2021 προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις. 

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

Ηλεκτρονικά ραντεβού για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογισμικού CITIBILL, προσφέ-
ρει στα μέλη του τη δυνατότητα αιτήματος ηλεκτρονικού ραντεβού, στα πλαίσια των μέτρων προστασίας από 
την πανδημία του COVID-19. 

Η νέα υπηρεσία “e-ραντεβού” είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας  

Για να αιτηθείτε ραντεβού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου. 
2. Πατήστε το εικονίδιο «e-ραντεβού» που βρίσκεται στο δεξί μέρος της αρχικής σελίδας κάτω από την 

υπηρεσία «e-επιμελητήριο». 
3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και αιτηθείτε ραντεβού. 

Το αίτημα θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Καβάλας και η ενημέρωση της εξέλιξής του θα πραγματοποιηθεί 
μέσω e-mail.  

Ανακοίνωση για εξυπηρέτηση του κοινού του Επιμελητηρίου Καβάλας στην Θάσο 

Το Επιμελητήριο Καβάλας με αίσθημα ευθύνης λαμβάνει μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας και 
ασφάλειας των μελών μας, αλλά και του προσωπικού της υπηρεσίας μας για την αποφυγή διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19.  

Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο με ηλεκτρονικές συναλλαγές και τηλεφωνικά.  

Το παράρτημα του Επιμελητηρίου στην Θάσο θα παραμείνει κλειστό μέχρι την άρση των απαγορευτικών 
μέτρων.  

Μπορείτε να εξυπηρετήστε άμεσα αποστέλλοντας E-mail στην παρακάτω διεύθυνση. 

Επικοινωνία: 

Τηλ: 2510 222212  

Fax:2510 835946 

E-mail:info@chamberofkavala.gr 

Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
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Αποκτήστε Ηλεκτρονικό Ράφι Online Πωλήσεων στην Τοπική Ηλεκτρονική Αγορά του 
Νομού Καβάλας και στην Πανελλήνια Ηλεκτρονική Αγορά www.directmarket.gr   

σήμερα. 

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

"Αγοράζω στον τόπο μου", γιατί: 

 συνήθως βρίσκω  τα πάντα και σε καλές τιμές 

 έχω τα προϊόντα μου άμεσα 

 στηρίζω την τοπική οικονομία 

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

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

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

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

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

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

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

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

Την τοπική Αγορά Directmarket μπορείτε να την επισκεφθείτε εδώ: ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Direct Market 

Οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να ενεργοποιήσουν τις δικές τους ηλεκτρονικές πωλήσεις στη διεύθυνση 
Directmarket.gr ακολουθώντας την επιλογή "Ξεκινήστε τώρα το δικό σας κατάστημα στο DIRECT MARKET" 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.directmarket.gr/
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/index.jsp?chambercd=49&b2cflag=false
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και "Online Εγγραφή". Επίσης πρόσβαση στη ίδια υπηρεσία μπορεί να έχουν μέσα από το site της ΚΕΕΕ και 
των  Επιμελητηρίων και το banner " Ηλεκτρονική Αγορά / Αγοράζω στον τόπο μου". 

Εγγραφείτε ONLINE για να ξεκινήσετε εδώ: ΦΟΡΜΑ ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

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

info@directmarket.gr 

2610 452820 (Δευ-Παρ:9:00-17:00) 

Τμήμα Ηλεκτρονικής Αγοράς 

Εγγραφές-Διαγραφές επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο από 01/01-31/03/021 

Σύμφωνα με το Βιβλίο Εγγραφών – Διαγραφών του Επιμελητηρίου Καβάλας για το χρονικό διάστημα από 
01/01/2021 έως 31/03/2021 οι Εγγραφές που πραγματοποιηθήκαν ανά Τμήματα του Επιμελητηρίου Καβά-
λας (Εμπορικό, Μεταποίησης, Τουριστικό, Υπηρεσιών, Εξαγωγικό) είναι 87 και οι Διαγραφές είναι 12. Στον 
παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικότερα τα στοιχεία. 

 

 

10 υποδείξεις σε εργοδότες και εργαζόμενους για τα υποχρεωτικά self test 

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει πως στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, γνωστοποιούνται οι 
νέες ρυθμίσεις, που θα περιληφθούν στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τα self test διάγνωσης του 
κορωνοϊού. Επισημαίνεται πως η δωρεάν διανομή των self test από τα φαρμακεία ξεκινά τη Δευτέρα 19 Α-
πριλίου, για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, οι δηλώσεις των αποτελεσμάτων του τεστ μπο-
ρούν να γίνονται οποιαδήποτε στιγμή από τη Δευτέρα 19 μέχρι και την Κυριακή 25 Απριλίου 2021. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/user/user_reg.jsp?chambercd=49
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Ειδικά για το λιανεμπόριο, τα self test θα είναι υποχρεωτικά, σύμφωνα με το ΙΝ.ΕΜ.Υ, σε 511.300 άτομα για 
την προσέλευσή τους στους χώρους εργασίας και την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία, ενώ η διενέρ-
γειά τους θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Αναλυτικά, το λιανικό εμπόριο αφορά 
σε 312.233 μισθωτούς, 118.291 αυτοαπασχολούμενους, 24.482 οικογενειακούς βοηθούς και 56.294 εργοδό-
τες. Το σύστημα για συνολικά 63.000 εμπορικά καταστήματα λιανικής θα λειτουργεί, σύμφωνα με τις 10 
παρακάτω υποδείξεις:  

1. Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις λιανικής υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self test, τα οποία θα 
προμηθεύονται δωρεάν από το φαρμακείο, με χρήση του ΑΜΚΑ τους. Αν για κάποιο λόγο ο εργαζόμενος 
επιλέξει αντί για self test να κάνει rapid ή μοριακό τεστ, με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του, έχει αυτή 
τη δυνατότητα.  

2. Ο εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλε-
σμα του τεστ στο ΕΡΓΑΝΗ, εισέρχεται 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-
testing.gov.gr και επιλέγει «Δήλωση Α-
ποτελέσματος self test για εργαζό-
μενο». Στη συνέχεια θα μεταφέρεται 
στην πλατφόρμα 
supportemployees.gov.gr και στη «Δή-
λωση Αποτελεσμάτων COVID-19 tests» 
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Εκεί υποβάλλει το απο-
τέλεσμα του ελέγχου με τη συμπλή-
ρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη 
Δήλωση εργαζομένων καταγραφής α-
ποτελέσματος COVID-19».  

3. Αν το αποτέλεσμα του self test είναι 
αρνητικό, ο εργαζόμενος προσέρχεται 
κανονικά στην εργασία του.  

4. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, ο ερ-
γαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να 
κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δω-
ρεάν δημόσια δομή, μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr , είτε σε ιδιω-
τική δομή της επιλογής του με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του. Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του 
δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι του σε καραντίνα.  

5. Εφόσον και το δεύτερο τεστ είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο 
εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, πάλι 
εκδίδεται σχετική βεβαίωση και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.  

6. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελε-
σμάτων COVID-19 tests, με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγρα-
φής αποτελέσματος COVID-19» έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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7. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώσουν τους εργαζομένους τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρο-
νικό μήνυμα ή ανακοίνωση για την υποχρέωσή τους να κάνουν self test και τις συνέπειες που θα επέλθουν 
αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση.  

8. Κανείς εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν αυτός δεν έχει 
κάνει το self test και δεν έχει δηλώσει το αποτέλεσμά του, πολύ δε περισσότερο, όταν ο εργαζόμενος έχει 
δηλώσει θετικό self test.  

9. Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει για να εργαστεί χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test, ο εργο-
δότης υποχρεούται να μην τον αφήσει, ενώ παράλληλα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μι-
σθού, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.  

10. Πρόστιμα σε εργοδότες:  Εάν ο εργοδότης δεν ενημερώσει τους εργαζομένους του για τα υποχρεωτικά 
self test, κινδυνεύει με επιβολή προστίμου από το ΣΕΠΕ ύψους 300 ευρώ. Εάν σε έλεγχο βρεθεί εργοδότης 
που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 
ευρώ, ανά εργαζόμενο. Τέλος, αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test είτε στον 
πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ, ανά εργαζόμενο.  

Αναλυτικά όσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test: 

- Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σουπερμάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων 
και ποτών) 

- Εστίαση 
- Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές κλπ.) 
- Υπηρεσίες καθαρισμού 
- Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής 
- Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων 

Μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το 2021 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, αριθμ. 4113.80-
02/608, ΦΕΚ Β’ 1222/30.03.2021, για το Μεταφορικό Ισοδύναμο των Επιχειρήσεων για το έτος 2021 που 
ισχύει αναδρομικά από 1ης  Ιανουαρίου. 

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή γίνονται πλέον δύο φορές τον χρόνο. Μια για το Α’ Εξάμηνο (δηλαδή για δαπά-
νες από 1/ 1/ 2021 έως 30/ 6/ 2021) και μια για το Β’ Εξάμηνο (δηλαδή για δαπάνες από 1/ 7/ 2021 έως 
31/12/2021). 

Συνολικά καλύπτονται 5.544 ΚΑΔ για την Κρήτη και 7.270 για τα υπόλοιπα νησιά. 

Ικανοποιήθηκε το αίτημα Αγροτικών Συλλόγων, ώστε οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) να είναι πλέον δικαιούχοι του Μεταφορικού Ισοδυνάμου των Επιχειρήσεων, χωρίς 
να είναι υποχρεωτική η εγγραφή τους και στο ΓΕΜΗ. 

Επίσης, για πρώτη φορά  περιλαμβάνεται ο ΚΑΔ που αφορά στη δραστηριότητα του "λιανικού εμπορίου άλ-
λων ειδών παραγωγού πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές" (ΚΑΔ 47891001) και καλύπτεται έτσι και 
άλλος ένας επαγγελματικός κλάδος των νησιών μας. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Γίνεται συνεχής προσπάθεια για τον εξορθολογισμό του Μεταφορικού Ισοδυνάμου των Επιχειρήσεων, ώστε 
να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων της αγοράς των νησιών μας. 

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα 
«ΓΕΦΥΡΑ 2» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε στις 5 Απριλίου, η λειτουργία της ψηφιακής πλατ-
φόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, για την 
υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», το οποίο προσφέρει στήριξη στις μικρομεσαίες   επιχειρή-
σεις   που   έχουν   αποδεδειγμένα   πληγεί   από   τις   οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. 

Το νέο Πρόγραμμα καλύπτει τόσο πληττόμενες επιχειρήσεις (μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές, συ-
μπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών-επιτηδευματιών) που έχουν εξυπηρετούμενες ο-
φειλές, όσο και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: 

 Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες. 

 Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου. 

 Επιβράβευση   των   συνεπών   δανειοληπτών,   με   υψηλά   ποσοστά   επιδότησης,   που φτάνουν 
μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης. 

 Επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου 
να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. 

Βασική προϋπόθεση ένταξης στο Πρόγραμμα είναι τα έσοδα της επιχείρησης το έτος 2020 να ήταν μειωμένα 
κατά τουλάχιστον 20%, συγκριτικά με το έτος 2019. 

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2», μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ψηφιακή 
πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ (http://www.keyd.gov.gr/  ή  http://ofeiles.gov.gr ) έως τις 9 Μαΐου 2021, μέσω μιας 
απλής διαδικασίας, δίχως να απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών για δεδομένα και πληροφορίες που 
είναι ήδη διαθέσιμες στις βάσεις δεδομένων Δημοσίου, τραπεζών και διαχειριστών δανείων. 

Η συνεισφορά του Δημοσίου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ανέρχεται στα εξής ποσοστά: 

 Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο 
τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες. 

 Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο 
τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες. 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν επιπλέον ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος 
«ΓΕΦΥΡΑ 2» και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορούν να απευθυνθούν στα 50  Κέντρα  και  Γραφεία  Ενημέ-
ρωσης  και  Υποστήριξης  Δανειοληπτών  της  ΕΓΔΙΧ  που λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού στο 
τηλέφωνο 213.2125730. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.keyd.gov.gr/
http://ofeiles.gov.gr/
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Υπουργείο Τουρισμού-Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού- Διαγωνισμός για νεοφυείς 
επιχειρήσεις στον τουρισμό υπαίθρου 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ανακοίνωσε τη διενέργεια διε-
θνούς διαγωνισμού με τον τίτλο “UNWTO Global Rural Tourism Startup Competition”. Ο διαγωνισμός απευ-
θύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που με τις προτάσεις τους μπορούν να συνεισφέρουν 
στην ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω του τουρισμού και να υποστηρίξουν την ανάκαμψη του τομέα. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΤ), στο πλαίσιο των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ειδικό-
τερα για την εξάλειψη της φτώχιας, την αναχαίτιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης της υπαίθρου, τη γεφύ-
ρωση του ψηφιακού χάσματος και την υποστήριξη των γυναικών και της νεολαίας αναζητά: 

- σχέδια που προσφέρουν κίνητρο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ευκαιριών, που προωθούν την 
ενδυνάμωση των φύλων και των νέων, που οικοδομούν ευκαιρίες για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 
στις αγροτικές περιοχές˙ 

- σχέδια που συνδέονται με την προώθηση και προστασία των φυσικών πόρων, δηλαδή την άμβλυνση 
των επιπτώσεων του τουρισμού στα απορρίμματα, στην ενέργεια, και στην κατανάλωση νερού στις α-
γροτικές περιοχές˙ 

- νεοφυείς επιχειρήσεις που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις μέσω νέων επιχειρηματικών μοντέλων, ερ-
γαλεία για καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στις αγορές, και στην προώθηση του τουρισμού 
στις αγροτικές περιοχές˙ 

- υπερπροηγμένη τεχνολογία (deep tech): νεοφυείς επιχειρήσεις που εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες για 
την προώθηση του τουρισμού και της ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. 

Στις προτάσεις που θα διακριθούν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού προσφέρει: 

• Καθοδήγηση (Mentoring) από τον Οργανισμό και κορυφαίους συνεργάτες 
• Υποστήριξη προσαρμοσμένη στα μέτρα της επιχείρησης 
• Επενδυτικές ευκαιρίες 
• Συμμετοχή στο Δίκτυο Καινοτομίας του Οργανισμού 
• Συμμετοχή στα Best Tourism Villages  στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Πιλοτικής Πρωτοβουλίας του ΠΟΤ. 
• Πρόσβαση σε υποτροφίες για την Διαδικτυακή Ακαδημία Τουρισμού 
• Συμμετοχή με παρουσίαση της νεοφυούς επιχείρησης στην 14η Γενική Συνέλευση του ΠΟΤ στο Μαρα-

κές, Μαρόκο. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.unwto.org/unwto-global-rural-tourism-startup-competition , και για τους όρους συμμετοχής 
στη σελίδα: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-04/terms-and-conditions-
rural-tourism_eng.pdf . 

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει την 1η Ιουλίου 2021. Η ανακοίνωση των νικητών ανα-
μένεται να πραγματοποιηθεί τον προσεχή Οκτώβριο. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Ενοποίηση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας υπό τη σκέπη του ΟΒΙ προβλέπει το νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την περαιτέρω 
προώθηση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας ο Οργανισμός Βιομηχανικής,  Ιδιοκτησίας, εποπτευ-
όμενος φορέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων και 
την πλήρη ευθύνη για τα Εμπορικά Σήματα.  

Ύστερα από την ψήφιση του σχετικού νόμου στη Βουλή (Ν 4796/2021, ΦΕΚ 63, 17.04.2021, άρθρα 33-54) η 
υπηρεσιακή ενοποίηση και η μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων για τα Εμπορικά Σήματα στον ΟΒΙ είναι γε-
γονός, συμβάλλοντας στη θεσμική εναρμόνιση της χώρας μας με την πρακτική όλων των υπόλοιπων χωρών. 

Η ύπαρξη μιας ενιαίας εθνικής αρχής θα διευκολύνει τη διαμόρφωση μιας ομοιόμορφης και ενιαίας εθνικής 
πολιτικής για όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εθνικής Οικονο-
μίας. 

Προς το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έχει ήδη αναπτύξει και διαθέτει τα αναγκαία 
και συμβατά με τα λοιπά ευρωπαϊκά πρότυπα, πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων, τις τεχνικές 
δυνατότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και κατάθεσης των αιτήσεων για χορήγηση τίτλων Βιομηχανικής Ι-
διοκτησίας, καθώς και on line μητρώα προσβάσιμα στο διαδίκτυο.  

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας συνεργάζεται ήδη με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ 
(EUIPO) στον τομέα των βιομηχανικών σχεδίων, με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) 
στον τομέα των ευρεσιτεχνιών και με άλλους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα της αρμοδιότητάς του, λ.χ. 
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). 

Ο ΟΒΙ, ως νέα Εθνική Αρχή, θα συνεχίσει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και θα ολοκληρώσει  τα προγράμ-
ματα, τις δράσεις, και τα έργα της Διεύθυνσης Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς 
και τις σχετικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τα εν λόγω προγράμματα και έργα. 

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το άρθρο 48 του Νόμου (Έναρξη Ισχύος και μεταβατικές διατάξεις), για τη θέση 
σε ισχύ των ανωτέρω διατάξεων μεταφοράς της Διεύθυνσης Σημάτων της ΓΓΕ στον ΟΒΙ και των ρυθμίσεων 
που εισάγονται και προβλέπονται, θα εκδοθεί ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομι-
κών.  

Μέχρι τότε το ενδιαφερόμενο κοινό και οι συναλλασσόμενοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τις υ-
πάρχουσες δομές του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Νέα μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων 

Στην ενεργοποίηση δύο μέτρων, τα οποία δυνητικά μπορούν να φθάσουν στο 1 δισ. ευρώ, προχωράει το υ-
πουργείο Οικονομικών το προσεχές διάστημα, με στόχο την παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις κατά την 
επανεκκίνησή τους. Το πρώτο μέτρο είναι η επιδότηση παγίων δαπανών και το δεύτερο προσφέρει τη δυνα-
τότητα στις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στις επιστρεπτέες 1 έως 3, με εργαζομένους και οι οποίες είχαν 
όλο το 2020 μείωση τζίρου τουλάχιστον 30%, να λάβουν το 35% του συνολικού ποσού των επιστρεπτέων 1-
3 ως επιχορήγηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών 
οφειλών, μέχρι τα τέλη του 2021. 
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https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber


37 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Από τούδε και στο εξής, όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, τα μέτρα στήριξης θα είναι 
στοχευμένα, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει επιστρεπτέα προκαταβολή 8, ενώ πιθανόν ολοκληρώνεται 
ο κύκλος των μηδενικών ενοικίων τουλάχιστον στο λιανεμπόριο. Σε όσες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα ή σε περιοχές που κλείνουν εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, η κυβέρνηση θα ενεργοποιεί την α-
ποζημίωση ειδικού σκοπού, όπως έκανε πρόσφατα για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας. 

Τα δύο μέτρα 

Επιχορήγηση επανεκκίνησης: Το «εργαλείο» που τίθεται σε εφαρμογή είναι συνδεδεμένο με τις επιστρεπτέες 
1-3 και δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ρευστότητα για να ανταπεξέλθουν. Συγκεκρι-
μένα, μπορούν να λάβουν ως επιχορήγηση το 35% του ποσού που άντλησαν από τις επιστρεπτέες 1-3, προ-
κειμένου να πληρώσουν φόρους (ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.) και εισφορές ως το τέλος του χρό-
νου, αναλαμβάνοντας όμως την υποχρέωση να αποπληρώσουν το 100% του ποσού των επιστρεπτέων σε 60 
δόσεις. Η εναλλακτική είναι να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση που ισχύει για όλους, δηλαδή να επιστρέψουν το 
50% που έλαβαν σε 60 δόσεις, ωστόσο αυτό δεν λύνει το πρόβλημα της άμεσης ρευστότητας για την επανεκ-
κίνησή τους. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 25.000 επιχειρήσεις που έλαβαν το κρατικό δάνειο από τους τρεις πρώ-
τους κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής, είχαν πτώση τζίρου άνω του 30% το 2020. Πρόκειται κυρίως για 
μικρά εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης και κάποιες άλλες παροχής υπηρεσιών όπως γυμνα-
στήρια. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν, όπως αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών, ένα κοινό χαρακτη-
ριστικό: δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και ως εκ τούτου δεν έχουν κεφάλαια για την επανεκ-
κίνησή τους και την πληρωμή των υποχρεώσεών τους σε φορολογικά και ασφαλιστικά ταμεία. Οι ανωτέρω 
επιχειρήσεις κινδυνεύουν με «λουκέτο» πριν ανοίξει η οικονομία, ή να προχωρήσουν σε μείωση προσωπι-
κού. 

Παράδειγμα: Μικρή επιχείρηση στον τομέα της εστίασης έλαβε από τους τρεις πρώτους κύκλους επιστρε-
πτέας προκαταβολής, συνολικά 20.000 ευρώ, καταγράφοντας απώλεια τζίρου 45% την περασμένη χρονιά. 
Το υπουργείο Οικονομικών τής δίνει τη δυνατότητα να λάβει επιχορήγηση ίση με το 35% του ποσού των 
επιστρεπτέων, δηλαδή 7.700 ευρώ (το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται). Το ποσό που θα πρέπει να αποπληρώ-
σει από τον Ιανουάριο του 2022 ανέρχεται στις 20.000 ευρώ δηλαδή, στο 100% της επιστρεπτέας σε 60 δό-
σεις. Χάνεται το δικαίωμα που προσφέρεται να γλιτώσει το «κούρεμα» έως και 50% των επιστρεπτέων προ-
καταβολών των τριών πρώτων κύκλων. Από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις που 
βρίσκονται στο όριο και πολύ κοντά στο «λουκέτο» θα προσφύγουν στον δανεισμό που προσφέρει η κυβέρ-
νηση. 

Επιδότηση παγίων δαπανών, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ: Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, η επιδότηση των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων που απασχολούν 
προσωπικό θα έχει τελικά τη μορφή χορήγησης πιστωτικού υπολοίπου, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Η επιχείρηση θα έχει το 
δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών 
και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών. Η ενίσχυση θα υπολογι-
στεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από 
το πακέτο των κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία. Για να είναι 
επιλέξιμη μία επιχείρηση θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Να ανήκει σε πληττόμενους κλάδους. 
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 Να έχει υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υπο-
χρεούται. 

 Να παρουσιάζει ζημία προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά της είτε 
σε σχέση με τα συνολικά έξοδά της για το 2020. 

 Να εμφανίζει πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Σημειώνεται ότι ειδικά 
για τις νέες επιχειρήσεις και αυτές που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνεται έμφαση στη 
ζημία και όχι στην πτώση του τζίρου. 

 Να μην ήταν προβληματική το 2019 εκτός κι αν ανήκει στις πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις. 

Ανάσα για τον επιχειρηματικό κόσμο η κατάργηση 25 δικαστικών πιστοποιητικών 

Το Πανελλήνιο Σωματείο Εστιατόρων-Καφετεριών Τουριστικών Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων 
Ελλάδας ανακοίνωσε: 

Ανάσα για τον επιχειρηματία και κέρδος χρόνου ΑΠΟΤΕΛΕΙ η κατάργηση 25 δικαστικών πιστοποιητικών και 
Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ σε ένα πιστοποιητικό ονομαζόμενο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ για 
επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Καταγράφουμε τα πιστοποιητικά που καταργούνται και ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: 

1. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή 
2. Πιστοποιητικό περί μη λύσεως ή λύσεως και μη πτωχεύσεως ή πτωχεύσεως του συνεταιρισμού 
3. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρίας σε εκκαθάριση 
4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί ενάρξεως των διαδικασιών ειδικής εκκαθάρισης. 
5. Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης) 
6. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης 
7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης – πτωχευτικού συμβιβασμού – δήλωση παύ-

σης πληρωμών 
8. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
9. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή – εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 ν. 3588/2007 
10. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης (αφορά και έκδοση απόφασης) 
11. Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης 
12. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης θέσης σε εκκαθάριση 
13. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά και έκδοση από-

φασης) 
14. Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή 
15. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
16. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση 
17. Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης 
18. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως εταιρίας (μόνο ΑΕ) 
19. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης ΟΕ/ΕΕ 
20. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης σωματείων – συλλόγων 
21. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης αστικών εταιριών 
22. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων 
23. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014) 
24. Πιστοποιητικό περί λύσης ή εκκαθάρισης αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού 
25. Πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρίας 

 
Η Αίτηση για την έκδοση «Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας» θα είναι ενιαία για όλα τα 
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Δικαστήρια. Η παραλαβή θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω το solon.gov.gr. Σε περίπτωση που κάποιο δικαστήριο 
δεν έχει υπαχθεί στο ολοκληρωμένο Σύστημα διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δι-
καιοσύνης το Πιστοποιητικό ζητείται με φυσική παρουσία στη Γραμματεία. Υπεύθυνο της ως άνω Διαχείρισης 
είναι το Υπουργείο Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

ΑΑΔΕ: Οι 81 ηλεκτρονικές υπηρεσίες της. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν από το 
σπίτι τους 

Τη λίστα με τις 81 ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και των επιχει-
ρήσεων έδωσε στη δημοσιότητα ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής. 

Συγκεκριμένα, οι ψηφιακές δυνατότητες που παρέχει η ΑΑΔΕ είναι: 

1.Υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις 

Α. Φορολογικό Μητρώο 

1. ΕΚΔΟΣΗ και ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ μέσω ταυτοποίησης αριθμού κινητού τηλεφώνου. Αφορά φυ-
σικά πρόσωπα και παρέχεται χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, μέσω διαλειτουργικότητας με τα πιστωτικά 
ιδρύματα και τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου. 
2. ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ μέσω βιντεοκλήσης (myAADElive). Αφορά φυσικά πρόσωπα, με ταυτοποίησή τους 
μέσω τηλεδιάσκεψης με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ. 
3. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα να προβαίνουν με ηλεκτρονική αίτηση 
σε αλλαγή της Διεύθυνσης Κατοικίας τους. Εν συνεχεία η ΔΟΥ, χωρίς παρουσία του ενδιαφερόμενου, επεξερ-
γάζεται την αίτηση και εγκρίνει ή απορρίπτει (αναγράφοντας την αιτιολογία απόρριψης) το αίτημα του φο-
ρολογούμενου. 
4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΑΜΩΝ και ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ. Άμεσα και εύκολα γίνεται πλέον κεντρικά και αυτόματα, χωρίς αυτο-
πρόσωπη παρουσία στη ΔΟΥ, η ενημέρωση γάμων και διαζυγίων. 
5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ. Άμεσα ενημερώνεται το Φορολογικό Μητρώο και δεν απαιτείται αυτοπρό-
σωπη παρουσία των συγγενών στη ΔΟΥ. 
6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΉΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Σε καθημερινή βάση γίνεται πλέον κεντρικά και αυτόματα, 
μέσω διαλειτουργικότητας με την Ελληνική Αστυνομία, η ενημέρωση των ΑΔΤ που αντικαθίστανται ή απε-
νεργοποιούνται (κλοπές, απώλειες). 
7. ΙΒΑΝ για επιστροφές, πιστώσεις. Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν τον λογαρια-
σμό τους, σε μορφή ΙΒΑΝ ώστε σε περίπτωση που προκύπτει επιστροφή φόρου να πραγματοποιείται άμεσα 
η πίστωση στο λογαριασμό του δικαιούχου. Οι ΙΒΑΝ διασταυρώνονται σε πραγματικό χρόνο με τα Ιδρύματα 
Πληρωμών ώστε επιβεβαιώνεται ο δικαιούχος/ συνδικαιούχοι. Μέχρι στιγμής, πάνω από 3,77 εκατομμύρια 
IBAN έχουν δηλωθεί στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myTAXISnet. 
8. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ για την καταχώριση στοιχείων ιδιωτικών και επαγγελ-
ματικών πλοίων αναψυχής 

Β. Πληρωμές, Επιστροφές Φόρων, Ρυθμίσεις 

9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ. Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μπορούν οποιαδήποτε 
στιγμή να παρακολουθούν τις ανοιχτές βεβαιωμένες οφειλές τους (ρυθμισμένες και μη) καθώς και το ιστο-
ρικό των πληρωμών τους μέσω Ιδρυμάτων Πληρωμών. 
10. ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΜΕΣΩ myTAXISnet. Δυνατότητα πληρωμής όλων των βεβαιωμένων και 
ρυθμισμένων οφειλών με κάρτα πληρωμών μέσω του myTAXISnet, με άμεση ενημέρωση των οφειλών. 
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11. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ν. 4152/2013. Φυσικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις, έχουν τη δυνατό-
τητα να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών του ν. 4152/2013 (24 ή 48 δόσεις). 
12. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. από άλλες χώρες της Ε.Ε. 
13. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ στην εφαρμογή myTAXISnet 

Γ. Δηλωτικές Υποχρεώσεις 

Εισόδημα 

14. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Μέσω της εφαρμογής Εισοδήματος του 
TAXISnet, φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), τα 
συνυποβαλλόμενα έντυπα Ε2 και Ε3 καθώς και τροποποιητικές δηλώσεις από το φορολογικό έτος 2015 και 
μετά. 
15. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλ-
λουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής. 
16. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΦΟΡΩΝ. Επιχειρήσεις, Φυσικά και Νομικά Πρό-
σωπα μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις παρακρατουμένων φόρων μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής. Συ-
γκεκριμένα: 
- Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις 
- Επιχειρηματική Δραστηριότητα (παρακράτηση & προκαταβολή) 
- Μερίσματα, Τόκοι και Δικαιώματα 
- Εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού 
- Φόρος αμοιβών αρχιτεκτόνων - μηχανικών 
- Φόρος Εισοδήματος εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δη-
μοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων 
- Δήλωση από φορείς Γενικής Κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 
- Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ) (ν. 2238/1994) 
- Οριστική ΦΜΥ (Ε7) για τα έτη 2006 έως 2014 
- Β΄ Αντίτυπο βεβαιώσεων αποδοχών 
- Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Ε20) οικονομικού Έτους 2014 
- Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Ε21) οικ. Έτους 2014. 
17. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ και ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ. Από την υπηρεσία αυτή, οι επιχειρήσεις μπορούν 
να υποβάλλουν κατάσταση βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριό-
τητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. 
18. ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ και μελών συμφώνου συμβίωσης. Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φο-
ρολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φο-
ρολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2021. Μετά την προθεσμία 
αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης. 

Οχήματα 

19. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (myCAR). Ο ιδιοκτήτης μπορεί να δει την κατάσταση των οχημάτων ιδιοκτησίας 
του, να θέσει το όχημα σε ακινησία ή κυκλοφορία με ψηφιακή αίτηση και χωρίς κατάθεση πινακίδων στη 
ΔΟΥ και να λάβει την ειδοποίηση πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας για τα οχήματά του. 

Περιουσία 

20. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (myProperty): Μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μπορούν να υπο-
βάλλονται ψηφιακά οι περισσότερες περιπτώσεις δήλωσης Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων. 
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21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ (Ε9). Μέσα από το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Περιουσιολογίου, τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 
για τα έτη 2010 και μετά. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος ΦΑΠ 
για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και μετά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί. Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις 
Ε9 για τα έτη 2011 και μετά. 
22. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. Από αυτήν την εφαρμογή ο πολίτης μπο-
ρεί να υποβάλλει/να δει/να αποδεχτεί δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την ακίνητη πε-
ριουσία. Με την ολοκλήρωση της υποβολής θα εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» 
23. ΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ και ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ. Από την υπη-
ρεσία αυτή οι φορολογούμενοι μπορούν να καταχωρήσουν το εκμισθωμένο ακίνητο στο Μητρώο Ακινήτων 
Βραχυχρόνιας Διαμονής καθώς επίσης και να υποβάλουν τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής. 
24. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 15% (ΕΦΑ). 

ΦΠΑ 

25. ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ VIES. Από την υπηρεσία αυτή, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν: 
- τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν σε 
φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής. 
- τις εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν στα έτη Αναφο-
ράς 2010 έως 2013. 
- τους εμπρόθεσμους και εκπρόθεσμους αρχικούς Πίνακες VIES που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 
01/01/2011 και εφεξής καθώς και τους διορθωτικούς Πίνακες από 01/01/2010 και εφεξής. 

Λοιπές δηλώσεις 

26. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ. 
27. ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΑΛ-
ΛΑΓΜΑΤΟΣ. Υπηρεσία μέσω της οποίας υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις δήλωση εισφοράς επί του ετήσιου 
συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού. 
28. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛ 1077/2012 και ΠΟΛ 1033/2014 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Από 
την υπηρεσία αυτή, οι επιχειρήσεις μπορούν να ανακτήσουν τυχόν υποβληθείσες καταστάσεις στοιχείων Δη-
μόσιων Θεραπευτηρίων και Ταμείων Ασφάλισης και να υποβάλλουν ή να ανακτήσουν τυχόν υποβληθείσες 
καταστάσεις: 
- Στοιχείων Ιδιωτικών Θεραπευτηρίων 
- Στοιχείων Επιχειρήσεων Ιδιωτικής Ασφάλισης 
- Στοιχείων Εταιρειών Ύδρευσης 
- Στοιχείων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων 
- Δικαιούχων αποζημίωσης από αιτία ατυχήματος που υποβάλλεται από Επιχειρήσεις Ιδιωτικής Ασφάλισης. 
29. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ πελατών προμηθευτών και συναλλαγών - ΜΥΦ. 
30. ΤΕΛΗ και ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ (περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας, απόδοση φόρου ασφαλίστρων, δή-
λωση απόδοσης φόρου διαμονής και άλλα). 
31. ΕΦΑΡΜΟΓΗ eTEPAI για την επιβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) σε όλα τα 
εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά του-
ριστικά ημερόπλοια, άνω των επτά μέτρων, ανεξάρτητα από τη σημαία τους. 

Δ. Πιστοποιητικά - Ενημερώσεις 
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32. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ από τη ΔΟΥ στη θυρίδα του πολίτη στην εφαρμογή myTAXISnet. 
33. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε1 και ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΥ. Ο φορολογούμενος που έχει 
πιστοποιηθεί από το TAXISnet, μπορεί να εκτυπώσει τις Δηλώσεις Ε1 και τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Φό-
ρου Εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2003 έως και 2013, την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου 
για το οικονομικό έτος 2014 και την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για τα φορολογικά έτη από 
το 2014 και μετά, ανεξάρτητα αν έχουν υποβληθεί στη ΔΟΥ ηλεκτρονικά. 
34. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ, για τα έτη 2014 και μετά. 
35. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΦΙΑ. Τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, μπορούν να εκδώσουν Πιστοποιητικό 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α νόμου 4174/2013). 
36. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 
36.1. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ. Φυσικά Πρόσωπα 
και Επιχειρήσεις, μπορούν μέσω TAXISnet να εκδώσουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε 
νόμιμη χρήση εφόσον δεν έχουν οφειλές ή οι οφειλές τους είναι μη ληξιπρόθεσμες ή έχουν ρύθμιση η οποία 
είναι ενήμερη. 
36.2. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ εφόσον πληρούνται οι 
νόμιμες προϋποθέσεις. 
36.3. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣ | ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. 
36.4. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. Μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητα ενός αποδεικτικού 
ενημερότητας που έχει εκδοθεί από τη ΔΟΥ ή από το TAXISnet. 
37. ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να δηλώσουν τον μοναδικό λογα-
ριασμό, με τη μορφή ΙΒΑΝ, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ. 
38. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ λόγω ένταξης στη ρύθμιση των 
ν.4611&4621/2019 (ρύθμιση 120 δόσεων). 
39. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, αναγκαίο για τις μεταβιβάσεις οχημάτων. 
40. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ μέσω της εφαρμογής myTAXISnet 

Ε. Οικονομική στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων 

41. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ myBusinessSupport. Δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει κάθε είδους ενισχύσεις των επι-
χειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19, όπως: 
41.1. ΑΙΤΗΣΗ για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (1 έως 5) 
41.2. ΑΙΤΗΣΗ για ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (1 έως 6) 
41.3. ΑΙΤΗΣΗ για ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ. Μέσω της εφαρμογής αυτής έχουν τη δυνατότητα οι κομιστές α-
ξιογράφων των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά εβδομήντα 
πέντε (75) ημέρες, από την αναγραφόμενη ημερομηνία του αξιογράφου, να δηλώσουν τα στοιχεία αυτών 
των αξιογράφων και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 (Αναστολή καταβολής ΦΠΑ υπό προϋ-
ποθέσεις και Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων) της 
από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π). 
41.4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ για την την ένταξη στο Μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ του Υπουρ-
γείου Εργασίας 
41.5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού και την Επιστρεπτέα Προκα-
ταβολή 
42. ΔΗΛΩΣΗ COVID ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ για την υποστήριξη 
της λήψης ενισχύσεων λόγω μείωση ενοικίων, μηνών Μαρ 2020 - Μαρ 2021. 
43. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ κατανάλωσης καυσίμων θέρμανσης (myΘέρμανση). 

ΣΤ. Άλλες υπηρεσίες 
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44. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ κατά πράξεων της Φορολογικής Αρχής. 
45. ΦΟΡΟΛΟΤΑΡΙΑ. Μηνιαίες δημόσιες κληρώσεις, στις οποίες οι πολίτες συμμετέχουν με βάση τις δαπάνες 
που πραγματοποιούν με τραπεζικά μέσα πληρωμής. 

2. Υπηρεσίες για επιχειρήσεις 

46. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (myDATA). Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρο-
νικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ ση-
μαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρή-
σεις. Στόχος είναι πρωτίστως η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, παρέχοντας μια πρωτοποριακή ψηφιακή 
πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση 
της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα. 
Μαζί με τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ ενισχύουν τη 
διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για 
την τιμολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών. Επίσης, εδραιώνουν την αξιοπιστία στη σχέση της Φορολο-
γικής Διοίκησης με τις επιχειρήσεις και λειτουργούν ως μηχανισμός οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόλη-
ψης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά και διευκόλυνσης των συνεπών επιχειρήσεων στην επι-
στροφή των φόρων που δικαιούνται. 
47. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, τα νομικά 
πρόσωπα, οι νομικές οντότητες, και τα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 
μπορούν να αναζητήσουν βασικές πληροφορίες, προκειμένου να διακριβώσουν τη φορολογική ή την επαγ-
γελματική υπόσταση άλλων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων ή φορολογουμένων/ φυσικών προσώ-
πων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. H υπηρεσία στοχεύει στην καταπολέμηση της έκδοσης πλα-
στών και εικονικών στοιχείων από φορολογικά ανύπαρκτα πρόσωπα. 
48. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥ 
α) Ο «Αγοραστής» έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί και να συμπληρώσει τα στοιχεία του και των εκπροσώπων 
του για να πραγματοποιήσει συναλλαγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39α, παρ. 5 του Κώδικα ΦΠΑ, 
δηλαδή να αγοράσει κινητά, κονσόλες παιχνιδιών, laptop και tablet χωρίς να καταβάλετε ΦΠΑ στον «Πω-
λητή». 
β) Ο «Πωλητής» έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει την ιδιότητα του αγοραστή ως υποκειμένου με δικαί-
ωμα έκπτωσης των εισροών και τη δυνατότητα του «Εκπροσώπου» να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή εκ 
μέρους του αγοραστή, καθώς και να αποτυπώσει μια συναλλαγή του άρθρου 39α. 
49. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Διαδικτυακή υπηρεσία (web service) που παρέχει την απαιτούμενη λει-
τουργικότητα (API) για την αποθήκευση και διαχείριση φορολογικών πιστοποιητικών από πιστοποιημένους 
χρήστες. Το API αυτό δεν παρέχει κάποια διεπαφή χρήστη (User Interface), αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί από 
άλλες εφαρμογές για να αναπτυχθεί το απαιτούμενο περιβάλλον. Οι τελικοί χρήστες της υπηρεσίας πρέπει 
να είναι πιστοποιημένοι χρήστες TAXISnet. 
50. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Φάσμα υπηρεσιών που παρέχουν τη δυνατότητα στους Οι-
κονομικούς Φορείς να χρησιμοποιούν τη λειτουργικότητα του ICISnet, μέσω της ανταλλαγής και λήψης σχε-
τικών μηνυμάτων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν συναλλαγές παραστατικών για τα παρακάτω υποσυ-
στήματα: 
• Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) - EMCS (Excise Movement and Control System) 
• Δηλωτικών - ICS (Import Control System), 
• Εισαγωγών 
• Εξαγωγών - ECS (Export Control System), 
• Διαμετακόμισης -NCTS (New Computerized Transit System) 
Αναλυτικότερα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: 
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50.1. Αποστολή/Υποβολή Τελωνειακών Παραστατικών με την μορφή μηνυμάτων XML προς τα διαφορετικά 
υποσυστήματα του ICISnet για την εκκίνηση των τελωνειακών συναλλαγών. 
50.2. Αναζήτηση και λήψη κινήσεων μηνυμάτων Τελωνειακών Παραστατικών βάσει MRN, LRN ή ARC. 
50.3. Αναζήτηση και λήψη κινήσεων μηνυμάτων Τελωνειακών Παραστατικών βάσει διαστήματος ημερομη-
νιών. 
50.4. Παροχή ώρας που παρέχεται υποβοηθητικά προς τα συστήματα συναλλασσόμενων με σκοπό τον συγ-
χρονισμό τους με τα συστήματα της ΑΑΔΕ για τις ανάγκες Διενέργειας Τελωνειακών Συναλλαγών. 
51. ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ. Υπηρεσία του υποσυστήματος Ηλε-
κτρονικών πληρωμών ICISnet η οποία εκδίδει και παρέχει ταυτότητες πληρωμής για τα διάφορα τελωνειακά 
παραστατικά. 
52. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Μέσω μίας δέσμης υπηρε-
σιών δίνεται η δυνατότητα αποστολής των δεδομένων που συγκεντρώνονται στα τοπικά συστήματα εισροών 
εκροών από τα πρατήρια υγρών καυσίμων και αφορούν: έλεγχο σύνδεσης, ερώτημα για αριθμούς εγγραφής, 
αλλαγή τιμής, καταγραφή σύνδεσης, ενημέρωση λογισμικού, αποστολή συναγερμών, αποστολή ισοζυγίων, 
αποστολή παραδόσεων, αποστολή ελέγχου λιτρομέτρησης, αποστολή αποδείξεων, αποστολή στάθμης δεξα-
μενών και ενημέρωση έκδοσης λογισμικού. 
53. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. Χρησιμοποιείται από Παρόχους Υπηρεσιών Πλη-
ρωμών που ελέγχουν κατά πόσο ένας λογαριασμός έχει δηλωθεί ως επαγγελματικός 

3. Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας 

54. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ (G2G Web Service) για πολίτες και φορείς Δημόσιας 
Διοίκησης. Χρησιμοποιείται ήδη από πληθώρα φορέων της δημόσιας διοίκησης, όπως το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, πλήθος Υπουργείων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, η 
Διαύγεια, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, η Γενική Γραμματεία Εμπορείου, κλπ. 
55. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Χρησιμοποιείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα για την υπο-
στήριξη και αυτοματοποίηση της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας. 
56. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Μέσω της υπηρεσίας μπορεί να γίνει έλεγχος εάν έχουν 
πληρωθεί τα Τέλη Κυκλοφορίας για ένα συγκεκριμένο όχημα. Η υπηρεσία αναπτύχθηκε για την Ελληνική 
Αστυνομία. 
57. ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXISnet (OAuth). Μέσω της υπηρεσίας είναι δυνατή η 
χρήση κωδικών TAXISnet για αυθεντικοποίησης χρηστών από συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου. Χρη-
σιμοποιείται από πληθώρα φορέων. 
58. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΑΔΕ σε φορέα είσπραξης. Χρησιμοποιείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα για τον 
έλεγχο πληρωμής της ΑΑΔΕ προς τους φορείς είσπραξης δημοσίων εσόδων. 
59. ΕΝΑΡΞΗ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ για τις Υπηρεσίες μίας Στάσης του ΓΕΜΗ, προκειμένου ο ενδιαφερόμε-
νος να πραγματοποιήσει σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής. 
60. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ. Πρόκειται για υπηρεσία του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής 
μέσω της οποίας μπορεί να γίνει επιβεβαίωση γνησιότητας νομιμοποιητικών εγγράφων μεταναστών. 
61. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ΚΕΑ). Ελέγχεται αν 
πληρούνται τα εισοδηματικά & περιουσιακά κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα χορήγησης του Ελάχιστου Εγ-
γυημένου Εισοδήματος (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ΚΕΑ). 
62. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Ελέγχεται αν πληρούται το εισοδηματικό 
κριτήριο μοριοδότησης για το δικαίωμα μετεγγραφής. 
63. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Σκοπός της υπηρεσίας ο υπολογισμός εισοδηματικού κριτηρίου - εισοδηματι-
κής κλίμακας για την ένταξη στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευ-
παθείς κοινωνικές ομάδες. 
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64. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Σκοπός της υπηρεσίας η επιβεβαί-
ωση του οικονομικού κριτηρίου οικογενειακού εισοδήματος για τη χορήγηση του επιδόματος. 
65. ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. Σκοπός της υπηρεσίας η διασταύρωση ανασφάλιστων οχημάτων. 
66. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ. Ελέγ-
χεται αν πληρούνται τα εισοδηματικά & περιουσιακά κριτήρια για την πρόσβαση των ανασφαλίστων στο 
Δημόσιο Σύστημα Υγείας. 
67. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΑΕΔ. Σκοπός της υπηρεσίας ο υπολογισμός εισοδήματος και η έ-
νταξη σε εισοδηματική κλίμακα. 
68. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ. Σκοπός της υπηρεσίας 
είναι η επιβεβαίωση οικονομικών στοιχείων ωφελούμενου του προγράμματος και επιβεβαίωση στοιχείων 
του ακινήτου. 
69. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ. Ελέγχεται αν πληρούνται τα εισοδηματικά & 
περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος. 
70. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Ελέγχεται αν πληρούνται τα οικονο-
μικά κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα ΚΟΤ. 
71. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ. Σκοπός της υπηρεσίας είναι ο 
υπολογισμός του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος για τη χορήγηση του επιδόματος. 
72. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Σκο-
πός της υπηρεσίας η πιστοποίηση των στοιχείων των δικαιούχων του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους 
(Α.ΝΗ.ΚΟ.). 
73. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΗΣ. Σκοπός χρήσης της υπηρεσίας αν πλη-
ρούνται τα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος. 
74. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ. Διασταύρωση ορθότητας καταχωρηθέντων στοι-
χείων ιδιοκτησίας που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης των 
παραγωγών που επιθυμούν να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. 
75. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ. Σκοπός 
της υπηρεσίας η ταυτοποίηση των αιτούντων στη Δράση Εναρμόνισης Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής 
και η διασταύρωση των οικονομικών και άλλων στοιχείων τους. 
76. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ SUPERFAST BROADBAND ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 
Σκοπός της υπηρεσίας είναι η πιστοποίηση/ταυτοποίηση δικαιούχων της δράσης Superfast Broadband για 
κουπόνι γρήγορου Ίντερνετ. 
77. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ. Μέσω της υπηρεσίας αυτής η 
ΗΔΙΚΑ χρησιμοποιεί τα διαβιβαζόμενα από την ΑΑΔΕ στοιχεία για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να ελέγχει τις προϋποθέσεις χορήγησης τους επιδόματος γέννησης 
στους ενδιαφερόμενους. 
78. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ για χρήση τους, σε εφαρμογή για πολίτες και υπαλλήλους των ΟΤΑ. 
79. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ για την εφαρμογή του προγράμματος «Τουρισμός για όλους». 
80. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ για την υλοποίηση του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 
81. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΔΙΧ. Χρησιμοποιείται στις αιτήσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυ-
ριών, της προστασίας κύριας κατοικίας, και το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ επιδότησης δανείων κύριας κατοικίας για 
πληγέντες της πανδημίας COVID-19. 

 Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ανώνυμη Παροχή Πληροφοριών 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), ενσωματώνοντας τις πιο καινοτόμες λύσεις και εργαλεία για την αντιμετώ-
πιση αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών που βλάπτουν την ελληνική οικονομία και τους καταναλωτές, προχωρά 
στη δημιουργία ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος για την υποβολή ανώνυμων πληροφοριών, στα 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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πρότυπα των αντίστοιχων ψηφιακών εργαλείων (whistleblowing) που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, αλλά και άλλες Αρχές Ανταγωνισμού στην ΕΕ (π.χ. Γερμανία, Σουηδία, Δανία). 

 Οι αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές βλάπτουν άμεσα το δημόσιο συμφέρον καθώς επηρεάζουν την οικονομία 
και τους καταναλωτές, εμποδίζοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων με συνέπεια τις αυξημένες 
τιμές στα προϊόντα και στις υπηρεσίες, την κακή ποιότητα, την λιγότερη καινοτομία και τον περιορισμό των 
επιλογών που έχουν οι καταναλωτές. Μέχρι σήμερα, εάν κάποιος πολίτης διαπίστωνε μέσω της θέσης του 
κάποια ενέργεια ή δραστηριότητα απειλητική για την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού, της οικονομίας 
και, εν τέλει, του συμφέροντος των πολιτών, δίσταζε να καταγγείλει τις πρακτικές αυτές υπό τον φόβο στο-
χοποίησής του και της πιθανότητας να τεθεί εκτός αγοράς εργασίας. Ο παράγοντας φόβου υφίσταται επίσης 
και για μικρού και μεσαίου μεγέθους παραγωγούς που σχετίζονται εμπορικά με αγοραστές που έχουν σημα-
ντική διαπραγματευτική ισχύ. 

 Οι πολίτες ή παραγωγοί που έχουν διαπιστώσει παράνομες πρακτικές που βλάπτουν τον ανταγωνισμό μπο-
ρούν πλέον, με απολύτως διασφαλισμένη την ανωνυμία τους, να παρέχουν πληροφορίες υπέρ του δημοσίου 
συμφέροντος. Η νέα ψηφιακή υπηρεσία της ΕΑ προσφέρει απόλυτη διασφάλιση της ανωνυμίας όσων θέ-
λουν να καταθέσουν πληροφορίες για παράνομες πρακτικές (καρτέλ, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης κλπ.), 
μέσω διαπιστευμένης εταιρείας που βρίσκεται στο εξωτερικό (ISO/IEC 27001, ISAE 3000, WCAG 2.1), με την 
οποία συνεργάζονται ήδη άλλες Επιτροπές Ανταγωνισμού, και η οποία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με 
την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η πληροφορία καταχωρείται σε ασφαλές περιβάλλον   χωρίς την καταγραφή 
της ταυτότητας του χρήστη και η ΕΑ λαμβάνει μόνο το κείμενο της πληροφορίας. 

 Τέτοιου είδους πληροφορίες, αποτελούν πολύτιμα εργαλεία, για την αποκάλυψη πρακτικών, καθώς και για 
την ταχύτερη διεκπεραίωσης των ερευνών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ενδεικτικά μπορεί να αφορούν 
πρακτικές όπως: 

 νόθευση διαγωνισμών και προσφορών, 
 καθορισμό τιμών των προϊόντων/υπηρεσιών, 
 κατανομή αγοράς/ κατανομή πελατών, 
 περιορισμό ή έλεγχο της παραγωγής, των αγορών ή της τεχνικής ανάπτυξης, 
 αποκλεισμό ανταγωνιστών και προϊόντων από την αγορά κλπ., 
 αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά από δεσπόζουσες εταιρείες που επιβάλουν αθέμιτες τιμές ή αθέ-

μιτους όρους συναλλαγών κλπ., 
 παραβάσεις που σχετίζονται με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές από επιχειρήσεις με σημαντική δια-

πραγματευτική ισχύ στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού (π.χ. αναφορικά 
με γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα και άλλα καταναλωτικά προϊόντα). 

  

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΑ για την Ανώνυμη Παροχή Πληροφοριών 
στον σύνδεσμο www.epant.gr/digital/whistleblowing.   

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.epant.gr/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2214&userid=4806&mailid=276
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Επικαιροποίηση επιχειρήσεων αγροδιατροφής που δραστηριοποιούνται στην 
Περιφέρεια ΑΜΘ 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΑΜΘ με στόχο την Επικαιροποίηση επιχειρήσεων αγροδιατροφής που 
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια ΑΜΘ καλεί όλες τις επιχειρήσεις του τομέα αυτού που δραστηριοποι-
ούνται στην ΑΜΘ να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στον παρακάτω σύνδεσμο : 
https://forms.gle/6kvDAthhkNLtDeeG7 

Ενεργοποιήθηκε η Ανανεωμένη Ψηφιακή Πύλη του ΟΑΕΔ 
 

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει στους πο-
λίτες και στις επιχειρήσεις για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους, ο ΟΑΕΔ σήμερα ενεργοποίησε την 
ανανεωμένη ψηφιακή πύλη του www.oaed.gr   

Ο επανασχεδιασμός του ιστότοπου εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια για την αναβάθμιση των υπηρε-
σιών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών  που έχει  θέσει ως προτεραιότητα ο υπουργός Εργασίας 
Κωστής Χατζηδάκης και αποτελεί ένα ακόμη βήμα της στρατηγικής του Οργανισμού, που στοχεύει στο ψη-
φιακό μετασχηματισμό και στη δημιουργία ενός εκτεταμένου συνόλου υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης, σε συνέχεια της επέκτασης των e-υπηρεσιών, την λειτουργία της πλατφόρμας «ψηφιακών ραντεβού» 
myOAEDlive και της νέας εφαρμογής OAEΔapp για κινητά και tablet.  

Για την υλοποίηση του έργου, ο ΟΑΕΔ έλαβε υπόψη του τις καλές πρακτικές και τις σύγχρονες τάσεις στο 
σχεδιασμό ιστοσελίδων, όπως την αναπληροφόρηση από δείγμα ενεργών χρηστών (test users), ώστε να εξα-
σφαλιστεί απλούστερη και ταχύτερη πρόσβαση και ενημέρωση για τις παροχές, προγράμματα και δράσεις 
του Οργανισμού. Οι αρχικές επιλογές του νέου ιστότοπου, δίνουν άμεση πρόσβαση στις πιο δημοφιλείς α-
ναζητήσεις, όπως τις e-υπηρεσίες, τα ανοιχτά προγράμματα απασχόλησης, τις παθητικές πολιτικές, τα προ-
γράμματα κοινωνικής πολιτικής, αλλά και τις σημαντικές ανακοινώσεις.  

Η κεντρική δομή αποτελείται από έξι πυλώνες (Ανεργία, Σύζευξη & Συμβουλευτική, Εκπαίδευση, Κατάρτιση, 
Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτική & Λοιπές Παροχές), οι οποίοι αντικατοπτρίζουν 
τους κύριους άξονες της πολιτικής και των δράσεων του ΟΑΕΔ. Ακόμη, υπάρχουν εξειδικευμένα πεδία για 
εργοδότες & επιχειρήσεις, ειδικές κοινωνικές ομάδες, καθώς επίσης δυνατότητα αναζητήσεων με βάση την 
ιδιότητα του κάθε επισκέπτη (π.χ. άνεργος, εργαζόμενος, εργοδότης, γονέας κ.λπ.). 

Ο νέος σχεδιασμός του oaed.gr εξασφαλίζει στους 1,5 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες που επισκέφθηκαν 
τον ιστότοπο, με περισσότερες από 10 εκατομμύρια συνδέσεις (στοιχεία 2020), σαφήνεια, λειτουργικότητα 
και εύκολη πλοήγηση, επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία χρήσης για όλους.  

Υπενθυμίζεται ότι περισσότερες από 40 υπηρεσίες του ΟΑΕΔ παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, είτε 
μέσω www.gov.gr  με τους κωδικούς TAXISnet, είτε μέσω των e-Υπηρεσιών ΟΑΕΔ με τους κωδικούς TAXISnet 
ή με τους κωδικούς πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσων και ασφαλών συ-
ναλλαγών και καθιστώντας μη αναγκαία την προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) για 
τις περισσότερες και πιο «δημοφιλείς» υπηρεσίες. 

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://forms.gle/6kvDAthhkNLtDeeG7
http://www.oaed.gr/
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Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι υποχρεωτική από το 2011 η εγγραφή των επιχει-
ρήσεών τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297/6.12.2005) και από το 2015 η 
ετήσια καταβολή του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 
Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις προσωπικές εταιρίες 
είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 5 
Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). 

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

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

Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής: 

Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους  

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

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

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

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

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

 

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

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

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

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

Διοργάνωση web seminar για τοποθέτηση ελληνικών προϊόντων σε ρωσική ιστοσελίδα 
ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας σας ενημερώνει ότι δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου 
στη Ρωσική Ομοσπονδία το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Μόσχα σε συνεργασία με 
την εταιρεία «City Nature», τεχνικό σύμβουλο μιας από τις μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες ηλεκτρονικού ε-
μπορίου (https://www.ozon.ru/highlight/22619  ) σχεδιάζει την πραγματοποίηση διαδικτυακών παρουσιά-
σεων (web seminars) με σκοπό την ενημέρωση ελληνικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να τοποθετήσουν τα 
προϊόντα τους.  

Συγκεκριμένα, η πύλη ηλεκτρονικού εμπορίου «OZON GLOBAL» έχει δημιουργηθεί από την 
https://www.ozon.ru   με σκοπό να προσφέρει στο Ρώσο καταναλωτή, πρόσβαση σε ξένα προϊόντα που δεν 
κυκλοφορούν απαραίτητα στη ρωσική αγορά.  

Έτσι, α) ξένες επιχειρήσεις μπορούν να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους στην «OZON GLOBAL», χωρίς αυτά 
να έχουν συμμορφωθεί στις απαιτήσεις σήμανσης της ρωσικής νομοθεσίας ή και της αντίστοιχης της Ευρα-
σιατικής Οικονομικής Ένωσης (EAC). Τα προϊόντα όμως απευθύνονται μόνον στη ρωσική καταναλωτική α-
γορά και δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στον κατάλογο των περιορισμών πωλήσεων (συν. 1). Σημειώστε ότι για 
ορισμένες υποκατηγορίες χρειάζεται αναλυτικότερη διευκρίνιση σχετικά με το εύρος της απαγόρευσης, όπως 
σε ορισμένες κατηγορίες απομιμήσεων κοσμημάτων. 

β) ο Ρώσος καταναλωτής μπορεί να αγοράσει αυτά τα προϊόντα για προσωπική χρήση. Σύμφωνα με τη νομο-
θεσία μπορεί να αγοράσει αδασμολόγητα και χωρίς καταβολή ΦΠΑ, προϊόντα αξίας μέχρι 200 Ευρώ και βά-
ρους μέχρι 31 κιλά. Η τυχόν υπερβάλλουσα αξία της παραγγελίας φορολογείται με ενιαίο συντελεστή 15%.  

Μέσω των Web Seminars η εταιρεία «City Nature» προτίθεται να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες την α-
γορά ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, καθώς και τις συναφείς υπηρεσίες που προσφέρει προς τις ελληνι-
κές επιχειρήσεις, οι οποίες αφορούν: α) στην εγγραφή της Εταιρείας και του Προϊόντος στην ozon.ru, β) στη 
μηνιαία maintenance και τεχνική υποστήριξη, γ) στη συστηματική προσωποποιημένη επικοινωνία και εκπαί-
δευση, δ) στην υποστήριξη μάρκετινγκ και ε) στην υποστήριξη σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής τότε αυτά τα διαδικτυακά σεμινάρια θα γίνουν με τις παρουσιάσεις να 
έχουν κλαδική στόχευση.  Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν, παρακαλούνται όπως αποστείλουν στο 
email του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Μόσχα ecocom-moscow@mfa.gr  δήλωση 
συμμετοχής.  

Για τον κατάλογο των απαγορευμένων προϊόντων προς ανάρτηση στην πύλη ηλεκτρονικού εμπορίου 
www.ozon.ru   μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα του Επιμελητηρίου www.kcci.gr  

Πρόσκληση σε επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων να συμμετέχουν στη διαδικτυακή B2B 
εκδήλωση "Food eirEEN - Meet the Buyer" για επιχειρηματικές ευκαιρίες στην αγορά της 

Ιρλανδίας 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.ozon.ru/highlight/22619
https://www.ozon.ru/
mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
http://www.ozon.ru/
http://www.kcci.gr/
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Europe Network, σας ενημερώνει ότι τα Τοπικά Γραφεία Επιχειρήσεων στην Ιρλανδία, μέλη του Enterprise 
Europe Network, διοργανώνουν την Food eirEEN, μια εικονική εκδήλωση "Συνάντησε τον Αγοραστή" / 
«Meet the Buyer», την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, που προσφέρει στους συμμετέχοντες μια μοναδική ευκαιρία 
να συμμετάσχουν σε εξατομικευμένες διαδικτυακές συναντήσεις με σημαντικούς αγοραστές τροφίμων από 
όλη την Ιρλανδία και την ΕΕ και στόχο τη σύναψη επιχειρηματικών συνεργασιών. 

Στην εκδήλωση αναμένεται να συμμετέχουν περισσότεροι από 25 αγοραστές του κλάδου τροφίμων και 100 
εταιρείες προμηθευτών δημιουργώντας μια εξαιρετική ευκαιρία για την ανάπτυξη συνεργασιών των επιχει-
ρήσεων που θα συμμετέχουν. Οι διοργανωτές εκτιμούν πως θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 500 
εικονικές Β2Β συναντήσεις, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Περίπου 25 αγοραστές, συμπεριλαμβανομένων 
της λιανικής, της υπηρεσίας τροφίμων, των συστατικών, της διανομής και της φιλοξενίας από την Ιρλανδία 
και διάφορες ευρωπαϊκές χώρες θα συμμετέχουν, κάτι που αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές ευκαι-
ρίες για τη σύναψη νέων επιχειρηματικών συνεργασιών. 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα συμμετοχής: 

Η συμμετοχή στο Food eirEEN θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες 

 Να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, 

 Να ξεκινήσουν επαφές για εμπορικές, τεχνολογικές ή ερευνητικές και αναπτυξιακές συνεργασίες 

 Να αναπτύξουν το δίκτυο της επιχείρησής τους 

 Να μοιραστούν την εμπειρία τους, τη γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη τους με συμμετέχουσες 
εταιρείες 

 Να γίνουν παρουσιάσεις, συζητήσεις και ανάπτυξη ιδεών για νέα κοινά έργα / project 

 Να παρακολουθήσουν τις τάσεις της αγοράς και να εντοπίσουν τεχνολογικές καινοτομίες 

Ποιους αφορά: 

Η εκδήλωση αφορά δυναμικές, καινοτόμες, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους το-
μείς: 

 Προϊόντα αρτοποιείου 
 Αναψυκτικά 
 Προϊόντα ψύξης 
 Προϊόντα ζαχαροπλαστικής 
 Γαλακτοκομικά προϊόντα 
 Συστατικά τροφίμων 
 Κατεψυγμένα προϊόντα 
 Φρούτα και λαχανικά 
 Προϊόντα μαναβικής 
 Κρέας 
 Αλμυρά / Σνακς 
 Θαλασσινά 

Η συμμετοχή στο Food EirEEN είναι δωρεάν! 

Εγγραφείτε πριν τις 2 Ιουνίου 2021 στον ιστότοπο b2Match: 
https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/ 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.localenterprise.ie/
https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/
https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/
https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/
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Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021. 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικτυακή εκδήλωση Β2Β μπορούν να επικοινω-
νήσουν για περισσότερες πληροφορίες ή και για υποστήριξη με το Επιμελητήριο Καβάλας στο τηλέφωνο 
2510 222212 (εσωτ. 4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ 11) κα. Δέσποινα Παρασύρη και στο email 
info@chamberofkavala.gr  

WWF: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων επιχορήγησης στους αλιείς μικρής κλίμακας 

Το WWF CALL FOR GRANTS είναι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός με τον οποίο επιδιώκεται να επιταχυνθεί 
η χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την 
προώθηση της βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο. 

Το WWF CALL FOR GRANTS επιθυμεί να αυξήσει τον αριθμό των αιτημάτων χρηματοδότησης που υποβάλλο-
νται στο ΕΤΘΑ παρέχοντας στους αλιείς μικρής κλίμακας: 

 αρχικό κεφάλαιο υπό τη μορφή επιχορήγησης (από 5.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ), το οποίο πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί ως συγχρηματοδότηση στο αίτημα χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ ως προς τα κε-
φάλαια που διαχειρίζονται οι εθνικές αρχές του ΕΤΘΑ, ΚΑΙ 

 τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ. 

Οι επιλέξιμοι αλιείς μικρής κλίμακας από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Κροατία και 
την Ελλάδα, οι οποίοι ενδιαφέρονται να λάβουν αρχικό κεφάλαιο και τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη του 
αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργου σύμφωνα με τους κα-
νόνες και τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επιχορήγησης. 

Στόχοι του WWF Call for Grants 

Το WWF CALL FOR GRANTS επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους: 

 Παροχή της απαραίτητης συγχρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης στους αλιείς μικρής κλίμα-
κας της Μεσογείου, ώστε να υποβάλουν αίτηση στο ΕΤΘΑ, για να υλοποιήσουν δράσεις για μια πιο 
βιώσιμη αλιεία. 

 Βελτίωση της ικανότητας των αλιέων μικρής κλίμακας για την υποβολή αίτησης στο ΕΤΘΑ. 
 Αύξηση του ενδιαφέροντος των αλιέων μικρής κλίμακας για το ΕΤΘΑ και προαγωγή της χρήσης της 

διαθέσιμης χρηματοδότησης για ταχεία μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη αλιεία. 
 Επιτάχυνση της υλοποίησης του Περιφερειακού σχεδίου δράσης για την αλιεία μικρής κλίμακας 

(ΠΣΔ-ΑΜΚ) της Γενικής Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ). 

Πως λειτουργεί 

Για την υποβολή αίτησης στο WWF CALL FOR GRANTS, οι αλιείς μικρής κλίμακας πρέπει να υποβάλουν προ-
τάσεις έργου στο WWF σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και σε συμμόρφωση με αυτά. 

Οι προτάσεις έργου πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν για τη βιώσιμη αλιεία 
 το είδος του μέτρου του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ για το οποίο θέλετε να υποβάλετε 

αίτηση (Ειδικοί στόχοι ΕΤΘΑ, μέτρα ΕΤΘΑ) 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
https://www.wwfmmi.org/?2479966/WWF-launches-Call-for-Grants-for-small-scale-fishers-in-the-Mediterranean
https://www.wwfmmi.org/?2479966/WWF-launches-Call-for-Grants-for-small-scale-fishers-in-the-Mediterranean
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 το ποσό του αρχικού κεφαλαίου που απαιτείται ως συγχρηματοδότηση για τη σύνταξη του αιτήματος 
χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ. 

Το WWF θα επιλέξει τις καλύτερες προτάσεις που θα ληφθούν και θα παρέχει σε επιλεγμένους αλιείς μικρής 
κλίμακας (δικαιούχους): 

 αρχικό κεφάλαιο υπό τη μορφή επιχορήγησης (από 5.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ), το οποίο πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί ως συγχρηματοδότηση στο αίτημα χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ, ΚΑΙ 

 τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ. Ο βοηθός 
τεχνικής υποστήριξης θα ελέγχει την επιλεξιμότητα του δικαιούχου από το ΕΤΘΑ, θα υποστηρίζει τη 
σύνταξη του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ, θα παρέχει υποστήριξη στις διαδικασίες του 
ΕΤΘΑ και θα καθοδηγεί την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ στην αρμόδια 
εθνική αρχή. 

Πως γίνεται η υποβολή αίτησης; 

Οι αλιείς μικρής κλίμακας πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις έργου και τις υπεύθυνες δηλώσεις (βλέπε 
παράγραφο 4.3) στο WWF με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύ-

θυνση: applications@wwfmedpo.org. 

Για την υποβολή της πρότασης έργου σας, θα βρείτε το Έντυπο αίτησης εδώ και το Έντυπο υπεύθυνης δήλω-
σης εδώ. 

Μετά την υποβολή της πρότασης έργου και της υπεύθυνης δήλωσης, οι αιτούντες θα λάβουν επιβεβαίωση 
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Θα εξετασθούν μόνο οι δεόντως συμπληρωμένες προτάσεις έργου και οι υπεύθυνες δηλώσεις. 

Έναρξη υποβολής: Μάρτιος 2021. 

Προθεσμία λήψης αιτήσεων: 15 Μαΐου 2021 στις 12:00 μ.μ. Τα έγγραφα που θα παραληφθούν μετά τις 

12:00 μ.μ. της 15ης Μαΐου δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Οι αιτούντες θα ειδοποιηθούν για την απόδειξη της παραλαβής. 

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ερωτήματος σχετικά με τη διαδικασία και την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

επιχορήγησης ή τυχόν παράπονα, παρακαλείστε να γράψετε στο applications@wwfmedpo.org ή να καλέσετε 
στο +39 345 889 21 26. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και όλα τα έγγραφα μπορείτε να τα θα βρείτε στην ιστοσελίδα της WWF. 

Πρόσκληση EBRD σε ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια Εξαγωγών για ΜμΕ - Μάιος 2021 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) 
σας προσκαλεί σε ένα ακόμα ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικό σεμινάριο «Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και ε-
μπορικές συναλλαγές» με θέματα που αφορούν στις εξαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις 
του Covid-19, που θα πραγματοποιήσει διαδικτυακά στις 17-21 Μαΐου 2021. 

 Ενδεικτικά, επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει το σεμινάριο εξαγωγών έχουν αναφέρει τα παρακάτω: 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:applications@wwfmedpo.org
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/2_wwf_grantcall_application_form_el__0804.docx
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_grantcall_declaration_el.docx
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_grantcall_declaration_el.docx
mailto:applications@wwfmedpo.org
https://www.wwfmmi.org/?2479966/WWF-launches-Call-for-Grants-for-small-scale-fishers-in-the-Mediterranean
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  «Εξαιρετικό σεμινάριο για μια μικρομεσαία επιχείρηση που θέλει να εμβαθύνει τις γνώσεις της 
σχετικά με τις εξαγωγές και να ενδυναμώσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά.», Γ. Μπαντου-
βάς, Critida SA 
  «Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε ένα τόσο πρακτικό σεμινάριο με παραδείγματα που βοη-
θούν στην κατανόηση της θεωρίας. Εύκολα διακρίνει κανείς την εμπειρία του εισηγητή. Θα το πρό-
τεινα σε όλα τα στελέχη εξαγωγών.», E. Σαββίδου, Panidis SA 
  «Εξαιρετική παρουσίαση και σεμινάριο. Ο κ. Walden είχε μεγάλη κατανόηση και διαλευκάναμε 
πολλά κρίσιμα εμπορικά ζητήματα και πρακτικές, τα οποία μέχρι τότε ήταν μπερδεμένα στη σκέψη 
μας. Σας ευχαριστούμε EBRD και κ. Walden.», A. Κώτσουγλου, ISOPLUS SA 
  «Ιδιαίτερα ενημερωτικό σεμινάριο που μας έδωσε βαθύτερη γνώση στις διεθνείς εξαγωγές και 
ειδικά στη σωστή χρήση των Incoterms 2020.», Dominik Brun, Giannikos Winery 
  «Μια εξαιρετική εκπαιδευτική πρωτοβουλία που βοηθά σημαντικά τον συμμετέχοντα να κατανο-
ήσει βαθιά τις δύσκολες έννοιες, έτσι ώστε να τις εφαρμόσει με επιτυχία και αμέσως.», Δ. Μποζώνης 
Οινοποιείο Αρτέμης Καραμολέγκος 

Στο σεμινάριο, η παράδοση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα από τον Jon Walden, Principal 
Consultant, Customs, Export Competitiveness and Trade Facilitation της Crown Agents, εξωτερικό συνεργάτη 
της EBRD για την κατάρτιση στις εξαγωγές με τεράστια εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης. 

 Το σεμινάριο περιλαμβάνει 5 modules διάρκειας 3 ωρών το καθένα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν ως ε-
ξής: 

 17 Μαΐου 2021  

15:00 – 18:00 

Module 1 

 Introductions 
 Exporting Principles 
 Covid-19 

implications 

18 Μαΐου 2021 

15:00 – 18:00 

Module 2 

 Incoterms 2020 

19 Μαΐου 2021 

15:00 – 18:00 

Module 3 

 Shipping 
 Customs 
 Insurance 

20 Μαΐου 2021 

15:00 – 18:00 

Module 4 

 Export Credit 
Control 

 Payment Systems 

21 Μαΐου 2021 

15:00 – 18:00 

Module 5 

  Letters of credit 

 Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται η δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες επιθυμούν, να προ-
γραμματίσουν μία ατομική συμβουλευτική συνεδρία με τον εισηγητή της Crown Agents, για να εξασφαλιστεί 
η μεταφορά γνώσης στην επιχείρηση. 

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ (με ετήσιο κύκλο 
εργασιών μέχρι €50 εκατομμύρια ή με σύνολο ενεργητικού μικρότερο των €43 εκατομμυρίων και αριθμό ερ-
γαζομένων μέχρι 250 άτομα). Η παρακολούθηση θα είναι δωρεάν για τις επιχειρήσεις και η συμμετοχή πε-
ριορίζεται σε ένα μόνο εκπρόσωπο ανά επιχείρηση 

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 7 Μαΐου 
2021  αίτηση συμμετοχής. 

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς σεμιναρίων για εξαγωγές που πραγματοποιούνται στο πλαί-
σιο του Προγράμματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Advise for 
Small Businesses) που υλοποιεί η EBRD στην Ελλάδα και με χρηματοδότηση από την Ελληνική Δημοκρατία. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.ebrd.com/knowhow/greece
http://www.ebrd.com/knowhow/greece
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Ενημερώσεις για ξένες αγορές 

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

ΙΑΠΩΝΙΑ 

Αναγνώριση ευρωπαϊκών οινολογικών πρακτικών στην Ιαπωνία. Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο απέστειλε έγγραφο σχετικά με την Αναγνώριση ευρωπαϊ-
κών οινολογικών πρακτικών στην Ιαπωνία. Για να διαβάσετε το έγγραφο μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα 
https://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/74592 

Αναθεώρηση της νομοθεσία περί μεταφοράς σπόρων και δενδρυλλίων από την Ιαπωνία. Το Γραφείο Οι-
κονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο απέστειλε έγγραφο σχετικά με 
την Αναθεώρηση της νομοθεσία περί μεταφοράς σπόρων και δενδρυλλίων από την Ιαπωνία. Για να διαβά-
σετε το έγγραφο μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα https://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/74789 

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

ΙΣΠΑΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγ-
γραφα με θέμα: - «Οι τελευταίες προβλέψεις για την ισπανική οικονομία» - «Διοργάνωση ΜOBILE WORLD 
CONGRESS 2021 (Βαρκελώνη, 28.06 – 1.07.2021), Τελευταίες εξελίξεις με επιβεβαίωση της διεξαγωγής του 
τεχνολογικού γεγονότος.» - «Εξελίξεις στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας» - ενημέρωση Εξαπάτησης ελ-
ληνικών επιχειρήσεων από INICIA EXPORTACION. Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη 
έχει λάβει αρκετές καταγγελίες κατά ισπανικής επιχείρησης, υπό την ονομασία INICIA EXPORTCION SL, και 
ενημερώνει προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν περαιτέρω φαινόμενα εξαπάτησης. Συγκεκριμένα, επιχεί-
ρηση με την ονομασία INICIA EXPORTACION φαίνεται να είναι ενεργή με κεντρικά γραφεία στο Σαντιάγκο ντε 
Κομποστέλα της Γαλικίας και να δραστηριοποιείται στο εμπόριο διατροφικών προϊόντων και σε συναφείς 
δραστηριότητες, όπως συμβουλευτική αποθήκευσης αυτών κοκ. Ωστόσο, αντίθετα οι ελληνικές επιχειρήσεις 
λαμβάνουν χαμηλές τιμές για αγορά πλαστικών γαντιών, από επιχείρηση με την ίδια ονομασία ή ως HYGIENIC 
SUPPLIES, ενώ φαίνεται να δηλώνουν και αποθήκες στην Ιρλανδία. Μεταξύ των στοιχείων που διαφέρουν 
από την υπάρχουσα επιχείρηση INICIA EXPORTACION, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας και το όνομα του υ-
πευθύνου. Λαμβάνοντας υπόψιν και άλλα περιστατικά παραπλάνησης από την Ισπανία, συμβουλεύει τις ελ-
ληνικές επιχειρήσεις να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές πριν από οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή, καθώς το 
φαινόμενο εξαπάτησης, ιδιαίτερα της διαδικτυακής, ιδίως τη χρονική περίοδο της πανδημίας, είναι συχνό. 
Συνιστούμε σε όλους τους Έλληνες εισαγωγείς να επικοινωνούν με το Γραφείο ΟΕΥ πριν από οποιαδήποτε 
οικονομική συναλλαγή με ισπανικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ελέγχεται από πλευράς τους, στο πλαίσιο 
που αυτό καθίσταται δυνατό, η ύπαρξη ή μη μίας επιχείρησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μαδρίτη ( 
www.agora.mfa.gr  ), email: ecocom-madrid@mfa.gr  

ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγ-
γραφα με θέμα: - «Αύξηση της Βιομηχανικής Παραγωγής στην Γερμανία» - «Κεντρική Γερμανική Ομοσπον-
διακή Στατιστική Αρχή (DESTATIS) – Εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Γερμανίας» - «Εγκαίνια Διεθνούς 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.kcci.gr/
https://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/74592
https://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/74789
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-tokyo@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
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Έκθεσης Αννόβερου «HANNOVER MESSE» (12-16/04/2021): Προβλέψεις για αύξηση της γερμανικής βιομη-
χανικής παραγωγής εντός του τρέχοντος έτους.» - «Σημαντική αύξηση των Ιδιωτικών Αποταμιεύσεων σε επι-
λεγμένες χώρες της Ευρώπης - Έρευνα του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών και του Τεχνικού Πανεπιστη-
μίου του Μονάχου.» - «Εξελίξεις σε διάφορους κλάδους της Γερμανικής Οικονομίας – Βιομηχανική Παρα-
γωγή, Εμπόριο, Αγροτικά Προϊόντα και Τουρισμός» Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βερολίνο 
(http://www.agora.mfa.gr/823  ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr , τηλ: 0049.30.236099.0  

ΣΕΡΒΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι, απέστειλε Ε-
νημερωτικό Δελτίο – Μάρτιος 2021. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέ-
πτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-
28, email: ecocom-belgrade@mfa.gr  

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε το 
57ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Απρίλιος 2021), σχετικά με ειδήσεις οικο-
νομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα Σκό-
πια: www.agora.mfa.gr  ,e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr   

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λισαβώνα, προώθησε στο 
ΒΕΘ ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στο Πράσινο Ακρωτήριο σχετικά με 
έρευνα για καταγραφή των επιχειρήσεων των κ-μ της Ε.Ε. που δραστηριοποιούνται στην χώρα Πράσινο Α-
κρωτήρι. Παρακαλούνται τα μέλη που δραστηριοποιούνται στην χώρα αυτή να απαντήσουν το ερωτηματο-
λόγιο που υπάρχει στον σύνδεσμο: https://www.surveymonkey.com/r/EUinvestmentCaboVerde   .Σκοπός της 
έρευνας είναι να καταγράψει και να ενημερωθεί η Αντιπροσωπεία της ΕΕ για τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο Πράσινο Ακρωτήριο (Cabo Verde).  

ΟΛΛΑΝΔΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε έρευνα 
αγοράς του Γραφείου ΟΕΥ Χάγης για τον τομέα της υψηλής τεχνολογίας στην Ολλανδία. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας 
στη Χάγη (www.agora.mfa.gr/nl97 ) ,email: ecocom-hague@mfa.gr  

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.agora.mfa.gr/823
mailto:ecocom-berlin@mfa.gr
mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-skopje@mfa.gr
https://www.surveymonkey.com/r/EUinvestmentCaboVerde
http://www.agora.mfa.gr/nl97
mailto:ecocom-hague@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:econom-sofia@mfa.gr
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Ζητήσεις και Προσφορές Συνεργασίας 

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

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

Ζητήσεις 

1) Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη εργαλείων προσομοίωσης που χρησιμοποιούνται για 
προσλήψεις και εκπαίδευση αναζητά συνεργάτες τόσο σε εταιρικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. 

2) Ρουμάνος κατασκευαστής μαρμάρινων λίθων αναζητά προμηθευτές μαρμάρου σε σκόνη, διακοσμητικά 
μάρμαρα και προμηθευτές μαρμάρων και ενδιαφέρεται να συνεργαστεί διεθνώς βάσει συμφωνιών προ-
μηθευτών. 

3) Πολωνός διανομέας και εισαγωγέας καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων αναζητά νέα ξένα προϊ-
όντα για να τα συμπεριλάβει στο χαρτοφυλάκιό του και να τα εισαγάγει στην πολωνική αγορά 
 

Προσφορές 

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

2) Τούρκικη εταιρεία κατασκευής νοσοκομειακού εξοπλισμού από ανοξείδωτο χάλυβα αναζητά συμφω-
νίες παροχής υπηρεσιών διανομής. 

3) Γαλλική εταιρεία που προσφέρει φιλικά προς το περιβάλλον ζιζανιοκτόνα, ψάχνει διανομέα στη Νότια 
Ευρώπη 

Εκθέσεις 

Εκθέσεις συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ 
 
 

Γενικές Εκθέσεις 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

85η ΔΕΘ 11-19 Σεπτεμβρίου 2021 

Kavalaexpo 2021 2021 

 
 

Εκθέσεις Τροφίμων 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

Αnuga, Κολωνία, Γερμανία 09-13 Οκτωβρίου 2021 

Sial, Παρίσι, Γαλλία 15-19 Οκτωβρίου 2022 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
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Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 

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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη| 
11-19 Σεπτεμβρίου 2021 

 12η Διεθνής έκθεση για την Κτηνοτροφία & την Πτηνοτροφία, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη | 30 Σεπτεμβρίου- 3 Οκτωβρίου 2021 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

 Επετειακή Έκθεση Ελλάδα 1821-2021, Ζάππειον Μέγαρον, Αθήνα|2-4 Οκτωβρίου 2021 

 Διεθνές Γεγονός Καινοτομίας & Τεχνολογίας, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσ-
σαλονίκη | 14-16 Οκτωβρίου 2021 

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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 36η  Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Philoxenia, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσ-
σαλονίκη | 12-14 Νοεμβρίου 2021 

 Διεθνής έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσ-
σαλονίκη | 12-14 Νοεμβρίου 2021 

 Διεθνής έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης 2021, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσ-
σαλονίκη | 25-28 Νοεμβρίου 2021 

 5η Διεθνής έκθεση σύγχρονης Τέχνης, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλο-
νίκη | 25-28 Νοεμβρίου 2021 

 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

 29η Διεθνής έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων Εξοπλισμού & Εφοδίων, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη | 27-30 Ιανουραίου 2022 

 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

 30η Διεθνής έκθεση Τροφίμων & Ποτών, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσα-
λονίκη | 26-28 Φεβρουαρίου 2022 
 

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 
 

ΜΑΪΟΣ 2021 

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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 Asia Fruit Logistica 2021, Έκθεση φρούτων, Χονγκ Κονγκ|28-30 Σεπτεμβρίου 2021 
 

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

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

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

Επισκεφθείτε την σελίδα 
του Επιμελητηρίου Καβά-

λας  www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη Πλη-
ροφόρηση 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.taxheaven.gr/
http://www.eody.gov.gr/
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.kcci.gr/

