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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@chamberofkavala.gr

Newsletter No 011
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021
Ενημέρωση για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Καβάλας
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και την ισχύουσα νομοθεσία, η εξυπηρέτηση κοινού στο Επιμελητήριο γίνεται αυστηρά μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και, κατόπιν συνεννόησης, να αποστείλουν με e-mail τα απαραίτητα έγγραφα για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των μελών μας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
e-mail : info@chamberofkavala.gr
Τηλ. : 2510 222212
Fax: 2510 835946
Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση .
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
*Η απόφαση ισχύει μέχρι την άρση των μέτρων
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Δραστηριότητες Διοίκησης
Συμμετοχή εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Καβάλας στην Γενική Συνέλευση της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε
στις 26 και 27 Νοεμβρίου στην Αθήνα,
στο ξενοδοχείο Hilton, η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, με προεδρία του κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου. Την Γενική
Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία
τους μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Αναπλυρωτής Υπουργός
κ. Νικόλαος Παπαθανάσης, ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
κ. Αλέξης Τσίπρας, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος
Πιερρακάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κ. Μιχάλης Κατρίνης και
ο δήμαρχος Αθηνών κ. Κώστας Μπακογιάννης. Τοποθέτηση έκανε επίσης η κα. Ντόρα Μπακογιάννη.
Το Επιμελητήριο Καβάλας εκπροσώπισαν ο πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας, ο Β’ αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης
Αγγελίδης και ο κ. Ιωάννης Παναγιωτίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου στην εναρκτήρια ομιλία του επεσήμανε την δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι
επιχειρήσεις της χώρας λόγω τόσο της πανδημίας όσο και των αυξήσεων στις τιμές και τις πληθοριστικές
πιέσεις που υπάρχουν στην ενέργεια και στο πετρέλαιο. Παρακάτω παραθέτονται τα βασικότερα σημεία της
ομιλίας του σχετικά με την αναγκαιότητα
στήριξης των επιχειρήσεων και τον προτάσεων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων:
«[….] Μέσα σε αυτό το περιβάλλον είναι απαραίτητο να διατηρηθούν υφιστάμενες
και να υπάρξουν νέες παρεμβάσεις στήριξης. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να
διατηρήσει ένα επαρκές δίχτυ προστασίας
για τις επιχειρήσεις και ειδικά για τις πιο
ευάλωτες.Ένα άκρως απαραίτητο μέτρο,
που έχουμε ζητήσει ήδη, είναι η μετάθεση
της έναρξης αποπληρωμής της ενίσχυσης
που έλαβαν οι επιχειρήσεις, μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής.Αναμένουμε το
αίτημα αυτό να γίνει δεκτό, προκειμένου να δώσει μια ανάσα στην αγορά.
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Επίσης, ζητάμε την οριζόντια εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, ώστε
να μη δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, σε βάρος των μικρότερων επιχειρήσεων.
Και βεβαίως θεωρούμε αυτονόητο ότι
θα πρέπει να συνεχιστούν και να ενταθούν οι προσπάθειες, προκειμένου να
αυξηθούν οι εμβολιασμοί.
Όσον αφορά τώρα την αντιμετώπιση
των πληθωριστικών πιέσεων:
Είναι σαφώς θετικά τα νέα μέτρα που
ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση,
για την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών – και για πρώτη φορά και των ενεργοβόρων επιχειρήσεων –
από την ενεργειακή κρίση.
Η αυξημένη επιδότηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η πεντάμηνη αναστολή της πληρωμής ρυθμιζόμενων χρεώσεων για τη βιομηχανία που τροφοδοτείται από τη μέση τάση, θα συγκρατήσουν σε
κάποιο βαθμό τις επιπτώσεις της ανόδου των τιμών της ενέργειας.
Ωστόσο, το κύμα της ακρίβειας απλώνεται πλέον σε όλο το μήκος της αλυσίδας: από την ενέργεια και τις
πρώτες ύλες, μέχρι τις μεταφορές. Θεωρούμε απαραίτητο, λοιπόν, να υπάρξει ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων
προστασίας.
Ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση.
Αυτές περιλαμβάνουν





τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα είδη πρώτης ανάγκης
τη μη επιβολή Ειδικού Φόρου κατανάλωσης στην αύξηση της τιμής της ενέργειας
την κατάργηση του ΕΦΚ στον καφέ
φοροελαφρύνσεις, όπως η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

[…]Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι να πετύχουμε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, για μια περίοδο μερικών ετών.
Το μεγάλο στοίχημα είναι η μετάβαση σε ένα
σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο. Είναι η κινητοποίηση του συνόλου των παραγωγικών δυνάμεων και των πλεονεκτημάτων της χώρας.
Είναι ο εκσυγχρονισμός και η ενδυνάμωση όλων των επιχειρήσεων. Ώστε να μπορέσουν να
αναπτυχθούν, στο σύγχρονο δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον.
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Ένα περιβάλλον που επιβάλλει την επιτάχυνση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς τους.
Αναγνωρίζουμε τη σημασία που έχει
στην προσπάθεια αυτή η επιχειρηματική μεγέθυνση.
Αναγνωρίζουμε ότι το επιχειρηματικό μέγεθος σχετίζεται άμεσα με την
πρόσβαση στην καινοτομία, με τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, με
την αναβάθμιση της παραγωγικότητας.
Και βεβαίως συμφωνούμε με την ενθάρρυνση των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, ακόμη και συγχωνεύσεων.
Όμως η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να γίνει βεβιασμένα και εκβιαστικά.
Δεν μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη να θεωρηθούν υπολειμματικό μέγεθος της οικονομίας οι μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις – που αποτελούν το 99,5% σχεδόν του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων.
Δεν μπορούμε, από τη μια στιγμή στην άλλη, να τους πούμε «είτε συγχωνεύεστε, είτε καταργείστε.»
Χρειάζονται κατάλληλες πολιτικές, για να μπορέσουν οι μικρές επιχειρήσεις να επιβιώσουν. Και στη συνέχεια
να επιδιώξουν τη μεγέθυνσή τους, μέσω και των συνεργασιών και συγχωνεύσεων.
Χρειάζεται να επιλύσουμε προβλήματα, όπως η άνιση πρόσβαση στη
χρηματοδότηση, και όχι να τα εντείνουμε με περισσότερους αποκλεισμούς.
Χρειάζεται ένα σχέδιο παραγωγικού
μετασχηματισμού, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα δομικά χαρακτηριστικά
της ελληνικής οικονομίας.
Ένα σχέδιο που θα διασφαλίζει μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Θα
προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη στις
Περιφέρειες της χώρας. Θα ευνοεί τη
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση, απαιτούνται συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, μέτρα και παρεμβάσεις.
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Ως Επιμελητηριακή Κοινότητα έχουμε
διατυπώσει συγκεκριμένες θέσεις και
προτάσεις και τις έχουμε γνωστοποιήσει τόσο στην κυβέρνηση, όσο και στα
κόμματα της αντιπολίτευσης.
Πάγιο αίτημά μας, είναι η αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος του
χρέους που συσσώρευσαν οι επιχειρήσεις, στη διάρκεια της πανδημίας. Παρά
τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως τώρα,
ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει και πάλι τεράστιες
δυσκολίες να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
Η λύση, την οποία έχουμε προτείνει είναι η διαγραφή μέρους των οφειλών που δημιουργήθηκαν την περίοδο
της πανδημίας. Λύση, η οποία πρέπει να διεκδικηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς τα ίδια προβλήματα
και τους ίδιους κινδύνους αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εναλλακτικά, θα
πρέπει να υπάρξει αύξηση του αριθμού των δόσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος 200.000
επιχειρήσεις να οδηγηθούν σε κλείσιμο.
Ζητάμε, επίσης, διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Ένα σημαντικό μέρος των
κονδυλίων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης θα κατευθυνθεί στις επιχειρήσεις μέσω των τραπεζών. Αν
συνεχιστεί το σημερινό καθεστώς του αποκλεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το αποτέλεσμα θα είναι
καταστροφικό και για τις ίδιες και για την οικονομία.
Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξουν ουσιαστικές εγγυήσεις από την Πολιτεία, όσον αφορά την πρόσβαση των επιχειρήσεων τουλάχιστον στις χρηματοδοτήσεις που αφορούν ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.
Ζητάμε, όμως, και από τις τράπεζες να προσαρμόσουν την προσέγγισή τους. Να σχεδιάσουν κατάλληλες λύσεις, με βάση τα μεγέθη και τις ανάγκες των μικρότερων επιχειρήσεων και τις προοπτικές κάθε κλάδου.
Ως προς τη στρατηγική αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης:







Θεωρούμε ότι πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις για την επέκταση της παραγωγής, σε όλους τους τομείς: από
τον πρωτογενή τομέα, τη βιομηχανία
και τη βιοτεχνία μέχρι τις υπηρεσίες.
Πρέπει να ενθαρρύνει τη δημιουργία
νέων επιχειρηματικών σχηματισμών,
για την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων.
Πρέπει να ενθαρρύνει την ψηφιοποίηση, ειδικά των μικρότερων επιχειρήσεων, με ειδικά κίνητρα και ενισχύσεις.
Πρέπει να υποστηρίζει την ενσωμάτωση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.
1. Με ενίσχυση των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη
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2.
Με στενότερη διασύνδεση ανάμεσα
σε επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα,
πανεπιστήμια, κράτος και επιχειρήσεις.
3.
Με τη δημιουργία περιφερειακών
συνεργατικών σχηματισμών, για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας και της
καινοτομίας στις επιχειρήσεις.
4.
Με μέτρα στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Με περισσότερα κεφάλαια και χρηματοδοτικά εργαλεία, για
νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις
που εφαρμόζουν καινοτόμες ιδέες.

Χρειάζεται, επίσης, σοβαρή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Στην ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων, ώστε να στηριχθεί
η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και για να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία δεν θα αφήσει ανθρώπους στο περιθώριο.
1. Σε αυτό το στόχο πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας: Πολιτεία, κοινωνικοί εταίροι και φορείς
της αγοράς.
2. Να αναβαθμίσουμε το σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, να δημιουργήσουμε σύγχρονα προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης.
3. Να προσπαθήσουμε να εντάξουμε νέα γνωστικά αντικείμενα και προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
[…]Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να συνεχιστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για ένα πιο φιλικό και προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον.





Με εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και απλοποίηση διαδικασιών, ειδικά σε θέματα αδειοδότησης επιχειρήσεων, καταχώρισης ιδιοκτησίας κ.ά.
Με τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης, για
την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Με περαιτέρω μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών.
Με μέτρα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης.

[…]Εμείς, ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, θα συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη
γραμμή αυτής της μάχης. Πιο ουσιαστικά και δυναμικά από ποτέ.
Συνεχίζουμε να εκπροσωπούμε τα μέλη μας σε
όλη την Ελλάδα. Να μεταφέρουμε τη φωνή και
τις αγωνίες τους. Να στηρίζουμε τη δραστηριότητά τους, με νέες υπηρεσίες και πρωτοβουλίες.
Συνεχίζουμε να διατυπώνουμε τεκμηριωμένες
προτάσεις, ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας. Να επιδιώκουμε το διάλογο και τη συνεργασία, με στόχο την εξεύρεση λύσεων.
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Τα Επιμελητήρια είναι εδώ και συνεχίζουν να εργάζονται, προκειμένου η επιχειρηματικότητα να μπορέσει να
αντέξει και να ανθίσει, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και να οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε μία νέα εποχή.»
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε έγκριση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 11.09.2021, η Έγκριση Προϋπολογισμού
της ΚΕΕ έτους 2022 και Ισολογισμών και εισήγηση σχετικά με την Επιμελητηριακή Νομοθεσία: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στα Επιμελητήρια.
Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης και
της πρόσκλησης για συμμετοχή στο πάνελ με προσκεκλημένο τον Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας,
έθεσε τα ακόλουθα ζητήματα προς συζήτηση:
1. Παρόλο που, επιτέλους, έγινε πράξη
και αποκαταστάθηκε εν μέρει η αδικία,
με τη ψήφιση του ν. 4706/2020 (άρθρο
87 A΄ 136 και άρθρο 26 Α’ 177), που είχε
συντελεστεί από την αδικαιολόγητη μη
καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης
μέσω του ΟΑΕΔ, για τα έτη 2010 - 2015,
του συνολικού κόστους μισθοδοσίας των θέσεων εργασίας με ποσοστό 4% και 12%, των επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ, μέσω συμψηφισμού των απαιτήσεών μας με αντίστοιχες υποχρεώσεις μας προς το Δημόσιο (φορολογικές – ασφαλιστικές υποχρεώσεις), δυστυχώς δεν έχουμε δει να υλοποιείται ο συμψηφισμός
αυτός, αν και έχουμε πάνω από 300 αιτήσεις που έχουν αξιολογηθεί από τα αρμόδια γραφεία του ΟΑΕΔ.
Επίσης η μη έγκαιρη εφαρμογή της απόφασης αυτής από την ΑΑΔΕ, δημιουργεί οφειλές και προσαυξήσεις
σε υγιείς επιχειρήσεις, που περιμένουν τον συμψηφισμό.
Πως προτίθεστε να κινηθείτε και να υλοποιήσετε την εφαρμογή του Νόμου, που ψηφίστηκε από την ελληνική
Βουλή, το συντομότερο δυνατόν.
2. Εξ ορθολογισμός προστίμων – Δυσανάλογα πρόστιμα για μικρές παραβάσεις – Αναλογικότητα.
Παράδειγμα
– Υποβολή εκπρόθεσμης μηδενικής φορολογικής δήλωσης (πρόστιμο 100€ πλέον προσαυξήσεων όταν υπολείπονται και προηγούμενα έτη),
- Περιβαλλοντικό Τέλος (τέλος πλαστικής σακούλας που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ακόμη και αν
το ποσό είναι πολύ μικρό π.χ. 30€, να επιβάλλεται πρόστιμο 250€ για επιχειρήσεις με απλογραφικό
σύστημα και 500€ για διπλογραφικό).
Σε αυτό το πλαίσιο είναι αδιανόητο να επιβάλλονται πρόστιμα πολλαπλάσια δυσανάλογα της παράβασης και για ήσσονος σημασίας διοικητικές παραβάσεις, οι οποίες μάλιστα δεν συνοδεύονται από
οποιαδήποτε μορφής προσπάθειας απόκρυψης εισοδημάτων, αλλά αποτελούν παραλείψεις ορθής
και εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης διοικητικών διαδικασιών
3. Δεν εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα οι οφειλές από άλλους φορείς (π.χ. πρόστιμα Δήμων),
με αποτέλεσμα να απαιτείται η προσέλευση του φορολογούμενου στην αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου
να ενημερωθεί και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
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Η θέση μας είναι και αυτές οι οφειλές να εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα και να δίνεται η
δυνατότητα πληρωμής ή ρύθμισης.
4. Η φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται έχει ισχύ ενός (1) μήνα, θεωρούμαι ότι οι συνθήκες το
επιτρέπουν να γίνει η διάρκεια τους τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
5. Η φορολογική ενημερότητα να αποστέλλεται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να μην χρειάζεται
η φυσική παρουσία για παραλαβή της, που πολλές φορές μπορεί να διαρκεί και 10 ημέρες.
6. Δυστυχώς πολλές φορές το σύστημα taxisnet, παρουσιάζει δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην
εφαρμογή του, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής. Πως σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση.
Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι κύριοι Βαγγέλης Γιακουμής (συντονιστής), Στέφανος Γεωργιάδης και Φώτης
Δαμούλος (Διοίκηση της ΚΕΕΕ), Βασίλης Κορκίδης και Θανάσης Κυρίτσης.
Στο δεύτερο πάνελ που πραγματοποιήθηκε, με προσκεκλημένο τον κ. Σωτήριο Αναγνωστόπουλο, Γενικό
Γραμματέα Εμπορίου και Καταναλωτή, συμμετείχαν οκ. Νίκος Υποφάντης (συντονιστής), εκ μέρους της Διοίκησης της ΚΕΕ οι κύριοι Παύλος Ραβάνης, Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, Ιωάννης Βουτσινάς, Μανώλης Αλιφιεράκης και οι κ.κ. Αναστάσιος Καπνοπώλης και Παναγιώτης Τσιχριτζής.
Παρουσιάστηκε επίσης το έργο «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και
των Επιμελητηρίων της χώρας για την υποστήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» από τον Διευθυντή
ΚΕΕ, κ. Βασίλειο Αποστολόπουλο.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι συνεδριακές εκδηλώσεις του ΕΟΑΕΝ στο Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά
Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 13/11/21 στο
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, οι τριήμερες εκδηλώσεις του Επετειακού Επιστημονικού Συνεδρίου του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) με θέμα:
«Η συμβολή της νησιωτικής οικονομίας τα
τελευταία 200 χρόνια. 1821-2021».
Στην επίσημη τελετή έναρξης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου
2021, παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης- ο οποίος κήρυξε και την έναρξη των
εργασιών του συνεδρίου-, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης, ο εκπρόσωπος του αρχηγού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, τέως αναπληρωτής Yπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός, η
τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής του ΚΙΝΑΛ Ελευθερία Φτακλάκη, ο γραμματέας παραγωγικών φορέων της
ΝΔ Άκης Μπάφας, η αντιπεριφερειάρχης Νήσων της Περιφέρειας Αττικής Βασιλική Μπόγρη, η αντιδήμαρχος
Πειραιά Κυριακή Μπουρδάκου , ο καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Ελλάδα
2021, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά Άγγελος Κότιος, ο πρόεδρος του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR) Joseph Borg, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, ο
πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Σπύρος Σπυρίδων, ο πρόεδρος
του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕ-
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ΠΑΕ) Πλάτωνας Μαρλαφέκας, ο διευθύνων σύμβουλος του Λιμένα Κέρκυρας
Σπυρίδων Ζερβόπουλος, πρόεδροι και
μέλη επιμελητηρίων μελών του ΕΟΑΕΝ,
καθηγητές και μέλη της επιστημονικής
και οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, εκπρόσωποι φορέων της αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων κλπ επίσημοι.
Το Επιμελητήριο Καβάλας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας και ο
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης
επιχειρήσεων κ. Ελευθέριος Κουκουτίνης.
Για την ιστορία του νησιού της Θάσου και
την συμβολή της στη διαμόρφωση του Ελληνικού Κράτους τοποθετήθηκε η κ. Γεωργία Χιόνη, δικηγόρος παρ’
αρείω πάγω.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι:












Νικόλαος Μιχαλίτσης, Επιστημονικός Σύμβουλος ΕΟΑΝ, Συντονιστής Επετειακών Δράσεων 2021
Ιωάννης Βουτσινάς, πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Βασίλειος Κορκίδης, πρόεδρος Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά,
Γεώργιος Καββαθάς, πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ
Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος ΚΕΕΕ
Joseph Borg, πρόεδρος INSULEUR
Άγγελος Κότιος, πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιά, πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου
Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας ως εκπρόσωπος της προέδρου της Επιτροπής Ελλάδα 2021, Γιάννας Αγγελοπούλου
Βασιλική Μπόγρη, αντιπεριφερειάρχης νήσων ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής
Κυριακή Μπουρδάκου, αντιδήμαρχος Πειραιά ως εκπρόσωπος του δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη
Ελευθερία Φτακλάκη, Τομεάρχης Νησιωτική Πολιτικής ΚΙΝΑΛ

Νεκτάριος Σαντορινιός, τ. αν. Υπουργός Ναυτιλίας, εκπρόσωπος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Μανώλης Κουτουλάκης, Γ.Γ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

Σωτήριος Σκιαδαρέσης, πρόεδρος ΕΟΑΕΝ

Νίκος Παπαθανάσης, αν. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Κατά τις διήμερες εργασίες του επιστημονικού συνεδρίου, που διήρκησαν περισσότερες από 14 ώρες
συνολικά, τοποθετήκαν στις 11 συνολικά θεματικές
ενότητες, περισσότεροι από 60 εισηγητές από τους
θεσμικούς φορείς της οικονομίας και επιχειρηματικότητας, από την επιστημονική
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κοινότητα, από την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση,
τους κοινωνικούς εταίρους και βεβαίως από τα 21 νησιωτικά Επιμελητήρια της χώρας.
Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου το βράδυ, παρετέθη το επίσημο δείπνο του συνεδρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος και ανέπτυξε στη σύντομη ομιλία του, τους άξονες της κυβερνητικής πολιτικής
για το νησιωτικό χώρο, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα
της ενίσχυσης των επιχειρήσεων και της νησιωτικής οικονομίας, τόσο για την τοπική όσο και για την εθνική πρόοδο και ανάπτυξη.
Στο επίσημο δείπνο παρακάθησαν επίσης, ο Γενικός
Γραμματέας Λιμένων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης, ο Α’ υπαρχηγός του Λ.Σ. Αντιναύαρχος Νικόλαος Ισάκογλου, ο Β’ υπαρχηγός Αντιναύαρχος
Γεώργιος Αλεξανδράκης, οι βουλευτές Πειραιά, Γιάννης
Μελάς, Νικόλαος Μανωλάκος και Νόνη Δούνια, ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, η αντιπεριφερειάρχης Νήσων της Περιφέρειας Αττικής Βασιλική Μπόγρη, η πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Χρυσή Βιτσιλάκη, οι πρόεδροι της ΚΕΕΕ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, οι πρόεδροι
και εκπρόσωποι των 21 νησιωτικών Επιμελητηρίων μελών του ΕΟΑΕΝ και άλλων Επιμελητηρίων μελών της
ΚΕΕΕ, οι χορηγοί και υποστηρικτές του συνεδρίου, οι εισηγητές και σύνεδροι του συνεδρίου, οι καθηγητές
από τα 12 πανεπιστήμια που εκπροσωπούνται στην επιστημονική επιτροπή, τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής κλπ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επιδόθηκαν
τιμητικές πλακέτες στην ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για
την πολυεπίπεδη υποστήριξη των δράσεων
του ΕΟΑΕΝ, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την παροχή της
επιστημονικής Αιγίδας τους, στους χορηγούς
και υποστηρικτές των επετειακών δράσεων
2021, στα μέλη της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής, αλλά και σε όλους τους εισηγητές του συνεδρίου. Η βραδιά έκλεισε με
μια ευχάριστη έκπληξη προς όλους τους προσκεκλημένους του δείπνου. Μια τσάντα με
νησιωτικά προϊόντα, προσφορά των Επιμελητηρίων μελών του ΕΟΑΕΝ.
Κλείνοντας τις εργασίες του επετειακού επιστημονικού συνεδρίου, τόσο ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής Άγγελος Κότιος, πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά, όσο και ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης, υπογράμμισαν πως η θεσμοθέτηση πλέον αυτού του συνεδρίου
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κάθε δύο χρόνια είναι αναγκαία μετά από την επιτυχία αυτού του πρώτου νησιωτικού συνεδρίου, το οποίο
απέδειξε – ξεπερνώντας ακόμη και τις προβλέψεις των διοργανωτών – ότι μόνο με τη συμπόρευση, συνεργασία και με κοινό άξονα δράσης όλων των εμπλεκομένων φορέων, θα επιτευχθεί το καλύτερο αναπτυξιακό
αποτέλεσμα για την οικονομία και το επιχειρείν των νησιών της χώρας, για όλους τους νησιώτες. Με σωστά
μελετημένες και εξειδικευμένες κατά περίπτωση προτάσεις και δράσεις που θα έχουν στο επίκεντρό τους τον
άνθρωπο, την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη.
Ακολούθησε η βράβευση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά για την πολύτιμη συμβολή του τόσο ως
προέδρου της επιστημονικής επιτροπής, όσο και για την πολυετή, συστηματική και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του ΕΟΑΕΝ και του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Το επιστημονικό συνέδριο του ΕΟΑΕΝ τελούσε υπό την Αιγίδα των:









Επιτροπή «Ελλάδα 2021»
Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
Περιφέρεια Αττικής
Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας
και υπό την Επιστημονική Αιγίδα των:
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Χορηγοί και Υποστηρικτές του συνεδρίου ήταν:









Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ)
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)
ΟΠΑΝ – Δήμου Πειραιά

Χορηγοί Επικοινωνίας του συνεδρίου:






Όμιλος Alter Ego (MEGA, ΒΗΜΑ, ΤΑ ΝΕΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, in.gr)
Ena Channel
Ένωση Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου Εξωτερικού
www.limnosreport.gr
ENERGEAN Α.Ε

Οι εργασίες του συνεδρίου αναμεταδόθηκαν ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΑΕΝ www.eoaen.com
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Παρουσίαση της μελέτης «Πλεύση στην Ανάπτυξη: Το παρόν και το μέλλον της
Κρουαζιέρας στην Καβάλα»
Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της μελέτης «Ανάλυση Αγοράς Κρουαζιέρας», στο Επιμελητήριο
Καβάλας, σε εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε
μαζί με τον ΟΛΚ και την Δημωφέλεια. Την παρουσίαση πραγματοποίηση ο κ. Ιωάννης Μπρας, από
την εταιρεία Five Senses, οποίος συνέταξε και την
εν λόγω μελέτη.
Σύμφωνα με την μελέτη, κυρίως παρουσιάστηκε η
προβολή και η διαφήμιση της Καβάλας, ως προορισμός κρουαζιέρας, καθώς εμφανίζει ιδιαίτερη
δυναμική σαν περιοχή, με πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Κύρια σημεία της παρουσίασης, ήταν η
ανάλυση τάσης της κρουαζιέρας στην περιοχή για
την περίοδο 2021-2023, SWOT analysis για τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία, απειλές-προοπτικές της περιοχής, οι αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι
της Καβάλας και στα γειτονικά λιμάνια, τα παγκόσμια ταξίδια κρουαζιέρας και οι υπάρχουσες εταιρείες που
επισκέπτονται το λιμάνι.
Το Επιμελητήριο Καβάλας, ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας και η Δημωφέλεια, ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας το προϊόν του προορισμού Καβάλα, που όταν προβάλλεται στις εταιρείες κρουαζιέρας προσλαμβάνεται με δυναμική και με θετική διάθεση.
Αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών είναι
πως το Λιμάνι της Καβάλας “Απόστολος Παύλος” πρόκειται να λειτουργήσει ως home port
λιμάνι για το έτος 2022, ενώ αναμένεται η άφιξη τουλάχιστον 31 κρουαζιεροπλοίων.
Παρόντες στην συνάντηση ήταν ο πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας, η διευθύνουσα σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας κα. Άννυ Θυσιάδου, ο
πρόεδρος της Δημωφέλεια κ. Παναγιώτης Αγγελίδης, ο δήμαρχος Καβάλας κ. Θόδωρος
Μουριάδης, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, μέλη της
διοίκησης του Επιμελητηρίου, τουριστικοί - ναυτικοί πράκτορες, μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλες επιχειρήσεις. Την εκδήλωση χαιρέτησε μέσω εκπροσώπου του και ο βουλευτής Καβάλας κ. Μακάριος Λαζαρίδης
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Έναρξη προγράμματος ενίσχυσης δημιουργικής βιομηχανίας Επιμελητηρίου Καβάλας «Kick iT»
Τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021, η νέα
δομή επιχειρηματικότητας και καινοτομίας του Επιμελητηρίου Καβάλας,
υποδέχθηκε τους ωφελούμενους του
πρώτου κύκλου επιμόρφωσης στο
πλαίσιο της δράσης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας και
Καινοτομίας στην πόλη της Καβάλας»,
στον χώρο της δομής που δημιουργήθηκε στην οδό Ομονοίας 117 στην Καβάλα με την ονομασία «Kick iT».
Ο εν λόγω χώρος παραχωρήθηκε από
τον Δήμο Καβάλας και λειτουργεί από
το Επιμελητήριο Καβάλας.
Στην πρώτη αυτή συνάντηση γνωριμίας – εισαγωγής στο πρόγραμμα, η Δ/ντρια της δομής κα. Υψηλάντη,
καλωσόρισε, τόσο τους παρόντες στην αίθουσα, όσο κι όσες – όσους είχαν συνδεθεί μέσω ειδικής εφαρμογής διαδικτυακά. Όπως βέβαια ευχαρίστησε και σύστησε τα μέλη του Επιμελητήριου που τίμησαν με την
παρουσία τους τη συνάντηση και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο κ. Μάρκο Δέμπα και τη Δ/ντρια του Επιμελητηρίου κα Σούζη Μαυρομμάτη.
Παράλληλα σύστησε και τα μέλη της αναδόχου κοινοπραξίας «ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ» που έχει αναλάβει την όλη επιμόρφωση, καθώς και τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου κ.
Άγγελο Μαγκλή, που ήταν συνδεδεμένοι διαδικτυακά.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου κ. Δέμπας, αφού
καλωσόρισε τους ωφελούμενους που βρισκόταν
στον χώρο, καθώς και αυτούς που είχαν συνδεθεί
διαδικτυακά, αναφέρθηκε στη λειτουργία και τους
στόχους του Kick iT, που αποτελεί μία από τις πρώτες Περιφερειακές Δομές στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελληνική Επικράτεια.
Τόνισε μάλιστα ότι το Επιμελητήριο Καβάλας, συνεχίζοντας την ενεργή υποστήριξη του σε καινοτόμα
εγχειρήματα, στις ανάγκες, και στα προβλήματα
των επιχειρήσεων της περιοχής, μέσω της Δομής
σκοπεύει να συνδράμει ολιστικά στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας τέσσερις θεμελιώδεις πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και συγκεκριμένα την αυτό-απασχόληση, την έρευνα, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Τέλος, ανακοίνωσε την πρόθεση του Επιμελητηρίου, να δημιουργήσει στο προσεχές διάστημα θερμοκοιτίδα
νεοφυών επιχειρήσεων, ώστε να υπάρξει η ανάλογη υποστήριξη με τη διάθεση κατάλληλου χώρου, αλλά
και την παροχή συμπληρωματικών πόρων, πέραν του συγκεκριμένου προγράμματος.
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Ακολούθησε η ενημέρωση της εισαγωγής του προγράμματος από τον κ. Άγγελο Μαγκλή, ο οποίος και εξήγησε τι περιλαμβάνει. Τις βασικές ενότητες αλλά και τα όσα θα έχουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν οι
ωφελούμενοι του πρώτου αυτού κύκλου που ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες, για να
ακολουθήσει ο νέος κύκλος, μ’ άλλους 25 ωφελούμενους.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι ωφελούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να γνωρίσουν τους συντελεστές του προγράμματος και να παρουσιάσουν την ιδέα και τον στόχο τους. Έγινε επίσης
ενημέρωση για τη δυνατότητα υβριδικής παρακολούθησης, είτε με τη φυσική τους παρουσία – είτε διαδικτυακά.
Το Επιμελητήριο καβάλας θα συνεχίζει να στηρίζει με κάθε τρόπο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και
να προσφέρει στήριξη στις νέες επιχειρήσεις.

Εορτασμός 170 χρόνων από την ίδρυση του Επιμελητηρίου Κέρκυρας
Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή
πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του εορτασμού
των 170 χρόνων από την ίδρυση
του Επιμελητηρίου Κέρκυρας την
Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30
Οκτωβρίου 2021. Το Επιμελητήριο
Καβάλας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας και ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης επιχειρήσεων κ. Ελευθέριος
Κουκουτίνης.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος , ο Σεβασμιότατος καθολικός Αρχιεπίσκοπος-Μητροπολίτης Κερκύρας, Κεφαλληνίας και
Ζακύνθου κ. Γεώργιος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Μ. Σταυριανουδάκης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, ο Βουλευτής της Κέρκυρας κ. Στ. Γκίκας, οι
Αντιπεριφερειάρχες της ΠΕ Κέρκυρας κκ. Κων. Ζορμπάς, Εμ. Ορφανουδάκης, Σπ. Ιωάννου και Μ. Ανδρίωτη, ο
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Ν. Μουζακίτης η Δήμαρχος της
Κεντρικής Κέρκυρας κα Μερ. Υδραίου, ο Δήμαρχος Βορρά κ. Γ. Μαχειμάρης, ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας κ.
Κ. Λέσσης, πλήθος Προέδρων και εκπροσώπων από τα Επιμελητήρια όλης της Χώρας, εκπρόσωποι φορέων
και οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών επαγγελματικών φορέων της Κέρκυρας.
Τις εκδηλώσεις άνοιξε η διευρυμένη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30/10/2021 στο Επιμελητήριο Κέρκυρας υπό την προεδρία
του κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, παρουσία πολλών Προέδρων και εκπροσώπων Επιμελητηρίων. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου στην τοποθέτηση του εξήρε την πολυετή προσφορά του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στον τόπο και στις
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επιχειρήσεις και συνεχάρη τον Πρόεδρο
του Επιμελητηρίου, κ. Γεώργιο Χονδρογιάννη, για την διαχρονική προσπάθεια ανάληψης δράσεων ενίσχυσης και τόνωσης
της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.
Τα κύρια θέματα που ανέπτυξαν οι δύο
πρόεδροι της ΚΕΕ και του Επιμελητηρίου
Κέρκυρας, αντίστοιχα, ήταν τα εξής:
 Αναπτυξιακή προοπτική της Ελληνικής Οικονομίας –Παραγωγικές επενδύσεις και εξωστρέφεια.
 Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ενίσχυσης
επιχειρηματικότητας - Έμπρακτη στήριξη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των προέδρων και των εκπροσώπων των πλέον των τριανταπέντε Επιμελητηρίων που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Η συνεδρίαση έκλεισε με την πανηγυρική υπογραφή
του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης μεταξύ του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και του Επιμελητηρίου Εύβοιας, οι
δεσμοί των οποίων ενισχύθηκαν μετά την οικονομική στήριξη που παρείχε το Επιμελητηρίου Κέρκυρας για
την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή της Εύβοιας. Η
αδελφοποίηση των δύο Επιμελητηρίων θα αποτελέσει αποφασιστικό παράγοντα για την περαιτέρω ενδυνάμωση των εμπορικών επιχειρηματικών σχέσεων των μελών των δύο Επιμελητηρίων, εδραιώνοντας έναν δεσμό συνεργασίας που θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δύο περιοχών.
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την παράθεση του επίσημου δείπνου με την ευγενική παρουσία της Φιλαρμονικής Ένωσης Κέρκυρας «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»

Διαδικτυακή εκδήλωση για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια My Data
«My Data στην πράξη» είναι ο τίτλος της ενημερωτικής διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργάνωσαν τα Επιμελητήρια Καβάλας, Δράμας και Σερρών σε συνεργασία με το 2ο Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Χρήστος Κρίγκας, Οικονομολόγος-Φοροτεχνικός–Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο οποίος ενημέρωσε αναλυτικά τις επιχειρήσεις για τα νέα δεδομένα που προκύπτουν με την υποχρεωτικότητα των ηλεκτρονικών βιβλίων, που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου.
Οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα, μετά το τέλος της παρουσίασης, να θέσουν τα ερωτήματά τους και
τις απορίες τους σχετικά με την εφαρμογή των νέων ηλεκτρονικών τιμολογίων στον κ. Κρίγκα ο οποίος απάντσε σε όλες τις ερωτήσεις τους.
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Συνάντηση εργασίας με την νέα διοίκηση του συλλόγου λογιστών Καβάλας
Συνάντηση εργασίας και γνωριμίας πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Καβάλας μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Μάρκου Δέμπα, του νέου Προέδρου του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικων Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Καβάλας, κ. Δημήτριου Καρατσιόρα και του Γενικού Γραμματέα
κ. Γεώργιου Ρουσόπουλου. Κατά τη διάρκεα της συνάντησης
συζητήθηκαν οι κοινές προσπάθειες και δράσεις που πρέπει
να πραγματοποιηθούν προς όφελος των μελών του Επιμελητηρίου.
Παρόν στην συνάντηση ήταν και ο κ. Ιωάννης Κούτρας, μέλος
της ΔΕ και υπεύθυνος ΓΕΜΗ-ΥΜΣ-ΚΥ Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου.

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΠΑΕ
Δυναμική συνάντηση πραγματοποιήθηκε
με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΠΑΕ,
παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης υπεύθυνου για το ΕΣΠΑ κ. Γιάννη Τσακίρη
και του Γ Γ ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκαλκου. Στην
συνάντηση ήταν παρών ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Μάρκος Δέμπας και συζητήθηκε η ιδιαίτερα εποικοδομητική συνεργασία του φορέα με τα Επιμελητήρια
και τα πολύ καλά αποτελέσματα του παραρτήματος του ΕΦΕΠΑΕ στην ΑΜΘ.
Στην συνάντηση συμμετείχαν, εκτός από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας και όλοι οι πρόεδροι των
Επιμελητηρίων της ΑΜΘ.

Επιστολή στήριξης του κλάδου εστίασης
Το Επιμελητήριο Καβάλας απέστειλε στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων την παρακάτω επιστολή για την αναγκαιότητα στήριξης του κλάδου τηςν εστίασης.
«Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Με το Εθνικό Σύστημα Υγείας να δοκιμάζεται καθημερινά και την κοινωνία να ζει με τον φόβο, οι επιπτώσεις
είναι πολύπλευρες. Δυστυχώς η πανδημία του κορονοϊού δεν μας εγκαταλείπει και για αυτό βλέπουμε συνεχώς νέα μέτρα, να ανακοινώνονται από την κυβέρνηση, για περιορισμό της διασποράς, που κυρίως στοχεύουν στους ανεμβολίαστους συνανθρώπους μας.
Αυτά τα μέτρα όμως, έχουν και αρνητικό αντίκτυπο στους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας μας και
ιδιαίτερα στο κλάδο της εστίασης, καθώς και του εμπορίου.
Οι επαγγελματίες της εστίασης επαληθεύτηκαν πολύ γρήγορα για την μείωση του τζίρου, με τα νέα μέτρα σε
λειτουργία. Άπαντες κατανοούν την δυσκολία άμεσης λύσης του προβλήματος. Είναι προφανές όμως ότι τα
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βάρη του κλάδου της εστίασης είναι δυσβάσταχτα και σε πολλές περιπτώσεις θα πολλαπλασιαστούν, σε προμηθευτές και υπαλληλικό προσωπικό. Επιβάλλεται να παρθούν μέτρα στήριξης.
Παροτρύνουμε επομένως την κυβέρνηση, σε εφαρμογή στοχευμένων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων,
που να εφαρμοσθούν για τον κλάδο, το συντομότερο δυνατό.








Προτείνουμε και στηρίζουμε τα μέτρα όπως:
Μη επιστροφή των επιστρεπτέων προκαταβολών
Επαναφορά του μέτρου αναστολή των συμβάσεων εργασίας
Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών
Μείωση του ΦΠΑ στο 6%
Συνέχιση της επιδότησης των δόσεων δανείων, και
Νέες χρηματοδοτήσεις ανάλογες εκείνων του 2020 και των αρχών του 2021

Παρακαλούμε όπως με την δική σας παρέμβαση συμβάλετε στη στήριξη του κλάδου εστίασης και επανεξετάσετε τα δίκαια αιτήματα τους στην δύσκολη συγκυρία που διανύουμε.»

Συμπόρευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με τα επιμελητήρια
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 3η Εθνική Συνδιάσκεψη Εκλεγμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια, που διοργάνωσαν
τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη της
Κ.Ε.Ε.Ε., το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 στο αμφιθέατρο της
Ραλλείου στον Πειραιά. Στη εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό
ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Χάρης Μαμουλάκης, ο Βουλευτής
κος Μιχάλης Κατρίνης, εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κος Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος
της ΕΣΕΕ, κος Γ. Καρανίκας, ο πρόεδρος της ΕΑΔΕ, κος Ηλίας Τσολάκης, και ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, κος Αλ. Σαρρηγεωργίου.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Πειραιά κος Γιάννης Μώραλης, ο οποίος δέχθηκε και
τις θερμές ευχαριστίες των διοργανωτών για τη φιλοξενία της Συνδιάσκεψης στο όμορφο Αμφιθέατρο της
Ραλλείου. Ακόμα ένα έργο που ολοκληρώθηκε στη θητεία του.
Οι συμμετέχοντες, συνολικά 102 εκλεγμένοι στα Επιμελητήρια της χώρας ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, με τις στοχευμένες παρεμβάσεις, τις καταθέσεις προτάσεων και τον εποικοδομητικό διάλογο που έλαβε
χώρα, επιβεβαίωσαν την στρατηγική απόφαση για συμπόρευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών διαμέσου του Επιμελητηριακού Θεσμού. Το Επιμελητήριο Καβάλας επροσώπισε ο κ. Ιωάννης Κούτρας, μέλος
της Διοικητικής Επιτροπής, ασφαλιστικός πράκτορας.
Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, τα θέματα για τα οποία αποφασίστηκε να ληφθούν επιμελητηριακές πρωτοβουλίες προς όλες τις κατευθύνσεις και πρωτίστως προς την Κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση του κλάδου, είναι:
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Φοροαπαλλαγές για τους κλάδους ζωής και περιουσίας
Απαλλαγή ΦΠΑ στις πράξεις ανάμεσα σε μεσίτες και πράκτορες
Φορολόγηση της αποζημίωσης κατά τη συνταξιοδότηση σαν αποζημίωση
Δυνατότητα χρήσης επαγγελματικού αυτοκινήτου
Δυνατότητα φορολογικής απαλλαγής των επισφαλειών
Μέριμνα και αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών
Προώθηση της λειτουργίας επαγγελματικού ταμείου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
Αυτόματη ενημέρωση των μητρώων των επιμελητηρίων με τα συμβόλαια αστικής ευθύνης απευθείας από τις ασφαλιστικές εταιρείες
Μέριμνα για τις διαδικασίες που αφορούν τα ανασφάλιστα οχήματα
Εξ αποστάσεως εξετάσεις πιστοποίησης
Συνεργασία των επιμελητηρίων, με στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού οργανισμού
Λειτουργία του νόμου για την υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης σε 50 επαγγέλματα
Ανάδειξη του επαγγελματικού προφίλ των επαγγελματιών ασφαλιστικών συμβούλων για την αναβάθμιση του θεσμού
Δοκιμαστική περίοδος –περίοδος χάριτος– για τους νέους ασφαλιστικού διαμεσολαβητές.

Τις εργασίες της Συνδιάσκεψης άνοιξε ο οικοδεσπότης Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά και Οικονομικός Επόπτης της Κ.Ε.Ε.Ε., κος Γιάννης Βουτσινάς, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες από
τον Έβρο μέχρι το Λασίθι και από τη Χίο μέχρι τη Κεφαλλονιά, ενώ χαιρετισμούς απεύθυναν ο Προέδρος της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, ο
Εκπρόσωπος του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης, κος Κωνσταντίνος Λάσκος, καθώς και ο Β’ Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Π., κος Λεωνίδας Μίχας, υπογραμμίζοντας όλοι την σημαντικότητα της συνδιάσκεψης και την άρτια οργάνωσή της.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αιμοδοσία του Επιμελητηρίου Καβάλας
Την 30η Εθελοντική Αιμοδοσία διοργάνωσε το Επιμελητήριο Καβάλας στο Αμφιθέατρο της ΠΕ Καβάλας «Γεώργιος Παυλίδης» το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αιμοδοτικού Συλλόγου του Επιμελητηρίου κ. Παπαϊωάννου Χριστόφορο η συμμετοχή κρίθηκε ικανοποιητική. Ο αριθμός των φιαλών αίματος που συγκεντρώθηκαν παραδώθηκαν το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας του οποίου η ενίσχυση είναι κριτικής σημασίας δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί στην χώρα μας λόγω κορωνοϊού.

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 επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄
και Γ΄ κατηγορίας. Με την εγκύκλιο και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπόμενων στην 39278/1823/25.7.2018 Υπουργική Απόφαση. Η εγκύκλιος αναφέρεται αναλυτικά στην επιμόρφωση εργοδοτών, τη διαδικασία έγκρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων και την τήρηση διαδικασιών.
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Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise
Europe Network, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες
επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού
ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επιμορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα.
Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων
τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ κατηγορίας.
Ειδικότερα, τα σεμινάρια κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε:
Β’ Κατηγορίας: για όσους πληρούν τις απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών και δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας, με πληρωμένο το τέλος ΓΕΜΗ του 2020, και 100€ για τα μη
μέλη.
Γ’ Κατηγορίας: για εργοδότες που οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, διάρκειας
10 ωρών και είναι δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας που είναι οικονομικά τακτοποιημένα,
τέλος ΓΕΜΗ του 2021, ενώ έχει κόστος 50€ για τα μη μέλη.
Με την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση λαμβάνει προσωρινό πρωτόκολλο από το Επιμελητήριο Καβάλας
προκειμένου να είναι καλυμμένο σε πιθανό έλεγχο έως ότου υλοποιηθεί το πρόγραμμα.
Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα απονέμονται από το Επιμελητήριο Καβάλας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Καβάλας, τηλ. 2510 222212
κα Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και κα. Μαρία Αρβανιτάκη (εσωτ. 20), και στο info@chamberofkavala.gr

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμωνΝέες προδιαγραφές
Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise
Europe Network σας ενημερώνει ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο
το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην
Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.
Αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
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.
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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 προκειμένου να αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα
των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.
Περισσότερες πληροφορίες, τηλ. επικοινωνίας 2510 222212, κα. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4), κα. Μαρία
Αρβανιτάκη (εσωτ. 20) και στο info@chamberofkavala.gr

Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ
Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 2/8/2021 - 30/11/2021
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

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

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Δήμου
Καβάλας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας) - 3η έκδοση

www.kcci.gr

w www.kcci.gr

www.enterprise-hellas.gr

KavalaChamber

een.ec.europa.eu

@KavalaChamber

24

Ιδιωτικές επενδύσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Δήμου Καβάλας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (με περιορισμό)
Περίοδος υποβολής: 3/9/2021 - 13/12/2021, ώρα 16:00
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών των Δήμων
Θάσου, Νέστου και Παγγαίου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER
Αλιείας) - 4η έκδοση
Ιδιωτικές επενδύσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας των Δήμων Θάσου, Νέστου και Παγγαίου.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (με περιορισμό)
Περίοδος υποβολής: 3/9/2021 - 13/12/2021, ώρα 16:00
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 Επιχειρήσεων 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 τετραγωνικών 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 μισθωμένων.
Σε ποιους απευθύνεται
Επιχειρήσεις εστίασης ανεξαρτήτως νομικής μορφής που λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ στους οποίους πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι:
•
•
•

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης: Περιλαμβάνονται
και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10
56.29.20 Υπηρεσίες καντίνας: Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών: Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας
56.30

Περίοδος υποβολής: από 4/1/2021 έως 31/12/2021 (ώρα 17:00)
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Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα:
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5107

Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ (VMS)-ERSAIS
Επιχορήγηση για προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών δορυφορικού εντοπισμού και διαβίβασης δεδομένων
ΣΔΕ(VMS)-ERS και AIS.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 23/10/2020 - 30/12/2022
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19
Το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την πρόσβαση των
επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια, μέσω της παροχής εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο.
Στόχος του ταμείου είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της Πανδημίας COVID -19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 3/6/2020 - 31/12/2021
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Παράταση υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που
απορρίπτονται από την «Επανεκκίνηση Τουρισμού»
Δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης "Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων
από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ", σύμφωνα με την
οποία παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προτάσεων για τις επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της δράσης (29/09/2021) και έχουν απορριφθεί. Συγκεκριμένα μπορούν να
υποβάλουν αίτηση μέχρι την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 (αντί για την Παρασκευή
19/11/2021 και ώρα 17:00). Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση
αυτή ενταχθεί στη δράση. Η τροποποίηση στο παρακάτω link :
https://www.elanet.gr/wpcontent/uploads/files/sitefiles/draseis/Epanek_Tourismos/Epanek-Tour_4h_trop.pdf
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Επιχειρηματική πληροφόρηση
Κανόνες εισόδου στο Επιμελητήριο Καβάλας σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά
πρωτόκολλα, ΦΕΚ Β’ 5401/20.11.2021
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, ΦΕΚ Β’
5401/20.11.2021, από 22 Νοεμβρίου 2021, η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως το Επιμελητήριο Καβάλας, η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
α. πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή
β. πιστοποιητικού νόσησης, ή
γ. βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test)
Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σημείου απολύτως κατεπείγουσες περιπτώσεις, που δεν επιδέχονται αναβολής.

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επισημαίνει στο καταναλωτικό κοινό και στις εμπορικές επιχειρήσεις ότι, σύμφωνα με την τροποποίηση της ισχύουσας ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 5277/12-11-21), ισχύουν
από το Σάββατο 13/11/2021 επιπρόσθετα τα ακόλουθα
μέτρα:
A. Στα καταστήματα τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι
μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, κάβες) επιτρέπεται μέγιστη χωρητικότητα πελατών σε αναλογία ενός (1) ατόμου ανά εννέα (9) τετραγωνικά μέτρα.
B. Απαγορεύεται σε όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις η
πώληση προϊόντων κομμωτικής για επαγγελματική
χρήση σε μη έχοντες άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
κομμωτή-κουρέα. Η πώληση των προϊόντων κομμωτικής
για επαγγελματική χρήση επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση έκδοσης του προβλεπόμενου τιμολογίου και
με την ταυτόχρονη επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας

Ηλεκτρονικά ραντεβού για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας
Το Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογισμικού CITIBILL, προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα αιτήματος ηλεκτρονικού ραντεβού, στα πλαίσια των μέτρων προστασίας από
την πανδημία του COVID-19.
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Η νέα υπηρεσία “e-ραντεβού” είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας
Για να αιτηθείτε ραντεβού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.
2. Πατήστε το εικονίδιο «e-ραντεβού» που βρίσκεται στο δεξί μέρος της αρχικής σελίδας κάτω από την
υπηρεσία «e-επιμελητήριο».
3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και αιτηθείτε ραντεβού.
Το αίτημα θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Καβάλας και η ενημέρωση της εξέλιξής του θα πραγματοποιηθεί
μέσω e-mail.

Ανακοίνωση για εξυπηρέτηση του κοινού του Επιμελητηρίου Καβάλας στην Θάσο
Το Επιμελητήριο Καβάλας με αίσθημα ευθύνης λαμβάνει μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας
και ασφάλειας των μελών μας, αλλά και του προσωπικού της υπηρεσίας μας για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο με ηλεκτρονικές συναλλαγές και τηλεφωνικά.
Το παράρτημα του Επιμελητηρίου στην Θάσο θα
παραμείνει κλειστό μέχρι την άρση των απαγορευτικών μέτρων.
Μπορείτε να εξυπηρετήστε άμεσα αποστέλλοντας
E-mail στην παρακάτω διεύθυνση.
Επικοινωνία:
Τηλ: 2510 222212
Fax:2510 835946
E-mail: info@chamberofkavala.gr
Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
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Αποκτήστε Ηλεκτρονικό Ράφι OnLine Πωλήσεων στην Τοπική Ηλεκτρονική Αγορά του
Νομού Καβάλας και στην Πανελλήνια Ηλεκτρονική Αγορά www.directmarket.gr
σήμερα.

Το Επιμελητήριο Καβάλας στηρίζει τις Επιχειρήσεις και τις Τοπικές Αγορές στο lockdown με μια 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 πολιτικές πώλησης, αποστολής και μεταφορικών. Αποκτήστε σήμερα μέσω του Επιμελητηρίου Καβάλας:



Click Away: για ηλεκτρονική προβολή των προϊόντων σας στην ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr,
ηλεκτρονική παραγγελία, πληρωμή με κατάθεση, με κάρτα ή στο POS και παραλαβή με ραντεβού στο
κατάστημα
"Ηλεκτρονικό Ράφι" στην ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr για ηλεκτρονικές πωλήσεις με όλους
τους δυνατούς τρόπους πληρωμής και αποστολής παραγγελίας

Το Επιμελητήριο Καβάλας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία αυτή σε συνεργασία με την ηλεκτρονική αγορά
Directmarket.gr για να στηρίξουν άμεσα τις επιχειρήσεις σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για το λιανικό εμπόριο, για να δώσουν μια άμεση, σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση ΔΩΡΕΑΝ για την περίοδο της
πανδημίας 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 οποίες 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 (αρχείο xml) να αποκτήσουν ένα επιπλέον ηλεκτρονικό κανάλι για να προβάλουν και να διαθέσουν τα
προϊόντα τους, μέσα από την Ηλεκτρονική Αγορά (ένα σύγχρονο Marketplace) Directmarket.gr

To Directmarket.gr αποτελεί εξέλιξη μιας επιμελητηριακής πρωτοβουλίας που στηρίχθηκε από την ΚΕΕΕ και
σήμερα υποστηρίζει σε πανελλαδικό επίπεδο πάνω από 1.600 επιχειρήσεις και πάνω από 1.600.000 προϊόντα.
Την τοπική Αγορά Directmarket μπορείτε να την επισκεφθείτε εδώ: ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Direct Market
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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

Τροποποίηση των όρων επιστροφής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και παράταση της
προθεσμίας
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών , 20.11.2021: Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του
κορονοϊού, αλλά και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού και δη εκείνων της Βόρειας Εύβοιας, και σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, προχώρησαν στην τροποποίηση των αποφάσεων για όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής, προκειμένου να εξασφαλιστούν ευνοϊκότεροι όροι για τους δικαιούχους.
Ειδικότερα, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων (ΦΕΚ Β΄ 5303, 5305, 5306, 5307, 5308) μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων
εσόδων κάθε επιχείρησης.
Συγκεκριμένα, εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής των κάτωθι ποσοστών της ενίσχυσης:
α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνά το 70%,
σε σχέση με το 2019, και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και έως 70%, σε σχέση με το 2019, και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
50% της ενίσχυσης, για τις λοιπές επιχειρήσεις.
β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις
που άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνά το 30%,
σε σχέση με τα έσοδα του 2019, και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
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33,3% της ενίσχυσης, για τις λοιπές επιχειρήσεις.
Δείτε εδώ το κείμενο της ανακοίνωσης

Επιχορήγηση επιχειρήσεων που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες λόγω
κορονοϊού προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών
Τη θέσπιση επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού οι οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021
καθώς και την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους ιδιοκτήτες ίππων, προπονητές και αναβάτες δρομώνων
ίππων, λόγω της αναστολής των ιπποδρομιών και του ιπποδρομιακού στοιχηματισμού, προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών. Η νέα ρύθμιση κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής για τον εκσυγχρονισμό της ίδρυσης και λειτουργίας
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. (ΠΗΓΗ: EBEA e-Newsletter| 26.11.21).

Πλαίσιο λειτουργίας καταστημάτων εστίασης, λιανεμπορίου και ψυχαγωγίας από
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης &Επενδύσεων ανακοινώνει στο καταναλωτικό κοινό και στις επιχειρήσεις εστίασης, λιανεμπορίου και ψυχαγωγίας ότι από Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021:
• Στα κέντρα διασκέδασης, στους κλειστούς (εσωτερικούς) χώρους εστίασης, στα θέατρα, στους κινηματογράφους, στα μουσεία, στις εκθέσεις, στα συνέδρια, στα γυμναστήρια και στα γήπεδα δυνατότητα πρόσβασης και δια ζώσης παρουσίας έχουν μόνο οι εμβολιασμένοι ή εντός των τελευταίων έξι (6) μηνών νοσήσαντες
από τη νόσο COVID-19 ενήλικοι συμπολίτες μας. Οι ανεμβολίαστοι ενήλικοι συμπολίτες μας δεν έχουν δυνατότητα φυσικής πρόσβασης στους προαναφερθέντες χώρους για την προστασία, πρωτίστως, της δικής τους
υγείας.
• Στα καταστήματα λιανικού εμπορίου, στους ανοικτούς (εξωτερικούς) χώρους εστίασης, στα κομμωτήρια,
στους χώρους παροχής υπηρεσιών αισθητικής και άλλους χώρους με συναφείς δραστηριότητες ή παροχής
υπηρεσιών δυνατότητα πρόσβασης έχουν οι εμβολιασμένοι ή εντός των τελευταίων έξι (6) μηνών νοσήσαντες από τη νόσο COVID-19 και οι ανεμβολίαστοι ενήλικοι συμπολίτες μας που έχουν υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο με PCR ή rapid test πριν από την παρουσία τους στο κατάστημα.
• Τα παιδιά ηλικίας από 4 έως 17 ετών έχουν δυνατότητα πρόσβασης, σε όσους από τους προαναφερθέντες
χώρους επιτρέπεται η παρουσία ανηλίκων, και μόνο εφόσον έχουν υποβληθεί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο
self–test εντός των τελευταίων 24 ωρών αντίστοιχα πριν από την παρουσία τους στο χώρο. Τα παιδιά ηλικίας
μέχρι 4 ετών έχουν δυνατότητα πρόσβασης χωρίς έλεγχο.
• Στα supermarkets, τα καταστήματα αγοράς τροφίμων (όπως κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία και κάβες) η πρόσβαση καταναλωτών είναι δυνατή χωρίς έλεγχο. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή
ισχύει ο επιπρόσθετος περιορισμός μέγιστης δυνατής ταυτόχρονης παρουσίας πελατών εντός του καταστήματος στο 1 άτομο ανά 9 τετραγωνικά μέτρα.
• Στα φαρμακεία η πρόσβαση καταναλωτών είναι δυνατή χωρίς έλεγχο.
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• Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς που εξυπηρετούν αστικά κέντρα
πόλεων, τροποποιείται το ωράριο των καταστημάτων του λιανικού εμπορίου στα αστικά κέντρα. Ειδικότερα,
από τη Δευτέρα 22/11/2021, τα καταστήματα λιανικού εμπορίου στα αστικά κέντρα θα είναι ανοικτά κάθε
ημέρα από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 21.00 το βράδυ τις καθημερινές. Το μέτρο αυτό δεν αφορά στα
supermarkets, τα καταστήματα αγοράς τροφίμων (όπως κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία και κάβες) και τα φαρμακεία. Με το μέτρο αυτό επιτυγχάνεται η αποτροπή του συγχρονισμού των
ωρών αιχμής των μετακινήσεων των εργαζόμενων πολιτών που παρέχουν δια ζώσης εργασία και των πολιτών
που επιθυμούν να κάνουν τις αγορές τους στα καταστήματα λιανικού εμπορίου. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται
η κατανομή της προσέλευσης των καταναλωτών στα καταστήματα λιανικού εμπορίου σε περισσότερες ώρες
της ημέρας έτσι ώστε να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η δημιουργία ουρών έξω από τα καταστήματα
και η αποφυγή συνωστισμού μέσα σε αυτά.
• Ο έλεγχος πρόσβασης των καταναλωτών στους χώρους που υπάρχουν περιορισμοί συνεπάγεται την ευθύνη και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις κατά την είσοδο και την εξυπηρέτηση των
πελατών τους σε εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων τους υποχρεούνται να ελέγχουν το επιδεικνυόμενο
από τον πελάτη πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πρόσφατης νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου, ανάλογα με την
περίπτωση, και ότι ο πελάτης που επιδεικνύει το πιστοποιητικό είναι και ο νόμιμος κάτοχός του, μέσω ελέγχου της αστυνομικής ταυτότητάς του ή άλλου νόμιμου πρωτότυπου εγγράφου απόδειξης ταυτοπροσωπίας.
Ο έλεγχος πραγματοποιείται υποχρεωτικά από υπάλληλο της επιχείρησης, τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από την επιχείρηση πρόσωπο μέσω της ειδικής εφαρμογής “Covid Free GR”. Η είσοδος και η εξυπηρέτηση αλλοδαπών πελατών που διαθέτουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή πρόσφατης νόσησηςαπό χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται με απλή επίδειξη
του πιστοποιητικού με ταυτόχρονη επίδειξη εγγράφου απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο), χωρίς
να απαιτείται ο έλεγχος με την ειδική εφαρμογή COVID Free GR.

Ενισχύεται η συμβολή των Επιμελητηρίων στην επιχειρηματικότητα
Επανακαθορίζεται ο ρόλος και η συμβολή των Επιμελητηρίων προς την επιχειρηματικότητα, όχι μόνο για
αναπτυξιακούς λόγους, αλλά και για την αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης (π.χ. κορονοϊός, φυσικές καταστροφές). Στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή και αφορά στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, προβλέπεται πώς και πότε συμβάλλουν στην αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης, ιδίως φυσικών καταστροφών, ενώ αποσαφηνίζονται θέματα που αφορούν στη συμβολή τους στην επιχειρηματικότητα, επιλύονται θέματα επιχορηγήσεων, απασχόλησης καθώς και ότι μπορούν να προχωρήσουν
σε αγορά ακινήτου. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι τα Επιμελητήρια, εκτός των άλλων, ασκούν επίσης τις εξής
δραστηριότητες για την επίτευξη του σκοπού τους:
α. Μπορούν να αναλάβουν, μόνα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, τη διαχείριση:
αα. επιχειρηματικών πάρκων, χώρων υποδοχής επιχειρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών
και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
ββ. μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων. Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε., καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης τέτοιων δραστηριοτήτων και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες.
β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστούν είτε αυτοτελώς είτε με άλλους φορείς εταιρείες μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο
51 του ν. 1892/1990 (Α' 101) με σκοπούς:
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αα. την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
ββ. την παροχή μη τυπικής μάθησης στα μέλη τους, εφόσον οι εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αδειοδοτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Θ' του ν. 4093/2012 (Α' 222),
γγ. την υλοποίηση κάθε μορφής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και
δδ. την υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και την προαγωγή
της επιχειρηματικής καινοτομίας και εξωστρέφειας. Οι δραστηριότητες τέτοιων εταιρειών διακρίνονται σαφώς από τις αρμοδιότητες Δημοσίου Δικαίου που ασκούν οι οργανικές μονάδες των επιμελητηρίων. Η σύσταση τέτοιων εταιρειών γνωστοποιείται εντός τριών μηνών από την ίδρυσή τους, και με ευθύνη της Διοικητικής Επιτροπής, στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υποβολή έκθεσης, στην οποία περιγράφεται ο οικονομικός σκοπός που θα εξυπηρετεί η εταιρεία, αναλύονται τα μέσα και οι πόροι που θα έχει στην
διάθεσή της για την επιδίωξή του και τεκμηριώνεται η σύνδεση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με την
αποστολή των επιμελητηρίων. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής αυτής της έκθεσης, επιβάλλεται στα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής η ποινή της αργίας έως δύο μηνών.
γ. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορούν να συμμετέχουν σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, η δραστηριότητα των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό δημοσίου συμφέροντος και οι οποίες απολαμβάνουν όλων
των ωφελειών εθνικής ή κοινοτικής χρηματοδότησης ή επιχορήγησης. Η συμμετοχή σε τέτοιες εταιρείες εγκρίνεται από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για τη συμμετοχή Επιμελητηρίων σε Εταιρείες Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), επιτρέπεται η αξιοποίηση μέρους του αποθεματικού τους μετά
από έγκριση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για την έκδοση της σχετικής απόφασης το οικείο
επιμελητήριο καταθέτει αίτηση, η οποία περιλαμβάνει: αναφορά στο ύψος του ποσού που ενδιαφέρεται να
επενδύσει και έκθεση Τεκμηρίωσης της Σκοπιμότητας σχετικά με τις προβλεπόμενες επιπτώσεις ανάπτυξης
του Επιχειρηματικού Πάρκου.
δ. Τα Επιμελητήρια μπορούν να συμμετέχουν στο κεφάλαιο των εταιρειών καθώς και σε κάθε αύξηση αυτού,
αλλά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επιχορήγηση των εν λόγω εταιρειών, ούτε η σύναψη συμβάσεων προμηθειών αγαθών ή τεχνικού έργου με αυτές.
ε. Διεξάγουν σεμινάρια, οργανώνουν συνέδρια και χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις στην ημεδαπή ή την
αλλοδαπή σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ινστιτούτα. στ. Εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις, επιχειρηματικού και αναπτυξιακού κυρίως περιεχομένου και μεριμνούν για αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις.
ζ. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επιχορηγούν πρωτοβουλίες, που συμβάλλουν στην οικονομική
ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, απονέμουν βραβεία ή άλλες τιμητικές
διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για
τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε επιμελητηρίου.
η. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους ενισχύουν οικονομικά δράσεις επαγγελματικών συλλόγων,
συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων
και εργοδοτικών οργανώσεων, εμπορικών ή βιοτεχνικών συλλόγων ή Ομοσπονδιών αυτών, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και σωματείων στο πλαίσιο του σκοπού τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε
επιμελητηρίου. Από το ως άνω ποσοστό εξαιρούνται οι επιχορηγήσεις προς τους φορείς του προηγούμενου
εδαφίου με αποκλειστικό σκοπό τη δωρεάν διάθεση υγειονομικού υλικού προς τους επαγγελματίες και εμπόρους, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19 για χρονικό διάστημα έξι μηνών αρwww.kcci.gr
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χόμενου από την 1η.4.2020. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα επιμελητηρίου, με σκοπό αποκλειστικά την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων των φορέων του, οι οποίοι διατίθενται στο οικείο
επιμελητήριο για την υποστήριξη των εργασιών του τακτικού προσωπικού και οι οποίοι είχαν προσληφθεί
πριν από τη δημοσίευση του ν. 4497/2017. Σημειώνεται ότι η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων των
φορέων του α' εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, οι οποίοι διατίθενται στο οικείο επιμελητήριο για την
υποστήριξη των εργασιών του τακτικού προσωπικού και οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη δημοσίευση
του ν. 4497/2017, δεν δύναται να υπερβαίνει την αντίστοιχη μισθολογική κατάταξη του τακτικού προσωπικού του οικείου επιμελητηρίου. Σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, το ποσοστό της επιχορήγησης μπορεί να αυξηθεί κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα επιμελητηρίου, με σκοπό αποκλειστικά την παροχή κάθε μορφής δωρεάς προς φορείς του δημοσίου τομέα.
θ. Υλοποιούν δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών τους σχετικά με το έργο που επιτελούν. Για
την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας διατηρούν υποχρεωτικά ιστοσελίδα, στην οποία δημοσιεύονται, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα, οι οικονομικές καταστάσεις τους, πληροφορίες για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., ο ετήσιος
προγραμματισμός και ο απολογισμός δράσεων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά την αποστολή
των επιμελητηρίων. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης,
μέσω καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε επιμελητηρίου.
ι. Συμβάλλουν στην αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης, ιδίως φυσικών καταστροφών, οι οποίες πλήττουν
τη χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους, όμορη περιοχή ή την επικράτεια στο σύνολό της.
κ. Τα Επιμελητήρια, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς ιδιόκτητους χώρους για τη στέγαση και κάλυψη των
υπηρεσιακών αναγκών τους, την επίτευξη των σκοπών τους, ως και τη παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών
στα μέλη τους, και εφόσον τα εναπομένοντα διαθέσιμα κεφάλαια αυτών, μετ'αφαίρεση του κόστους αγοράς
ακινήτου, επαρκούν για τη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους, παρεχομένης προς τούτο προηγούμενης εγγράφου ειδικής διαβεβαιώσεως της Διοικητικής Επιτροπής αυτών, δύνανται, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης να προβαίνουν σε αγορά ακινήτου κατάλληλου και πρόσφορου
για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών. Η ως άνω αγορά δεν λογίζεται ως επένδυση σε ακίνητα και δεν
υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 14 του ν. 2042/1992.
λ. Για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ιδίως φυσικών καταστροφών, οι οποίες πλήττουν
τη χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους, όμορη περιοχή ή την επικράτεια στο σύνολό της, τα επιμελητήρια
μπορούν να προβαίνουν σε επιχορηγήσεις υπέρ των πληγεισών επιχειρήσεων. Γι αυτό, εκδίδεται απόφαση
του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής της χρηματικής
ενίσχυσης, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος του επιμελητηρίου. Το ως άνω ποσό δεν προσμετράται
στο συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις

Επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης από την Ομοσπονδία
Βενζινοπωλών Ελλάδος
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, στο πλαίσιο της πράξης
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης» με κωδικό MIS 5035129, η οποία στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 εργαζόμενων (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) ή εποχικά εργαζόμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον κλάδο ή την επιχείρηση που απασχολούνται, διοργανώνει επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.
www.kcci.gr
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Τα αντικείμενα εκπαίδευσης είναι:
α) Στέλεχος Πωλητής Λιανικής και
β) Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ασφαλούς Διακίνησης Καυσίμων.
Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 400 ευρώ (μείον τις νόμιμες κρατήσεις).
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις παραπάνω δράσεις
από 11/10/2021 έως 11/11/2021 στην ιστοσελίδα: https://www.katartisi.obe.gr/.
Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει και τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Μεταξύ των ωφελούμενων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι ή/και όσοι λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον
ΟΑΕΔ με εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων που λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.
Για να διαβάσετε το εκπαιδευτικό αντικείμενο καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
δράση πατήστε εδώ

Ενημέρωση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης για την υποχρέωση εγγραφής
στα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), Ν. 4819/123/Α/2021
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4819/2021 η
συμμετοχή των υπόχρεων παραγωγών (όπως προσδιορίζονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου) σε Συλλογικά
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), πραγματοποιείται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον
φορέα ΣΣΕΔ. Η συμμετοχή σε ΣΣΕΔ: α) παρέχει το δικαίωμα στον υπόχρεο να χρησιμοποιεί σήμανση με την
ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση ως απόδειξη της ένταξής του στο ΣΣΕΔ, β) απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή προϊόντων.
Ο Ελληνικός Οργανισμό Ανακύκλωσης τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται οι υπόχρεοι της παρ. 1 (παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.4819/2011).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υπόχρεους παραγωγούς υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
https://www.eoan.gr/εμπα/ποιούς-αφορά/ και https://www.eoan.gr/εμπα/ενημερωτικό-για-επιχειρήσεις/
Στα πλαίσια του ελεγκτικού ρόλου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρξει επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 1 του εν θέματι
Νόμου στους υπόχρεους που δε συμμορφώνονται με τα διαλαμβανόμενα στο Νόμο.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει
αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης:
«Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας» με κωδικό ΟΠΣ 5047758, σύμφωνα
με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 7387/2160/Α3/09-12-2019 (ΑΔΑ:ΨΕ1546ΜΤΛΡ-48Ο) Απόφαση Ένταξης.
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Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 3.500 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την
απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που
θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της
οικονομίας εν γένει.
Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς
πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη από
την Δευτέρα 01/11/2021. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι 31/12/2021
Τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος είναι τα εξής:








Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - Social media Marketing
Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce)
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Οικονομικός Αναλυτής
Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ

Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών: Στοχευμένα Προγράμματα Κατάρτισης και
Πιστοποίησης για Εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα, προθεσμία μέχρι 13/12/2021
Το Επιμελητήριο Καβάλας, σας ενημερώνει για την πράξη του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών,
«Στοχευμένα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για Εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα», με κωδικό MIS 5035147, η οποία στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 εργαζόμενων (με
σχέση εξαρτημένης εργασίας) ή εποχικά εργαζόμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από
τον κλάδο ή την επιχείρηση που απασχολούνται.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) υλοποιεί δύο προγράμματα κατάρτισης 80 ωρών έκαστο, που αφορούν τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:



Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ασφαλούς Χρήσης Χημικών Αποβλήτων
Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας.

Ο κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο θεματικό αντικείμενο.
Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 400 ευρώ (μείον τις νόμιμες κρατήσεις).
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις παραπάνω δράσεις
από 20/10/2021 έως 13/12/2021 στην ιστοσελίδα: https://katartisi.haci.gr/ . Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει και τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
www.kcci.gr
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Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Σύνδεσμο Ελληνικών
Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) Τηλ.: 210-9213259 Εmail: sexvkatartisi@gmail.com.

Διευκρινίσεις για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια
rapid test
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Αναφορικά με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης επιχειρήσεων –εργοδοτών με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση
Επιχειρήσεων – Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων
εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19» (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/15-102021 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.69459/05-11-2021) διευκρινίζονται τα εξής:
− Από 06/11/2021 οι εργαζόμενοι υποχρεούνται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης 2 φορές την εβδομάδα, με
χρονική απόσταση μεταξύ των 2 διαγνωστικών ελέγχων νόσησης τουλάχιστον 2 ημερών.
Κατ΄ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι που εργάζονται 1 ημέρα την εβδομάδα ή 2 ημέρες την εβδομάδα με χρονική
απόσταση μεταξύ αυτών κατά μέγιστο 1 ημέρα, υποχρεούνται, στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, 1 φορά την εβδομάδα έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στον χώρο εργασίας.
− Από την 6η Νοεμβρίου 2021 εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο όσοι έχουν νοσήσει
από κορωνοϊό COVID-19 και δεν έχουν παρέλθει 180 ημέρες από τη θετική διάγνωση και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, ανεξαρτήτως του χρόνου ισχύος που αναγράφεται σε αυτό, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
Καθίσταται συνεπώς σαφές ότι η δυνατότητα της επιλογής: «Κατοχή πιστοποιητικού νόσησης εν ισχύ, σύμφωνα με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού» στη στήλη «Λόγοι δικαιολογημένης μη
διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης», αφορά πλέον αποκλειστικά και μόνο τις υπεύθυνες δηλώσεις
επιχειρήσεων – εργοδοτών για τις εβδομάδες αναφοράς 18/10/2021 έως 24/10/2021, 25/10/2021 έως
31/10/2021 και 01/11/2021 έως 07/11/2021.
− Δίνεται η δυνατότητα να εξαιρούνται οριστικά από την προσυμπλήρωση στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης (μενού: μητρώα – στοιχεία προσωπικού), οι εργαζόμενοι για τους οποίους, κατά τον χρόνο υποβολής
της υπεύθυνης δήλωσης, έχει ήδη επέλθει η λύση της σύμβασης εργασίας τους (με λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή με καταγγελία ή με οικειοθελή αποχώρηση ή με το θάνατο του εργαζόμενου).
− Κατά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για την εβδομάδα αναφοράς 8/11/2021 έως 14/11/2021 από
τον εργοδότη, ειδικά για τους εργαζόμενους που έχουν υποβληθεί στον έναν εκ των δύο υποχρεωτικών διαγνωστικών ελέγχων νόσησης πριν την έναρξη της εβδομάδας αναφοράς 8/11/2021 έως 14/11/2021 και εν
προκειμένω το Σάββατο 06/11/2021 ή την Κυριακή 07/11/2021, δίνεται η δυνατότητα επιλογής της τιμής
«Έχει υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο που καλύπτει την εβδομάδα αναφοράς» στη στήλη «Λόγοι δικαιολογημένης μη διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης».
Τέλος, επισημαίνεται, ότι από την εβδομάδα αναφοράς από 15/11/2021 έως 21/11/2021 και εντεύθεν,οι δύο
υποχρεωτικοί διαγνωστικοί έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται αυστηρά εντός των χρονικών ορίων της εκάστοτε εβδομάδας αναφοράς.
Δείτε εδώ το κείμενο της ανακοίνωσης.
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Από 1.2.2022 η υποχρέωση έναρξης και χρήσης ΦΗΜ για τους κατόχους άδειας
δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 207/A/05.11.2021 ο νόμος 4849/2021 "Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην
επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις". Με το άρθρο 12 του νομού προβλέπεται η υποχρέωση στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο, για έναρξη εργασιών και χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού
(Φ.Η.Μ.) . Συγκεκριμένα ορίζεται ότι :
Όλοι οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο υποχρεούνται σε δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και σε χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) δηλωμένου και συνδεδεμένου στον Πληροφοριακό Φ.Η.Μ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εκτός από:
α) Τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις αγορές χειροτεχνών καλλιτεχνών για τρεις (3) μήνες
ανά έτος, εφόσον απαλλάσσονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων
σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 2859/2000 περί Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Α' 248) και
β) τους παραγωγούς πωλητές που δραστηριοποιούνται στο στάσιμο και στο πλανόδιο εμπόριο, και υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του ν. 2859/2000, περί Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Νέα επιδότηση στο ρεύμα για νοικοκυριά και επαγγελματίες
Την ενίσχυση της κρατικής επιδότησης στους λογαριασμούς ρεύματος για τη χαμηλή τάση, που αφορούν
νοικοκυριά και επιχειρήσεις ανακοινώνει το πρωί της Τετάρτης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας. Παράλληλα αναμένεται να ανακοινώσει και πλαίσιο στήριξης για τους καταναλωτές φυσικού αερίου, όπως και την αύξηση των διαθέσιμων ποσών για τις επανασυνδέσεις ρεύματος ευάλωτων νοικοκυριών.
Παράλληλα εξετάζεται η προώθηση ενός «πακέτου» μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των
επιχειρήσεων και δη των καταναλωτών μέσης τάσης. Ειδικότερα για εξετάζεται το μέτρο αναβολής πληρωμών ή πληρωμών με δόσεις των ρυθμιζόμενων χρεώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος, των ποσών που
καταβάλουν οι καταναλωτές μέσης τάσης για τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου σε ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.
Σε σχέση με τα νοικοκυριά, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος που θα υπερδιπλασιαστεί και θα φτάσει τα 130 ευρώ ανά MWh για τις πρώτες 300 Kwh κατανάλωσης ανά μήνα. Έτσι η
κρατική ενίσχυση αναμένεται να διαμορφωθεί στα 45 ευρώ το μήνα, από 18 που ισχύει σήμερα, για κάθε
λογαριασμό χαμηλής τάσης. Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ εφαρμόζει μια πολιτική περαιτέρω έκπτωσης από τις
300 Kwh και μέχρι τις 600 Kwh.

ΕΡΓΑΝΗ: Παράταση υποβολής για τις υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών-επιχειρήσεων για
τη διενέργεια tests COVID-19
Σύμφωνα με ανακοίνωση από του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ , δόθηκε παράταση Υποβολής «ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΣΗΣΑΝΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19» για τις εβδομάδες:
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18-24/10/2021 , 25-31/10/2021 , 01-07/11/2021 , 08-14/11/2021 και 15-21/11/2021 μέχρι τη Δευτέρα
29/11/2021 και ώρα 23:59.

Διαδικασία ελέγχου σε επιχειρήσεις εστίασης και λιανικού εμπορίου πιστοποιητικών
εμβολιασμού ή πρόσφατης νόσησης από αλλοδαπούς πελάτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επισημαίνει στο καταναλωτικό κοινό και στις επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και λιανικού εμπορίου ότι,
σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 9 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 (Β’ 5138) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η είσοδος και η εξυπηρέτηση αλλοδαπών πελατών που διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πρόσφατης νόσησης από χώρα
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται με απλή επίδειξη του έγχαρτου πιστοποιητικού και επίδειξη εγγράφου απόδειξης ταυτοπροσωπίας (διαβατήριο), χωρίς να απαιτείται ο έλεγχος με την ειδική εφαρμογή
COVID Free GR.

Τηλεργασία: Η αποζημίωση που δικαιούνται όσοι εργάζονται εξ' αποστάσεως
Το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης που οφείλουν να καταβάλουν οι εργοδότες στους εργαζόμενους που
απασχολούνται με τηλεργασία, για την κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της
χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη,
σε εφαρμογή του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας. Ο νόμος προβλέπει για πρώτη φορά
αποζημίωση των τηλεργαζόμενων για το κόστος που επωμίζονται εξαιτίας της τηλεργασίας. Σύμφωνα με την
απόφαση, το ελάχιστο ποσό που θα καταβάλλουν μηνιαίως οι εργοδότες στους τηλεργαζόμενους είναι: Για
τη χρήση του οικιακού χώρου εργασίας, 13 ευρώ. Για την κάλυψη του κόστους επικοινωνιών, 10 ευρώ. Για
την συντήρηση του εξοπλισμού, 5 ευρώ. Η σχετική απόφαση είναι αναρτημένη στο link
https://ypergasias.gov.gr/to-ypsos-tis-apozimiosis-gia-exoplismo-kai-tilepikoinonies-pou-tha-katavalloun-oiergodotes-stous-tilergazomenous/

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Τροποποίηση όρων, παράταση της προθεσμίας. Άτοκες
πλέον οι δόσεις
Tην τροποποίηση των όρων επιστροφής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και στην παράταση της προθεσμίας
υποβολής δικαιολογητικών για τους δικαιούχους όλων των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής, της αυξημένης αποζημίωσης ειδικής επιδότησης παγίων δαπανών προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων (ΦΕΚ Β΄ 5303, 5305, 5306, 5307, 5308) μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων κάθε επιχείρησης. Αναλυτικότερα η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών στο παρακάτω link
https://www.minfin.gr/web/guest/-/d-t-tropopoiese-ton-oron-epistrophes-tes-epistrepteasprokataboles-kai-paratase-tes-prothesmias-ypoboles-dikaiologetikon-gia-tous-dikaiouchous-olonto?inheritRedirect=true&redirect=%2F
Επιπλέον, άτοκες θα είναι τελικά οι δόσεις για την εξόφληση των επτά κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής, την οποία έλαβαν περίπου 700.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την αρχική πρόβλεψη η επιστροφή των ποσών θα ήταν έντοκη. Η εξόφληση θα γίνει σε 60 άτοκες
μηνιαίες, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 ενώ υπάρχει η πρόβλεψη ότι σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται έκπτωση 15%. Το τελικό ποσό της ενίσχυσης που θα κληθούν να επιστρέψουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες είναι μειωμένο έως και 75% και
θα εμφανιστεί στις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ. (https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki ).
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Άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση για το επίδομα θέρμανσης
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση από την ΑΑΔΕ, όπου οι δικαιούχοι μπορούν μέχρι και τις 15
Δεκεμβρίου 2021 να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, ώστε να λάβουν το επίδομα θέρμανσης. Σύμφωνα με
την ανακοίνωση για τα καύσιμα (υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα- πέλετ, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης) η καταβολή του επιδόματος γίνεται ανάλογα με την ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών με
καταληκτική ημερομηνία την 15η Απριλίου 2022. Ενώ ως τη 10η Δεκεμβρίου θα έχουν πληρωθεί το επίδομα
θέρμανσης όσοι υποβάλουν αίτηση έως το τέλος του μήνα και ήταν επίσης δικαιούχοι του κατά τη χειμερινή
περίοδο 2020/2021, σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 5298/Β/15.11.2021).

Ψηφιακό σεμινάριο - Ελληνικά φορολογικά κίνητρα - Οδηγός για την φορολογική
νομοθεσία που επηρεάζει κατοίκους εκτός Ελλάδας και εταιρικούς επενδυτές
Η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς) και το Ελληνo-Αμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο (HACC) της Νέας Υόρκης διοργανώνουν στις 4 Δεκεμβρίου 2021 ψηφιακό σεμινάριο
με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων εκτός Ελλάδας και των εταιρικών επενδυτών για την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Συνημμένα θα βρείτε το προσχέδιο του προγράμματος με του ομιλητές από Ελλάδα και
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Πώς θα λειτουργήσει το «Πρώτο Ένσημο» από 1η Ιανουαρίου 2022
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ο μηχανισμός εφαρμογής του «Πρώτου Ενσήμου» (από 1η Ιανουαρίου 2022), η διπλή καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στους δικαιούχους για το μήνα Δεκέμβριο και η επέκταση του προγράμματος
των 100.000 νέων θέσεων εργασίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατίθεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Τροποποιήσεις
του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η δυνατότητα μετάπτωσης από την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων στη
ρύθμιση των έως 72 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν εν μέσω της πανδημίας και είχαν ήδη ρυθμιστεί.
Πιο αναλυτικά:
1. Ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2022 το «Πρώτο Ένσημο», δηλαδή το πρόγραμμα για την ένταξη για πρώτη
φορά στη αγορά εργασίας νέων ηλικίας 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, προκειμένου να
διευκολυνθεί η πρώτη τους πρόσληψη από εργοδότη του ιδιωτικού τομέα. Μέσω της επιδότησης παρέχονται
κίνητρα αφενός στους νέους να αναζητήσουν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση που θα τους προσλάβουν για
να λάβουν την επιδότηση, αφετέρου στους εργοδότες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς θα
μειώνεται το μισθολογικό κόστος. Στο πλαίσιο του προγράμματος επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για έξι μήνες η κάθε πρόσληψη νέου χωρίς εργασιακή εμπειρία με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με το ποσό των 1.200 ευρώ που επιμερίζεται μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Καταβάλλονται δηλαδή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 600 ευρώ απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μισθού του και ανεξάρτητα από το ύψος του. Ποσό
ύψους 600 ευρώ καταβάλλεται στον εργοδότη για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης. Το «Πρώτο
Ένσημο» αφορά και σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ενώ σπουδάζουν. Στην περίπτωση αυτή, η επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ. Εάν η σύμβαση έχει διάρκεια μικρότερη των έξι μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται
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αναλογικά με το χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Για την
ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα συνοδεύεται από ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας και μπορεί να συνδυαστεί με το ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας, καθώς μια επιχείρηση –εφόσον το
επιθυμεί- μπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον ωφελούμενο με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. Αντιθέτως, οι συμμετέχοντες στο «Πρώτο Ένσημο» δεν μπορούν να ενταχθούν στο μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
2. Επεκτείνεται το πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας που θεσπίστηκε από το Υπουργείο ως μέτρο για την ανάσχεση των παρενεργειών της πανδημίας του κορωνοϊού στην αγορά εργασίας. Από
1η Ιανουαρίου 2022 οι προβλεπόμενες θέσεις αυξάνονται κατά 50.000, στις 150.000. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις,
το ύψος της επιδότησης κλπ.
3. Προσαυξάνεται στο διπλάσιο για το Δεκέμβριο η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση για τους δικαιούχους
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Η καταβολή της προσαύξησης θα πραγματοποιηθεί στις 15
Δεκεμβρίου 2021 και θα προηγηθεί της τακτικής καταβολής που λαμβάνει χώρα στο τέλος κάθε μήνα από
τον ΟΠΕΚΑ. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, συνεκτιμώντας μεταξύ άλλων τον αυξημένο αντίκτυπο των επιπτώσεων της υγειονομικής
κρίσης στις πλέον ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως είναι οι δικαιούχοι του ΕΕΕ.
4. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ήδη ισχύουσας διάταξης ρύθμισης σε έως 72 δόσεις, των οφειλών
που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, και αφορούν στις περιόδους απασχόλησης από
Φεβρουάριο του 2020 έως και Ιούνιο του 2021. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα μετάπτωσης από την
πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων σε αυτή των 72 δόσεων, δηλαδή οι εν λόγω οφειλές σε περίπτωση που
έχουν ήδη ρυθμιστεί σε 12 δόσεις να ρυθμιστούν σε έως 72. Το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο για την περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρήσεων λόγω της έλλειψης ρευστότητας της αγοράς και της δυσκολίας εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Ανταποκρίνεται δε σε πλήθος σχετικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του e-ΕΦΚΑ και ευθυγραμμίζεται με αντίστοιχη διάταξη για τις φορολογικές οφειλές.
5. Δίνεται δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων καθαριότητας που συνήφθησαν στο επίπεδο των δώδεκα
(12) ανεξάρτητων επιχειρησιακών διοικητικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ (ΠΥΣΥ) αλλά και της κεντρικής υπηρεσίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας για το διάστημα από τη λήξη των συμβάσεων
αυτών και μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την αδιάλειπτη παροχή των σχετικών υπηρεσιών και την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας
στα κτίρια του e-ΕΦΚΑ εν μέσω πανδημίας.
6. Τέλος, θεσπίζονται έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου στην Περιφέρεια Κρήτης, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, από την ημερομηνία του σεισμού
και για διάστημα όχι πέραν των τριών μηνών, με τους εργαζομένους να καθίστανται δικαιούχοι αποζημίωσης
ειδικού σκοπού 534 ανά μήνα. Δικαιούχοι της ως άνω αποζημίωσης καθίστανται και οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις καταγγέλθηκαν από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, από την
ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για διάστημα όχι πέραν των τριών μηνών.
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Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που αφορά 25.000 ωφελούμενους
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Στην τελική ευθεία μπαίνει η υλοποίηση του προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης μέσω
Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες,
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών κ.ά., σε συνέχεια της υπογραφής της σχετικής Κοινής Υπουργικής
Απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Εσωτερικών και του υφυπουργού Ανάπτυξης. Με δεδομένο ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί
η διαδικασία κατανομής των θέσεων στους δήμους και τους υπόλοιπους φορείς, η υπογραφή της ΚΥΑ ανοίγει
τον δρόμο για την δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ έως τις αρχές Δεκεμβρίου και ακολούθως την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από τους εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού ανέργους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η τοποθέτηση των ωφελούμενων στις θέσεις αναμένεται να γίνει στις αρχές του 2022. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Ένα νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας έρχεται να ενισχύσει τους Δήμους, ιδιαίτερα
εκείνους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, αλλά και τις Περιφέρειες και τα
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Ένα πρόγραμμα απασχόλησης για τους ανέργους όλων των ηλικιών, που ταυτόχρονα καλύπτει στην πράξη, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. 25.000 πολίτες, κυρίως μακροχρόνια άνεργοι, θα προσφέρουν πολύτιμη εργασία σε Δήμους και Περιφέρειες σε όλη τη χώρα. Αυτή τη φορά δίνουμε
ιδιαίτερη έμφαση στα αντικείμενα κατάρτισης των συμμετεχόντων, που μαζί με την κοινωφελή εργασία τους,
θα αναβαθμίσουν την ικανότητά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας». Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ και έχει δύο σκέλη. Το πρώτο
αφορά στην τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ, συναφείς φορείς και υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. Το δεύτερο σκέλος αφορά σε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών σε αδειοδοτημένα
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, συνιστώντας μια ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Η συμμετοχή στην κατάρτιση (όπου έχουν προστεθεί νέες θεματικές) είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους έως και 54 ετών και προαιρετική για τους
ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω. Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή πρόσκληση προς τους Παρόχους Κατάρτισης. Επομένως, όσοι ενταχθούν σε δράσεις κατάρτισης θα εργαστούν σε Δήμους, Περιφέρειες κ.λπ. για 7 μήνες στο πλαίσιο του προγράμματος και θα
συμμετέχουν στην κατάρτιση για ένα μήνα. Οι ωφελούμενοι άνω των 55 ετών θα εργαστούν για 8 μήνες.
Στόχος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και
απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση σε «προστατευμένο περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην
αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους.
Παράλληλα το πρόγραμμα συνδέεται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι συμμετέχοντες
να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας. O ΟΑΕΔ υποδέχεται τις ηλεκτρονικές
αιτήσεις των ωφελουμένων και καταρτίζει πίνακα κατάταξης ανέργων –κατά κλάδο και ειδικότητα- σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλογής και κατάταξης (χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, αναπηρία, ετήσιο εισόδημα, αριθμός ανηλίκων τέκνων, εάν ο ωφελούμενος είναι δικαιούχος Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος κ.ά.). Στη συνέχεια, προβαίνει στη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων και των υπηρεσιών τοποθέτησης σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες
κατάταξης.
Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελούμενων που θα απασχολήσει ο κάθε φορέας καθώς και
τις ασφαλιστικές εισφορές. Οι καθαρές ημερήσιες αμοιβές των ωφελούμενων ορίζονται στο 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου μηναίου μισθού και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το καθαρό
ποσό του κατώτατου μισθού, όπως ισχύει.
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Support.gov.gr: σε λειτουργία o ψηφιακός χώρος επικοινωνίας πολιτών με τις δημόσιες
υπηρεσίες
Διαθέσιμη στους πολίτες για την επικοινωνία και την υποβολή ερωτημάτων και αιτημάτων σχετικά με τη
χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών των φορέων είναι η ψηφιακή πλατφόρμα support.gov.gr. Η υπηρεσία σχεδιάστηκε και υποστηρίζεται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
και την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Το support.gov.gr ενοποιεί τον τρόπο επικοινωνίας με τους κυβερνητικούς φορείς για τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται στο gov.gr. Δημιουργείται, έτσι, ένας ψηφιακός χώρος επικοινωνίας πολιτών και επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες, για την υποβολή ερωτημάτων, αιτημάτων και την λήψη απαντήσεων για
τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών κάθε φορέα.
Πολίτες που επιθυμούν να υποβάλουν ερώτημα ή αίτημα εξυπηρέτησης σχετικά με την επιλεγμένη υπηρεσία
που παρέχεται από το gov.gr, επιλέγουν το πεδίο «Επικοινωνία» στη σελίδα της ψηφιακής υπηρεσίας για την
οποία ενδιαφέρονται. Αφού ταυτοποιηθούν με τους κωδικούς Taxisnet, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν
προσωποποιημένα αιτήματα εξυπηρέτησης ή ερωτήματα. Μετά την υποβολή, λαμβάνουν ως αποδεικτικό
τον μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Στη συνέχεια, το gov.gr διαμοιράζει τα αιτήματα – ερωτήματα αυτόματα, στους φορείς και τις διοικητικές
μονάδες που έχουν την ευθύνη απάντησης. Μετά την ολοκληρωμένη επεξεργασία του αιτήματος, η απάντηση της διοίκησης αναρτάται στη θυρίδα απαντήσεων του πολίτη. Για κάθε νέα απάντηση το gov.gr αποστέλλει ενημερωτικό email, ώστε ο πολίτης να μεταβεί στη θυρίδα απαντήσεων για να παραλάβει την απάντηση της αρμόδιας διοικητικής μονάδας.
Ήδη, υποστηρίζονται από το support.gov.gr 259 ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, καθώς επίσης και από τον eΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και την ΗΔΙΚΑ. Σταδιακά, όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες θα ενταχθούν στο support.gov.gr.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο εδώ σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και οδηγίες χρήσης.

O e-ΕΦΚΑ εντάσσεται στο support.gov.gr για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
O e-ΕΦΚΑ εντάσσεται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πολιτών support.gov.gr, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.
Μέσω της νέας υπηρεσίας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας
Διοίκησης Gov.gr ερωτήματα σχετικά με την χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και μετά την επεξεργασία τους, να παραλαμβάνουν τις απαντήσεις τους.
Μέχρι πρόσφατα η υποβολή αιτήσεων-ερωτημάτων των συναλλασμένων για υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που είναι αναρτημένες στο Gov.gr, εξυπηρετούνταν με επίσκεψη του πολίτη στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. Η
διαδικασία αυτή πλέον υποκαθίσταται από την ψηφιακή πλατφόρμα support.gov.gr. Με αυτόν τον τρόπο
δημιουργείται ένας νέος ψηφιακός χώρος επικοινωνίας πολιτών και επιχειρήσεων, για την υποβολή ερωτημάτων, αιτημάτων και τη λήψη απαντήσεων για τη χρήση του συνόλου των ψηφιακών υπηρεσιών, που είναι
αναρτημένες στο Gov.gr.
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.
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Ο ΕΦΚΑ γίνεται ψηφιακός: 50 ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην υπηρεσία του πολίτη
Πάνω από 50 σύγχρονες και άμεσα προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχει θέσει σε λειτουργία ο e-ΕΦΚΑ,
στο πλαίσιο της στρατηγικής για αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Οι υπηρεσίες αυτές επιτρέπουν
σε χιλιάδες ασφαλισμένους να εξυπηρετούνται γρήγορα και εύκολα, από το σπίτι ή την εργασία τους, χωρίς
να απαιτείται φυσική παρουσία και αναμονή στα υποκαταστήματα του φορέα.
Σήμερα, πραγματοποιούνται κάθε μήνα 1,2 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές, αποτρέποντας αντίστοιχες μετακινήσεις και περιορίζοντας αισθητά την ταλαιπωρία στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, απελευθερώνεται σημαντικός χρόνος για το ανθρώπινο δυναμικό του φορέα, προκειμένου να αξιοποιηθεί σε τομείς με αυξημένες ανάγκες, όπως π.χ. η διαχείριση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων.
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ είναι προσβάσιμες τόσο μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης του
Δημοσίου Gov.gr, όσο και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας http://www.efka.gov.gr/ και απευθύνονται σε όλους τους ασφαλισμένους (μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους), στους συνταξιούχους, αλλά και σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
Ειδικότερα, ανά κατηγορία, παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:
Μισθωτοί:
-Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους
-Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθένειας
-Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας
-Βεβαίωση προϋπηρεσίας
-Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας
-Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης
-Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
-Βεβαίωση Απογραφής
-Ατομικά Στοιχεία
-Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2021
-Ασφαλιστική Ικανότητα
-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
Ελεύθεροι Επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες
-Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους
-Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
-Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη Ασφάλισης
-Εισφορές Μη Μισθωτών
-Δήλωση Παράλληλης Μισθωτής Απασχόλησης
-Εισφορές Εργατών Γης
-Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας
-Βεβαίωση Απογραφής
-Ασφαλιστική Ικανότητα
-Ατομικά Στοιχεία
-Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2021
-Βεβαίωση Εισφορών για φορολογική χρήση
-Υπηρεσία αποδοχής συμβάσεων παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016 (ΔΠΥ)
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-Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από
1/1/2021
-Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Ν.4611/2019
-Αίτηση για Αμφισβήτηση οφειλής Ν.4554/2018
-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
Εργοδότες
-Απογραφή Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών
-Πιστοποίηση εργοδοτών
-Βεβαίωση Εργοδότη για Επίδομα Ασθένειας
-Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
-Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ
-Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου
-Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη
-Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (Παρ.9 Αρθρ.39 Ν.4387/2016)
-Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Απασχολουμένων
-Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για εργοδότες Ν.4611/2019
-Προβολή υποβληθεισών ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων 2002 έως 2012
Συνταξιούχοι
-Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης
-Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους
-Ηλεκτρονική Αίτηση Προκαταβολής Σύνταξης
-Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης
-Ενημερωτικό σημείωμα αναδρομικών Ν.4670/2020
-Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων
-Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος
-Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος
-Ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης
-Ατομικά Στοιχεία
-Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας
-Ηλεκτρονική Αίτηση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη
-Ηλεκτρονική Αίτηση Επικουρικής Σύνταξης τ.ΕΤΕΑΜ
Φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
-Λήψη Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
-Πιστοποίηση Φορέων για τη Λήψη Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
-Έλεγχος Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
-Έλεγχος Εγκυρότητας Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας και Απογραφής
-Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ιατροφαρμακευτικών Συλλόγων
-Πιστοποίηση Φορέων για τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας
-Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας
-Υποβολή Αιτήματος για Ληξιπρόθεσμα Υγείας
Οφειλέτες
-Πιστοποίηση οφειλετών
-Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών
-Πίνακας Χρεών Οφειλέτη
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-Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη
-Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης
-Ρύθμιση Οφειλών
Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί και βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία για τις
επιστροφές των αναδρομικών προς τους κληρονόμους των θανόντων συνταξιούχων
https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml
Σημειώνεται ότι για όσες συναλλαγές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, υπάρχει η δυνατότητα
για
ηλεκτρονικό
αίτημα
ραντεβού
στα
φυσικά
υποκαταστήματα
του
eΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/e-ephka-elektroniko-aitema-exypereteses-kleisimo-ranteboy). Μεσοπρόθεσμος στόχος του e-ΕΦΚΑ είναι το σύνολο των συναλλαγών με τους πολίτες να μπορούν να πραγματοποιηθούν και ηλεκτρονικά και κάποιες από αυτές να πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά.
Παράλληλα με τις υπηρεσίες σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους, ο e-ΕΦΚΑ παρέχει και περισσότερες από
10 ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε λογιστές και φοροτεχνικούς, με σκοπό να διευκολυνθεί το έργο τους και να
μειωθεί δραστικά ο αριθμός των καθημερινών επισκέψεων στα φυσικά υποκαταστήματα.
Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελεί μέρος μιας σειράς δράσεων του e-ΕΦΚΑ για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Σε αυτές περιλαμβάνονται η λειτουργία του νέου, ενιαίου τηλεφωνικού
κέντρου 1555 που λειτουργεί χωρίς χρέωση σε 24ωρη βάση, η υπηρεσία myEFKAlive για τη διευκόλυνση των
κατοίκων των νησιωτικών περιοχών, η αύξηση του αριθμού των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των ΚΕΠ
κ.ά.
Αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει να βελτιώνει δραστικά το επίπεδο των υπηρεσιών προς τους πολίτες, αντιμετωπίζοντας παθογένειες και προβλήματα που χαρακτήρισαν τη λειτουργία
του στο παρελθόν.

ΕΕΤ: Οδηγίες προς τους καταναλωτές για απάτες σε αγορές μέσω διαδικτύου
Ενημερωτικό υλικό με οδηγίες αναγνώρισης και προστασίας από απάτες σε αγορές μέσω διαδικτύου (online
shopping scams) και απάτες σχετιζόμενες με επενδύσεις (investment scams) έχει αναρτήσει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) στην ιστοσελίδα της με αφορμή την ενημερωτική εκστρατεία που βρίσκεται σε εξέλιξη
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μήνα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. (https://www.hba.gr/News/Details/2071).
(ΠΗΓΗ: EBEA e-Newsletter| 26.11.21).

Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή υπηρεσία «myOAEDραντεβού»
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει, για την δυνατότητα να προγραμματίζουν ψηφιακά τις επισκέψεις
τους στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, που έχουν οι πολίτες. Πρόκειται για τη νέα υπηρεσία «myOAEDραντεβού»
και αφορά μόνον όσες υπηρεσίες δεν παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το gov.gr και το
www.oaed.gr. Η υπηρεσία υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.
Η διαδικασία για το κλείσιμο του ραντεβού είναι ιδιαίτερα απλή. Οι πολίτες μπορούν να εισέρχονται στην
πλατφόρμα, είτε απευθείας μέσω του rantevouoaed.gov.gr, είτε απευθείας μέσω του «Ηλεκτρονικό αίτημα
ραντεβού σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ» που βρίσκεται στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών».
Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με κωδικούς Taxisnet. Κατά τη διαδικασία για το κλείσιμο του ραντεβού,
ο πολίτης επιλέγει μια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εισάγοντας τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής
www.kcci.gr
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που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί και στην συνέχεια επιλέγει ημέρα και ώρα, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του
πολίτη για τον οποίο επιθυμεί να προγραμματίσει την επίσκεψη. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι πολίτες θα λαμβάνουν email επιβεβαίωσης του ραντεβού στο email που έχουν δηλώσει. Στο εισερχόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα θα αναφέρονται οι πληροφορίες για το ραντεβού και θα παρέχεται η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού ή ακύρωσης.
Το «myOAEDραντεβού» καλύπτει και τα 117 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), καθώς και τα 6 Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (ΓΕ ΕΚΟ) του Οργανισμού.
Υπενθυμίζεται ότι οι περισσότερες υπηρεσίες του ΟΑεΔ παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, τόσο μέσω
του gov.gr, με τη χρήση κωδικών Taxisnet, όσο και μέσω των e-Υπηρεσιών ΟΑΕΔ oaed.gr/e-peresies, με τους
κωδικούς Taxisnet ή με του κωδικούς πιστοποιημένων χρήστων του ΟΑΕΔ.
Οι υπηρεσίες για τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα ορισμού ραντεβού μέσω «myOAEDραντεβού» είναι:
 Αιτήσεις παροχών που δεν διατίθενται ηλεκτρονικά/προσκόμιση δικαιολογητικών
 Βεβαίωση λήψης Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας (εκτός του τρέχοντος έτους)
 Υποβολή ενστάσεων για τις παροχές ασφάλισης πλην των κοινωνικών παροχών
 Υπηρεσία εξυπηρέτησης οικιστών εργατικών κατοικιών/δανειοληπτών τέως ΟΕΚ
 Αίτηση καταβολής αποδοχών σε μαθητές-σπουδαστές-φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους
για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις
 Υποβολή αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης από εργοδότες/προσκόμιση δικαιολογητικών
 Υποβολή ενστάσεων από εργοδότες για προγράμματα απασχόλησης
 Αίτηση επιχορήγησης από εργοδότες για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ
 Υποβολή αίτησης αναγνώρισης χρόνου ανεργίας λόγω περιστασιακής απασχόλησης
 Διορθώσεις Στοιχείων Μητρώου/προσκόμιση δικαιολογητικών
 Έκδοση κλειδαρίθμου (όπου απαιτείται)
 Συμβουλευτική ανέργων
 Συμβουλευτική εργοδοτών
 Συμβουλευτική ανέργων Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων

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 επιχειρήσεών τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297/6.12.2005) και από το 2015 η
ετήσια καταβολή του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2
Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις προσωπικές εταιρίες
είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 5
Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014).
Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα αποστείλει από
τα εν λόγω, τα τέλη του 2015 στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014).
Προς αποφυγή αυτού, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή τους.
Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής:
Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους
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α). Μέσω web-banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ σε Τράπεζα
β). Τα ανωτέρω τέλη δεν πληρώνονται στο Επιμελητήριο
γ). Δικαιούχος είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Σε περίπτωση ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ στοιχείων της επιχείρησης παρακαλούμε να ενημερώσετε
ΑΜΕΣΑ την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου πριν προβείτε στην εξόφληση του ποσού
 Σε περίπτωση που έχετε εξοφλήσει τις ανωτέρω οφειλές σας πριν την λήψη της παρούσας ειδοποίησης παρακαλούμε αγνοήστε την.
Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω
του www.services.businessportal.gr ή μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Καβάλας (Ομονοίας 50 –
Τηλ: 2510222212 εσωτ.1).

Ανακοινώσεις Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.), οι ατομικές επιχειρήσεις και οι λοιποί υπόχρεοι (Κοινοπραξίες κ.λπ.)
πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών δεν έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ του αποδεικτικού υποβολής 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 αόριστης 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 καθεστώς 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 περιορισμένης ευθύνης»).
www.kcci.gr
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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, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623). Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών
από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από την ιστοσελίδα
https://services.businessportal.gr.

Η επίσημη σελίδα του Επιμελητηρίου στα social media
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα του Επιμελητηρίου Καβάλας και μέσα από την σελίδα
μας στο Facebook. Για να παρακολουθείτε πιο άμεσα τα νέα και τις ενημερώσεις μας, μπορείτε να κάνετε
like στο https://www.facebook.com/KavalaChamber
Επίσης, θα μας βρείτε πλέον και στις σελίδες μας στο Twitter και Linked In
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.linkedin.com/in/chamber-of-kavala-abbbbb14b/

Διεθνή
ΕΕ: Παρατείνεται ως τις 30 Ιουνίου 2022 το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές
ενισχύσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να παρατείνει έως τις 30 Ιουνίου 2022 το προσωρινό
πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να επιταχυνθεί περαιτέρω η ανάκαμψη. Όπως τονίζει η
Επιτροπή, η παράταση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις θα επιτρέψει στα κράτη μέλη,
όπου χρειάζεται, να επεκτείνουν τα καθεστώτα στήριξής τους και να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις που
εξακολουθούν να πλήττονται από την κρίση δεν θα αποκοπούν ξαφνικά από την αναγκαία στήριξη. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις της πανδημίας COVID-19 και
άλλους κινδύνους για την οικονομική ανάκαμψη.

Στον «αέρα» οι πρώτες προσκλήσεις για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»
Επιχορηγήσεις άνω των €450 εκατ. για ψηφιακές επενδύσεις θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τα τέλη
του 2022. Πρόκειται για την πρώτη δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027”, το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό €7,5 δισ. για διάστημα 7 ετών.
Περαιτέρω προσκλήσεις θα δημοσιευθούν στις αρχές του 2022. Οι πρώτες επιχορηγήσεις του προγράμματος
αφορούν επενδύσεις άνω των €415 εκατ. έως το τέλος του 2022 σε υποδομές cloud, edge computing, data
centers, τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), υποδομές κβαντικής επικοινωνίας, αλλά και στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως και σε έργα κυβερνοασφάλειας.
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Οι επενδύσεις για την κυβερνοασφάλεια θα συμπληρωθούν από επιχορηγήσεις ύψους €43 εκατ. για την παροχή στήριξης στην κυβερνοασφάλεια στον τομέα της υγείας. Επίσης, έως τα τέλη του 2022, θα διατεθούν
επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη ενός δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού, που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη νομοθεσία της Ε.Ε. για την κυβερνοασφάλεια. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τη δημιουργία και την ανάπτυξη του δικτύου του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας
(EDIH). Οι κόμβοι αυτοί θα στηρίξουν τις ιδιωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων και
των νεοφυών επιχειρήσεων και τον δημόσιο τομέα στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο των πολιτικών της Ε.Ε., ιδίως της βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής για τις μικρομεσαίες και τις startups, για τη στήριξη των επιχειρήσεων και
του δημόσιου στη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων απευθύνονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιες διοικήσεις των κρατών - μελών της Ε.Ε., καθώς και σε οντότητες από άλλες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”.
Πρώτες δράσεις, ύψους €2 δισ.
Τα πρώτα προγράμματα εργασίας από το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη” προβλέπουν χρηματοδοτήσεις,
ύψους €2 δισ., με στόχο την εισαγωγή στην αγορά ψηφιακών λύσεων προς όφελος πολιτών, δημόσιας διοίκησης και επιχειρήσεων. Το κύριο πρόγραμμα εργασίας, ύψους €1,38 δισ., θα εστιάσει στις επενδύσεις στους
τομείς της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), του cloud και των data centers, των κβαντικών υποδομών, των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και της ευρείας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία
και την κοινωνία, έως το τέλος του 2022.
Παράλληλα με αυτό το κύριο πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή δημοσίευσε δύο ειδικά προγράμματα εργασίας. Το πρώτο επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με προϋπολογισμό
ύψους €269 εκατ. έως το τέλος του 2022.
Το δεύτερο πρόγραμμα επικεντρώνεται στη δημιουργία και τη λειτουργία του δικτύου των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, με προϋπολογισμό ύψους €329 εκατ. έως το τέλος του 2023.
Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη” είναι το πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε., που επικεντρώνεται
στην παροχή ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και στους πολίτες. Έχει συνολικό προϋπολογισμό €7,5
δισ. για διάστημα 7 ετών και θα υλοποιηθεί μέσω πολυετών προγραμμάτων εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/12/14/digitaleurope-programme-informal-agreement-with-european-parliament/#
(ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter newsletter@sepe.gr 18.11.2021).

Δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων
Με κοινό σύνθημα «Κοινότητες Κυκλικής Οικονομίας» οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες αρχές,
επιχειρήσεις, συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες,
συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (EWWR), τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή καμπάνια του είδους. Οι συμμετέχοντες διοργανώνουν σειρά εκδηλώσεων όπως: ημερίδες, εκθέσεις, διαγωνισμούς, ενημερώσεις και δρώμενα που εστιάζουν στο τρίπτυχο «Mείωση, Eπαναχρησιμοποίηση, Aνακύκλωση», με στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του κοινού για τη μείωση των αποβλήτων. Η
λέξη-κλειδί στη φετινή θεματολογία «Κοινότητες Κυκλικής Οικονομίας» είναι η συνεργασία μεταξύ ατόμων
ή ομάδων ανθρώπων για να σχεδιάσουν και να οικοδομήσουν μαζί κοινότητες βασισμένες στην προσέγγιση
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της κυκλικής οικονομίας με στόχο τη μετάβαση προς βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, σε όλη
την Ευρώπη. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) είναι ο εθνικός συντονιστής των δράσεων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας European Week for
Waste Reduction (EWWR). Ήδη από τις 20 του μήνα και έως τις 28 Νοεμβρίου 2021 θα διεξαχθούν πανελλαδικά 79 δράσεις για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και θα προβληθούν από τα κανάλια κοινωνικής
δικτύωσης του ΕΟΑΝ. Οι συμμετοχές καταχωρήθηκαν από 34 σχολεία-εκπαιδευτικά ιδρύματα, 16 δήμους, 3
ΣΕΔ, 3 ομάδες πολιτών, 3 εταιρείες, 20 ΜΚΟ και διαδημοτικές επιχειρήσεις. Περιλαμβάνουν καθαρισμούς
χώρων και αξιοποίηση των συλλεγέντων υλικών, στοχευμένες διαδικτυακές καμπάνιες, ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, θεατρικές/stand-up παραστάσεις με θεματική την ανακύκλωση, βιωματικές παρουσιάσεις επαναχρησιμοποίησης πρώτων υλών συλλογή βιοαποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση τροφίμων,
σχολικά παζάρια με κατασκευές από ανακυκλωμένα υλικά, και πολλές άλλες. Όπως τονίζει ο ΕΟΑΝ: «Η έννοια
της κυκλικής οικονομίας (προϊόντα με μεγάλη διάρκεια ζωής, επισκευή, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση,
νέα προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά) πρέπει να εξαπλωθεί σε σπίτια, γραφεία, σχολεία, εταιρείες, αγορές, δήμους και κοινότητες, τοπικούς οργανισμούς και φορείς εναλλακτικής διαχείρισης». Μπορείτε να δείτε
το σύνολο των δράσεων ΕΔΩ. (ΠΗΓΗ: NEWSLETTER TEE/TKM, 26.11.2021).
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
1. Διαβούλευση με θέμα: «Ποιότητα του αέρα – αναθεώρηση των κανόνων της Ε.Ε.». Υποβολή απόψεων έως
16 Δεκεμβρίου 2021. Περισσότερα
2. Διαβούλευση με θέμα: «Αναθεώρηση της γενικής νομοθεσίας της Ε.Ε. για τα φαρμακευτικά προϊόντα». Υποβολή απόψεων έως 21 Δεκεμβρίου 2021. Περισσότερα
3. Διαβούλευση με θέμα: «Στρατηγική Δρόνων 2.0 για την Ευρώπη για την προώθηση της βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας». Υποβολή απόψεων έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Περισσότερα
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
1. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «State of the Energy Union report» που αφορά την πρόοδο που σημειώθηκε
στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενέργεια. Περισσότερα
2. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «Climate Action Progress Report 2021» που αφορά την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών για το κλίμα. Περισσότερα
3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Advanced technologies for industry» που αφορά πολιτική για τη βιομηχανική
ανάκαμψη και την τεχνολογία. Περισσότερα
4. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Solar heat for power and industry» που αφορά ηλιακή θερμότητα για την ενέργεια και τη βιομηχανία. Περισσότερα
5. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Key figures on Europe - 2021 edition» που αφορά βασικά στοιχεία για την Ευρώπη το 2021. Περισσότερα

Ενημερώσεις για ξένες αγορές
Μπορείτε να αναζητήσετε όλες τις πρόσφατες ενημερώσεις για τις ξένες αγορές στο site του Επιμελητηρίου
Καβάλας www.kcci.gr
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε δελτίο
οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Αιγύπτου, Οκτώβριος 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Κάϊρο (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +202-27948482, 27952036, email: ecocomcairo@mfa.gr
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφο με θέμα «Έρευνα Εξωτερικού Εμπορίου DIHK– Κατάταξη Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο»
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
ΗΠΑ - ΣΙΚΑΓΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Σικάγο, απέστειλε έγγραφο με θέμα: Xαρτογράφηση καταστημάτων «Delicatessen»/Specialty Food Shops της ευρύτερης
περιοχής, Σικάγο. (συνημμένο)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σικάγο (http://www.agora.mfa.gr ), τηλ: (312) 867-0464, φαξ: (312) 867-3824, e-mail:
ecocom-chicago@mfa.gr
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-«Επιχειρηματικός οδηγός για την Ρώσικη Ομοσπονδία»
-«Ενημερωτικό δελτίο Οκτωβρίου 2021»
-«Ημέρες εισαγωγών-εξαγωγών: Οικονομική συνεργασία Ελλάδας-Ρωσίας»
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
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο - Οκτώβριο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr
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Enterprise Europe Network
Επιχειρηματικές/Τεχνολογικές Συνεργασίες
Το Επιμελητήριο Καβάλας, ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Enterprise Europe Network, στα πλαίσια προώθησης επιχειρηματικών συνεργασιών, έλαβε τις παρακάτω επιχειρηματικές προσφορές και ζητήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες ή για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με τα γραφεία του Επιμελητηρίου στο τηλέφωνο 2510 222212 κ. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ.
4) ή κα. Δέσποινα Παρασύρη (εσωτ.11) και στο email info@chamberofkavala.gr
Ζήτηση συνεργασίας από την Σερβία
Ζήτηση συνεργασίας από την εταιρεία PetroSOLAR. Η PetroSOLAR PROJEKT είναι μια εταιρεία ηλιακής ενέργειας με τη δική της σειρά προϊόντων Urban Smart Solar Furniture (SmartBench, Solar Bus Shelters, κ.λπ.).
Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται από εξαρτήματα κορυφαίας ποιότητας αποκλειστικά με το κλειδί στο χέρι,
ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της λύσης στον μεγαλύτερο δυνατό χρόνο. Στοιχεία επικοινωνίας: Κινητό: + 381 62 760 339, Email: petrosolarprojekt@gmail.com, Site: http://petrosolar.com/ ,Skype:
Lazar.Josanov
Ζήτηση ελληνικών τροφίμων από την Σερβία
Η σερβική εταιρεία Aman, η μεγαλύτερη εγχώρια αλυσίδα λιανικής στη Σερβία με περισσότερα από 280 σούπερ μάρκετ λιανικής αυτή τη στιγμή και 3500 υπαλλήλους, πάνω από 30 σούπερ μάρκετ και 20 υπεραγορές
σε όλη τη χώρα, ενδιαφέρεται να επεκτείνη την γκάμα των προϊόντων της.
Για το λόγο αυτό αναζητά ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να εξάγουν στη Σερβία.
Η εταιρεία εισάγει διάφορα είδη προϊόντων από όλο τον κόσμο, από τρόφιμα μέχρι ρούχα και προϊόντα για
το σπίτι και το νοικοκυριό.
Η εταιρεία Aman έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 270 εκατ. € Ενδεικτικό βίντεο για την εταιρεία μπορείτε να
βρείτε εδώ: https://we.tl/t-npZadpRzEe
Οι κύριες κατηγορίες προϊόντων που τους ενδιαφέρουν είναι: αλμυρά και γλυκά είδη, κονσέρβες, χυμοί, μαρμελάδες, noodles, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, κονσερβοποιημένα φρούτα κα
Πληροφορίες:
Aleksandra Vuković
Category manager
AMAN doo
Vinogradska 52a
11000 Beograd
Tel: +381 62 88 70 630
E-mail: aleksandra.vukovic@aman.co.rs
www.aman.co.rs
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Ζήτηση συνεργασίας από την Τουρκία
Η εταιρεία MZKİMYASAL.ÜR.VE TEM.MALZ.GIDA TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ η οποία εδρεύει στη Σμύρνη και
παράγει βιομηχανικά χημικά συντήρησης και προϊόντα καθαρισμού αναζητά συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Για να δείτε τον κατάλογο πατήστε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://worldchem.com.tr/en-US/home
Στοιχεία επικοινωνίας: Tel: +90 232 472 1600 Fax:0232 472 13 43 Web: http://worldchem.com.tr/en-US Email: c.topal@worldchem.com.tr
Ζήτηση συνεργασίας από την Ινδία
Η εταιρεία Solutions Unlimited η οποία εδρεύει στο New Delhi στην Ινδία, με αντικείμενο τα Πέτρες (μάρμαρα, γρανίτες, ψαμμίτες και πλάκες) με σχετικό της έγγραφο εκδήλωσε το ενδιαφέρον για συνεργασία με
ελληνικές επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: Τηλ: +91 9811387484 αριθμός WhatsApp: +91 9811387484
Email: mkt.solutionsunlimited@gmail.com Web: http://solutionsun-ltd.com/
Ζήτητη Συνεργασίας από το Ουζμπεκιστάν
Η εταιρεία HOME COMFORT η οποία εδρεύει στη Tashkent και παράγει υφάσματα πλεκτά βελούδα, πλούσες
και υφάσματα βροχιδωτά, όλα πλεκτά αναζητά συνεργασία με Έλληνες εξαγωγείς κουρτινών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://homecomfort.uz/
Στοιχεία επικοινωνίας :Τηλέφωνο +998981158030 Email : zebiuz@mail.ru

Ενεργή Κοινότητα Μάθησης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τεχνικών και Μηχανικών (allCUTE) Erasmus+
Το Επιμελητήριο Καβάλας μαζί με το τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος κατά τη διετία
2020-2022, θα συμμετέχουν στην υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, (Δράση ΚΑ202/στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης), με τίτλο “Active Learning
Community for UpskillingTechnicians and Engineers” και κωδικό εγκεκριμένου σχεδίου2020-1-BG01-KA202079042, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Φυσικής Δρ.Παναγιώτης
Κόγιας, με αναπληρωτή υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Ιάκωβο Φαντίδη και για το Επιμελητήριο Καβάλας ο πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας.
Φορέας-συντονιστής του έργου είναι το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Γκάμπροβο της Βουλγαρίας και στη σύμπραξη συμμετέχουν επίσης, το Gdansk University of Technology της Πολωνίας, το Πανεπιστήμιο του Νις της
Σερβίας και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σερβίας.
Μία συνεχώς εξελισσόμενη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτεί νέα συστήματα παραγωγής που να
συνδυάζουν την φυσική παραγωγή με την καινοτομία και να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό
τους, ειδικά στους τεχνικούς και τους μηχανικούς. Απαιτούν νέες υβριδικές ομάδες «ανθρώπων-μηχανών»,
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όπου οι τεχνικοί και οι μηχανικοί θα πρέπει να αναλύουν μεγάλα δεδομένα, να προσομοιώνουν γραμμές
παραγωγής, να συντονίζουν ρομπότ, να διαγιγνώσκουν και να επισκευάζουν πολύπλοκα αυτοματοποιημένα
συστήματα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και την εναρμόνιση τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κοινοπραξία του έργου
αποτελούμενη από τα προαναφερθέντα Πανεπιστήμια και Επιμελητήρια, έχει ως στόχο να αναπτύξει μια
Ενεργή Κοινότητα Μάθησης για την Αναβάθμιση Τεχνικών και Μηχανικών στον τομέα των Μηχανικών Κατασκευών και της Μηχατρονικής.
Η Σύμπραξη έχει αρχίσει από το Σεπτέμβριο του 2020 τη συνεργασία και τις δραστηριότητες, σε διαδικτυακό
επίπεδο προς το παρόν, λόγω πανδημίας. Ήδη το λογότυπο, καθώς και η επίσημη ιστοσελίδα του έργου
https://allcute.eu (διαθέσιμη σε 5 γλώσσες, ανάμεσα τους η Αγγλική και Ελληνική γλώσσα), έχουν δημιουργηθεί.
Ακόμη, η online έρευνα για τον προσδιορισμό των αναγκών αναβάθμισης των δεξιοτήτων τεχνικών και μηχανικών που απασχολούνται στον τομέα των Μηχανικών Κατασκευών και της Μηχατρονικής είναι διαθέσιμη
https://allcute.eu/el/home-gr2. Παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν να συμπληρώσουν τα σχετικό ερωτηματολόγιο.
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Εκθέσεις
Εκθέσεις συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκθέσεις τροφίμων για το έτος
2022 με την Περιφέρεια ΑΜΘ
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής της σε
μια σειρά από εκθέσεις για το έτος 2022
Σκοπός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την παρουσία της σε ευρέως αναγνωρισμένες εκθέσεις, είναι να προβάλλει και να προωθήσει τον αγροτοδιατροφικό τομέα της και παράλληλα, να
συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών για τους συμμετέχοντες, με την σύναψη εμπορικών συμφωνιών.
Η Περιφέρεια ΑΜΘ θα επιδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής για την ενοικίαση ομαδικού περιπτέρου. Το υπόλοιπο αυτής, το ύψος του οποίου θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής των επιχειρήσεων, θα επιβαρύνει τους εκθέτες.
Για την επιλογή των υποψηφίων, θα πρέπει
1. τα αγροτικά προϊόντα, όπως, κατεψυγμένα κρέατα-ιχθυρά, γαλακτοκομικά, φρέσκα τρόφιμα, ψωμί
& αρτοσκευάσματα, βιολογικά τρόφιμα, αφεψήματα, κρέας & κρεατοσκευάσματα, gourmet,
delicatessen κ.α. να έχουν παραχθεί εντός της Περιφέρειας.
2. η δραστηριότητα της επιχείρησης να εμφανίζει συμβολή στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των
προϊόντων της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Επισημαίνεται ότι,
1. θα εκπροσωπηθούν όσο το δυνατό περισσότερες Περιφερειακές ενότητες.
2. θα προηγηθούν οι εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε
διεθνείς εκθέσεις

Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που ενδιαφέρονται για συμμετοχή με το περίπτερο της
Περιφέρειας, καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και τις 30/11/2022 με υποβολή σχετικής αίτησης (ακολουθεί συνημμένα) στο γραφείο του ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: antipagrot@gmail.com
Δεν θα γίνονται δεκτές, ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς τη σφραγίδα της επιχείρησης.

Πρόγραμμα Προβολής Αγροδιατροφικών Προϊόντων ΠΑΜΘ –έτος 2022
1. FRUITLOGISTICA
έκθεση φρούτων και λαχανικών στο Βερολίνο 9-10-11/2/ 2022
www.fruitlogistica.de
2. DETROP-BOUTIQUE-26-28/2/2022-Θεσσαλονίκη http://detropboutique.helexpo.gr/el
3. FOOD EXPO 2022 12-14 Μαρτίου 2022 METROPOLITAN EXPO ΑΘΗΝΑ
4. PROWEIN 2022 για το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά στις 27 με 29 Μαρτίου 2022, στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. https://www.prowein.com/
5. ALIMENTARIA FOOD& BEVERAGES ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 04-07/4/2022
www.kcci.gr
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6. SIAL PARIS 15 - 19 /10/ 2022

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
7 Έκθεση καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας Patras IQ, Πάτρα| 04-12 Δεκεμβρίου 2021 & 07-12
Δεκεμβρίου (επισκέψιμη)



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




ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
8 Εξποτρόφ- The Greek Fine Food Exhibition, Metropolitan Expo Center, Αθήνα|04-06 Φεβρουαρίου 2022
30η Διεθνής έκθεση Τροφίμων & Ποτών, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη | 26-28 Φεβρουαρίου 2022



ΜΑΪΟΣ 2022
2Ο ΒΙΟ FESTIVAL, φεστιβάλ βιολογικών προϊόντων, Τεχνόπολις, Γκάζι|06-08 Μαΐου 2022

η

η

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων





ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Gem & Jewllery (GJEPC), Έκθεση κοσμημάτων, Τζαϊπούρ, Ινδία|08-10 Δεκεμβρίου 2021
39th International Children Baby Maternity Expo, έκθεση ειδών για βρέφη και μωρα, Κωνσταντινούπολη|
08 Νοεμβρίου-11 Δεκεμβρίου 2021
30η Διεθνής έκθεση Βιομηχανίας πλαστικών, Κωνσταντινούπολη|01-04 Δεκεμβρίου 2021
Vietnam Elevators Expo, Ανελκυστήρες και εξαρτήματα αυτών, Ho Chi Minch City, Βιετνάμ|02-04 Δεκεμβρίου 2021
7th Annual OTI + TTI- Travel & Tourims India Expo, Έκθεση Τουρισμού, Ινδία| 02-04 Δεκεμβρίου 2021
Artiziano in fiera, έκθεση χειροτεχνίας, Μιλάνο, Ιταλία | 04-12 Δεκεμβρίου 2021
Mining, Έκθεση εξόρυξης, μηχανημάτων λατομείου και βαρέων οχημάτων | 09-12 Δεκεμβρίου 2021



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
Fruit Logistica 2022, Έκθεση φρούτων, Βερολίνο|05-07 Απριλίου 2022



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



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
Sial Paris, Έκθεση Τροφίμων και ποτών, Παρίσι, Γαλλία|15-19 Οκτωβρίου 2022
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Χρήσιμες Συνδέσεις
1. Enterprise Europe Network – Hellas
2. Enterprise Europe Network
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
7. Έλληνας Επίτροπος
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal)
11. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
12. EU Bookshop
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)
15. European Research & Development Newsroom
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)
17. European Standardisation SME Helpdesk
18. European Commission Agrinet Portal
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of
Enterprises - EU.COM.EN)
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση
των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal)
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform)
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs)
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website)
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint
Research Centre)
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform)
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform)
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform)
36. EU Business in Japan
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP)
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις
www.kcci.gr
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40. Ιστοσελίδα για ενημερώσεις φορολογικών και οικονομικών θεμάτων www.taxheaven.gr
41. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας www.eody.gov.gr
42.Κόμβος προκηρύξεων δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα" https://www.inediktio.gr/

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