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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 

Συνάντηση με τον υπουργό εξωτερικών κ. Φραγκογιάννη 

Συνάντηση πραγματοποίησε το απόγευμα της 
Δευτέρας 21 Ιουνίου 2021 ο Υφυπουργός Εξω-
τερικών Καβαλιώτης Κώστας Φραγκογιάννης με 
επιχειρηματίες του Νομού Καβάλας. Στην συνά-
ντηση το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο Πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκος Δέ-
μπας αλλά και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης 
Κωστής Σιμιτσής. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για να ακου-
στούν οι προβληματισμοί των επιχειρηματιών 
αλλά και να κατατεθούν προτάσεις για την οικο-
νομική ανάπτυξη της Π.Ε Καβάλας, όπως η εξα-
γωγή προϊόντων σε ξένες χώρες, Τον σχεδιασμό 
για την βοήθεια σε αγορές του εξωτερικού αλλά 
και προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων ενώ από πλευράς του κ. Φραγκογιάννη υπάρχει η επιθυμια να βοηθήσει 
ετσι ώστε να δημιουργηθεί πλαίσιο αναφοράς για την χώρα μας. 

Επίσης στην συζήτηση αναφέρθηκε το θέμα του ΒΙΟΠΑ Καβάλας στην Νέα Καρβάλη και την βέλτιστη αξιο-
ποίησή του.  

Ο κ. Δέμπας σχολίασε την συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Καβαλιώτη Κωστα Φραγκογιαννη ενώ 
τόνισε ότι ήταν άκρως θετική. 

“Επικεντρωθηκαμε στον κλαδο του μαρμαρου όπου πραγματικά συμβαίνει αυτό που λέμε συνεχώς ότι υ-
πάρχουν καθυστερήσεις και πρόβλημα με το χωροταξικό πλαίσιο. 

Δυστυχώς μέχρι να φτάσεις να εξαγάγεις ένα προιον υπαρχουν πολλα προβλήματα και θα πρέπει να γίνουν 
εκείνες οι ενέργειες έτσι ώστε να επιλύονται αυτά τα γραφειοκρατικά ζητήματα άμεσα.  

Παρουσίαση της μελέτης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Μια νέα αρχή για την μετά Covid 
εποχή στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας» 

Με επιτυχία παρουσιάστηκε χτες Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 στο Επιμελητήριο Καβάλας η μελέτη που συνέταξε 
το  Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με θέμα «Μια νέα αρχή για την μετά Covid εποχή στην Περιφερειακή Ενότητα Κα-
βάλας». Την παρουσίαση έκαναν ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεώργιος Καββαθάς, ο οποίος παρευρέθη στην 
Καβάλα, μαζί με τον κ. Δημήτριο Γιακούλα ο οποίος επιμελήθηκε την μελέτη.  
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Η έρευνα αφορά την εικόνα της οικονομικής κα-
τάστασης των επιχειρήσεων της Π.Ε Καβάλας και 
Θάσου στους τομείς του τουρισμού, μεταποίη-
σης, εστίασης και εμπορικής δραστηριότητας. Ο 
Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και ο κ. Γιακούλας αναφέρ-
θηκαν  στα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγ-
μής στην Π.Ε Καβάλας και Θάσου, τονίζοντας ότι 
το οικονομικό προφίλ είναι καλό αλλά υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης. Επεσήμαναν ότι, όπως 
φαίνεται και στην μελέτη:  

η μεγαλύτερη πρόκληση για τον τουρισμό της 
περιοχής σχετίζεται με τους εξής στόχους: α)Την 
επίτευξη συνεργειών μεταξύ του τουριστικού 
προορισμού της Θάσου από την μια μεριά και 
της Καβάλας, από την άλλη, β) Την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε 6-7 μήνες το χρόνο κάτι το οποίο 
θα ενίσχυε σημαντικά τη λειτουργία κλάδου και γ)Την επέκταση σε νέες αγορές. 

Ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα θα μπορούσε να αποφέρει στα παραπάνω η δημιουργία συνεργατικών σχη-
ματισμών επιχειρήσεων εντός αλυσίδων αξίας (πχ αγροδιατροφή με καταλύματα). 

Επίσης, οι ειδικές ανάγκες της ΠΕ Καβάλας απαιτούν την ανακατεύθυνση κονδυλίων από τα αρμόδια υπουρ-
γεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την Περιφέρεια ΑΜ-Θ και την ΠΕ Καβάλας με σκοπό την 
ενίσχυση της ρευστότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής, που αποδεδειγμένα επλήγη-
σαν από την μείωση του τουρισμού και την πανδημία, με άτοκα μακροχρόνια δάνεια ή/και την αγορά παγίων. 

Είναι εξίσου αναγκαίο να υπάρξει ένας μακροχρό-
νιος σχεδιασμός του τουριστικού προϊόντος που 
προσφέρει η περιοχή 

Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για την εξασφάλιση 
επαρκών και σταθερών μεταφορικών συνδέσεων 
στην περιοχή, ιδιαίτερα των ακτοπλοϊκών.  

Οι συγκεκριμένες προτάσεις θα ήταν χρήσιμο να 
συνδεθούν με τον υπό εξέλιξη σχεδιασμό για την 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέ-
ρειας.  

Τα τελωνειακά περάσματα πρέπει να παραμεί-
νουν ανοιχτά και οι όροι προσέλευσης των τουρι-

στών εκ των προτέρων γνωστοί και κατανοητοί σε όλους τους πιθανούς επισκέπτες από τα βόρεια σύνορα 
της χώρας. 

Ο κ. Καββαθάς, μετά από την παρουσίαση της μελέτης, σχολίασε την πιθανότητα ενός τετάρτου κύματος 
κορονοϊού στην χώρα, αναφέροντας ότι οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι ανυπολόγιστες και ότι τόσο η 
πολιτεία όσο και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην 
υπάρξει νέο κλείσιμο των επιχειρήσεων.   
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Πραγματοποίηση ενημερωτικής τηλεδιάσκεψης με θέμα «Πως ρυθμίζονται οι οφειλές με 
τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό του Νόμου 4738/2020» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας διοργάνωσε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα «Πως ρυθμίζονται οι οφειλές με 
τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό του Νόμου 4738/2020». Κεντρικός ομιλητής της εκδύηλωσης ήταν  ο κ. Φώ-
της Κουρμούσης, Ειδικός  Γραμματέας  Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.  

Ο Ειδικός  Γραμματέας  Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Φώτης Κουρμούσης 
και τα στελέχη της ΕΓΔΙΧ, παρουσίασαν τους βασικούς άξονες και τις καινοτομίες του ν. 4738/2020  και θέμα 
«Πως ρυθμίζονται οι οφειλές με τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό του Νόμου 4738/2020» ενώ απάντησαν σε 
ερωτήσεις που έθεσαν οι παρευρισκόμενοι για τα ακόλουθα ζητήματα:  

• Το θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση και την απαλλαγή οφειλών - παροχή 2ης ευκαιρίας 
• Τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις όπου προβλέ-

πεται και αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε 
έως 240 δόσεις 

• Τη ρύθμιση οφειλών μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης επιχειρήσεων 

Πραγματοποίηση σεμιναρίων για τα υγειονομικά πρωτόκολλα στις τουριστικές 
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις εστίασης 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, υλοποί-
ησε σειρά σεμιναρίων σχετικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να εφαρμοστούν, σύμφωνα με την 
ΚΥΑ βάσει της οποίας λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κο-
ρωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), Α.Π. 1632/21.5.2021. Το σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρ-
μας zoom.  

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

Στα σεμινάρια συμμετείχαν πάνω από 350 επιχειρήσεις επισιτιστικού κλάδου / εστιατόρια / καφέ / μπαρ , 
τουριστικών καταλυμάτων / ενοικιαζομένων δωματίων / διαμερισμάτων / τουριστικών κατοικιών της Κοριν-
θίας, σε τουριστικά και ναυλομεσιτικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, γραφεία ενοι-
κιάσεως αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων. 

Το υλικό του σεμιναρίου είναι αναρτημένο στη σελίδα του Επιμελητηρίου στη διεύθυνση 
http://www.kcci.gr/articles/details/6496/enimerotiko-uliko-gia-ta-ugeionomika-protokolla 

«Συμψηφισμός απαιτήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 87 του ν. 
4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2014 (Α΄ 177)» (Β΄ 4014), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 42407/8205/2020 απόφαση (Β΄ 4581) για τις επιχειρήσεις 
που δεν διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές». 

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο απέστειλε επιστολή στους κ. Άδωνι Γεωργιάδη Υπουργό Ανά-
πτυξης & Επενδύσεων, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη Αν. Υ-
πουργό Οικονομικών και κ. Ιωάννη Βρούτση Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με τον 
συμψηφισμό απαιτήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του 
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άρθρου 26 του ν. 4722/2014 (Α΄ 177)» (Β΄ 4014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 42407/8205/2020 από-
φαση (Β΄ 4581) για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Παραθέτουμε την επιστολή: 

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Μετά την επιτυχή σας παρέμβαση στο χρόνιο πρόβλημα της εξόφλησης των απαιτήσεων των επιχειρήσεων 
από την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους για τα έτη 2010-2015, αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε στο 
ζήτημα λόγω των προβλημάτων που έχουν ανακύψει κατά τη διαδικασία του συμψηφισμού που βρίσκεται 
σε εξέλιξη και έχουν έρθει σε γνώση των Επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Το ενδιαφέ-
ρον και η αποτελεσματικότητα που επιδείξατε στην επίλυση του προβλήματος με την έκδοση της ΚΥΑ 
42784/359 δεν πρέπει να επισκιαστεί από γραφειοκρατικά εμπόδια που μετά βεβαιότητας μπορούν να ξε-
περαστούν με τις δικές σας ενέργειες. 

Ειδικότερα, με το άρθρο 3, της υπ’ αρ. ΚΥΑ 47284/359, ορίστηκε η διαδικασία εκκαθάρισης από τον ΟΑΕΔ, 
όπου από την παράγραφο 1 προβλέπεται η εκκαθάριση των απαιτήσεων των δικαιούχων, αρχικά μέχρι το 
ύψος των υφιστάμενων απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Φ.Κ.Α.) , και στη συνέχεια με μελλοντικές προκύπτουσες απαιτήσεις αυτών, ύστερα από αίτημα του ΟΑΕΔ 
και προσδιορισμό του ύψους της οφειλής από την Φορολογική Διοίκηση και τον e-ΕΦΚΑ. Στην ίδια παρά-
γραφο του άρθρου, γίνεται η επισήμανση ότι προηγείται η διαδικασία συμψηφισμού των ανεξόφλητων α-
παιτήσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση, εφόσον υπάρχουν, και έπεται η διαδικασία της παρακράτησης και 
απόδοσης των απαιτήσεων στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Στη συνέχεια στην παράγραφο 6, προβλέπεται ότι η εξόφληση των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων – οφειλών 
των δικαιούχων, θα λαμβάνει χώρα με την έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος, το οποίο θα είναι μέχρι 
το ύψος των απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φ.Κ.Α. κάθε φορά. 

Στο άρθρο 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, καθορίζεται η διαδικασία επιβεβαίωσης των οφειλών προς συμψηφισμό, 
όπου προβλέπεται ο ΟΑΕΔ σε μηνιαία βάση και συνολικά, για τις βέβαιες και ανεξόφλητες απαιτήσεις έναντι 
αυτού, αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην Φορολογική Διοίκηση και τους Φ.Κ.Α. προκειμένου να ενημερω-
θεί για την ύπαρξη τυχόν οφειλών προς αυτούς. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του εν λόγω άρθρου ορίζουν την 
διαδικασία με την οποία ο ΟΑΕΔ ενημερώνεται για την περίπτωση ύπαρξης οφειλών προς την Φορολογική 
Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, έτσι ώστε να προχωρήσει περαιτέρω στην ισόποση εξό-
φληση τους με την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της ΚΥΑ. 

Όμως, διακρίνεται ότι στην ανωτέρω ΚΥΑ 47284/359/17.11.2020 δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για 
την περίπτωση όπου μία επιχείρηση δικαιούχος, δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Φορολογική Διοί-
κηση και τους Φ.Κ.Α. 

Ωστόσο, με την υπ’ αρ. εγκύκλιο 72751/25.11.2020 του ΟΑΕΔ, και ειδικότερα στην παράγραφο 5, ορίζεται ότι 
το ΚΠΑ2 εκκαθαρίζει τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων δικαιούχων αρχικά μέχρι του ύψους των υφιστάμενων 
απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φ.Κ.Α. και εκδίδει απόφαση εκκαθάρισης, και στη συνέχεια 
με μελλοντικές προκύπτουσες απαιτήσεις αυτών. Η  εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται τόσο κατά την πρώτη 
εκκαθάριση των ανεξόφλητων απαιτήσεων των επιχειρήσεων - δικαιούχων όσο και στις μελλοντικές εφόσον 
αυτές υπάρχουν. 

Από την εγκύκλιο αυτή, νοείται ότι ο ΟΑΕΔ εκκαθαρίζει μελλοντικές απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης 
και των Φ.Κ.Α. από τις επιχειρήσεις – δικαιούχους, όταν αυτές οι απαιτήσεις καταστούν βέβαιες και ίσως 
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ληξιπρόθεσμες, αν ληφθεί υπόψη ο χρόνος που απαιτείται μεταξύ της ημερομηνίας βεβαίωσης και εξόφλη-
σης από το χρηματικό ένταλμα του ΟΑΕΔ.  

Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι οι επιχειρήσεις – δικαιούχοι, που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, είναι υπο-
χρεωμένες να δημιουργήσουν οφειλές, προκειμένου να τις εξοφλήσουν με συμψηφισμό των απαιτήσεων 
τους από τον ΟΑΕΔ. Όμως η πρακτική αυτή δημιουργεί ήδη σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις αυτές, 
αφού με την δημιουργία φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, αδυνατούν να λαμβάνουν φορολογικές 
και ασφαλιστικές ενημερότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη συνέχεια των χρηματοδο-
τήσεων τους και την συνολική λειτουργία των δραστηριοτήτων τους. 

Κύριε Υπουργέ, 

Ενόψει της σοβαρότητας και του επείγοντος του ως άνω προβλήματος ζητούμε την τροποποίηση της διαδι-
κασίας εκκαθάρισης που προβλέπεται από τα άρθρα 3 και 4 της υπ’ αρ. ΚΥΑ 47284/359/17.11.2020 και της 
ειδικής εγκυκλίου 72751/25.11.2020 του ΟΑΕΔ, με την παράλληλη πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις που δεν 
διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, έναν παρόμοιο τρόπο με αυτόν που προβλέπεται από την παράγραφο 1 
του άρθρου 1, της ΓΔΟΥ 504/29.05.2021 (ΦΕΚ 2236) που αφορά το μέτρο ενίσχυσης με την μορφή επιδότησης 
των παγίων δαπανών. Δηλαδή, την δημιουργία ενός πιστωτικού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 
31 Δεκεμβρίου 2022 για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 και 2022, που καθίστα-
νται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2022 ή και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 
έτους 2021 και 2022 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2022. 

Έτσι με την πρόβλεψη αυτή, η διαδικασία εκκαθάρισης και  συμψηφισμού των απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ, 
αναμένεται να επιταχυνθεί, ενισχύοντας άμεσα και αποτελεσματικά, πλειάδα επιχειρήσεων – δικαιούχων, 
υλοποιώντας με αυτό τον τρόπο την επιτυχή στόχευση της εν λόγω ΚΥΑ.» 

Υπόμνημα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για το Νέο Εργασιακό Νομοσχέδιο 

Συμπληρωματικό υπόμνημα για το υπό συζήτηση στη Βουλή εργασιακό νομοσχέδιο απέστειλε η Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη, 
μετά από υποβληθείσες στην ΚΕΕΕ προτάσεις όσον αφορά τη βελτίωση ορισμένων διατάξεων του νομοσχε-
δίου.   

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, δύο βασικές αντιρρήσεις προβλήθηκαν κατά την συνεδρίαση 
της τελευταίας Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ, οι οποίες είναι οι εξής   

α) Άρθρο 63: Η εξομοίωση της προθεσμίας προμήνυσης και της αποζημίωσης απόλυσης των εργατοτεχνιτών 
και των υπαλλήλων, παρά το ότι αποδεδειγμένα η παρεχόμενη εργασία από κάθε μια από τις παραπάνω 
κατηγορίες είναι εντελώς διαφορετική και, ως εκ τούτου, διαφορετικής αξίας, όπως έχουν δεχθεί κατ’ επα-
νάληψη και τα Ελληνικά Δικαστήρια, θα παρουσιάσει αιφνιδιαστικά αυξημένα έξοδα στις επιχειρήσεις και 
θα δημιουργήσει οικονομικά προβλήματα σε όσες έχουν κάνει τους προγραμματισμούς τους, οι οποίοι με το 
νέο σύστημα ανατρέπονται. Σκόπιμο κρίνεται να καθιερωθεί η μεταβολή αυτή σταδιακά και σε βάθος ικανο-
ποιητικού χρόνου, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον νέο αυτό καθεστώς, από πλευ-
ράς οικονομικών δυνατοτήτων τους.  

β) Εξάλλου, η δυνατότητα σε κάθε συλλογικό φορέα εκπροσώπησης εργαζομένων να ασκεί εν ονόματι του 
εργαζομένου αγωγές και άλλα ένδικα μέσα δημιουργεί αυτόματα μια βιομηχανία δικαστικών διεκδικήσεων 
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σε βάρος επιχειρηματικών φορέων και παραβιάζει την καθιερωμένη αρχή στο δικαιϊκό μας σύστημα ότι ό-
ποιος έχει άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον δικαιούται να ασκεί τα στο όνομά του ένδικα μέσα που 
επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία.   

Επί των κατ΄ άρθρο παρατηρήσεων της ΚΕΕ, σημειώνονται τα ακόλουθα :  

Άρθρο 1: Σε διάφορα σημεία του νομοσχεδίου αλλά κυρίως στο άρθρο 1 γίνεται μνεία για «…σειρά από απα-
ράδεκτες συμπεριφορές και πρακτικές..» χωρίς καμιά περαιτέρω οριοθέτηση της ορολογίας αυτής. Για την 
αποφυγή παρανοήσεων ή και καταχρηστικών εφαρμογών απαιτείται μια αποσαφήνιση της ορολογίας αυτής. 

Άρθρο 9: Η πρόβλεψη ης καταπολέμησης της βίας και της παρενόχλησης είναι ορθή. Όμως, για τις μικρές 
επιχειρήσεις, το εντεύθεν διοικητικό κόστος είναι μεγάλο, ενώ η εισαγόμενη προϋπόθεση των 20 εργαζόμε-
νων είναι πολύ χαμηλή. Προτείνουμε όπως ορισθεί ως όριο ο αριθμός των 70 εργαζόμενων, ενώ για τις μικρές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να προβλεφθεί η παροχή δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατή 
και σ αυτές η αντιμετώπιση των φαινομένων, στις οποίες αναφέρεται η διάταξη αυτή. 

Άρθρο 15: Επί των περιπτώσεων, κατά τις οποίες η απόλυση εργαζόμενου δεν είναι νόμιμη, το γεγονός δε 
τούτο το αποδείξει ο επικαλούμενος την άκυρη απόλυση εργαζόμενος, τότε ο εργοδότης οφείλει να αποδεί-
ξει ότι η απόλυση είναι έγκυρη. Δεν είναι κατανοητό τι επιδιώκει στο σημείο αυτό ο νομοθέτης. Η πάγια 
δικονομική αρχή επιβάλλει όπως ο επικαλούμενος ένα νομικό γεγονός φέρει και το βάρος της απόδειξης 
αυτού. Αν δηλαδή ο εργαζόμενος αποδείξει το παράνομο της απόλυσης, γιατί χρειάζεται ο εργοδότης να 
αποδείξει την εγκυρότητα της απόλυσης, αφού το αντικείμενο αυτό θα έχει ήδη αποδειχθεί κατά την δικα-
στική διαδικασία. 

Άρθρο 19: Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου αυτού θα πρέπει να εξειδικευθούν ανάλογα με την περίπτωση 
(αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία) και ανάλογα με την χρονική διάρκεια της παράβασης (μισή ή μια ώρα 
ή ολόκληρο το οκτάωρο). Η προθεσμία και η υποβολή ένστασης κατά του επιβληθέντος προστίμου θα πρέπει 
να αναστέλλουν την είσπραξή του, ενώ καλόν είναι να παρέχονται και επιλογές στη καταβολή του. 

Άρθρο 20: Το Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο θεσμό, αναφέρεται 
δε και σε ολόκληρο τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο όπως τα Επιμελη-
τήρια συμμετέχουν σ΄ αυτόν. 

Άρθρα 24-53  (πλην του άρθρου 28): Το πνεύμα και η σκοπιμότητα των άρθρων αυτών είναι να ρυθμίσουν 
θέματα ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η καινοτομία αυτή είναι ορθή, θα πρέπει 
όμως να ληφθεί μέριμνα ώστε οι άδειες μικρής διάρκειας, αθροιζόμενες, να μη υπερβαίνουν μια μορφή εύ-
λογου χρονικού διαστήματος. 

Άρθρο 27: Εκφράζουμε την άποψη ότι η διάταξη αυτή πρέπει να εναρμονισθεί με την αντίστοιχη κοινοτική 
διάταξη (Οδηγία 2019/1158, άρθρα 4 και 8), που προβλέπει άδεια πατρότητας 10 ημερών. Επί πλέον, θα 
πρέπει να ξεκαθαρισθεί ότι η καταβολή των αποδοχών για την χρονική αυτή περίοδο αναλαμβάνεται από 
τον ΟΑΕΔ (ή από κάποιο άλλο κρατικό φορέα) και όχι από τον εργοδότη, κυρίως ενόψει των χειμαζόμενων 
λόγω της πανδημίας, αλλά και της γενικότερης οικονομικής κρίσης  επιχειρηματιών. 

Άρθρο 28: Με την ρύθμιση της διάταξης αυτή χορηγείται σε κάθε γονέα άδεια μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει 
το 8ο έτος αντί του 6ου που ισχύει σήμερα. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ποίος υποχρεούται στην καταβολή των 
αποδοχών των περιόδων αυτών. Ορθό και δίκαιο είναι να ικανοποιείται το κοινωνικό αυτό μέτρο με κρατι-
κούς πόρους και οι αποδοχές να καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ ή από άλλο κρατικό φορέα. 

http://www.kcci.gr/
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Άρθρο 29 : Και στο άρθρο αυτό γεννάται το ίδιο ερώτημα ως προς το ποιος καταβάλλει τις αποδοχές του 
φροντιστή. Και εδώ επαναλαμβάνουμε ότι   ορθό και δίκαιο είναι να ικανοποιείται το κοινωνικό αυτό μέτρο 
με κρατικούς πόρους και οι αποδοχές να καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ ή από άλλο κρατικό φορέα. 

Άρθρο 31: Η διάταξη αυτή εισάγει την έννοια των ευέλικτων μορφών εργασίας. Όμως, η διατύπωση είναι 
ασαφής και θα δημιουργηθούν προβλήματα όσον αφορά την ορθή εφαρμογή της. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να συμπληρωθεί με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες θα είναι δυνατή η υλοποίηση των 
ευέλικτων αυτών ρυθμίσεων εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, φρονούμε ότι στην παρ. 3 θα πρέπει να γίνει μια 
συμπλήρωση με τη φράση «η οποία γίνεται δεκτή με την επίκληση του διευθυντικού δικαιώματος». 

Άρθρο 38: Η διάταξη αυτή προσδιορίζει την ηλικία των 18 ετών για την προβλεπόμενη άδεια,  η οποία ηλικία 
όμως είναι υπερβολική. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να παραμείνει η ηλικία των 16 ετών. Επίσης, είναι σκόπιμο 
να συμπληρωθεί η διάταξη αυτή με την διευκρίνιση ότι η άδεια αυτή καλύπτει μόνο όταν συμπίπτουν η ώρα 
ενημέρωσης με την ώρα εργασίας. 

Άρθρο 48: Η ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας πατέρα νεογέννητου τέκνου για ένα εξά-
μηνο από τον τοκετό είναι υπερβολικό μέτρο και στρέφεται κατά της επιχείρησης, την στιγμή κατά την οποία 
το νεογέννητο προστατεύεται από την μητέρα του, τυχόν απόλυση της οποίας είναι απολύτως άκυρη λόγω 
του ειδικού χαρακτήρα του κοινωνικού αυτού μέτρου, το οποίο είναι γενικά αποδεκτό. Ο πατέρας νεογέννη-
του τέκνου απολαμβάνει των αδειών πατρότητας, ο θεσμός δε αυτός είναι αρκετός για την στήριξη του κοι-
νωνικού αυτού χαρακτήρα. Η εισαγόμενη ακυρότητα και μάλιστα για ένα εξάμηνο οδηγεί σε απορρύθμιση 
της επιχειρηματικής δράσης και περιορίζει υπεράγαν το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Κρίνεται σκό-
πιμο όπως η διάταξη αυτή διαγραφεί.  

Άρθρο 65: Πρέπει στην διάταξη αυτή να διευκρινισθεί επαρκώς για πόσους μήνες θα διαρκεί η προστασία 
του πατέρα από τις απολύσεις. Όπως έχει διατυπωθεί η διάταξη αυτή  εξάγεται το συμπέρασμα ότι η προ-
στασία αυτή διαρκεί 18 μήνες ενώ στο άρθρο 48 αναφέρονται 6 μήνες. 

Άρθρο 66: Η τηλεργασία ως θεσμός ενισχύεται από το νομοσχέδιο, παρά το ότι έχει επιβληθεί στη δημόσια 
ζωή του τόπου εξ αιτίας της πανδημίας. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην νέα αυτή ρύθμιση, όπως 
επίσης και σε άλλες συγγενείς ρυθμίσεις (υγεία και ασφάλεια, άλλες διοικητικές υποχρεώσεις), με στόχο την 
μη δημιουργία και άλλων επιπρόσθετων εξόδων σε βάρος της επιχειρηματικής  δραστηριότητας. Έχει προτα-
θεί όπως το θέμα αυτό συζητηθεί στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για την σύσταση της νέας Εθνικής 
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης εργασίας και μέσω αυτής να εισαχθούν οι νέες ρυθμίσεις. 

Άρθρο 74: Η καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας μπορεί, από τη μια πλευρά, να εξυγιάνει το όλο 
καθεστώς της εργασίας, όμως, ο τρόπος που εισάγεται είναι εξαιρετικά επιβαρυντικός για τις μικρές και με-
σαίες, κυρίως, επιχειρήσεις. Η εγκατάσταση νέων ηλεκτρονικών συστημάτων για την υλοποίηση του θεσμού 
αυτού σημαίνει σημαντικό κόστος για τον επιχειρηματικό κόσμο, για τον λόγο δε αυτό απαιτείται η συνδρομή 
του Κράτους, άλλως θα υπάρξουν παραλείψεις και ελλείψεις και, σε κάθε περίπτωση, μη ολοκληρωμένη 
εφαρμογή του θεσμού. Τέλος, τα προβλεπόμενα πρόστιμα είναι εξοντωτικά για τον εργοδότη, χρειάζεται δε 
η επανεξέτασή τους. 

Άρθρο 78: Η διάταξη του άρθρου αυτού κρίνεται εξωπραγματική διότι παραβλέπει τον ασυνήθη κανόνα της 
απασχόλησης του εργαζόμενου σε έκτακτες περιστάσεις, για λόγους φόρτου εργασίας ή λόγω ειδικών και 
απρόβλεπτων αναγκών. Η επιπρόσθετη αποζημίωση του εργαζόμενου, που υποχρεώνεται, για τους έκτα-
κτους λόγους αυτούς, να εργασθεί,  δικαιολογείται εφόσον βρίσκεται στα όρια της λογικής (σήμερα είναι 
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80%), ενώ κάθε υπέρβαση του λογικού αυτού ορίου (εισάγεται με το νομοσχέδιο το ποσοστό του 120%) δη-
μιουργεί οικονομικά προβλήματα στις επιχειρήσεις με ποικίλες συνέπειες. 

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. 

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 

http://www.kcci.gr/
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Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων-
Νέες προδιαγραφές 

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

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

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

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

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

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

 
Επιχειρήσεις 
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 

http://www.kcci.gr/
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Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

Τέταρτη(4η) 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 30 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στις 11/06/2021, η  τέταρτη (4η) 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 «Ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχεί-
ρηση κυμαίνεται από 2.000€ έως 15.000€ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης στις 19-
03-2020. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό έως 100% με τη σύμφωνη γνώμη 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Σύμφωνα με την απόφαση δίνεται παράταση στην υποβολή αιτήσεων, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου νομικής μορ-
φής, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών 
επιχειρήσεων, και  έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2019, δεν αποτελούν 
προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα και ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων 
εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην περιοδική δήλωση Ε3 του έτους 2019, περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους 
ΚΑΔ του προγράμματος.  

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλε-
κτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Ε-
νίσχυσης με την ένδειξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗ-
ΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» (Δράση 3δ.5-6.2). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις 
οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό 
να υποβληθούν. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα του προγράμματος στην διεύθυνση 
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5027 

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
http://www.ependyseis.gr/mis
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5027
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Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, 
Παιδότοπων» 

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει για την νέα δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Υφιστά-
μενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της 
οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Επιλέξιμοι ΚΑΔ: 

 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα 
κλπ) 

 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής 
 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ 
 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου 

 Επιδότηση ως 18.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση. Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη 

επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ' αποκοπή ποσό (lump sum) για την κάλυψη μελλοντικών 

λειτουργικών δαπανών. 

 Ο Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 16.000.000 ευρώ. 

 Οι επιχειρήσεις θα πρέπει μεταξύ άλλων βασικών προϋποθέσεων, να έχουν διενεργήσει έ-

ναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020, να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα, σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019, έναν από 

τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης καθώς επίσης να τηρούν απλογραφικά ή διπλογρα-

φικά βιβλία του ν. 4308/2014. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). 

 

Έναρξη Υποβολών: 31/05/2021 έως και 28/07/2021 

 Υποβολή Αιτήσεων: Πλατφόρμα Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 

- www.ependyseis.gr/mis 

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό» (B' Κύκλος) 

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό - Επιχορή-
γηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και δια-
χείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» (B’ Κύκλος), προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ που αφορά στη στήριξη της 
λειτουργίας των ΜμΕ επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19. 

Στόχος της Δράσης είναι η ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), ώστε 
να στηριχθεί η λειτουργία τους, να ενισχυθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνω-
στισμός στους εσωτερικούς χώρους. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://korinthiacc.us18.list-manage.com/track/click?u=c8838fc7eece52d58ec530999&id=59bc061e4d&e=c49eeb0acc
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Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα 
από τη νομική τους μορφή,  που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ. 

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε: 

 Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019. 

 Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δρά-

σης. 

Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν ενταχθεί στον πρώτο κύκλο της Δρά-
σης.  

Επιδοτούνται αιτήσεις έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού 
πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και δια-
χείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 
18/3/2020. 

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: 

(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο: www.ependyseis.gr 

(ii) διαρκεί από 09.07.2021 μέχρι 29.09.2021 

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

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε: 

 στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες λει-

τουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. 

 στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ. 

 στην ιστοσελίδα της Δράσης 

 στην ιστοσελίδα www.espa.gr 

 στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr 

Νέα δράση- Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει για τη νέα δράση που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και αφορά την ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης των αυτοαπασχολούμενων δικηγό-
ρων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTg0OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVwZW5keXNlaXMuZ3IvbWlzLyhTKGt4aTN3eDU1amdzY2N6MmRrNHAxNHgzYykpL1N5c3RlbS9Mb2dpbi5hc3B4P1JldHVyblVybD0lMmZtaXMlMmZkZWZhdWx0LmFzcHg7Ozk3Y2M0MjU0ZmY5ZjE2NmM5ZTUwNWYwY2FhNGNjOTM1
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTg0OzEzMzA0O2h0dHA6Ly93d3cuYW50YWdvbmlzdGlrb3RpdGEuZ3IvZXBhbmVrL3Byb2tpcml4ZWlzLmFzcD9pZD04MiZjcz07OzkwMDNmOWY3YzRhMDYyMWUyM2E3MWU5MTczMDY3NGU3
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTg0OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVzcGEuZ3IvZWwvUGFnZXMvUHJvY2xhbWF0aW9uc0ZTLmFzcHg%2FaXRlbT01MjkwOzszNDZiOGFiM2NhZjZkM2VlMmY0YThiYzdiNzhlZGI3Mw%3D%3D
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTg0OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVmZXBhZS5nci9mcm9udGVuZC9hcnRpY2xlcy5waHA%2FY2lkPTM3MSZ0PUV0YWlyb2k7OzNkNzRlNDk1NTdhNWE0YjBlMTdkMjA4YzIwNDVjNDg4
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Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων προκειμένου οι 
δικηγόροι να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να αξιο-
ποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και 
σωφρονιστικά ́καταστήματα της χώρας. 

Προϋπολογισμός της Δράσης 

20 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 
εθνικούς πόρους. 

  
Δικαιούχοι της Δράσης 

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λει-
τουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020. 

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα. 

 

Επιδότηση 

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή 
αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής: 

 Επιχορήγηση 2.000 ευρώ 

0 =< Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 20.000 ευρώ  
 Επιχορήγηση 1.500 ευρώ 

20.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 40.000 ευρώ 
 Επιχορήγηση 1.000 ευρώ          

40.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 60.000 ευρώ         
 Επιχορήγηση 500 ευρώ 

60.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019       

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο 
όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ. 

 
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Οι δικαιούχοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 Να έχουν ως κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του κεφ. 6: «ΕΠΙΛΕΞΙ-

ΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ», 
 Να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020 
 Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσί-

ευση της Πρόσκλησης. 
 Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 
 Να υποβάλλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. 

Επιδοτούμενες Δαπάνες 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων επιχορηγού-
νται αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού: 

 Η/Υ 
 laptops 
 routers 
 web κάμερες 
 μικρόφωνα 
 ακουστικά 
 ηχεία 
 συστήματα τηλεδιάσκεψης 
 scanners/πολυμηχανήματα 
 οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής 

 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοι-
χείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια επιχορήγησης. 

Ενδεικτικά δεν είναι επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, 
servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και 
laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων. 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιουνίου 2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης 
των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ 
η ολοκλήρωση της επένδυσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το τέλος του 2021. 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 13:00 

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00 

  
Ηλεκτρονική Υποβολή 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr  με την ένδειξη: «Επιχορήγηση  αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων». 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλε-
κτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. 

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 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.ependyseis.gr/mis/(S(m10ll4fz2es4eiaeqc352e45))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
http://www.elevategreece.gov.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3535
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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 
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. 

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

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. 

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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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 ΕΠΑνΕΚ: «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία 
Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Κεφα-
λαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ-
ΡΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, που αφορά στη στήριξη της λειτουργίας ΜμΕ και Μεγάλων Επι-
χειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης 
έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19. 

Στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστη-
ριότητας των επιλέξιμων επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέ-
ρους του κεφαλαίου κίνησης τους. 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, και ειδικότερα 
επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε μορφής, τουριστικά πρακτορεία, καθώς και επιχειρήσεις τουριστικών λεωφο-
ρείων, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020, έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ 
μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2019 και έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας 
με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑΣ» της Πρόσκλησης της Δράσης.   

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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Επισημαίνεται ότι η προϋπόθεση των ΕΜΕ πληρούται στην περίπτωση των επιχειρήσεων που συστάθηκαν 
εντός του 2020 και για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε κατασκευαστικό 
στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους. 

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 400.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ. Σε κάθε επιχείρηση θα α-
ποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης, που δύναται να ανέλθει 
κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55 και 2,5% για επιχειρή-
σεις με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019. 

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 η μη επιστρεπτέα ενί-
σχυση δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα του 
ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020). 

Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και αποδεδειγμένα δεν είχαν 
έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επι-
χορήγηση που δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα, επί του 
συνολικού ή του ανηγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2020. 

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: 

(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο: www.ependyseis.gr  

(ii) διαρκεί από 16.06.2021 μέχρι 29.09.2021 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλε-
κτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. 

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

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε: 

• στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες 
λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. 

• στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ. έως τις 4.30 μ.μ. 
• στην ιστοσελίδα της Δράσης 
• στην ιστοσελίδα www.espa.gr 
• στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr 

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
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTc5OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVwZW5keXNlaXMuZ3IvbWlzLyhTKGdtdHN6ZmZrbjNvdnZ3MzR3a2MwZ3A1NSkpL1N5c3RlbS9Mb2dpbi5hc3B4P1JldHVyblVybD0lMmZtaXMlMmZkZWZhdWx0LmFzcHg7OzNlMmJmMmM2NjUyZmExZDlhYTYyOWM5OGNiNzgzY2Mw
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTc5OzEzMzA0O2h0dHA6Ly93d3cuYW50YWdvbmlzdGlrb3RpdGEuZ3IvZXBhbmVrL3Byb2tpcml4ZWlzLmFzcD9pZD04MSZjcz07OzdjYmI3OWU4ZmJiY2VjOGFkMzk1ZGMwMWNkOTE3ZTY5
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTc5OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVzcGEuZ3IvZWwvUGFnZXMvUHJvY2xhbWF0aW9uc0ZTLmFzcHg%2FaXRlbT01Mjc2OzthMzVmOGMyNmNjMzhmMzM3NmMyNTI3ZGEzZjFmY2YzOQ%3D%3D
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTc5OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVmZXBhZS5nci9mcm9udGVuZC9hcnRpY2xlcy5waHA%2FY2lkPTM3MSZ0PUV0YWlyb2k7O2IyMzliZjcwMWFjZjM1NjIxZWJhOTA4ODdmNDk0NzA1
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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
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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 

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»  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.ependyseis.gr/mis
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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) 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Ηλεκτρονικά ραντεβού για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας 

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

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

Για να αιτηθείτε ραντεβού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

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

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

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

Ανακοίνωση για εξυπηρέτηση του κοινού του Επιμελητηρίου Καβάλας στην Θάσο 

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

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

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

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

Επικοινωνία: 

Τηλ: 2510 222212  

Fax:2510 835946 

E-mail:info@chamberofkavala.gr 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/pages/InvestmentLaw.aspx
mailto:info@chamberofkavala.gr
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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: 

 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 

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

Kick-iT: Έναρξη του προγράμματος επιτάχυνσης επιχειρήσεων της Δομής Στήριξης 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας από το Επιμελητήριο Καβάλας. 

 

Ο Kick-iT Accelerator είναι ο νέος επιχειρηματικός επιτα-
χυντής του Επιμελητηρίου Καβάλας με στόχο να βοηθή-

σει και να υποστηρίξει τις νεοφυείς επιχειρηματικές ο-
μάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στην ανά-

πτυξη και υλοποίηση των επιχειρηματικών ιδεών τους.  

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Kick-iT Accelerator εί-
ναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 1η Ιουλίου έως την Τε-

τάρτη 28η Ιουλίου, καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο πρώτο πρό-
γραμμα επιτάχυνσης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να είναι είτε άνεργος, εργαζόμενος ή αυτό-απασχο-
λούμενος στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, που επιθυμεί να αναπτύξει μία επιχειρηματική ιδέα με 
την στήριξη της Δομής. 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα επιτάχυνσης Kick-iT Accelerator θα ολοκληρωθεί μέσα από δύο κύκλους επιτά-
χυνσης εντός δύο ετών και απευθύνεται σε νεοφυείς ομάδες που θα υποστηριχθούν σε διακριτές μεταξύ 
τους διαδικασίες. Το συνολικό πρόγραμμα στοχεύει να επιταχύνει ενδιαφερόμενες ομάδες με καινοτόμες ή 
ανταγωνιστικές επιχειρηματικές λύσεις, προσφέροντας τόσο θεωρητική όσο και επί του έργου υποστήριξη 
μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και συμβουλευτικής που ακολουθεί διεθνείς πρακτικές. 

Ενδεικτικά, η Δομή Kick-iT παρέχει υπηρεσίες που αφορούν εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα επιχειρη-
ματικότητας και καινοτομίας, καθοδήγηση, δράσεις δικτύωσης, νομική και λογιστική υποστήριξη, εύρεση 
καναλιών χρηματοδότησης, και αξιολόγηση της συνολικής επιταχυνόμενης προόδου. Κατά αυτόν τον τρόπο, 

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
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η Δομή φιλοδοξεί να αναπτύξει βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, να καλλιεργήσει σύγχρονη επιχειρηματική 
κουλτούρα και εξειδικευμένες γνώσεις, να ενθαρρύνει συνεργασίες μεταξύ όλων εμπλεκόμενων στην πεντα-
πλή έλικα, να συμβάλλει σε μία ευρύτερη θετική οικονομική αλλαγή και να αναπτύξει θεμελιώδης τομείς της 
οικονομίας όπως είναι ο πολιτισμός και η δημιουργική βιομηχανία. 

 

Η Δομή Kick-iT στεγάζεται στον τρίτο όροφο του κτηρίου επί της οδού Ομονοίας 117, σε ιδιαίτερα μελετημένο 
και λειτουργικό χώρο, κάλυψης 105τ.μ., και είναι εξοπλισμένη με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για 
την υποστήριξη των επιχειρηματικών ομάδων. 

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που επιβάλλεται να αναληφθούν για την οικονομική 
και κοινωνική ανάκαμψη της περιοχής, καθώς η στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας αποτελεί τη 
βάση για την αναγέννηση της οικονομίας. Η Δομή Kick-iT σκοπεύει να ενισχύσει ολιστικά την επιχειρηματι-
κότητα, την (αυτό)-απασχόληση, την έρευνα, την καινοτομία, τη δημιουργία νέων και ειδικά καινοτόμων 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εν δυνάμει επιχειρήσεων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020». 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.kavala-kickit.gr ή απευθυνθείτε στο 
2510839667. 

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι άνοιξε,  η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου Εξωδικαστικού 
Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών. Μέσω της πλατφόρμας, οι οφειλέτες μπορούν – για πρώτη φορά – να 
διευθετήσουν συνολικά, πλήρως εξωδικαστικά και σε έως 240 δόσεις, όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο 
και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τις δε οφειλές προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων, η 
διευθέτησή τους μπορεί να γίνει σε έως 420 δόσεις. Το  ύψος των δόσεων καθορίζεται από εισοδηματικά και 
περιουσιακά στοιχεία (μισθοί, καταθέσεις, επενδύσεις, ακίνητη περιουσία κ.ά.). Επιπλέον, σε αντίθεση με 
τον προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό που αφορούσε μόνο επιχειρήσεις, ο νέος μηχανισμός αφορά 
τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα. Διευκρινίζεται ακόμα ότι έχει ληφθεί ειδική πρόνοια, ώστε μέσω 
του εξωδικαστικού μηχανισμού, να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης δανείων για τα οποία έχει παρασχεθεί 
η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.   
Οι διαδικασίες ρύθμισης οφειλών διενεργούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου 
εξωδικαστικού μηχανισμού που σχεδίασε και ανέπτυξε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις 
υποδομές της. Συνοπτικά, η διαδικασία ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα στάδια: 

1. Δημιουργία αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (keyd.gov.gr ή ofeiles.gov.gr). 
2. Άρση του απορρήτου του/της συζύγου, εξαρτώμενων μελών, συνοφειλετών και εγγυητών (εάν 

υπάρχουν) και άντληση προσωπικών και οικονομικών στοιχείων. 
3. Επιβεβαίωση κριτηρίων επιλεξιμότητας και διενέργεια ελέγχων και διασταυρώσεων, με σκοπό τον 

αποκλεισμό στρατηγικών κακοπληρωτών. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.kavala-kickit.gr/
http://www.keyd.gov.gr/
http://ofeiles.gov.gr/
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4. Παραγωγή, από την πλατφόρμα, μιας αυτοματοποιημένης πρότασης ρύθμισης οφειλών, βάσει 
αλγορίθμου με συγκεκριμένους οικονομικούς κανόνες/παραμέτρους (π.χ. αξία ρευστοποίησης, 
ικανότητα αποπληρωμής). 

5. Διενέργεια ψηφοφορίας επί της πρότασης ρύθμισης οφειλών από τους πιστωτές. Εάν η πλειοψηφία 
των πιστωτών συμφωνήσει, τότε η πρόταση αποστέλλεται στον οφειλέτη. 

6. Αξιολόγηση προτεινόμενης συμφωνίας από τον οφειλέτη. 
7. Υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών. 

 
Αναλυτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας, καθώς και συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τον εξωδικαστικό 
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr). 
Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Μαρτίου, οι επιχειρήσεις, καθώς και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική 
δραστηριότητα (δηλαδή, ελεύθεροι επαγγελματίες – επιτηδευματίες), μπορούν να ρυθμίσουν όλες τις 
οφειλές τους, ακολουθώντας τη διαδικασία της εξυγίανσης (keyd.gov.gr), κατόπιν δικαστικής επικύρωσης της 
συμφωνίας της πλειοψηφίας των πιστωτών. 
Νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο και τις 
επιλογές διαχείρισης των οφειλών τους, μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα 50 Κέντρα και Γραφεία 
Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της ΕΓΔΙΧ που λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού στο 
τηλέφωνο 213.212.57.30. 

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος στο εργασιακό 

Έπειτα από πολλές αντιδράσεις ψηφίστηκε από τη Βουλή, ο νόμος (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4808/19.06.2021 
ΦΕΚ 101Α) «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση 
της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κό-
σμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης 
της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της 
ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες 
ρυθμίσεις»  που επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε θέματα ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου. Συνο-
πτικά παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας. 

• Διευθέτηση ωραρίου εργασίας – υπερωρίες – διάλειμμα – κυριακάτικη ανάπαυση 

– Επιτρέπεται εφεξής η διευθέτηση του χρόνου εργασίας με υπέρβαση της 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης 
και με ατομική συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, χωρίς επιπλέον 
αμοιβή για τις ώρες επιπρόσθετης απασχόλησης. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να συμφωνηθεί και 4ήμερη 
εβδομαδιαία απασχόληση. 

– Αυξάνεται ο αριθμός των υπερωριών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας σε 150 κατ’ έτος (από 96 που 
ίσχυαν μέχρι σήμερα στη βιομηχανία και από 120 στους λοιπούς κλάδους). 

– Η προσαύξηση της παράνομης υπερωρίας ανέρχεται σε 120% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου από το 
80% που ίσχυε. 

– Το διάλειμμα θα πρέπει να χορηγείται μετά 4 (και όχι 6) ώρες εργασίας. 

– Διευρύνεται η λίστα επιχειρήσεων για τις οποίες δεν θα ισχύει η υποχρεωτική ανάπαυση εργαζομένων την 
Κυριακή, όπως ενδεικτικά εταιρείες logistics, data centers, εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέ-
ντρου και security. 
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Θέματα απολύσεων 

– Προβλέπονται ρητά οι λόγοι ακυρότητας της απόλυσης εργαζομένου. Περαιτέρω ορίζεται ότι αν απολυθείς 
εργαζόμενος αποδείξει ενώπιον δικαστηρίου ότι η απόλυσή του είναι άκυρη λόγω συνδρομής των λόγων 
ακυρότητας που προβλέπονται στον νόμο, τότε εναπόκειται στον εργοδότη να ανταποδείξει ότι η απόλυση 
δεν έγινε για τον προβαλλόμενο λόγο. 

– Σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με προειδοποίηση, ο εργοδότης δύναται να 
απαλλάξει τον εργαζόμενο από την υποχρέωση παροχής της εργασίας του, μερικώς ή πλήρως. Στην περί-
πτωση αυτή, οι αποδοχές του εργαζομένου καταβάλλονται κανονικά μέχρι την εκπνοή του χρόνου προειδο-
ποίησης και ο εργοδότης δεν καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας. 

Ο εργαζόμενος έχει αντίστοιχα το δικαίωμα να αναλάβει εργασία σε διαφορετικό εργοδότη κατά το χρονικό 
διάστημα της προμήνυσης, χωρίς να επηρεάζονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας και το ύψος της κατα-
βλητέας αποζημίωσης. 

– Ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση επαναπρόσληψης και πληρωμής μισθών υπερημερίας σε 
περίπτωση ακύρωσης της απόλυσης από το δικαστήριο για άλλο λόγο από αυτούς που προβλέπονται στον 
νόμο, εφόσον καταβάλει μια πρόσθετη αποζημίωση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τις αποδοχές 
3 μηνών, ούτε μεγαλύτερη από το διπλάσιο της αποζημίωσης απόλυσης. 

– Εξομοιώνονται οι εργατοτεχνίτες με τους υπαλλήλους ως προς τις προϋποθέσεις και την αποζημίωση από-
λυσης. 

– Όταν το ποσό της αποζημίωσης υπολείπεται του ποσού της νόμιμης αποζημίωσης λόγω προφανούς σφάλ-
ματος ή εύλογης αμφιβολίας ως προς τη βάση υπολογισμού αυτής, η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας 
δεν ακυρώνεται, αλλά διατάσσεται η συμπλήρωσή της.  

– Το ήμισυ της άδειας αναψυχής θα χορηγείται υποχρεωτικά από 1/5 έως 30/09. Η δικαιούμενη κατ’ έτος 
άδεια πρέπει να εξαντλείται μέχρι τις 31/3 του επόμενου έτους. 

– Η άδεια άνευ αποδοχών μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για ένα έτος με δυνα-
τότητα ανανέωσης, οδηγεί δε σε αναστολή της εργασίας και στη μη οφειλή ασφαλιστικών εισφορών. 

– Με ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών, θεσπίζονται νέες ειδικές άδειες για γονείς και φροντιστές, όπως η 
άδεια 14 ημερών νέου πατέρα, η άδεια 2 ημερών για λόγους ανωτέρας βίας και η άδεια 7 ημερών για υπο-
βοηθούμενη αναπαραγωγή. 

• Τηλεργασία, ψηφιακή κάρτα εργασίας και λοιπά θέματα 

– Επαναδιατυπώνεται το πλαίσιο για την τηλεργασία, που δύναται να υιοθετηθεί με σχετική συμφωνία ερ-
γοδότη και εργαζομένου, εκτός αν συντρέχει λόγος προστασίας της δημόσιας υγείας, οπότε επιβάλλεται μο-
νομερώς με απόφαση του εργοδότη. Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες ως προς 
το καθεστώς της τηλεργασίας, ενώ προβλέπεται ρητά το δικαίωμα αποσύνδεσης, δηλαδή αποχής από την 
τηλεργασία εκτός ωραρίου εργασίας και στις άδειες. 

-Θεσμοθετείται η ψηφιακή κάρτα εργασίας (άρθρο 74), δηλαδή ένα ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρό-
νου εργασίας άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό σε πραγματικό χρόνο με την «Εργάνη». Με υπουργική 
απόφαση θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας. 
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-Κυρώνεται διεθνής σύμβαση για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας. 

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου στον ΦΠΑ εισαγωγών μικροδεμάτων μέσω διαδικτύου 

Ενόψει της έναρξης ισχύος του νέου πλαισίου της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ, σε σχέση με τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές (e-commerce), και ειδικότερα τη φορολογική επιβάρυνση των μικροδεμάτων, που εισάγονται 
από τρίτες χώρες, από 1η Ιουλίου 2021, επέρχονται αλλαγές. Αρμόδιες πηγές της ΑΑΔΕ διευκρίνισαν στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ότι όλες οι εισαγωγές δεμάτων αξίας έως 22 ευρώ, που παραγγέλνονται ηλεκτρονικά και σήμερα απαλ-
λάσσονται του ΦΠΑ, υπόκεινται στον φόρο αυτόν από την 1 Ιουλίου. Συνεπώς, οι καταναλωτές επιβαρύνο-
νται με τον συντελεστή ΦΠΑ, που ισχύει στη χώρα μας (24% ή 13% ή 6%), αναλόγως του είδους του αγαθού. 

Περαιτέρω άρση των περιοριστικών μέτρων κατά του Covid-19 κατόπιν εισηγήσεως του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

Η Ειδική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας κατά τη συνεδρίασή της σήμερα, Πέμπτη17 Ιουνίου, ε-
νέκρινε την εισήγηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

– Αναφορικά με το λιανεμπόριο, από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 τη μείωση της αναλογίας των πελατών σε 
1 ανά 16 τ.μ. από 1 ανά 25 τ.μ. με σκοπό την αποφυγή ουράς εκτός καταστήματος, ειδικά όπου υπάρχουν 
περισσότερα του ενός καταστήματα και οι ουρές συμπλέκονται με υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός των 
καταστημάτων.  

• Επανέναρξη λειτουργίας παιδοτόπων σε υπαίθριο χώρο με υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για 
εργαζόμενους και ενηλίκους πελάτες και αποφυγή συνωστισμού στα παιχνίδια με αυξημένη ζήτηση, με ευ-
θύνη του επιχειρηματία.  

• Επαναλειτουργία Luna Parks από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 με τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

– Αποστάσεις τουλάχιστον 4m μεταξύ των μηχανημάτων έτσι ώστε να υπάρχουν μεγάλοι διάδρομοι 
κυκλοφορίας.  
– Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για εργαζόμενους και πελάτες.  
– Διαθεσιμότητα αντισηπτικού στην είσοδο κάθε παιχνιδιού.  
– Μετά το πέρας κάθε κύκλου παιχνιδιού απολύμανση όλων των σημείων επαφής των παικτών με το 
παιχνίδι.  
– Δωρεάν διάθεση μασκών σε όλους τους παίκτες.  
– Απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των κερματοφόρων ατομικών παιχνιδιών.  
– Διαγραμμίσεις για την τήρηση τουλάχιστον 1,5 μέτρων απόστασης όπου υπάρχει ουρά αναμονής.  
– Διαρκής υπενθύμιση της τήρησης των μέτρων προστασίας / υγιεινής από τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις 
τις επιχείρησης.  
– Αποφυγή συνωστισμού στα παιχνίδια με αυξημένη ζήτηση, με ευθύνη του επιχειρηματία  

• Επαναλειτουργία των Υπηρεσιών Ευεξίας από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 δεδομένου ότι πρόκειται για 
δραστηριότητες υποστηρικτικές του τουρισμού και είναι απαραίτητο να ανοίξουν παράλληλα με τις υπόλοι-
πες υπηρεσίες ευεξίας που είναι ήδη σε κανονική λειτουργία με τους κάτωθι ΚΑΔ:  

– ΚΑΔ 96.04.10.03 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας, χαμάμ κ.λπ.)  
– ΚΑΔ 96.04.10.04 Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών  
– ΚΑΔ 96.04.10.04 Υπηρεσίες μασάζ (εκτός θεραπευτικού μασάζ)  
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-Δυνατότητα εκγύμνασης σε γυμναστήρια χωρίς μάσκες μόνο για εμβολιασμένους με επίδειξη 
πιστοποιητικού εμβολιασμού.  
–Λειτουργία των κινηματογραφικών αιθουσών (κινηματογράφων 12μηνης λειτουργίας) από 1ηςΙουλίου 2021 
με το 50% της δυναμικότητάς τους, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικό self-test και την 
καθολική υποχρεωτική χρήση μάσκας με παράλληλη υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για 
διευκόλυνση ενδεχόμενης ιχνηλάτησης. Σύσταση για την εγκατάσταση φίλτρων HEPA.  

• Λειτουργία των εμποροπανηγύρεων με το πρωτόκολλο λειτουργίας των λαϊκών. Εξαιρείται ο περιορισμός 
της ελάχιστης απόστασης ενός (1) μέτρου μεταξύ των πάγκων πώλησης όταν αυτοί είναι μέρος συνεχούς 
κατασκευής στην οποία οι πάγκοι των πωλητών διαχωρίζονται μεταξύ τους με ελαφρά χωρίσματα.  

• Για την έναρξη των πανηγυριών πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:  

– Να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ημερομηνία που το ποσοστό του πληθυσμού της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας, που έχει εμβολιασθεί με μία δόση είναι >50%  
– Σύσταση προς τους συμμετέχοντες για διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων πριν την συμμετοχή τους στην 
πανήγυρη (PCR 72 ωρών ή RAT 48 ωρών ή self-test 24 ωρών)  
– Εφαρμογή των μέτρων Δημόσιας Υγείας (τήρηση αποστάσεων, αντισηπτικά σε τραπέζια κλπ) με ευθύνη της 
οικείας Δημοτικής Αρχής.  

Η εισήγηση των μελών της Επιτροπής θα επαναξιολογείται σύμφωνα και με την πρόοδο του εμβολιαστικού 
προγράμματος και τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα προκύπτουν μετά την διεξαγωγή των συγκεκριμένων 
εκδηλώσεων. 

Απλούστευση Διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ  

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: 
Καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ 68 διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ που κρίθηκαν παρωχημένες ή παρέχο-
νται μόνο ηλεκτρονικά. Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, τα Υπουργεία 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχώρησαν σε συγκρότηση κοινής ο-
μάδας εργασίας για την αξιολόγηση και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών των φορέων του 
δεύτερου, με στόχο τη διοικητική αποκάθαρση παρωχημένων διαδικασιών που υπήρχαν στις βάσεις δεδο-
μένων του Κράτους και μπέρδευαν τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα 
Εργασίας έχει ξεκινήσει με την επαναξιολόγηση 272 διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να προωθηθεί η 
ουσιαστική διοικητική ενοποίηση του Φορέα και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις. Η Ομάδα εργάζεται σε τρεις (3) άξονες:  

 την αποκάθαρση παρωχημένων διαδικασιών που δεν έχουν πλέον νόημα ύπαρξης, είτε μέσω συγ-
χώνευσης τους είτε μέσω κατάργησης τους από τα συστήματα του Δημοσίου  

 τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την ένταξη τους στα Κέ-
ντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπου αυτό είναι εφικτό  

 την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσα από την 
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) αλλά και την επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) . 

Στο παραπάνω πλαίσιο, με Εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Α-
πλούστευσης Διαδικασιών και συντονιστής της Ομάδας Εργασίας Λεωνίδας Χριστόπουλος προς όλα τα ΚΕΠ 
της χώρας, εξήντα οκτώ (68) διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ, που κρίθηκαν παρωχημένες ή που παρέχονται πλέον 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά, καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ, ενώ 11 από αυτές έχουν ήδη αντικα-
τασταθεί από μια Ενιαία Διαδικασία για τα Έξοδα Κηδείας, μέσω του gov.gr και των ΚΕΠ, με κοινή απόφαση 
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του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του Υφυπουργού Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Γιώργου Γεωργαντά. 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα επιδότησης 1.000 νέων 
θέσεων εργασίας 

Την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00, θα ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 
την πρόσληψη 1.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Σκοπός του 
προγράμματος είναι η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και δικαιούχοι είναι 
όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

 

Το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες (+12 μήνες για τους ανέργους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση) 
και η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως 
τα 750 ευρώ. Στην επιδότηση συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόμα-
τος αδείας. 

Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που βρίσκονται σε μειονεκτική 
και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.  

Άνεργοι που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση είναι: 

 ηλικίας 18-24 ετών ή άνω των 50 ετών ή  

 εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για 6 μήνες και άνω ή 

 απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δεν ολοκλήρωσαν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν 
παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση,  ή 

 ζουν μόνοι τους, έχοντας την φροντίδα ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων μελών. 

Άνεργοι που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση είναι: 

 εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για 24 μήνες και άνω ή 

 είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για 12 μήνες και άνω και ανήκουν σε μία από τις κατηγο-
ρίες των ατόμων σε μειονεκτική θέση. 

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλουν ηλεκτρονικά τις κενές θέσεις, 
προσδιορίζοντας την ειδικότητα και το επιθυμητό εκπαιδευτικό επίπεδο. Στη συνέχεια, οι εργασιακοί σύμ-
βουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στην επιχείρηση τους κατάλληλους υποψηφίους, σύμφωνα με τα απαιτού-
μενα προσόντα της κενής θέσης, και κατόπιν η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβά-
νει τον άνεργο.  

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει κα-
θαρή αύξηση του αριθμού του προσωπικού της επιχείρησης, σε σχέση με το μέσο όρο των προηγούμενων 
12 μηνών και η επιχείρηση να μην έχει λάβει ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση 
που να υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ ετησίως. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 11,7 εκ. ευρώ και θα καλυφθεί από τους πό-
ρους του ΟΑΕΔ. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: 
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata 

Ξεκίνησε η υποβολή προγραμμάτων σύγχρονης εξ αποστάσεως (e-learning) 
επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2021 

 

Από την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, ξεκίνησε η υποβολή προγραμμάτων σύγχρονης εξ αποστάσεως (e-learning) 
επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική 
Κατάρτιση) 0,06 έτους 2021, για μεγάλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με την απόφαση 1958/32/2021 του ΔΣ του 
ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 1974/Β/14-05-2021). Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται έως και την 20/12/2021. 

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα, όπως ο-
ρίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, εφόσον (σε συνεργασία ή όχι με εκπαιδευτικό φορέα) 
έχουν στη διάθεσή τους υποδομές υλοποίησης ανάλογων προγραμμάτων κατάρτισης. Τα προγράμματα αυτά 
υποβάλλονται το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξή τους. 

Προϋπόθεση ένταξης αποτελεί η καταβολή στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,06% για το έτος 2021. Οι 
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να καταρτιστούν εάν είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ και υπάγονται έστω και σε 
ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης και το περιεχόμενό τους, 
πρέπει να είναι σε σχέση με το αντικείμενο της απασχόλησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις και να α-
φορά σε βασικές ή επαγγελματικές δεξιότητες. 

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες πρέπει να εργάζονται στη συγκεκριμένη επιχείρηση, ενώ 
οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι 
επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν. Οι όροι και προϋποθέσεις ελέγχονται μέσω της διασύνδεσης με το σύ-
στημα ΕΡΓΑΝΗ. 

 

Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης, γίνεται αποκλει-
στικά μέσω της ιστοσελίδας του ΛΑΕΚ laek.oaed.gr 

Σημειώνεται ότι τα δια ζώσης προγράμματα θα ξεκινήσουν μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων κατά 
της πανδημίας και την επανέναρξη των δια ζώσης εκπαιδεύσεων των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρ-
τισης. 

Τα ενεργά προγράμματα του ΟΑΕΔ 

 

Ιουν 18, 2021 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ατόμων, που βρίσκονται σε μειο-

νεκτική θέση και σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση 

 

 
Απρ 28, 2021 

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 
Μαρ 09, 2021 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata
http://www.laek.oaed.gr/
https://www.oaed.gr/proghramma-epikhorighisis-epikheiriseon-ghia-tin-proslipsi-1000-atomon-poy-vriskontai-se-meionektiki-thesi-kai-se-idiaitera-meionektiki-thesi
https://www.oaed.gr/proghramma-epikhorighisis-epikheiriseon-ghia-tin-proslipsi-1000-atomon-poy-vriskontai-se-meionektiki-thesi-kai-se-idiaitera-meionektiki-thesi
https://www.oaed.gr/programma-deuteres-epicheirematikes-eukairias-5-000-anergon-proen-autoapascholoumenon-me-stocho-ten-epanentaxe-tous-sten-agora-ergasias
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Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) 

 
Οκτ 19, 2020 

Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλά-

δας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 
Σεπ 16, 2020 

Πρόγραμμα 9.200 δικαιούχων "Επιταγής Επανένταξης στην αγορά εργασίας" 

 
Ιουλ 14, 2020 

Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών 

Οι δράσεις του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών 

 

Συμμετοχή του ΕΕΔΕΓΕ στη Διαβούλευση για το εργασιακό νομοσχέ-

διο  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Το ΕΕΔΕΓΕ συμμετείχε ενεργά στη διαβούλευση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Με τη διοργάνωση τηλε-
διάσκεψης τη Δευτέρα 24 Μαΐου με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ Κωστή Χατζηδάκη, 
την Υφυπουργό, Αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια κα Μαρία Συρεγγέλα και την Γ.Γ. 
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων κα Ιωάννα, το ΕΕΔΕΓΕ έδωσε την ευ-
καιρία να ακουστούν οι φωνές των γυναικών επιχειρηματιών και επαγγελματιών από όλη την Ελλάδα. Στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, καταθέσαμε προτάσεις και παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου που 
δεν εξαντλούνται μόνο στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αλλά έχουν σκοπό και την ενίσχυση της ισό-
τητας των φύλων γενικά στην αγορά εργασίας. Είναι ένας από τους πολύ λίγους φορείς συνολικά που συ-
νομίλησε προσωπικά με τον Υπουργό Εργασίας, για να του εκθέσει τις απόψεις του. 
Η παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας στην τηλεδιάσκεψη για το κρίσιμο θέμα του εργασιακού 
νομοσχεδίου καταδεικνύει το ειδικό βάρος του ΕΕΔΕΓΕ στο δημόσιο διάλογο για τα θέματα που απασχο-
λούν την Ελληνίδα επιχειρηματία, αλλά και το χώρο της επιχειρηματικότητας και της ισότητας στην εργασία. 
Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να αποτελούμε τη φωνή όλων των γυναικών που καθημερινά επιχει-
ρούν, εργάζονται και παράγουν. 

 

Τηλεδιάσκεψη για τις γονικές άδειες 

 

Στην τηλεδιάσκεψη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις γονικές άδειες συμμετείχε 
η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ κα Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου. Η τηλεδιάσκεψη έγινε στο πλαίσιο της διαβού-
λευσης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. 

Η κα Κουνενάκη - Εφραίμογλου τόνισε ότι το νομοσχέδιο εκσυγχρονίζει το πλαίσιο των γονικών αδειών, εν-
σωματώνοντας στο ελληνικό δίκαιο την Κοινοτική Οδηγία 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, κάτι απαραίτητο ειδικά για 
τις εργαζόμενες γυναίκες και κατέθεσε προτάσεις για επέκταση και ενίσχυση τόσο των γονικών αδειών, όσο 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.oaed.gr/programma-epichoregeses-epicheireseon-kai-ergodoton-gia-ten-apascholese-2-000-anergon-atomon-me-anaperies-amea-apexartemenon-apo-exartesiogones-ousi-1
https://www.oaed.gr/programma-proergasias-gia-3-000-anergous-neous-elikias-18-30-stis-periphereies-stereas-elladas-boreiou-aigaiou-thessalias-kai-anatolikes-makedonias-ka
https://www.oaed.gr/programma-proergasias-gia-3-000-anergous-neous-elikias-18-30-stis-periphereies-stereas-elladas-boreiou-aigaiou-thessalias-kai-anatolikes-makedonias-ka
https://www.oaed.gr/programma-9-200-dikaiouchon-epitages-epanentaxes-sten-agora-ergasias
https://www.oaed.gr/programma-epichoregeses-epicheireseon-phoreon-kai-organismon-tou-demosiou-tomea-kai-epicheireseon-demon-kai-periphereion-gia-ten-apascholese-10-000-ma
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και του Δικαιώματος στην Αποσύνδεση. Η ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής και οι ίσες ευκαι-
ρίες στον επαγγελματικό χώρο, δεν είναι απλά ζήτημα ισότητας των φύλων, αλλά ζήτημα οικονομικής ανά-
πτυξης και χρήσης των ταλέντων και των ικανοτήτων όλου του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού. Οι νέες, 
ενισχυμένες διατάξεις για τις γονικές άδειες είναι ένα μέσο στήριξης των νέων γονέων από την Πολιτεία και 
φυσικά είναι μια έμμεση αντιμετώπιση του πολύ σοβαρού φαινομένου της υπογεννητικότητας 

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). 

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). 

Ανακοινώσεις Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ   

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://services.businessportal.gr/
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Οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.), οι ατομικές επιχειρήσεις και οι λοιποί υπόχρεοι (Κοινοπραξίες κλπ) 
πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών δεν έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ του αποδεικτικού υπο-
βολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2020 και μετά (Ν.4635/2019).  

Η υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ισχύει 
για τις ανωτέρω επιχειρήσεις μόνο για τα Φορολογικά Έτη 2014 έως και 2019.  

Παρακαλούμε για τις δικές σας έγκαιρες ενέργειες για την καταχώριση του/των αποδεικτικού/ών υποβολής 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησής σας Φορολογικών Ετών 2014 έως 2019, που δεν έχουν 
υποβληθεί έως σήμερα στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αρ.πρωτ. 79752/30.12.2014 Υπουργικής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ, τ.Β, 3623/31.12.2014).  

Η καταχώριση του στοιχείου αυτού γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με 
ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή  

α. του τέλους καταχώρισης και  

β. του τέλους τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. (αν το οφείλει η επιχείρηση)  

ΕΠΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4541/2018 υπάρχει μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι ΕΠΕ αό-
ριστης διάρκειας θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 31/12/2021 να προβούν σε τροποποίηση του καταστατικού 
και να ορίσουν συγκεκριμένο χρόνο διάρκειας της εταιρείας τους.  

Οι εταιρείες που δεν θα ανταποκριθούν στα προαναφερθέντα θα τεθούν από τις ΥΓΕΜΗ αυτοδίκαια σε κα-
θεστώς λύσης και εκκαθάρισης (Έγγραφο Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & ΓΕΜΗ, με αρ.πρωτ. 
62833/12.06.2018 και θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση του Ν.3190/1955 περί εταιρειών πε-
ριορισμένης ευθύνης»).  

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.  

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας 
στο τηλέφωνο 2510 222212 (εσωτ. 1) και στο E-mail:info@chamberofkavala.gr  

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

Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από Α.Ε., 
Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΠΕ,. ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ., 
έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, 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/
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Διεθνή 

Διαδικτυακός οδηγός για Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον τουρισμό 

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής 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 δημοσιονο-
μικό 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. 

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 επιλεξι-
μότητα, το θέμα του προγράμματος, και το είδος της υποστήριξης. 

-Βήμα 2: Εξοικείωση με την συμπλήρωση των ειδικών εντύπων (online).  Με τη βοήθεια του σχετικού πακέτου 
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 σύν-
δεση, κ.λπ.). 

-Βήμα 3: Ανεύρεση εταίρων όπου είναι χρήσιμο ή απαιτείται 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Τον διαδικτυακό οδηγό και όλες τις σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρίσκετε στη σε-
λίδα: https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en. 

Νέο σύστημα φορολογίας επιχειρήσεων στην Ε.Ε.  

Στις 18 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωσή της έθεσε τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός συστή-
ματος φορολόγησης για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και ευελπιστεί ότι θα συμβάλει στην οικοδόμηση μιας 
πιο δίκαιης και βιώσιμης κοινωνίας. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση 
των παραγωγικών επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας στην ενιαία αγορά της Ένωσης, στην ενίσχυση 
της βιώσιμης ανάπτυξης με επιπλέον θέσεις απασχόλησης, στην καλύτερη διασφάλιση των εθνικών εσόδων, 
καθώς και στη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος ενός 
ευρύτερου προγράμματος φορολογικής μεταρρύθμισης της Ε.Ε. και είναι το προοίμιο του νέου πλαισίου για 
τη φορολογία των επιχειρήσεων που η Επιτροπή καλείται να παρουσιάσει μέχρι το 2023. Περισσότερες πλη-
ροφορίες: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/default/files/communication_on_business_taxation_for_the_2
1st_century.pdf . (ΠΗΓΗ: REGIOEUROPA Newsletter: Μάιος).  

Εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία  

Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2021-27), η Ε.Ε. θα διαθέσει, μέσω του «Ορίζων Ευρώπη», 95,5 
δις. ευρώ σε δράσεις που θα αποβλέπουν στην επιβράβευση της επιστημονικής αριστείας και στη μεταρρύθ-
μιση και βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας. Βασική αποστολή του νέου προ-
γράμματος είναι η καλύτερη σύνδεση της Έρευνας και Καινοτομίας με τις ανάγκες της κοινωνίας και των 
πολιτών. Για το σκοπό αυτό, θα δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της 
πανδημίας COVID-19, στην προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της ψηφιακής μετάβασης, στη βελτίωση 
της ποιότητας του εδάφους, των τροφίμων και των υδάτινων πόρων, στην ενίσχυση των Μ.Μ.Ε., καθώς και 
σε καινοτόμες δράσεις στον τομέα της υγείας. Είναι αξιοσημείωτο ότι το νέο πρόγραμμα θα είναι ενισχυμένο 
κατά 18,5 δις. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και ότι για πρώτη φορά προβλέ-
πεται και ειδικός προϋπολογισμός για τον πολιτιστικό και το δημιουργικό κλάδο. Περισσότερες πληροφορίες: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0435&from=E (ΠΗΓΗ: 
REGIOEUROPA Newsletter: Μάιος).  

Διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Erasmus+»  

Στις 18 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο πρόγραμμα «Erasmus+», εξασφαλίζοντας 28,4 δις. 
ευρώ έναντι 14,7 δις. ευρώ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2014-20). Το «Erasmus», που οι 
πολίτες εκτιμούν ως το πιο επιτυχημένο από τα προγράμματα της Ε.Ε. για τις μελλοντικές γενιές, αποβλέπει 
στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη μάθηση και στην ενίσχυση της κινητικότητα, στην προώθηση της και-
νοτομίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του αθλητισμού, καθώς και στην προαγωγή της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το νέο «Erasmus+» θα παρέχει περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής σε ευάλωτες 
κατηγορίες, όπως οι μετανάστες και τα άτομα που ζουν με αναπηρίες, σε συνθήκες φτώχειας ή σε απομα-
κρυσμένες περιοχές. Περισσότερες πληροφορίες: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/03
67/COM_COM(2018)0367_EL.pdf  . (ΠΗΓΗ: REGIOEUROPA Newsletter: Μάιος).  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του «LIFE»  

Το πρόγραμμα «LIFE» αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον και στοχεύει στην 
εφαρμογή της Ενωσιακής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Κατά την τρέχουσα προγραμματική πε-
ρίοδο (2021-27), το «LIFE» θα διαθέσει 5,4 δις. ευρώ, έναντι 3,46 δις. ευρώ της προηγούμενης προγραμματι-
κής περιόδου (2014-20), σε δράσεις που θα αφορούν στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, 
στην αποδοτικότητα των πόρων, στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της ποιότητας ζωής, στο με-
τριασμό της κλιματικής αλλαγής, στη μετάβαση προς καθαρές πηγές ενέργειας, στην ανάπτυξη βιώσιμων 
περιβαλλοντικών πολιτικών, στην εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων διακυβέρνησης, καθώς και σε 
ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι επι-
λέξιμες προς χρηματοδότηση και μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή. Περισσότερες πληροφορίες: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0385&from=EN  . (ΠΗΓΗ: REGIOEUROPA Newsletter: Μάιος).  

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στην κλιματικά ουδέτερη ευρωπαϊκή οικονομία  

Στις 19 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Με-
τάβασης (Τ.Δ.Μ.), που στοχεύει στη στήριξη των περιφερειών , των κλάδων και των εργαζομένων που ανα-
μένεται να αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τη μετάβαση προς μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Το Τ.Δ.Μ. θα 
διαθέσει 17,5 δις. ευρώ σε δράσεις για τη διευκόλυνση ένταξης των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, κα-
θώς και σε ενέργειες στήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων, των πανε-
πιστημίων και των δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων. Οι πόροι θα κατανεμηθούν αφενός στις περιοχές που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση και αφετέρου ως επιβράβευση των κρατών μελών 
που θα πετύχουν ταχύτερα τους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Περισσότερες 
πληροφορίες: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0219_EL.pdf . (ΠΗΓΗ: 
REGIOEUROPA Newsletter: Μάιος). 

Ενημερώσεις για ξένες αγορές 

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

Υλικό πληροφόρησης για επενδύσεις στο Μαυροβούνιο  

Η Πρεσβεία του Μαυροβουνίου στην Αθήνα απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ενημε-
ρωτικό φυλλάδιο για επενδύσεις στην επιχειρηματική ζώνη της πρωτεύουσας του Μαυροβουνίου Ποντγκό-
ριτσα . Δείτε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο. Η Πρεσβεία του Μαυροβουνίου στην Αθήνα είναι στη διάθεσή 
σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση: Τηλ: +30 210 724 1212, fax: +30 210 724 10 76, email: 
greece@mfa.gov.me, https://www.facebook.com/embassyofmontenegroinathens/ .  

ΒΕΛΓΙΟ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε έγ-
γραφα με θέμα:  

- «Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βέλγιο - Μαίος 2021».  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0219_EL.pdf
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- «Πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται 
νομικά κατά της Γερμανίας»  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στις Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/ ) e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr  

ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε ετή-
σια έκθεση 2020 του Γραφείου για την Οικονομία της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης και την ανάπτυξη των εμπορικών 
και οικονομικών σχέσεων Ελλάδας – Βοσνίας – Ερζεγοβίνης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο (http://agora.mfa.gr/), e-mail: 
ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733 560551  

ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

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

- «Eπιχειρηματικές εξελίξεις στην Γερμανία – Συμβιβασμός 288 εκατ. ευρώ της Volkswagen για το dieselgate».  
-«Πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται 
νομικά κατά της Γερμανίας»  
- «Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών – Αντίθετο στη κρατική παρέμβαση στις αλυσίδες εφοδιασμού και στη 
γενική επιστροφή της παραγωγής στη Γερμανία»  
- «Εξελίξεις της Γερμανικής Οικονομίας»  
- «Θέσπιση νέων κανόνων συμπεριφοράς για τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων στην Γερμανία – 
lobbies»  
- «Ενωση Διεθνών Εμπορικών και Βιομηχανικών Εκθέσεων στη Γερμανία – Τελευταίες εξελίξεις»  

Η Ένωση Διεθνών Εμπορικών και Βιομηχανικών Εκθέσεων Γερμανίας (Association of the German Trade Fair 
Industry – AUMA www.auma.de) ενημέρωσε το Γραφείο μας για τις τελευταίες εξελίξεις, αναφορικά με την 
πραγματοποίηση των Διεθνών Εμπορικών και Βιομηχανικών Εκθέσεων στη Γερμανία. Πιο αναλυτικά στην 
ενημερωτική εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:  

1. Οι διεθνείς εμπορικές και βιομηχανικές εκθέσεις θα πραγματοποιούνται πλέον σε όλα τα Ομόσπονδα Κρα-
τίδια κανονικά και όχι σε ψηφιακή μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να 
αντλήσει περισσότερες πληροφορίες και στο διαδίκτυο  

2. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί σταδιακά αίρονται καθώς οι περισσότερες των χωρών δεν υπάγονται στο κα-
τάλογο περιοχών και χωρών υψηλού ρίσκου (www.auma.de/en/exhibit/legal-matters/entry-requirements).  

3. Σε ποσοστό 50% ο πληθυσμός της Γερμανίας έχει εμβολιασθεί με τη πρώτη τουλάχιστον δόση. Σε ημερήσια 
βάση εμβολιάζονται περί τα 800.000 άτομα. Σταδιακή επίσης μείωση καταγράφει και ο αριθμός των νέων 
κρουσμάτων. Πιο συγκεκριμένα μόνο την τελευταία εβδομάδα έχουν διαπιστωθεί μόλις 15 νέα κρούσματα 
ανά 100.000 κατοίκους.  

4. Η ΄Ενωση Διεθνών Εμπορικών και Βιομηχανικών Εκθέσεων είναι πολύ καλά προετοιμασμένη, κατά την 
εφετινή θερινή περίοδο, για ένα νέο ελπιδοφόρο ξεκίνημα. Η μέχρι σήμερα εμπειρία από την πραγματοποί-

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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ηση διεθνών εμπορικών και βιομηχανικών εκθέσεων, σε ψηφιακή μορφή, καθώς και όλα τα απαραίτητα μέ-
τρα που έχουν ληφθεί για επιστροφή στην κανονικότητα και στο χώρο των διεθνών εκθέσεων, καταδεικνύουν 
την ετοιμότητα και έγκαιρη προετοιμασία πραγματοποίησης των εκθέσεων με φυσική παρουσία  

Τέλος, παραθέτουμε τα πλήρη στοιχεία της Ενώσεως Διεθνών Εμπορικών και Βιομηχανικών Εκθέσεων στη 
Γερμανία, για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου:  

Association of the German Trade Fair Industry (AUMA), Littenstraße 9, 101 79 Berlin, Τηλ: 0049 30 24000 – 
110, Κινητό: 0049 173 8921323, www.auma.de, Attn: Mrs Silvia Bauermeister  

E-Mail: s.bauermeister@auma.de, E-Mail: j.holtmeier@auma.de, E-Mail: s.vonbonin@auma.de  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr, τηλ: 
0049.30.236099.0  

ΙΣΠΑΝΙΑ  

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

- «Τα επίπεδα των θέσεων εργασίας στην Ισπανία για τον Μάιο 2021»  
- «Η ανάκαμψη της χημικής βιομηχανίας στην Ισπανία και το ρεκόρ εξαγωγών της»  
- «Έρευνα αγοράς για τον κλάδο της τεχνολογίας στην Ισπανία»  
- «Ένα στα τέσσερα καταστήματα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έκλεισε το 2020»  
- «Η επιστροφή του τουρισμού στον κλάδο της κρουαζιέρας στην Ισπανία»  

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 Μάιο 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  

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  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
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Ζητήσεις 
1) Ζήτηση Συνεργασίας από την Βομβάη. Η εταιρεία Aaryan Metal And Tubes με έδρα στη Βομβάη, με α-

ντικείμενο την κατασκευή και εμπορία προϊόντων σωλήνων και σωληνώσεων για τις βιομηχανίες πετρε-
λαίου, φυσικού αερίου, πετροχημικών και πυρηνικών, εξαρτημάτων συγκόλλησης, σφυρηλατημένων ε-
ξαρτημάτων, εξαρτημάτων συμπίεσης, φλαντζών και στροφών Long Radius, στρογγυλών ράβδων, πλα-
κών, γωνίας, καναλιών κ.λπ. Επίσης, ασχολείται με όργανα μέτρησης. Με σχετικό της έγγραφο προς το 
ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Δείτε εδώ μια λίστα με τα Προϊ-
όντα καθώς και με τις Υπηρεσίες τους. ΕΔΩ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εται-
ρεία. E-Mail : aaryanmetal79@gmail.com aaryan.mahajan@yahoo.com Τηλ: +91 9619495768 / +91 
9082005408 .  

2) Πρόσκληση για συνεργασία από το Σύνδεσμο Παραγωγών Αξεσουάρ Υφασμάτων της Τουρκίας: Ο Σύν-
δεσμος Παραγωγών Αξεσουάρ Υφασμάτων της Τουρκίας- KYSD που εκπροσωπεί Τούρκους Παραγωγούς 
Αξεσουάρ Υφασμάτων με επιστολή του απευθύνει πρόσκληση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ένδυσης 
για συνεργασία. Βρείτε εδώ την πρόσκληση. Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω σύνδεσμο μπο-
ρείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα: www.kysd.org.tr ,Email: kysd@kysd.org.tr.  

3) Ζήτηση Συνεργασίας από την Ινδία. Η κα. Rishi Kothari ιδιοκτήτης της Rishi Corporation προμηθεύει όλα 
τα υλικά και αξεσουάρ τσαντών όπως φερμουάρ, βαμβακερό ύφασμα, βαμβακερά-πολυέστερ σχοινιά, 
ελαστικές κορδέλες στους κατασκευαστές και εξαγωγείς τσαντών από γιούτα και δέρμα της Καλκούτα, 
στη Δυτική Βεγγάλη, Ινδία τα τελευταία 8 χρόνια. Με σχετικό της έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το 
ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Ορισμένοι κωδικοί HSN των προαναφερθέντων 
προϊόντων είναι 9607, 58063920, 58063990, 58062000, 5208. Για περισσότερες πληροφορίες επισκε-
φτείτε την ιστοσελίδα http://www.rishicorpindia.com Τηλ.: +91 9836707525 (Διεύθυνση 6 Bysack Street, 
3ος όροφος).  

4) Ζήτηση νωπών φρούτων και λαχανικών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Εμιρατινή εταιρεία SUN 
FLORITECH INTERNATIONAL LLC-CHOMAL (Central Fruit&Vegetable Market, Al Aweer, Πόλη/Τ.Κ: DUBAI 
/ 0000, Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, Τηλέφωνο: +97143202071, 
Ηλ.Ταχυδρομείο: chomal@yahoo.com) ενδιαφέρεται για εισαγωγή νωπών φρούτων και λαχανικών από 
την Ελλάδα. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
chomal@yahoo.com . (ΠΗΓΗ: AGORA Newsletter - 31/5/2021, agora_help@mfa.gr .) 
 

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 
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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 

 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 
 

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 
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Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 
 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

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

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)  

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
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35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημι-
κών ουσιών (Classification & Labelling Platform)  
36. EU Business in Japan  
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP)  
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδι-
κασία δημόσιων συμβάσεων  
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επί-
σημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις  
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 Πληρο-
φόρηση 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.taxheaven.gr/
http://www.eody.gov.gr/
http://www.echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/cl-inventory/cl-platform
http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do?selectedLanguage=el
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.kcci.gr/

