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Παρακαλούμε οι επιχειρηματίες που θα ήθελαν να 
λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό από το Επιμελητήριο 
να μας στείλουν το email τους στο info@chamber-
ofkavala.gr 

Enterprise Europe Network- 
Στην υπηρεσία της επιχεί-
ρησής σας 

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

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

 Πρόσβαση σε νέες αγορές-Ε-
ξωστρέφεια 

 Πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση 

 Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές 

 Μεταφορά τεχνολογίας & 
Διαχείριση καινοτομίας 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες 
παρέχονται δωρεάν. 

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

 

Ενημέρωση για τη λειτουργία των υπηρεσιών 
του Επιμελητηρίου Καβάλας  

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο 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 
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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Συμμετοχή του προέδρου του Επιμελητηρίου στη Γενική Συνέλευση Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητήριων Ελλάδας 

Στην Γενική Συνέλευση 
της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλά-
δας συμμετείχε ο Πρό-
δρος του Επιμελητη-
ρίου κ. Μάρκος Δέ-
μπας. Κατά τη διάρ-
κεια της συνέλευσης 
συζητήθηκαν οι επι-
πτώσεις της πανδη-
μίας στην οικονομία 
και τις επιχειρήσεις 
της χώρας, το χρονο-
διάγραμμα ανάκαμ-
ψης του επιχειρηματικού κλάδου καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης.  

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος στην ομιλία του ανέ-
φερε μεταξύ άλλων ότι «Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η ευκαιρία μας να επενδύσουμε πόρους και να συνεχί-
σουμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, ώστε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας μας.  

Θα πρέπει να επιδιώξουμε τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο, με περισσότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, 
οι οποίες θα μπορούν να παράγουν και να εξάγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. 
Αυτή είναι η μεγάλη εθνική πρόκληση, για τα επόμενα χρόνια.  

Ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την προσπάθεια. Αρκεί να δια-
σφαλίσουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον, στο οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ενισχύσουν την ανταγω-
νιστικότητα, την παραγωγικότητα και την εξωστρέφειά τους. 

[…] Και βέβαια, πρόβλημα είναι το υψηλό κόστος που δημιουργούν στην επιχειρηματικότητα μια σειρά από 
θεσμικά εμπόδια, που παραμένουν: γραφειοκρατία, πολυνομία, καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύ-
νης κ.ά. Όλα αυτά τα θέματα, λύνονται με έναν μόνο τρόπο: με την επιτάχυνση γενναίων μεταρρυθμίσεων. 

Και στο θέμα αυτό σκοπεύουμε να επιμείνουμε. Γιατί αν κάνουμε πίσω – και αυτή τη φορά – στο θέμα των 
μεταρρυθμίσεων, σοβαρές επενδύσεις στη χώρα δεν θα δούμε, όσα κονδύλια και να μας έρθουν.  

Ο ιδιωτικός τομέας είναι αλήθεια ότι σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος από την ύφεση που προκάλεσε η πανδη-
μία. Αξίζει, λοιπόν, κάθε στήριξη για να καταφέρει να σταθεί ξανά στα πόδια του και να πρωταγωνιστήσει 
στην επόμενη μεγάλη προσπάθεια: αυτή για την ταχύρρυθμη και διατηρήσιμη ανάπτυξη της επόμενης μέ-
ρας». 

http://www.kcci.gr/
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Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης πέρασε στον ΕΦΕΠΑΕ η εταιρεία ΔΕΣΜΟΣ της 
Περιφέρειας ΑΜΘ, δικαίωση Μ. Δέμπα 

Στον ΕΦΕΠΑΕ πέρασε η εταιρεία ΔΕΣΜΟΣ 
ΑΕ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας Θράκης με απόφαση του Υπουργού Α-
νάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη, για την δια-
χείριση και του προγράμματος Μη Επι-
στρεπτέας Προκαταβολής. Ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος 
Δέμπας σημείωσε πως τα Επιμελητήρια 
πίεσαν προς αυτήν την λύση μπροστά στο 
αδιέξοδο που δημιουργήθηκε ενώ στην 
Κομοτηνή θα δημιουργηθεί παράρτημα 
του ΕΦΕΠΑΕ για να διαχειρίζεται τα προ-
γράμματα του ΔΕΣΜΟΥ. 

Οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων ΑΜΘ 
πραγματοποίησαν συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι  Γεωργιάδη ο οποίος έ-
δειξε το πραγματικό του ενδιαφέρον για τον Επιμελητηριακό θεσμό. Το βασικό πρόβλημα που συζητήθηκε 
είναι ότι τα προγράμματα που έχουν σχέση με την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα για την 
Περιφέρεια ΑΜΘ, έχουν την χαμηλότερη απορροφητικότητα από όλες τις άλλες περιφέρειες της χώρας.  

Στη συνάντηση με τον κ. Γεωργιάδη, τον πρόεδρο του ΕΦΕΠΑΕ κ. Μαρλαφέκα και τον πρόεδρο της ΜΟΒ κ. 
Παπαδημητρίου, δώθηκε  η ευκαιρία να συζητηθούν όλα τα προβλήματα που αφορούν την περιφέρεια ΑΜΘ 
και να δωθούν λύσεις. 

Η λύση που προτάθηκε και έγινε δεκτή από τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Μέτιο, είναι να δημιουργηθεί ένα 
παράρτημα του ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια ΑΜΘ με έδρα την Κομοτηνή, όπου θα πάρει τα προγράμματα που 
μέχρι τώρα διαχειριζόταν ο ΔΕΣΜΟΣ και θα μπορέσει να τα λειτουργήσει στο παράρτημα που θα δημιουργη-
θεί.  

Ψήφισμα Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου Καβάλας για την αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής 

 

Ψήφισμα που στάλθηκε, εκτός των άλλων, στον Πρωθυπουργό, στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα και 
στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έστειλε το Επιμελητήριο Καβάλας, με την  απαίτηση  να 
αναγνωριστεί η Γενοκτονία του Ελληνισμού της Ανατολής και να υποχρεωθεί το Τουρκικό κράτος να ζητήσει 
έμπρακτη συγνώμη για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι πρόγονοι τους, κατά των λαών της Ανατολής, εκφρά-
ζει το ψήφισμα που απέστειλε η διοίκηση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό εξωτε-
ρικών Νίκο Δένδια. 

Το ψήφισμα που έχει σταλεί επίσης σε όλους του Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στην Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων, στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα, στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στην Ελλάδα καθώς και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων αλλά και τη Λέσχη Πο-
ντίων Ν. Καβάλας.  

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


7 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Διαβάζουμε παρακάτω το ψήφισμα: 

«Η σημερινή Ημέρα μνήμης, για μας τους Έλληνες, απογόνους των Ελλήνων από την Ανατολή, είναι ιερή 
υπόθεση, για την διεκδίκηση της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων από τον Πόντο, την Μικρά Ασία 
και την Θράκη. 

Ίσως ήρθε η ώρα, Πόντιοι, Μικρασιάτες και Θρακιώτες,  να ενώσουμε δυνάμεις και να διεκδικήσουμε, εντός 
και εκτός συνόρων την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων, της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
που ξεπερνούν το 1 εκ. συνολικά. 

Πρόσφατα, η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τις ΗΠΑ, δημιουργεί νέες ευνοϊκές συνθήκες 
για τη διεθνή αναγνώριση και της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της συνολικής καταδίκης των 
εγκλημάτων των Νεοτούρκων και των διαδόχων τους στη Μικρά Ασία και την Θράκη. Η εξέλιξη αυτή, πρέπει 
να μας αφυπνίσει και να μας οδηγήσει, στο να συγκροτήσουμε μια  ενιαία στρατηγική, για τη δικαίωση και 
των δικών μας προγόνων και για την διεθνοποίηση των τουρκικών εγκλημάτων στον Μικρασιατικό Πόντο, 
και στην Θράκη, στις αρχές του 20ου αιώνα, που οδήγησε σε αφανισμό Ελλήνων. 

Δεν πρέπει να δώσουμε δικαίωμα σε κανέναν, να εκλάβει τη στάση της Ελλάδας μας, που προσπαθεί μέσω 
των διεθνών οργανισμών, να πετύχει τους στόχους της,  ως αδυναμία, που οδηγεί την Τουρκική πολιτική 
ηγεσία, να συνεχίζει την πολιτική της, κατά  των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέ-
δου, να συνεχίζει την παράνομη κατοχή της Κύπρου, συνεχίζοντας να διεκδικεί την Κύπρο, το Αιγαίο και τη 
Θράκη. 

Με την ελπίδα της αφύπνισης, εκφράζουμε με απόφασή μας, ως Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου 
Καβάλας, την βούληση μας, τόσο προς την Ελληνική πολιτεία, όσο και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και Διε-
θνείς Οργανισμούς, ότι απαιτούμε την αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Ανατολής και την 
έμπρακτη συγνώμη από το Τουρκικό κράτος, για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι πρόγονοι τους, κατά των 
λαών της Ανατολής. 

Η αναγνώριση του παρελθόντος και η καταδίκη των εγκλημάτων του, είναι προϋπόθεση για τη μη επανάληψή 
τους. Αλλά και για την ουσιαστική συμφιλίωση και συνεργασία των λαών.» 

Μάρκος Δέμπας: Άναψε το «πράσινο φως» για τη λειτουργία της Νυμφαίας 
Στην μεθοριακή 
πύλη της Νυμφαίας 
βρέθηκε ο Πρόε-
δρος του Επιμελητη-
ρίου Καβάλας, με 
την ευκαιρία της πα-
ρουσίας στο σημείο 
του Προέδρου του 
ΕΟΔΥ Παναγιώτη 
Αρκουμανέα. 

Ο Μάρκος Δέμπας 
σε δηλώσεις 
του  χαρακτηρίζει 

http://www.kcci.gr/
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σημαντική τη συνάντηση που είχε με τον κ. Αρκουμανέα παρουσία του βουλευτή Καβάλας Μακάριου Λαζα-
ρίδη. Όπως επισημαίνει οι εργασίες στο χώρο ολοκληρώνονται και η ικανοποίηση για τις άμεσες ενέργειες 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, και την συμβολή του Στρατού είναι πολύ μεγάλη. 
«Πλέον υπάρχει το «πράσινο φως» για τη λειτουργία της Νυμφαίας» αναφέρει ο κ. Δέμπας και συνεχίζει 
τονίζοντας ότι «σαν Επιμελητήρια συμβάλαμε με όλες μας τις δυνάμεις, προσφέροντας υλικοτεχνική υπο-
δομή για την πλήρη λειτουργία της δομής. Γρήγορα αντανακλαστικά, καλή συνεργασία και άμεσα αποτελέ-
σματα». 

Ο κ. Δέμπας σημείωσε πως   «Η μάχη της Νυμφαίας δόθηκε τα τελευταία 24ωρα με μια ένταση στην αρχή, 
όταν την Παρασκευή νωρίς το απόγευμα μαθεύτηκε το γεγονός της δημοσίευσης του ΦΕΚ που ουσιαστικά 
έκλειναν  την Νυμφαία για την διέλευση οχημάτων , που αυτό και μας εξέπληξε αλλά και έφερε και μια οργή 
για τους ανθρώπους τουρισμού της Καβάλας και της Θάσου, γιατί τα γεγονότα αυτά τα ζήσαμε και πέ-
ρυσι.  Είχε ανοίξει για μερικές μέρες και ξανάκλεισε. Στις 21/4/21οτανείχε ανοίξει πιλοτικά η Νυμφαία είχαμε 
στείλει επιστολή και στον  κ.  Χαρδαλιά και τον κ.  Θεοχάρη, λέγοντας πως ναι μεν ανοίγουμε πιλοτικά, αλλά 
προσέξτε μην έχουμε τα περυσινά γεγονότα. Δυστυχώς γίναμε μάντεις των γεγονότων που τελικά ακολούθη-
σαν , αλλά αυτή την φορά ευτυχώς είδαμε μια άμεση αντίδραση  όλων των φορέων, αλλά και από άλλους 
νομούς, όπως της Ροδόπης και της Ξάνθης, που δεν το είχαμε συναντήσει πέρυσι. Υπήρχε μια άμεση αντί-
δραση και ενέργειες του Υπουργού  κ.  Νίκου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος μέσα τις πρώτες ώρες έστειλε 
στελέχη του Στρατού με γκρέιντερ, τέντες, ηλεκτρογεννήτρια, ενέργειες που δεν έγιναν εδώ και ένα χρόνο . 
Είδαμε αντίδραση του πρώην υπουργού κ.  Στυλιανίδη, του κ. Κοντού, των βουλευτών μας και της Ροδόπης 
και της Ξάνθης που οδήγησαν σ`  αυτό που είδαμε προχθές στην επιτόπια συνάντηση  που είχαμε με τον 
πρόεδρο του ΕΟΔΥ  κ. Αρκουμανέα  που είναι ο φορέας που θα στελεχώσει με στελέχη του ΕΟΔΥ την δομή 
που θα ελέγχει ως εισέρχονται απ την δομή εισόδου της Νυμφαίας , αν έχουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού 
ή αν έχουν τα αρνητικά τέστ  και φυσικά γίνονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι εκείνη την στιγμή σε ράπιντ 
τέστ για να δεί ποιος μπορεί να περάσει στην χώρα μας». 

Και πρόσθεσε πως «Η χθεσινή εικόνα που ικανοποίησε και τον ίδιο τον κ Αρκουμανέα έδωσε το πράσινο φώς 
προς τον κ. Χαρδαλιά να ετοιμάσει πολύ νωρίτερα το περιβόητο ΦΕΚ που θα ανοίγει την πύλη εισόδου της 
Νυμφαίας. Εκτιμώ πως δεν θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 24 Μαΐου, που λήγει το δεκαήμερο του προη-
γούμενου ΦΕΚ. Σε επικοινωνία με τον κ.  Παναγιωτόπουλο που ενημερώθηκε για το τι συνέβη, νομίζω θα 
υπάρξει ιδιαίτερη πίεση τις επόμενες μέρες για να εκδοθεί το ΦΕΚ που συνυπογράφεται με άλλα 6 υπουργεία 
και γι αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. 

Επομένως αυτή την φορά καταφέραμε σε 3 μέρες να γίνουν πράγματα που δεν έγιναν το προηγούμενο χρο-
νικό διάστημα . Ας καταλαγιάσει η σκόνη που έχει δημιουργηθεί για το θέμα, γιατί αυτός που δεν φταίει 
είναι ο επιχειρηματίας της Θάσου και της Καβάλας  που ενώ είχε ξεκινήσει να έχει κρατήσεις από τουρίστες 
τα πρώτα σαββατοκύριακα, ήρθε αυτή η εξέλιξη. Αναμένεται δε η κινητικότητα από τις 10 Ιουνίου θα είναι 
πολύ ισχυρή και πιστεύουμε να κρατηθεί αυτό το δεδομένο . Μας πλήγωσε το ότι έκλεισε η Νυμφαία, μπο-
ρούμε όμως να δούμε τι έχει φταίξει ή να δούμε με σοβαρότητα το να στηθεί στο τελωνείο μια μόνιμη και 
αξιοπρεπής δομή , τελωνείου , αστυνόμευσης και του ΕΟΔΥ γιατί η πανδημία για ένα χρόνο ακόμα θα μας 
ταλαιπωρεί.  Βλέπω μια θετική εξέλιξη στην κακή εικόνα που δώσαμε όταν ο τουρισμός άνοιγε. Είμαστε εδώ 
και σαν Επιμελητήρια που στηρίξαμε αυτή την προσπάθεια, γιατί και το κοντέινερ που στήνεται είναι δωρεά 
των Επιμελητηρίων , οι χημικές τουαλέτες και άνθρωποι  που πήγαν να βοηθήσουν στο στήσιμο, ηλεκτρολό-
γοι, υδραυλικοί ,είναι των Επιμελητηρίων. Άρα βοηθάμε να λειτουργήσει αυτή η δομή. Και ότι άλλο χρεια-
στεί, δεσμευτήκαμε να το κάνουμε . Τα Επιμελητήρια είναι εδώ να συνεισφέρουν να βοηθήσουν σε ότι χρεια-
στεί, γιατί είναι προς όφελος των επιχειρήσεών μας ,το να υπάρχει αυτή η πύλη εισόδου με 1,8 εκατομμύρια 
οχήματα που πέρασαν το 2019. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη οδική πύλη της χώρας μας . Επομένως με νύχια και 
με δόντια πρέπει να μείνει ανοιχτή και θα μείνει». 
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Τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Αμυρά 

Το Επιμελητήριο Καβάλας συμμε-
τείχε στην τηλεδιάσκεψη με τον Υ-
φυπουργό Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας κ. Αμυρά, και έθεσε το ζή-
τημα να ενταχθεί η Θάσος στο νο-
μικό καθεστώς ειδικών προνομίων, 
που από το 1979 είναι ενταγμένες 
άλλες νησιωτικες περιοχές, προκει-
μένου να λυθούν χρονια ιδιοκτη-
σιακά προβλήματα από το ελληνικό 
δημόσιο. Τέθηκε  το ζήτημα των δα-
σικών χαρτών και τρόποι επίλυσης.  
Τοποθέτηση στην συζήτηση έκαναν 
ο ιστορικός κ. Κωνσταντίνος Χιόνης 
και ο Πρόεδρος της Θασιακης Ένωσης Καβάλας Νίκος Τσιλογεώργης. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) ώστε να συζητηθεί το 
θέμα των δασικών χαρτών. Στην συνάντηση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Υδάτων κ. Αραβώσης καθώς και πρόεδροι και εκπρόσωποι των νησιωτικών Επιμελητηρίων μελών του ΕΟΑΕΝ.  

Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας  

Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.ΑΕ.Ν) εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή του, 
γιατί με την ΚΥΑ 51872/29-04-2021 περί τροποποιήσεως των  όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας πα-
ραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, ικανοποιούνται ορισμένες, αλλά σημαντικές, προτάσεις, 
που υπέβαλε για την στήριξη των επιχειρήσεων τουρισμού και υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο θέμα της 
παραχώρησης  αιγιαλού και παραλίας. 

Ειδικότερα και την διάρκεια  τηλεδιάσκεψης με τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, 
που έγινε στις 30-03-2021, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΕ.Ν. και οι Πρόεδροι των νησιωτι-
κών Επιμελητηρίων της χώρας, για το θέμα της παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας, μεταξύ των άλλων, 
ζήτησαν, ειδικά για το 2021, να μειωθεί σημαντικά το αντάλλαγμα της παραχώρησης, καθώς επίσης για την 
σύναψη νέων μισθώσεων να μην αποτελεί προϋπόθεση η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, λόγω των 
περιοριστικών μέτρων που επικρατούν στην λειτουργία των επιχειρήσεων και των έκτακτων συνθηκών λόγω 
της πανδημίας. 

Με την προαναφερόμενη ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών α-
φενός καταργείται η σχετική διάταξη της ΚΥΑ 47458ΕΞ2020, η οποία αναφέρεται  στην προσκόμιση φορολο-
γικής ενημερότητας και αφετέρου για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζε-
ται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του υπολογισθέντος. 

Η Διοίκηση και ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ευχαριστούν τον Υφυπουργό Οικονομικών για την κατανόηση που 
έδειξε στα θέματα που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. 
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Πραγματοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τα Νέα Υγειονομικά Πρωτόκολλα 2021 

Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποίησε σεμινάριο σχετικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να εφαρ-
μοστούν, σύμφωνα με την ΚΥΑ βάσει της οποίας λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της 
λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), Α.Π. 1632/21.5.2021.  

Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε είναι σύμφωνο με την τήρηση των υγειονομικών πρωτο-
κόλλων και το ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα από τον ΕΟΔΥ υλικό εκπαίδευσης του Υπουργείου για το Health 
First.  

Το σεμινάριο απευθύνονταν σε επιχειρήσεις επισιτιστικού κλάδου / εστιατόρια / καφέ / μπαρ , τουριστι-
κών καταλυμάτων / ενοικιαζομένων δωματίων / διαμερισμάτων / τουριστικών κατοικιών της Κοριν-
θίας, σε τουριστικά και ναυλομεσιτικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, γραφεία 
ενοικιάσεως αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημά-
των προκειμένου να το παρακολουθήσουν και να λάβουν τη σχετική βεβαίωση. 

Όπως ορίζει η νέα εγκύκλιος, η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι υποχρεωτική και 
συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης διαμονής. Έτσι, απαιτείται εκ νέου εκ-
παίδευση του ιδιοκτήτη ή υπεύθυνου του καταλύματος: 

 από 1 έως 50 δωματίων: εκπαίδευση ενός ατόμου ανά κατάλυμα 

 άνω των 50 δωματίων: εκπαίδευση ενός ατόμου ανά υπηρεσία/τμήμα καταλύματος 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης εκπαίδευσης του ιδιοκτήτη/συντονιστή για την τουριστική περίοδο 2021 πρέπει 
να γίνει έως 15.06.2021 

Με βάση τα όσα γνωρίζουμε έως σήμερα, το σήμα πιστοποίησης Health First παραμένει σε ισχύ. Για όσους 
δεν έχουν εκδώσει το σήμα, αυτό εκδίδεται από το Υπουργείο Τουρισμού 
https://www.healthfirsttourism.gr  Η επανέκδοση του σήματος πιστοποίησης Health First απαιτείται σε πε-
ρίπτωση αλλαγής προσώπου υπευθύνου για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης. 

Λόγω υψηλής ζήτησης συμμετοχής στο σεμινάριο έχει προγραμματιστεί και δεύτερο εκπαιδευτικό σεμι-
νάριο την Δευτέρα στις 7 Ιουνίου 2021. 

Δωρεάν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Tο νέο επιχειρηματικό μοντέλο της βιώσιμης 
και αναπτυσσόμενης επιχείρησης του 21ου αιώνα» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας πραγματοποίησε δωρεάν διαδικτυακής εκδήλωση από την εταιρία Financial 
Business Systems (F.B.S.), με θέμα: «Tο νέο επιχειρηματικό μοντέλο της βιώσιμης και αναπτυσσόμενης επι-
χείρησης του 21ου αιώνα». 

Η εκδήλωση πραγματοποίθηκε υπό την αιγίδα των Επιμελητηρίων Καβάλας, Μεσσηνίας, Λάρισας, Πιερίας 
και Σερρών, καθώς και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουρισμού και Ναυτιλίας (Π.Ο.Ε.Τ.Ν.). 

Ο Δημήτριος Γ. Καμπούρης, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ειδικός επιστήμονα σε θέματα 
χρηματοοικονομικής διοίκησης και εξυγίανσης επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πρότεινε στις  
επιχειρηματικές τάξεις ένα σύγχρονο αναπτυξιακό επιχειρηματικό μοντέλο προσαρμοσμένο στην Ελληνική 
πραγματικότητα και στο δρόμο που έδειξε η πανδημία. 

http://www.kcci.gr/
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Συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου σε τηλεδιάσκεψη σχετικά με την 
τουριστική σεζόν στον Δήμο Παγγαίου 

Η Δημοτική Παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης 
στον Δήμο Παγγαίου, «Σωστή Επιλογή», προκά-
λεσε συζήτηση με τηλεδιάσκεψη το απόγευμα της 
Τετάρτης 19 Μαΐου 2021, μετά τα πρόσφατα γεγο-
νότα με το κλείσιμο του Συνοριακού Σταθμού Νυμ-
φαίας, αλλά και με σημείο προβληματισμού τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του 
Δήμου μας που ασχολούνται με το τουριστικό 
προϊόν της περιοχής μας, στην περίοδο της πανδη-
μίας και των μέτρων για τη μη εξάπλωση του Covid-
19. 

Στην συζήτηση επίτιμοι καλεσμένοι ήταν ο Πρόε-
δρος του Επιμελητήριου Καβάλας κ. Μάρκος Δέ-
μπας και Εκπρόσωποι φορέων επαγγελματικών συλλόγων του Δήμου μας. Θέμα συζήτησης: «Τουριστική πε-
ρίοδος 2021.... το μεγάλο στοίχημα». 

Αρχικά ο επικεφαλής της παράταξης, κ. Δημήτρης Μπαταλογιάννης έκανε απολογισμό των δράσεων με ερω-
τήσεις και τοποθετήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παγγαίου, με επιστολές και παρεμβάσεις σε θέματα 
που απασχολούν τους επαγγελματίες, τονίζοντας ότι: «Η σημερινή τηλεδιάσκεψη σκοπό έχει να ακούσει τους 
προβληματισμούς των ανθρώπων του τουρισμού στον Δήμο Παγγαίου, να βγάλουμε συμπεράσματα, να ε-
νημερωθούμε και να αναλάβουμε δράση εμείς ως παράταξη για να σώσουμε ότι σώζεται και να μπορέσουμε 
να πετύχουμε μια καλή τουριστική σεζόν!». 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας, αναφέρθηκε στις κινήσεις που έχουν γίνει για 
το άνοιγμα της Νυμφαίας, σε δράσεις και εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα σε επαγγελματίες και επιχειρη-
ματίες για την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων τους ενώ έκανε προτάσεις για την τουριστική προβολή της 
περιοχής του Δήμου Παγγαίου, στο άμεσο προσεχές διάστημα ώστε να πετύχουμε την προσέλκυση τουρι-
στών τόσο από την ενδοχώρα των Βαλκανίων, όσο και από την εγχώρια αγορά. 

Οι Εκπρόσωποι των Επαγγελματικών Συλλόγων του Δήμου Παγγαίου επεσήμαναν, πως γνωρίζουν ότι η φε-
τινή περίοδος θα είναι δύσκολη, αλλά από την άλλη υπογράμμισαν ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι υποδομές 
υγείας στην περιοχή της Ακτής Οφρυνίου με την ενίσχυση του Πολυδύναμου Ιατρείου σε επιστημονικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό, να μην σημειώνονται βλάβες σε ύδρευση και ηλεκτροδότηση τις ημέρες αιχμής της 
τουριστικής περιόδου και ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των δημοτών αλλά και των επι-
σκεπτών με ανθρώπινο δυναμικό στους Αστυνομικούς Σταθμούς. 

Παράλληλα σημειώθηκε ότι, θα ήταν χρήσιμο αυτή την περίοδο να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των δη-
μοτών, με επισκέψεις στήριξης στις επιχειρήσεις του Δήμου, γιατί η τοπική οικονομία «περπατάει» σε λεπτό 
σχοινί. 

Τέλος αναφέρθηκαν στην αδήριτη ανάγκη ανάπτυξης τόσο των ορεινών περιοχών και οικισμών, όσο και των 
παραλιακών, εφόσον ο Δήμος Παγγαίου μέσα από μια αλυσίδα δράσεων μπορεί να ανακαλύψει στους επι-
σκέπτες Έλληνες και ξένους, έναν μαγικό ανεξερεύνητο κόσμο. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Εν κατακλείδι οι προτάσεις που έγιναν για το αμέσως προσεχές διάστημα είναι: 

Να γίνει εμβολιασμός επαγγελματιών και προσωπικού των επιχειρήσεων, ενώ θα πρέπει να δοθεί δω-
ρεάν από τον Δήμο Παγγαίου ικανός αριθμός σέλφ τεστ, για την ιχνηλάτιση του Covid-19. 

Να τηρηθούν από όλους τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, ώστε να παραμείνουμε μια ασφαλής υγειονομικά πε-
ριοχή, τόσο για τους δημότες όσο και για τους επισκέπτες. 

Να έχουμε σαν σύνθημά μας κάνοντας το πράξη: «στο Παγγαίο, να αισθανθεί ο επισκέπτης σαν στο σπίτι 
του…»! 

Να γίνει επιθετική τουριστική προβολή του Δήμου Παγγαίου, εντός Ελλάδος και στις χώρες των Βαλκανίων με 
στοχευμένο περιεχόμενο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όπου είναι δυνατόν, με την βοήθεια του Επιμε-
λητηρίου Καβάλας, το οποίο μέσω του Προέδρου του προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει. 

Να γίνει συνείδηση ότι μέσα από την σύνθεση δράσεων και ανάδειξης των ορεινών και ημιορεινών περιοχών 
σε Σύμβολο και Παγγαίο, με τους παραθαλάσσιους οικισμούς, να δοθεί ώθηση στην επιχειρηματικότητα και 
να ενισχυθούν πέραν των τοπικών αγορών και η μητροπολιτική αγορά της Ελευθερούπολης που είναι η καρ-
διά του Δήμου Παγγαίου! 

Στην τηλεδιάσκεψη – συζήτηση συμμετείχαν εκτός του Δημήτρη Μπαταλογιάννη, οι δημοτικοί σύμβουλοι, κ. 
Ανέστης Τσαβδαρίδης και ο κ. Μίμης Παπαθανασίου, και ως εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και επαγγελμα-
τιών του Δήμου Παγγαίου οι: κ. Σπύρος Πακαταρίδης (Πρόεδρος Επαγγελματιών Νέας Πέραμου), κ. Ανδρέας 
Σκλαρής (Νικήσιανη), κ. Ηλίας Αντωνίου (Πρόεδρος Επαγγελματιών Ακτής Οφρυνίου) και ο κ. Δήμος Βίτσιος, 
μέλος του συλλόγου Ακτής Οφρυνίου, φαρμακοποιός και αντιδήμαρχος στον Δήμο Αμφίπολης. 

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. 

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

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr


14 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

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

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

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

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

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) 

Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια 

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

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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

 

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

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

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

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=3535
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4350
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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 

Ενίσχυση εστίασης: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στη 
νέα δράση προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ, για την παροχή 

κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 14 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα για την υπο-
βολή αιτήσεων κρατικής επιδότησης των πρώτων υλών για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων εστίασης, 
όπως ανακοίνωσε από τη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης. Η δράση, προϋπολογισμού 330 
εκατομμυρίων ευρώ, αφορά την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά 
πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους. Η δράση χρηματοδοτείται 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 
του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα 
μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλή-
ρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ. 

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται 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 
εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*7%. 

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5107
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Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι: 

Α) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%. 

Β) Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός 
ημερών λειτουργίας. 

Γ) Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση. 

Δ) Επιχειρήσεις. εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 
αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020. 

Ε) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί 
από την έγκριση του καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 
Ιουλίου 2021 προκειμένου να μπορέσουν να ενταθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις. 

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την 
έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021.  Ο 
έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα. 

Επισημαίνεται ότι: 

Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροί-
σματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 
2021. 

Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία 
COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορή-
γησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 
του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021. 

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας 
δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης. 

Επισυνάπτεται ενημερωτικός πίνακας Δράση Εστίασης Απρίλιος 2021 στο Link : 
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1351. 

Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ - «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί 
Σχηματισμοί - Δικτυώσεις» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση Αλυσίδων Προ-
στιθέμενης Αξίας - Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώσεις», η οποία στοχεύει στη δημιουργία μόνιμων / 
σταθερών διεπιχειρησιακών συνεργασιών και στη δημιουργία της κρίσιμης μάζας που απαιτείται για την ε-
πίτευξη οικονομιών κλίμακας, τον καλύτερο συντονισμό της προμηθευτικής αλυσίδας, τη βελτίωση της ποι-

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1351
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ότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εφαρμογή σύγχρονων συστημά-
των logistics, την αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας, τη διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς 
και την ενίσχυση της εξωστρέφειας. 

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, το συνολικό ύψος των οποίων ανά συνερ-
γατική πρόταση θα κυμαίνεται από 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ κλιμακούμενο ανάλογα με τον αριθμό 
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο προτεινόμενο σύμφωνο συνεργασίας. 

 Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 32.000.000 ευρώ. 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ομάδες Συνεργατικών Σχηματισμών (ΣΣ), οι 
οποίες συγκροτούνται από τουλάχιστον τρεις (3) υφιστάμενες και νέες ανεξάρτητες μεταξύ τους μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), με κάθετες, συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς δραστηριότητες. Στο συνεργατικό 
σχήμα απαιτείται να συμμετέχει τουλάχιστον μία (1) υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση. 

Στους επιλέξιμους Δικαιούχους και για κάθε συνεργατικό σχηματισμό μπορεί να περιλαμβάνεται και μία (1) 
(το πολύ) υπό ίδρυση MME, η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας». 

 Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη Δράση είναι: 

Υφιστάμενες ΜμΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία (ΒΆ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (ΓΆ κατηγορίας), 
οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. 

Νέες ΜμΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία (ΒΆ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (ΓΆ κατηγορίας) και δεν 
εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης 
της παρούσας Δράσης. 

Υπό σύσταση ΜμΕ η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας και η οποία θα ιδρυθεί μετά 
την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης. 

Υπογραμμίζεται ότι: 

 oι υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ενεργό έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (κύριο ή δευ-

τερεύων) του Παραρτήματος ΙΙΙ της Πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρό-

τασης και τουλάχιστον από 31/12/2019. 

 οι νέες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ενεργό έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων) 

του Παραρτήματος ΙΙΙ της Πρόσκλησης πριν την υποβολή της πρότασης . 

 οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσής τους (του Παραρτήματος ΙΙΙ 

της Πρόσκλησης) πριν την πρώτη εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής. 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 31/05/2021 και ώρα 13.00. 

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 30/07/2021 και ώρα 15.00. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν: 

 Κτίρια - Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις 

 Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Τεχνικές εγκαταστάσεις 

 Μεταφορικά μέσα 

 Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 

 Πιστοποίηση συστημάτων και προϊόντων/υπηρεσιών 

 Λογισμικό και συστήματα οργάνωσης 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 

 Προβολή - Προώθηση προϊόντων σε αγορές στόχους 

 Δαπάνες ίδρυσης και παροχής υπηρεσιών 

 Απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητι-

κού. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες 
από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Ηλεκτρονική Υποβολή 

Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis 

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.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.ependyseis.gr/mis
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Ανακοίνωση για εξυπηρέτηση του κοινού του Επιμελητηρίου Καβάλας στην Θάσο 

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

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

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

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

Επικοινωνία: 

Τηλ: 2510 222212  

Fax:2510 835946 

E-mail:info@chamberofkavala.gr 

Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. 

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 καινοτομική  
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 κάνουν 
ηλεκτρονικές πωλήσεις αξιοποιώντας όλους τους δυνατούς τρόπους και εφαρμόζοντας τις δικές τους πολιτι-
κές πώλησης, αποστολής και μεταφορικών. Αποκτήστε σήμερα μέσω του Επιμελητηρίου Καβάλας: 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
http://www.directmarket.gr/
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 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" 
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 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την 
εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε από 23.04.2021 η υποβολή αιτήσεων για την χορή-
γηση επιχειρηματικών δανείων εγγυημένων από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, την διαχείριση του 
όποιου έχει αναθέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
(European Investment Fund, EIF). Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει προϋπολογισμό 100 εκ. ευρώ από 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/index.jsp?chambercd=49&b2cflag=false
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/user/user_reg.jsp?chambercd=49


23 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματι-
κότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), και πέντε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σχεδιάζεται να χορηγηθούν πε-
ρίπου 500 εκ. ευρώ σε εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού, 
έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις 
σύγχρονες οικονομικές συνθήκες. Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικο-
νομίας με την τήρηση των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013. Με την εγ-
γύηση του Ταμείου, οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα παρέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα 
δάνεια, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής. Η εγγύηση θα καλύπτει έως και 
το 80% των ζημιών κάθε δανείου και τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31.12.2023. 
Τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται αρχικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr και 
κατόπιν στις συνεργαζόμενες Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και 
ProCredit Bank. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
(ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται:  

• Στις συνεργαζόμενες Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και 
ProCredit Bank  

• Στις ιστοσελίδες: http://www.antagonistikotita.gr , www.espa.gr   
• Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο τηλεφωνικό κέντρο: 801 11 36 300 (Από στα-

θερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.) και στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: infoepan@mou.gr.  

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: 
http://www.mindev.gov.gr/%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%b7%ce%bb%cf%8c%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b1
-%ce%b4%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-
%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1%ce%af%ce%b5%cf%82-
%ce%b5%cf%80/  

Δημοσιεύτηκαν τα Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων 
λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι δημοσιεύτη-
καν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
1632/Β/21.04.2021) η Απόφαση  Αριθμ. 6632 με θέμα «Α-
ντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργι-
κής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχο-
μένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχει-
ρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορω-
νοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370), 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) 
και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες αποφάσεις». Τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα για τις τουριστικές επιχειρήσεις θα  ι-
σχύουν έως 31.05.2022.  

Όπως έχει γίνει γνωστό, το σήμα πιστοποίησης Health First 
παραμένει σε ισχύ. Για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εκδώσει το σήμα, το οποίο εκδίδεται από την Περιφε-
ρειακή Υπηρεσία Τουρισμού, πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www.healthfirsttourism.gr Η 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.ependyseis.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
mailto:infoepan@mou.gr
http://www.mindev.gov.gr/%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%b7%ce%bb%cf%8c%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b1-%ce%b4%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80/
http://www.mindev.gov.gr/%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%b7%ce%bb%cf%8c%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b1-%ce%b4%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80/
http://www.mindev.gov.gr/%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%b7%ce%bb%cf%8c%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b1-%ce%b4%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80/
http://www.mindev.gov.gr/%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%b7%ce%bb%cf%8c%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b1-%ce%b4%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80/
https://korinthiacc.us18.list-manage.com/track/click?u=c8838fc7eece52d58ec530999&id=fb13818227&e=c49eeb0acc
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επανέκδοση του σήματος πιστοποίησης Health First απαιτείται σε περίπτωση αλλαγής προσώπου υπευθύ-
νου για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης. 

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται το Υ-
πουργείο Τουρισμού, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1572 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων 
(π.χ. επίσημης ιστοσελίδας του).  

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι υποχρεωτική και συνδέεται 
με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης διαμονής. Έτσι, απαιτείται εκ νέου εκπαίδευση του 
ιδιοκτήτη ή υπεύθυνου του καταλύματος: 

 από 1 έως 50 δωματίων: εκπαίδευση ενός ατόμου ανά κατάλυμα 

 άνω των 50 δωματίων: εκπαίδευση ενός ατόμου ανά υπηρεσία/τμήμα καταλύματος 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης εκπαίδευσης του ιδιοκτήτη/συντονιστή για την τουριστική περίοδο 2021 πρέπει 
να γίνει έως 15.06.2021 

Αναλυτικότερα οι λεπτομέρειες για τα νέα υγειονομικά μέτρα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας 
στο link : www.kcci.gr  

ΓΕΦΥΡΑ 2: Παρατείνεται έως τις 31.05 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι παρατείνεται έως τις 31.05.2021 η προθεσμία υπο-
βολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2». Τα 119,6 εκατ. ευρώ έφθασε, στο τέλος Απριλίου, η συνο-
λική κρατική επιδότηση δανειοληπτών από το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 1» 

Η Κυβέρνηση παρατείνει έως και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρό-
γραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», που παρέχει στήριξη στις μικρομεσαίες  επιχειρήσεις, οι οποίες  έχουν αποδεδειγμένα 
πληγεί από τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί μείωση κύκλου 
εργασιών κατά τουλάχιστον 20% το 2020, συγκριτικά με το 2019. Η στήριξη αφορά στην κρατική επιδότηση 
της μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων, σε ποσοστό έως 90% και για χρονικό διάστημα 8 μηνών. 

Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερα θετική απήχηση, καθώς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ειδικής Γραμ-
ματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα σε ένα μήνα – από τις 5 Απριλίου, 
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας, μέχρι χθες, 9 Μαΐου – υποβλήθηκαν 
συνολικά 31.495 αιτήσεις. Εξ αυτών, 17.920 είναι αιτήσεις από πολύ μικρές επιχειρήσεις, 9.636 από ελεύθε-
ρους επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις, 3.325 από μικρές επιχειρήσεις και 614 από μεσαίες επιχειρή-
σεις. 

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 1», έχουν ήδη επιδοτηθεί 118.841 δάνεια τα 
οποία αντιστοιχούν σε 75.370 δικαιούχους, με το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβλη-
θεί να ανέρχεται στα 119,6 εκατ. ευρώ, σε συνολικά 6 φάσεις πληρωμών, από τον Νοέμβριο του 2020 έως 
και τον Απρίλιο του 2021. 

Με την υλοποίηση των προγραμμάτων «ΓΕΦΥΡΑ 1» και «ΓΕΦΥΡΑ 2», η Κυβέρνηση ενισχύει το πλέγμα μέτρων 
στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής 
κρίσης, προκειμένου να ξεπεράσουν τις παρούσες δυσκολίες το συντομότερο δυνατό. Ταυτόχρονα, επιβρα-
βεύει – για πρώτη φορά – τη συνέπεια και ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Το χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
το πλήρες χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων  

31 Μαΐου 

 Γυμναστήρια / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο και αναλογία πληθυσμού 1/10 τμ- 2 self 

tests/ εργαζόμενους 

 Υπηρεσίες ευεξίας / Σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των Κέντρων Αισθητικής 

 Catering, χώροι δεξιώσεων κλπ / Σε εξωτερικούς χώρους σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της 

εστίασης 

7 Ιουνίου 

 Οίκοι Ανοχής / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του 2020 

 Όταν το 50% του ενηλίκου πληθυσμού είναι εμβολιασμένο 

 Εστίαση / Λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους με κάλυψη του 70% της δυναμικότητας 

 Λούνα παρκ- εμποροπανηγύρεις κλπ / Λειτουργία με το υγειονομικό πρωτόκολλο του υπαίθριου ε-

μπορίου 

 Παιδότοποι /Λειτουργία με το υγειονομικό πρωτόκολλο 

1η Σεπτεμβρίου 

 Εμπορικές Εκθέσεις /Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 1520 

  

http://www.kcci.gr/
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AADE live: ΑΦΜ απλά σε λίγα λεπτά μέσω τηλεδιάσκεψης 
ΑΦΜ ψηφιακά, σε λίγα λεπτά, μέσω τηλεδιάσκεψης, έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι πολίτες, 
μέσω της υπηρεσίας myAADE Live, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής απλά βήματα: 

 Είσοδος στην υπηρεσία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (myaadelive.gov.gr) 
 Συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην ψηφιακή αίτηση Απόκτησης ΑΦΜ και λήψη αριθμού 

καταχώρησης 
 Επιλογή της ημέρας και ώρας για ραντεβού με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ 
 Σύνδεση μέσω βιντεοκλήσης, όπου - μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης - λαμβάνεται ο ΑΦΜ, ενώ η 

σχετική βεβαίωση αποστέλλεται ως ηλεκτρονικό έγγραφο 

Με την εισαγωγή της απόκτησης ΑΦΜ στην υπηρεσία myAADElive, ολοκληρώνεται η πρώτη διαδικασία του 
ελληνικού Δημοσίου για εξ αποστάσεως ταυτοποίηση πολιτών (digital onboarding). Στην ιδία βιντεοκλήση, ο 
πολίτης μπορεί να πάρει και κλειδάριθμο.  

Ο φορολογούμενος, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, μπορεί πλέον να αποκτήσει ΑΦΜ και Κλειδά-
ριθμο και να ξεκινήσει να συναλλάσσεται με την ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές υπηρεσίες της.  

Όπως δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, «Η ψηφιοποιημένη ΑΑΔΕ προσφέρει ολοένα και πε-
ρισσότερες επιλογές συναλλαγών με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ο τελικός στόχος παραμένει πάντα να 
φτάσουμε στο σημείο, όπου οι φορολογούμενοι θα πραγματοποιούν το σύνολο των συναλλαγών τους ψη-
φιακά, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν κάποια ΔΟΥ. Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στη διαρκή βελτί-
ωση των υπηρεσιών μας, προς όφελος τόσο των πολιτών και των επιχειρήσεων, όσο και της ίδιας της ΑΑΔΕ». 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, «Γενική 
Επιχειρηματικότητα» και  «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» 

Έναρξη υποβολών 25 Μαΐου2021 
 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι δύο νέες προκηρύξεις υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυ-
σης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 805 εκατομμυρίων ευρώ, υπέγραψε 
ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης. Πρόκειται για τα καθεστώτα 
ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» (7ος κύκλος) και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» (5ος κύ-
κλος).  

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα παραπάνω κα-
θεστώτα ενίσχυσης είναι η 25η Μαΐου 2021 και η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 30η Ιουλίου 
2021.  

Συγκεκριμένα: Προκήρυξη : «Γενική Επιχειρηματικότητα»  

Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 
τα 120 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προ-
ϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 280 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορο-
λογικής απαλλαγής.  

Προκήρυξη : «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»  

Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται στα 405 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 
τα 400 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προ-
ϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολο-
γικής απαλλαγής.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο Αναπτυξιακός Νόμος (espa.gr) 

 Σε ΦΕΚ η Απόφαση για αυξημένη Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, για τον μήνα Απρίλιο 

2021  

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση (ΦΕΚ Β' 2025/18.05.2021) σχετικά με την αυ-
ξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, που απασχολούν λιγότερους από 
50 εργαζόμενους και έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στους κλάδους και στις περιοχές όπου 
εφαρμόστηκαν περιοριστικά και έκτακτα μέτρα κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2021, συμπεριλαμβανομένων 
και των πολιτιστικών φορέων. Η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής:  

- 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους.  
- 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους.  
- 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 49 εργαζόμενους.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημί-
ωση αναλογεί στο ήμισυ των προαναφερόμενων ποσών. Σημειώνεται ότι η αποζημίωση είναι μη επιστρε-
πτέα, αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ ισχύει η υποχρέωση των δικαιούχων για διατήρηση 
των θέσεων απασχόλησης. Βάσει της απόφασης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για τη 
χορήγηση της αποζημίωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», η οποία και θα 
ανοίξει τις επόμενες ημέρες, μέχρι και την 1η Ιουνίου 2021. Η συγκεκριμένη απόφαση επιβεβαιώνει τη στα-
θερή πρόθεση της Κυβέρνησης να στηρίξει άμεσα, αποτελεσματικά και με αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον παραγωγικό ιστό της χώρας καθ’ όλη την διάρκεια αυτής της πολύμηνης, 
πρωτοφανούς παγκόσμιας δοκιμασίας. 

Αυτόματη πλέον η έκδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη του e-ΕΦΚΑ από την Υπηρεσία 
μιας στάσης του Γ.Ε.ΜΗ  

 

«Ακόμη ταχύτερη η σύσταση επιχείρησης – Αυτόματη πλέον η έκδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη του e-
ΕΦΚΑ από την Υπηρεσία μιας στάσης του Γ.Ε.ΜΗ». Εδώ και ένα μήνα, από τον Απρίλιο του 2021, η χώρα μας 
πραγματοποιεί με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα τη σύσταση νέας επιχείρησης χάρη στη διασύνδεση των Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων της Υπηρεσίας μιας στάσης με τον e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα έως πρότινος, η σύσταση 
μιας εταιρείας ολοκληρωνόταν σε ελάχιστο χρόνο λαμβάνοντας αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και ΑΦΜ, όμως ο νόμιμος 
εκπρόσωπος /ιδρυτής της έπρεπε να κλείσει ραντεβού, να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
να επισκεφθεί ένα από τα φυσικά υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ για να εγγραφεί και να λάβει Αριθμό Μη-
τρώου Εργοδότη, διαδικασία που προκαλούσε σημαντικές καθυστερήσεις, χρονοβόρες μετακινήσεις και τα-
λαιπωρία. Μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των συστημάτων του e-ΥΜΣ και του e-ΕΦΚΑ, η εγγραφή του 
νόμιμου εκπροσώπου/ιδρυτή της εταιρείας στον e-ΕΦΚΑ ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα, από περίπου 
4 ημέρες που χρειάζονταν μέχρι πρότινος, καθώς καταργήθηκε η υποχρέωση προσέλευσής του στα υποκα-
ταστήματα του e-ΕΦΚΑ όπως καταργήθηκαν και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν να προσκομιστούν 
για την εγγραφή του. Ήδη έχουν διεκπεραιωθεί 1.757 υποθέσεις λήψης Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΕΦΚΑ) 
με τη σύσταση νέων εταιρειών με τρόπο αυτόματο, γρήγορο και ηλεκτρονικό. Όλες οι απαραίτητες πληρο-
φορίες συλλέγονται και μεταφέρονται στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ και από εκεί εκδίδεται αυτό-
ματα ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη. Ειδικότερα, τα στοιχεία που διαβιβάζονται αυτόματα και ηλεκτρονικά 
μέσω της διασύνδεσης από την Υπηρεσία Μίας Στάσης στον e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνουν:  

α). τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Α.Φ.Μ. της εταιρείας  
β). τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης της εταιρείας και  
γ). τα στοιχεία της εταιρείας και των εταίρων ή διαχειριστών ή μελών ΔΣ όπως απαιτούνται από την 

κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία.  

Ο e-ΕΦΚΑ στη συνέχεια επιστρέφει στην Υπηρεσία μιας Στάσης του Γ.Ε.ΜΗ. τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη 
που έλαβε η εταιρεία κατά την ηλεκτρονική εγγραφή της σε αυτόν και η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει 
τον ενδιαφερόμενο σε πραγματικό χρόνο παραδίδοντάς του τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη. Ο ενδιαφερό-
μενος κάνοντας χρήση του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη μπορεί να λάβει ηλεκτρονικά διαπιστευτήρια από 
τον e-ΕΦΚΑ και να προβεί στη συνέχεια σε πρόσληψη προσωπικού, υποβολή ΑΠΔ κλπ.  

Η νέα αυτή ψηφιακή υπηρεσία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου πολλαπλών παρεμβά-
σεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση του διεθνούς δείκτη Doing 
Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, που υλοποιείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υποστήριξη της 
Προεδρίας της Κυβέρνησης.  

http://www.kcci.gr/
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Οι γαλάζιες σημαίες της ΠΕ Καβάλας και Θάσου για το 2021 

Τη  δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 49 χώρες, με 545 βραβευμένες ακτές, 16 μαρίνες και έξι τουρι-
στικά σκάφη, κατέχει η Ελλάδα. Οι εν λόγω βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστα-
σίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας 

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος, στο σύνολο των 49 χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, η Ελλάδα κατείχε 
το 13,5% των συνολικών βραβευμένων ακτών. 

Πρώτη στην Ελλάδα αναδείχθηκε και πάλι φέτος, η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, με 96 σημαίες. Η Διε-
θνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 4.040 ακτές, 707 μαρίνες και 78 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο. 

Η ετήσια αναγγελία των βραβεύσεων του Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», έγινε φέτος διαδικτυακά, πα-
ρουσία πολλών εκπροσώπων της πολιτείας και κλαδικών φορέων του Τουρισμού. Στην εκδήλωση απεύθυναν 
χαιρετισμό: 

Ο Υπουργός Τουρισμού, κος Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κος Κώ-
στας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κος Κωνσταντίνος Αραβώσης, 
η Πρόεδρος του ΕΟΤ, κα Άντζελα Γκερέκου, ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κος Α-
λέξανδρος Βασιλικός, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, κος Γρηγόρης Τάσιος, ο Γενικός 
Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), κος Γιώργος Βερνίκος, ο Πρόεδρος 
της ΚΕΔΕ, κος Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος, κος Σταύρος Κατσικάδης 
και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr Αντώνιος Αυγερινός. 

Από την Π.Ε. Καβάλας και Θάσου βραβεύθηκαν οι παρακάτω παραλίες: 

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ [10] Π.Ε. ΘΑΣΟΥ [4] 

Δήμος Νέστου 
Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Ammos beach 
Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Paralia Beach 
Δήμος Καβάλας 
Μπάτης 
Περιγιάλι 
Δήμος Παγγαίου 
Αμμόλοφοι 
Νέα Ηρακλείτσα 
Νέα Πέραμος 
Οφρύνιο/Τούζλα 
Σαρακήνα 
Ορφάνι 

Δήμος Θάσου 
Θάσος Πόλη/Λιμανάκι 
Μακρύαμμος 
Πευκάρι 2/Alexandra Beach 
Πρίνος Δασύλιο 2/Ilio Mare Beach 

 

Ξεκινούν τα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ-ΟΠΕΚΑ για την 
περίοδο 2021-2022  

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοί-
νωση: Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει τα νέα προγράμματα Κοινωνικού Του-
ρισμού για την περίοδο 2021-2022, δηλαδή το ευρύ πρόγραμμα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ και την ειδική δράση 
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για τους αγρότες που υλοποιεί ο ΟΠΕΚΑ. Τα προγράμματα αυτά θα δώσουν επιπλέον ώθηση στον ελληνικό 
τουρισμό, σε συνδυασμό με την νέα δέσμη στήριξης του κλάδου που ανακοινώθηκε προχθές. Ειδικότερα, το 
πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ που θα «τρέξει» κατά την περίοδο 1η Αυγούστου 2021-31 Ιου-
λίου 2022 έχει προϋπολογισμό ύψους 30 εκατ. ευρώ, ποσό που καλύπτει 300.000 επιταγές. Με δεδομένο ότι 
μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021 μπορούν να ενεργοποιήσουν τις επιταγές τους και οι περίπου 300.000 δικαιούχοι 
του περσινού προγράμματος, που δεν το έπραξαν νωρίτερα λόγω περιοριστικών μέτρων και lockdown, το 
πολλαπλασιαστικό όφελος για τον τουρισμό αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερο. Πρόκειται για ένα πρό-
γραμμα ιδιαίτερα ελκυστικό, καθώς χαρακτηρίζεται από αυξημένες επιδοτήσεις στους δικαιούχους (έως και 
το100% σε ορισμένες περιπτώσεις) και μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στο κόστος της διανυκτέ-
ρευσης στα τουριστικά καταλύματα που λαμβάνουν μέρος. Μάλιστα, ειδικά για τον Αύγουστο, το ποσοστό 
της επιδότησης του ΟΑΕΔ θα αυξηθεί κατά 20%, ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη του τουριστικού 
κλάδου και συμμετοχή των επιχειρήσεων κατά την «αιχμή» της περιόδου. Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι 
μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μη-
τρώο Παρόχων» του ΟΑΕΔ, κατόπιν συνεννόησης τους με τον πάροχο. Ειδικά για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, 
Σάμο, Χίο, Κω και στο νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική 
ιδιωτική συμμετοχή. Εκτός από την διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτή-
ρια. Για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν. Όσον αφορά στο πρό-
γραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΠΕΚΑ –που αφορά σε διακοπές 6 ημερών για 50.000 δικαιούχους για 
την περίοδο 5 Ιουλίου 2021-30 Μαΐου 2022, με προϋπολογισμό της τάξης των 6 εκατ. ευρώ, οι αιτήσεις συμ-
μετοχής θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 24 Μαΐου έως και την Τρίτη 15 Ιουνίου, στα ΚΕΠ όλης της χώρας.  

Τα προγράμματα θα αγκαλιάσουν 230.000 δικαιούχους, ασφαλισμένους του e- ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), συνταξιούχους 
του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και τα μέλη των οικογενειών τους.  

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως την 
Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/  
στην ενότητα Εφαρμογές Αιτήσεων για επιχειρηματίες – παρόχους ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2021. Οι δικαιούχοι θα μπο-
ρούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας από τη Δευτέρα 24η Μαΐου 
2021 και μέχρι και την Τρίτη 15η Ιουνίου 2021. Για τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων θα ακολουθήσει 
νεότερη ενημέρωση τόσο από τον ΟΑΕΔ όσο και από τον ΟΠΕΚΑ.  

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ανέργων 18-29 ετών για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, 
με έμφαση στις γυναίκες 

Τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00, ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης 
για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγ-
γελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες». Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι 
η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με 
έμφαση στις γυναίκες, καθώς 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες. Η προθεσμία υποβολής αιτή-
σεων λήγει την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00. Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται 
σε 14.800€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής: 

 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΥΟ 
 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης 
 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/
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Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται εκτός εκπαί-
δευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβά-
νεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου. Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται α-
ποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση https://www.ependyseis.gr. 

 Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 43.400.000 €, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020». 
Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δη-
μόσια Πρόσκληση στο link https://www.veth.gov.gr/images/site/100/851744206_prosklhsh-prokhryksh-06-
2021-pso9r4691o2-pft-3.pdf.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν 
τον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr 

Επιχορήγηση έως €200.000 σε αγρότες για εξοικονόμηση υδάτινων πόρων 

Κονδύλι ποσού 37 εκατ. ευρώ θα διατεθεί συνολικά σε επενδυτικά σχέδια αγροτών που θα έχουν ως «αντι-
κείμενο» την ορθολογικότερη αξιοποίηση του νερού. Το ποσό αυτό θα δοθεί στο πλαίσιο της δράσης 4.1.2 
«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς 
και συλλογικά σχήματα αγροτών. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, θα μείνει ανοικτή έως τις 15 Ιουλίου 2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 
μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια οι φυσικοί φάκελοι κατατίθε-
νται στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟΚ). Μέσω της δράσης 4.1.2. θα ενισχυθούν επενδύ-
σεις στις έγγειες βελτιώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων γεωτρήσεις, δεξαμενές, εξοπλισμό για τη μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, ολοκληρωμένες λύ-
σεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας κ.ο.κ. 

Η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων μπορεί να ανέλθει έως τις 
150.000 ευρώ, ενώ, για τις συλλογικές επενδύσεις, μπορεί να ανέλθει έως τις 200.000 ευρώ. Το ποσοστό της 
επιδότησης κυμαίνεται από 50% - 85% και εξαρτάται από το είδος της επιλέξιμης επενδυτικής δαπάνης. Οι 
επιλέξιμες επενδύσεις είναι σε : 1) Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις, (2) Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και 
εγκατάστασης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, (3) Γενικές Δαπάνες. Αναλυτικά η πρό-
σκληση στο link : http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/1i-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-drasi-
412-ylopoiisi-ependyseon-poy-symvalloyn  

Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ.  

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην εξόφληση των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ.  

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι υποχρεωτική από το 2011 η εγγραφή των 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). 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.ependyseis.gr/
https://www.veth.gov.gr/images/site/100/851744206_prosklhsh-prokhryksh-06-2021-pso9r4691o2-pft-3.pdf
https://www.veth.gov.gr/images/site/100/851744206_prosklhsh-prokhryksh-06-2021-pso9r4691o2-pft-3.pdf
http://www.oaed.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/1i-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-drasi-412-ylopoiisi-ependyseon-poy-symvalloyn
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/1i-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-drasi-412-ylopoiisi-ependyseon-poy-symvalloyn
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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
https://services.businessportal.gr/
https://services.businessportal.gr/
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Διεθνή 

Ημέρα της Ευρώπης 2021 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήρι-
ξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
Enterprise Europe Network, σας 
ενημερώνει ότι την Κυριακή 9 
Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο γιορτάζει την Ημέρα της Ευ-
ρώπης, δίνοντας την ευκαιρία σε 
πολίτες από όλο τον κόσμο να α-
νακαλύψουν την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση και το έργο της. 

Ξεκινήστε την εβδομάδα σας συμ-
μετέχοντας σε συζητήσεις με τους αντιπρόεδρους του Κοινοβουλίου για θέματα επικοινωνίας, Καταρίνα 
Μπάρλει και Οτμάρ Κάρας, στο Facebook και στο LinkedIn. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα έχετε την 
ευκαιρία να μάθετε τα πάντα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 
χάρη σε συνεντεύξεις με τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου, τους επικεφαλής των επιτροπών και τους 
ευρωβουλευτές. 

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα για την Ημέρα της Ευρώπης για να μάθετε περισσότερα για το Κοινο-
βούλιο, την Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Χρησιμοποιήστε τον διαδραστικό μας χάρτη για να 
ανακαλύψετε όλες τις δραστηριότητες που διοργανώνονται ανά την ΕΕ και τον κόσμο. 

Επισκεφθείτε τον εικονικό χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κτηρίου Berlaymont της Επιτρο-
πής και άλλων ευρωπαϊκών θεσμών. Η μοναδική αυτή εμπειρία σας δίνει τη δυνατότητα να παίξετε ψηφιακά 
παιχνίδια, να δείτε βίντεο και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας σχετικά με την ΕΕ και ζητήματα που αφορούν 
την πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη. 

Πάρτε μέρος σε διαδικτυακές εκδηλώσεις και συζητήσεις σχετικά με ευρωπαϊκά ζητήματα με ένα κλικ. 

Ρίξτε μια ματιά στην πολύγλωσση πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και μοιρα-
στείτε τις ιδέες σας για τη διαμόρφωση της Ευρώπης του μέλλοντος. 

Δραστηριότητες ανά όργανο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Η Ημέρα της Ευρώπης γιορτάζεται φέτος στις 3-9 Μαΐου. Πάρτε μέρος στη συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και συμβάλετε στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο 

 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο της ΕΕ 

Ξεκινήστε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον οίκο των κρατών μελών! Ανακαλύψτε πού λαμβάνουν αποφάσεις 
οι ηγέτες της ΕΕ και μάθετε πώς διαμορφώνει το μέλλον 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://europeday.europa.eu/index_el
https://www.europarl.europa.eu/europe-day/el/
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=el
https://www.europarl.europa.eu/europe-day/el/
https://www.consilium.europa.eu/el/events/europe-day-2021
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

Πόσα γνωρίζετε για την Ευρώπη και το ευρώ; Βαθμολογήστε τις γνώσεις σας μέσα από το διαδικτυακό μας 
κουίζ #EuropeDay και μπορεί να κερδίσετε ένα iPad 

 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) 

Βρείτε πληροφορίες για την ΕΕ στον κόσμο. Πάρτε μέρος στο κουίζ «Μαζί είμαστε η Ευρώπη», συντονιστείτε 
στις ζωντανές εκδηλώσεις μας  

 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) 

Ακολουθήστε μας σε μια εικονική περιήγηση 360° στην ΕΟΚΕ και πάρτε μέρος στις πολυάριθμες δραστηριό-
τητές μας 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) 

Μάθετε περισσότερα για το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τις περιφέρειες και τους δήμους στην ΕΕ. Ανα-
καλύψτε διάφορες περιφέρειες και πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

Μάθετε πώς η τράπεζα της ΕΕ οικοδομεί μια πράσινη ανάκαμψη με επενδύσεις για το κλίμα που δημιουρ-
γούν για τους ευρωπαίους πολίτες θέσεις εργασίας 

 

Η ΕΕ στη χώρα σας 

Από συναυλίες και θεάματα μέχρι ζωηρές συζητήσεις, δείτε στον διαδραστικό μας χάρτη τι συμβαίνει κοντά 
σας. 

Διαδικτυακός οδηγός Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τον τουρισμό (2021-2027)  από 
το Υπουργείο Τουρισμού 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχει-
ρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε διαδικτυακό οδηγό για τη χρηματοδότηση 
της ΕΕ για τον τομέα του τουρισμού. Ο οδηγός αναδεικνύει τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον 
νέο προϋπολογισμό, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, και το πρόγραμμα NextGenerationEU. 

Ο οδηγός απευθύνεται σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα σε δημόσιες αρχές, σε 
πολύ μικρές, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, σε ΜΚΟ, σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, και σε φυσικά πρό-
σωπα. Στόχος του οδηγού η συνδρομή στην ανεύρεση της κατάλληλης χρηματοδότησης, είτε πρόκειται για 
επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις, είτε για δάνεια/εγγυήσεις δανείων, ενώ προβλέπει και την παροχή τεχνικής βο-
ήθειας για την αξιοποίηση της χρηματοδότησης. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/youth-initiatives/ecb-quizduel-competition/html/index.el.html
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94717/europe-day-2021_en
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/europe-day-2021
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/europe-day-2021-regions-and-cities.aspx
https://www.eib.org/europeday2021
https://europeday.europa.eu/eu-your-country_el
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Ο οδηγός, με γνώμονα στρατηγικούς στόχους της ΕΕ, εστιάζει στα ακόλουθα πεδία: βιώσιμος τουρισμός, 
ανταγωνιστικότητα, ανάκαμψη από την κρίση, έξυπνος/ψηφιακός τουρισμός, δεξιότητες. 

Περιέχει συνδέσμους με σχετικούς δικτυακούς τόπους προγραμμάτων της ΕΕ με τις τελευταίες εξελίξεις (ό-
πως ετήσια προγράμματα εργασίας ή πρόσκληση υποβολής προτάσεων) και περαιτέρω λεπτομέρειες ανά 
πρόγραμμα. Παρουσιάζει, επίσης, συγκεκριμένα παραδείγματα έργων που χρηματοδοτούνται από προηγού-
μενα προγράμματα της ΕΕ, για την άντληση ιδεών και προτάσεων. 

Ο οδηγός συγκεντρώνει ευρύ φάσμα πηγών χρηματοδότησης, που περιλαμβάνει ευρωπαϊκά ταμεία όπως το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάκαμψης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +, ευρωπαϊκά προγράμματα 
όπως το πρόγραμμα Horizon και Erasmus +, αλλά και τρέχοντες μηχανισμούς χρηματοδότησης, όπως τον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το πρόγραμμα REACT EU και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας για την Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 

Συνοπτικά, συνδράμει τους διαφορετικούς φορείς στα ακόλουθα βήματα: 
- Βήμα 1: Προσδιορισμός των σχετικών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων: με γνώμονα την επι-
λεξιμότητα, το θέμα του προγράμματος, και το είδος της υποστήριξης. 

-Βήμα 2: Εξοικείωση με την συμπλήρωση των ειδικών εντύπων (online). Με τη βοήθεια του σχετικού πακέ-
του πληροφοριών, που συνήθως περιλαμβάνει έναν «οδηγό» με συμβουλές σχετικά με την προετοιμασία 
και την υποβολή και τη χρήση της ειδικής υποστήριξης (λειτουργικό γραμματοκιβώτιο, σελίδα σε απευθείας 
σύνδεση, κ.λπ.). 

- Βήμα 3: Ανεύρεση εταίρων όπου είναι χρήσιμο ή απαιτείται 

- Βήμα 4: Έγκαιρη υποβολή της πρότασης, της προσφοράς ή της αίτησης 

Τον διαδικτυακό οδηγό και όλες τις σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρίσκετε στη σε-
λίδα: https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en. 

Ενημερώσεις για ξένες αγορές 

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

ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγ-
γραφο με θέμα « Στατιστικά στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας – Γερμανίας για το α΄ τρίμηνο 2021». Για 
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ 
της Ελλάδας στο Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823  ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr   

ΙΣΠΑΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγ-
γραφα με θέμα :  

- Τα τελευταία μέτρα για την εκ νέου προσέλκυση του τουρισμού στην Ισπανία  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
http://www.kcci.gr/
http://www.agora.mfa.gr/823
mailto:ecocom-berlin@mfa.gr
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- Πραγματοποίηση Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού FITUR, 19-23.05.2021, Μαδρίτη  
- Οι τελευταίες προβλέψεις για τον ξενοδοχειακό τομέα στην Ισπανία  
- Ο αντίκτυπος της πανδημίας στον κλάδο των διατροφικών προϊόντων στην Ισπανία για το 2020.  
- Η μάχη για τον τουρισμό από τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου  

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

ΡΩΣΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Μη-
νιαία Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το μήνα Απρίλιο 2021.  

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

ΟΛΛΑΝΔΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, με έγγραφό του μας 
ενημερώνει , με την παράκληση όπως ενημερώσουμε τα μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 
για περιπτώσεις εξαπάτησης εταιρειών οι οποίες έχουν περιέλθει σε γνώση του Γραφείου: Πρόκειται για 
υποτιθέμενες «ολλανδικές» εταιρείες οι οποίες έχουν οικειοποιηθεί τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, α-
ριθμό Εμπορικού Επιμελητηρίου (KvK) και αριθμό ΦΠΑ) νομίμων ολλανδικών εταιρειών.  

- Hamminga Machine B.V. (https://hammingamachine.com/ )  

- Treviso BV (https://trevisobv.com/ )  

- NJ Visser Holding BV (https://www.njvisserholdingbv.com/ )  

- NJ Holding BV (https://www.njholdingbv.com/ )  

- La-Ja Investment B.V. (https://lajainvestmentbv.com/ )  

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι σε διάφορες περιπτώσεις εξαπάτησης οι εν λόγω "εταιρείες" δηλώνουν τηλέφωνα 
επικοινωνίας που ξεκινούν με τους αριθμούς +31 970... . Τα ψηφία 970 που ακολουθούν αμέσως μετά τον 
κωδικό της Ολλανδίας (+31), δείχνουν επικοινωνία του είδους "μηχανή-με-μηχανή" (machine-to-machine), 
δηλαδή για επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών, ενσωματωμένων επεξεργαστών κλπ.  

Συνιστάται επίσης στις ελληνικές εταιρείες να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας 
στη Χάγη πριν προχωρήσουν σε σχετική συνεργασία, προκειμένου, στο μέτρο βέβαια του δυνατού, να ελεγ-
χθεί κατά πόσο υφίσταται νομικά η εταιρεία του δυνητικού συνεργάτη τους. Τέλος, για την εξακρίβωση της 
ύπαρξης μίας εταιρείας, βοηθά η γνώση του αριθμού εγγραφής στους (KvK) στο ολλανδικό Εμπορικό Επιμε-
λητήριο (Kamer van Koophandel - KvK) και ως εκ τούτου οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να το ζητούν από 
τις ολλανδικές εταιρείες με τις οποίες σκοπεύουν να έλθουν σε συνεργασία.  

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
https://hammingamachine.com/
https://trevisobv.com/
https://www.njvisserholdingbv.com/
https://www.njholdingbv.com/
https://lajainvestmentbv.com/
http://www.agora.mfa.gr/nl97
mailto:ecocom-hague@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 Ιανουαρίου 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 2022 

 Asia Fruit Logistica 2021, Έκθεση φρούτων, Χονγκ Κονγκ|07-09 Σεπτεμβρίου 2022 

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/

