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Λαμβάνοντας υπόψιν την απόφαση να υπαχθεί η Π.Ε. Καβάλας, στις κόκκινες περιοχές, με mini lockdown, 
περιορίζοντας την κυκλοφορία, εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων covid, καθώς και της υψηλής πίεσης 
που δέχεται τόσο το Νοσοκομείο της Καβάλας, αλλά και οι κλίνες ΜΕΘ, με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας 44/22.09.2021 αναβάλλουμε την έκθεση μας KAVALA EXPO, σε ημερο-
μηνία που θα μας επιτρέψουν οι εξελίξεις της πανδημίας. 

Σεβόμενοι τους επιχειρηματίες και τους εκθέτες από άλλες περιοχές και χώρες, καθώς και τους επισκέπτες 
μας και θέλοντας να προστατεύσουμε τον ίδιο τον θεσμό, αλλά και ταυτόχρονα χωρίς να θέλουμε να περά-
σουμε ένα λάθος μήνυμα στην κοινωνία μας, θεωρούμε λογικό η έκθεση   KAV                                                                                                                                                                                                                                                                  
ALA EXPO, που είναι μια γιορτή και ένα δέσιμο των τοπικών επιχειρήσεων με τους επισκέπτες καταναλωτές, 
να αναβληθεί και να την οργανώσουμε με καλύτερες συνθήκες, με την πρέπουσα λαμπρότητα που της αρ-
μόζει. 

Η πανδημία δυστυχώς για άλλη μια φορά πλήττει και την έκθεση μας, όπως έχει πληγώσει και την οικονομία 
και την κοινωνία μας. 

Ας βοηθήσουμε όλοι να περιορίσουμε με κάθε τρόπο της εξάπλωση της πανδημίας που μας έχει στερήσει 
δράσεις, αλλά δυστυχώς  και φίλους και συγγενείς μας. 

Σύντομα θα επανέλθει η κανονικότητα και θα μας δοθεί η δυνατότητα να ενωθούμε επιχειρήσεις και κατα-
ναλωτές στην έκθεση  KAVALA EXPO.   

Ο Πρόεδρος  

Μάρκος Δέμπας 

 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Enterprise Europe Network- 
Στην υπηρεσία της επιχεί-
ρησής σας 

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

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

 Πρόσβαση σε νέες αγορές-Ε-
ξωστρέφεια 

 Πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση 

 Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές 

 Μεταφορά τεχνολογίας & 
Διαχείριση καινοτομίας 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες 
παρέχονται δωρεάν. 

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

 

Ενημέρωση για τη λειτουργία των υπηρεσιών 
του Επιμελητηρίου Καβάλας  

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο έκτα-
κτων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19, λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες υγειονομικές 
συνθήκες και 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 απο-
στείλουν με e-mail τα απαραίτητα έγγραφα για τη διεκπεραίωση 
της υπόθεσης τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία 
των μελών μας. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

e-mail : info@chamberofkavala.gr 

Τηλ. : 2510 222212            

Fax: 2510 835946 

Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση .  

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. 

 

*Η απόφαση ισχύει μέχρι την άρση των μέτρων 

 

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

Συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου στην Γενική Συνέλευση της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 

Τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Ε-
πιμελητηρίων Ελλάδος, στο πλαίσιο της 85ης 
ΔΕΘ, τίμησε με την παρουσία του ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Αξίζει να σημειωθεί ότι για 
πρώτη φορά Πρωθυπουργός έδωσε το «πα-
ρών» σε μία τέτοια εκδήλωση, κάτι που ση-
μείωσε και ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ Γιάννης Χα-
τζηθεοδοσίου. 

«Μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα 
ότι βρισκόμαστε στην αρχή ενός μεγάλου, 
σημαντικού αναπτυξιακού κύκλου για τη 
χώρα μας,» δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά 
τον χαιρετισμό του, με τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ 
να υπογραμμίζει τα θετικά σημεία των πολιτικών της κυβέρνησης αλλά και την ανάγκη να υπάρξουν στοχευ-
μένα μέτρα για την στήριξη των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν πληγεί από τις συνέπειες της πανδημίας και 
απειλούνται από τις επερχόμενες ανατιμήσεις. 

Στη ΓΣ της ΚΕΕΕ παραβρέθηκαν ο Υπουργός Ανάπτυξης, Α. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εσωτερικών Μ. Βορίδης, 
ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός 
Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρας, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Α. Χαρίτσης, ο εκπρόσωπος του Κινήματος 
Αλλαγής βουλευτής Μ. Κατρίνης, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ βουλευτής Γ. Δελλής, ο βουλευτής της ΝΔ Σ. Σιμό-
πουλος, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστας, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών εταί-
ρων και φορέων. 

Μεταξύ των προτάσεων της επιμελητηριακής κοινότη-
τας που κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, περιλαμβάνο-
νται η δραστική μείωση των οφειλών που δημιουργήθη-
καν μέσα στην πανδημία, η ενίσχυση των επιχειρήσεων 
με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, κίνητρα που θα 
διευκολύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επι-
χειρήσεων, χρηματοδοτικά προγράμματα για την τό-
νωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και ευκολό-
τερη πρόσβαση τους στον τραπεζικό δανεισμό, περαι-
τέρω μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών κα-
θώς και ενίσχυση των μέτρων στήριξης των επιχειρή-
σεων στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. 

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη 
αύξησης των εμβολιασμών, κάτι που θα συμβάλει στην 
προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και της επιχειρη-
ματικότητας. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας και ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής 
Ανάπτυξης Επιχειρήσεων κ. Λευτέρης Κουκουτίνης 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Το Επιμελητήριο Καβάλας στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή του 
Επιμελητηρίου Καβάλας στην μεγάλης Έκθεση 
της Θεσσαλονίκης ΔΕΘ – 2021. Με ένα περίπτερο 
που πραγματικά εντυπωσίασε αλλά και φυσικά 
άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις με την έναρξη 
της μεγάλης έκθεσης συνολικότερα στον εκθε-
σιακό τομέα. Με επιχειρήσεις που εκπροσώπη-
σαν την Π.Ε. Καβάλας αλλά και φυσικά την με-
γάλη προσπάθεια του Επιμελητηρίου Καβάλας 
στην στήριξη των επιχειρήσεων και των μελών 
της Καβάλας. 

Στην φετινή συμμετοχή του Επιμελητηρίου 
δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στην προώθηση τοπικών προϊόντων της Π.Ε. Καβάλας, όπως το μέλι, το 
λάδι, οι κουραμπιέδες αλλά και τα φυσικά καλλυντικά, ενώ υπήρξε κα προώθηση επιχειρήσεων που 
αφορούν το σύγχρονο design στην διακόσμηση αλλά και στην αγορά ακινήτων. 

Η 85η ΔΕΘ, στην οποία συμμετείχε ως τιμώμενη 
χώρα η Ελλάδα, πλαισιώθηκε από ένα πλούσιο ε-
πιχειρηματικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρό-
γραμμα παράλληλων εκδηλώσεων και τα οφέλη 
προβολής για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ή-
ταν πολλαπλά. 

Ταυτοχρόνως ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κα-
βάλας συμμετείχε στα εγκαίνια του περιπτέρου 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 
στην 85η ΔΕΘ, παρουσία και του Αναπληρωτή Υ-
πουργού Ανάπτυξης Νίκου Παπαθανάση. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Παπαθανάσης επισκέφ-
θηκε και το περίπτερο του Επιμελητηρίου Καβάλας ό-
που τον υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου 
Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας αλλά και ο Υπεύθυνος 
Συμβουλευτικής Ανάπτυξης Επιχειρήσεων κ. Λευτέρης 
Κουκουτίνης, όπου υπήρξε και η ανταλλαγή απόψεων 
για την επιχειρηματική ανάπτυξη στην Καβάλα αλλά 
και αποδείχθηκε η στενή συνεργασία της διοίκησης 
του Επιμελητηρίου Καβάλας με το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης. 

 

http://www.kcci.gr/
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Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου στην εκδήλωση για τα επιχειρηματικά βραβεία του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 2021 

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από το 
Επιμελητήριο Χαλκιδικής η εκδήλωση Βρα-
βεία Επιχειρηματικότητας 2021 στις 9 Σε-
πτεμβρίου 2021 στο ξενοδοχείο Pomegran-
ate, στη Νέα Ποτίδαια, στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής.  

Σε μια εκδήλωση υψηλού κύρους και με α-
φορμή τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του Ε-
πιμελητηρίου, βραβεύτηκαν 21 επιχειρή-
σεις της Χαλκιδικής από τους τέσσερις το-
μείς δράσης του, το Εμπορικό, Μεταποιη-
τικό, Τουριστικό, Υπηρεσιών. Υπήρχαν τρεις 
κατηγορίες βραβείων: Καινοτομίας, Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης & Έρευνας, Περιβάλλο-
ντος & Πράσινης Ανάπτυξης και Μακροβιό-
τερης Επιχείρησης. 

Βραβεύτηκαν επίσης τιμής ένεκεν, όλοι οι προηγούμενοι Πρόεδροι του Επιμελητηρίου για την συνεισφορά 
τους, καθώς και το πρώην μέλος Δ.Σ. κυρία Στέλλα Μπαλάση. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εσωτερικών, Οικονο-
μικών, Τουρισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλά-
δος, ενώ αποτελούσε μέρος των παράλληλων εκδηλώσεων της 85ηςΔΕΘ.  

Στην άριστα οργανωμένη εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλ-

κιδικής κ. Γιάννης Κουφίδης, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του 

Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης 

και ο ευρωβουλευτής κ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ενώ παρέστησαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης 

Βορίδης, ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, η υφυπουργός Αρμόδια για 

θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής αγωγής κυρία Ζέττα Μακρή, ο 

ευρωβουλευτής κ. Στέλιος Κυμπουρόπουλος, οι βουλευτές κ.κ Καράογλου, Πανάς, Κούβελας, ο 

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, οι αντιπεριφερειάρχες κ.κ. 

Γιώργου, Χαριστέας, Πατουλίδου, οι Δήμαρχοι της Χαλκιδικής, o Πρόεδρος ΚΕΕΕ κ. Γιάννης Χα-

τζηθεοδοσίου, ο Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδροι Επιμελητηρίων από όλη την 

Ελλάδα και φυσικά εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου της Χαλκιδικής. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας 

Συνάντηση του προέδρου του Επιμελητηρίου Μάρκου Δέμπα με τον πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου του Ζήτομιρ της Ουκρανίας κ. Andriy Mykhailov 

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021, στο γραφείο του Επιμελητηρίου Καβάλας 
μεταξύ του προέδρου κ. Μάρκου Δέμπα και επιχειρηματικής αποστολής από το Ζήτομιρ της Ουκρανίας με 

http://www.kcci.gr/
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επικεφαλής τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου του Ζήτο-
μιρ κ. Andriy Mykhailov. Παρούσα στην συνάντηση ή-
ταν επίσης και η αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου του 
Ζήτομιρ κα. Yulila Perepelytsia. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης υπογράφηκε σύμφωνο συ-
νεργασίας μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων με σκοπό 
την προώθηση των επιχειρηματικών και οικονομικών 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών καθώς και την ανά-
πτυξη των εξαγωγών προϊόντων όπως μάρμαρα-γρανί-
τες, ξυλεία και προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα ό-
πως τα ακτινίδια.  

Αποφασίστηκε επίσης η συνεργασία των δύο Οργανισμών 
για την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών κυρίως 
στο τομέα του τουρισμού και των ευρωπαϊκών προγραμμά-
των. 

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για συνεργασία με επιχει-
ρήσεις της περιοχής του Ζήτομιρ και γενικότερα της Ουκρα-
νίας μπορούν να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Καβά-
λας στο τηλέφωνο 2510 222212 (εσωτ. 4) κα. Σούζη Μαυ-
ρομμάτη ή (εσωτ.11) κα. Δέσποινα Παρασύρη και στο email 

info@chamberofkavala.gr . 

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
κ. Μανώλη Κουτουλάκη 

Σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτου-
λάκη, στα πλαίσια σημαντικής και πολύ εποικο-
δομητικής συνάντησης εργασίας, παρευρέθηκε 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρ-
κος Δέμπας, σχετικά με την ανάπτυξη των λιμα-
νιών της περιοχής, των συνδέσεων Καβάλας-
Πρίνου και Καβάλας-Νησιών Βορείου Αιγαίου, 
των προοπτικών Ανάπτυξης του λιμανιού της Κε-
ραμωτής και την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων για την ανάπτυξη της επιχειρηματι-
κότητας στα νέα δεδομένα της οικονομίας της 
χώρας. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντω-
νιάδης, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανά-
πτυξης κ. Κωστής Σιμιτσής, οι Δήμαρχοι Νέστου και Καβάλας κ. Σάββας Μιχαηλίδης και Θόδωρος Μουριάδης 
και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΟΛΚ κ. Άννυ Θυσιάδου. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Υπογραφή μιας νέας συμφωνίας μίσθωσης ακινήτου προχώρησε η διοίκηση της 
ΒΙΟ.ΠΑ. Καβάλας ΑΕ 

Στην υπογραφή μιας νέας συμφωνίας μί-
σθωσης ακινήτου προχώρησε η διοίκηση 
της ΒΙΟ.ΠΑ. Καβάλας ΑΕ με επιχείρηση που 
θα υλοποιήσει επένδυση εντός των οργα-
νωμένων υποδομών της.  

Το μισθωτήριο μεταξύ των δύο μερών έ-
λυσε επίσης και ένα χρόνιο πρόβλημα, α-
ξιοποιώντας το συγκεκριμένο ακίνητο που 
είχε μισθωθεί από επιχειρηματία ο οποίος 
δεν ενδιαφέρεται πλέον για την ανάπτυξή 
του, λόγω αλλαγής των επιχειρηματικών 
του πλάνων.  

Το Διοικητικό συμβούλιο έχει πάντα ως 
προτεραιότητα τη στήριξη των επιχειρή-
σεων. Λειτουργώντας από την ανάληψη 
των καθηκόντων του έως σήμερα συλλογικά και μεθοδικά, κατάφερε να εξυγιάνει την επιχείρηση, να την 
καταστήσει οικονομικά βιώσιμη και να αποκαταστήσει τη φήμη της.  

Έχοντας τη στήριξη των μέτοχων του το Βιοτεχνικό Πάρκο καβάλας είναι σε θέση πλέον να επιβεβαιώσει την 
αναπτυξιακή του δυναμική, προσελκύοντας νέους επενδυτές ακόμα και υπό τις παρούσες ιδιαίτερες συνθή-
κες που έχει προκαλέσει η πανδημία του Covid-19. 

Σύσκεψη φορέων για την τήρηση των μέτρων στην Καβάλα 

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Αντιπεριφέρεια ΠΕ Καβάλας, με θέμα την αυστηρή τήρηση των μέτρων 
που θα ισχύουν στην ΠΕ Καβάλας μέχρι τις 1 Οκτωβρίου, μετά και από την επιβολή του τοπικού lockdown. 
Στην σύσκεψη ήταν παρόντες ο κ. Πασχάλης Συριτούδης, Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Ιωάννης Καραμανλής, Αστυνομικός Διευθυντής Καβάλας, ο δήμαρ-
χος Καβάλας κ. Θόδωρος Μουριάδης, ο δήμαρχος Παγγαίου κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, ο αντιπεριφερειάρ-
χης ΠΕ Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας.  

Στην σύσκεψη επισημάνθηκε ότι πρέπει να υπάρξει αυστηρή τήρηση των μέτρων που ισχύουν, σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 4297/16.09.2021, και τονίστηκε ιδιαίτερα ότι σε τυχόν παραβάσεις θα υπάρξει επιβολή προστίμων. 
Ειδικότερα τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα είναι τα εξής: 

-Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01:00 το βράδυ έως 06:00 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβα-
ρούς λόγους υγείας. 

-Απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυ-
χαγωγίας. 

Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα, Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 06.00 έως την Παρασκευή 1 Οκτω-
βρίου και ώρα 6:00. 

http://www.kcci.gr/
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Καλούμε τις επιχειρήσεις μας αλλά και τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην τήρηση των μέτρων 
και  πριν της  1:00 να έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους και να βρίσκονται στις κατοικίες τους.  

Η Πανδημία δυστυχώς είναι εδώ και πρέπει όλοι μας να τηρήσουμε τα μέτρα προκειμένου να φύγουμε από 
αυτή την δυσάρεστη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί το συντομότερο δυνατό. 

Ημερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος Leader Αλιείας 

Σε ενημέρωση την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 
19:30 στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Καβάλας, 
προχώρησε η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προς τους υποψήφιους δι-
καιούχους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλ-
λουν αιτήσεις στήριξης, στην Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Μο-
νοταμειακού Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 
Νομού Καβάλας. 

Το Μονοταμειακό Τοπικό Πρόγραμμα 
CLLD/LEADER Νομού Καβάλας δίνει τη δυνατότητα 
για ενισχύσεις στους κάτωθι τομείς: 

– ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 Αλιευτικός τουρισμός 

 Επενδύσεις επί του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, 

 Ασφάλεια και υγιεινή των αλιευτικών σκαφών 

 Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών 

 Μεταποίηση, χονδρικό και λιανικό εμπόριο προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

– Επενδύσεις που αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρουν η θάλασσα και η αλιεία Τουρισμός ( εστιατόρια, 
καφέ, ζαχαροπλαστεία, καταλύματα με ειδική χωροθέτηση, κ.λπ.) 

 Θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες 

 Βιοτεχνία, οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση. 

 Λιανικό εμπόριο 

 Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη της αλιευτικής περιοχής 

 Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής 

Στη συνάντηση αυτή, πραγματοποιήθηκε από στελέχη της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ. ΑΕ., αναλυτική ενημέρωση για τους 
στόχους και το περιεχόμενο του Τοπικού Προγράμματος, καθώς και η παρουσίαση της διαδικασίας αξιολό-
γησης, ένταξης και παρακολούθησης υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων του Προγράμ-
ματος. 

Παραβρέθηκαν εν δυνάμει επενδυτές οι οποίοι έλαβαν χρήσιμες πληροφορίες για τις δυνατότητες χρηματο-
δότησης. 

http://www.kcci.gr/
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Επέκταση του Δικτύου Διανομής Αερίου στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Διανομής Αερίου, Δρ. Μάριος Τσάκας και ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Καβάλας, κ. Μάρκος Δέμπας έχουν την χαρά να σας προσκαλέσουν στην εκδήλωση που 
θα διοργανωθεί στην πόλη της Καβάλας, με θέμα την Επέκταση του Δικτύου Διανομής Αερίου στην περιφέ-
ρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την  Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ.  στο Αμφι-
θέατρο της Νομαρχίας Καβάλας, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 20. 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 

Σημαντική Ενημέρωση: 

Λόγω των έκτακτων μέτρων κατά την εξάπλωση του κορωνοϊού η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε όσους έ-
χουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες δόσεις του εμβολιασμού ή έχουν νοσήσει τις τελευταίες (έως 6 μήνες 
από την διάγνωση) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

17:30 – 18:00 Προσέλευση 

18:00 – 18:15 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο Επιμελητηρίου Καβάλας, κ. Μάρκο Δέμπα 

18:15 – 18:30  Χαιρετισμός από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ, Μάριο Τσάκα 

18:30 – 19:15 Παρουσίαση Αναπτυξιακού πλάνου ΔΕΔΑ 

19:15 – 20:00 Συζήτηση 

Σεμινάρια 

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

Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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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 επι-
μορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλ-
ληλα προσόντα. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων 
τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ κατηγορίας. 

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

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

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

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

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

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

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων-
Νέες προδιαγραφές 

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

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
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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 προκειμέ-
νου να αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα 
των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.  

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

Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

6η Τροπ. ΑΜΘ100 "Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στις 27/09/2021, η  έκτη (6η) τροποποίηση πρό-
σκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανα-
τολική Μακεδονία και Θράκη» (Δράση 3δ.5-6.2) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχείρηση 
κυμαίνεται από 2.000€ έως 15.000€ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης στις 19-03-
2020. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό έως 100% με τη σύμφωνη γνώμη του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Η τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας υποβολής έως της  01-11-2021 και ώρα 15:00 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με α.π. 3795/09-08-2021 (ΑΔΑ: Ρ9ΙΤ7ΛΒ-ΨΒΥ) (Ορθή Επανά-
ληψη) πέμπτη (5η) τροποποίηση πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (Δράση 3δ.5-6.2) στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. 

Η παρούσα έκτη (6 η ) τροποποίηση της Δράσης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί 
στις ιστοσελίδες του ΕΦ www.efepae.gr , www.efepaeamth.gr , της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ www.eydamth.gr  και του 
ΕΣΠΑ www.espa.gr . 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
http://www.efepae.gr/
http://www.efepaeamth.gr/
http://www.eydamth.gr/
http://www.espa.gr/
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Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Καβάλας 
μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας) - 2η έκδοση 

Ιδιωτικές επενδύσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Δήμου Καβά-
λας, Δήμο Θάσου, Νέστου και Παγγαίου. 

 Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, περι-
βαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με 
την αλιεία 

 Επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, 
της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους 
ή σε επιμέρους εξοπλισμούς 

 Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αε-
ρίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών. Ισχύει 
και για σκάφη εσωτερικών υδάτων. 

 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας , λιανικό εμπόριο ιχθυηρών. 

 Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων (για αλιείς) Ενδεικτικά, δύναται 
να ενισχυθούν: 

 η ίδρυση ή η επέκταση επιχειρήσεων που συνδέονται με θαλάσσιες τουριστικές δραστηριό-
τητες (καταδυτικός τουρισμός, θαλάσσια σπορ, ημερήσιες κρουαζιέρες) 

 η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης 

 η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής, όπως παραδοσιακές ταβέρνες 
και μεζεδοπωλεία, που η λειτουργία τους βασίζεται στην «αλιευτική γαστρονομία» 

 η ίδρυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών και σκαφών 
αναψυχής (π.χ. υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, υπηρεσίες yachting) και παροχής υπη-
ρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού αλιείας και καταδύσεων 

 η ίδρυση μικρών βιοτεχνιών που συνδέονται με αλιευτικές ή θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. 
κατασκευή κουτιών συντήρησης αλιευμάτων, παραγωγή πάγου, κατασκευή αναμνηστικών 
ειδών (souvenir) με θέματα εμπνευσμένα από τη θάλασσα) 

 η ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη αλιεία και τη θάλασσα (π.χ. εμπόριο 
αλιευτικού εξοπλισμού, ειδών κατάδυσης και άλλων θαλάσσιων σπορ) 

 η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δραστηριότητες ψυ-
χαγωγίας και απόκτησης γνώσεων και εμπειριών του επισκέπτη-τουρίστα, μέσω της επαφής 
του με την αλιεία και το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. 

 Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προ-
σφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη» (μη αλιείς). Ειδικότερα, δύναται να ενισχυθούν:  

 Θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες, κατά μήκος της μεγάλης ακτογραμμής της περιοχής 
με τη πλούσια θαλάσσια βιοποικιλότητα, όπως ο καταδυτικός τουρισμός, ο ιστιοπλοϊκός του-
ρισμός, τα θαλάσσια σπορ, οι ημερήσιες κρουαζιέρες με συστήματα ηλεκτρονικής ξενάγησης  

 Υπηρεσίες εστίασης, για την καθιέρωση του γαστρονομικού τουρισμού παραγόμενων προϊό-
ντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ως στοιχείο αναγνωρισιμότητας της τοπικής ταυτότητας 
της περιοχής.  

 Ίδρυση η εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων υπηρεσίας καταλυμάτων που συμβάλουν στην αξιο-
ποίηση και ανάδειξη του πλούσιου κτιριακού αποθέματος της περιοχής, την ανάδειξη της 
πλούσιας ιστορίας και της μακραίωνης εξάρτησης της περιοχής από τη θάλασσα και την α-
λιεία.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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 Υπηρεσίες σε σχέση με τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Συμπεριλαμβάνεται η αποκατάσταση 
κτιρίων για χρήσεις που προάγουν τον πολιτισμό (δημιουργική βιομηχανία κλπ).  

 Υπηρεσίες εξυπηρέτησης σκαφών (yachting, επισκευές και συντήρηση σκαφών), υπηρεσίες 
επισκευές/κατασκευές αλιευτικών εργαλείων και εξοπλισμού, καλύπτοντας έτσι τόσο ανά-
γκες του τοπικού πληθυσμού, αλλά και των επισκεπτών που μεγάλο μέρος αυτών επισκέπτο-
νται την περιοχή με ιδιωτικά σκάφη. 

Σε ποιους απευθύνεται 

 Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την 
αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμ-
βανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων 

 Μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα 

Περίοδος υποβολής από 3/9/2021 έως 5/11/2021 (ώρα 15:00) 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πλη-
ροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr, κάνοντας 
χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν 
εντός 10 εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στον ΕΦ απόδειξη 
καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φάκελο σε ψη-
φιακή μορφή (USB stick) στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ καθώς και 
όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δικαιολογητικών για τα 
οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής). 

Για περισσότερες πληροφορίες για τον Δήμο Καβάλας πατήστε εδώ 

Για περισσότερες πληροφορίες για τους Δήμους Νέστου, Παγγαίου και Θάσου πατήστε εδώ 

5η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης 
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β κύκλος)» 

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης 

Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση της χρονικής 
περιόδου υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων από 30 σε 36 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
Απόφασης ένταξης των δικαιούχων στη Δράση. 

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυ-
τοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με 
την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυ-
τοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

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

Δείτε την 5η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.ependyseis.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5362
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5363
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=28&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=28&cs=
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20210921_5h_trop_ptyx_b_kyklos.pdf
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Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό» (B' Κύκλος) 

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

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

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα 
από τη νομική τους μορφή,  που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ. 

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε: 

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

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

σης. 

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

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

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

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: 

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

(ii) διαρκεί από 09.07.2021 μέχρι 29.09.2021 

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

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

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

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

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

 στην ιστοσελίδα της Δράσης 

 στην ιστοσελίδα www.espa.gr 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTg0OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVwZW5keXNlaXMuZ3IvbWlzLyhTKGt4aTN3eDU1amdzY2N6MmRrNHAxNHgzYykpL1N5c3RlbS9Mb2dpbi5hc3B4P1JldHVyblVybD0lMmZtaXMlMmZkZWZhdWx0LmFzcHg7Ozk3Y2M0MjU0ZmY5ZjE2NmM5ZTUwNWYwY2FhNGNjOTM1
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTg0OzEzMzA0O2h0dHA6Ly93d3cuYW50YWdvbmlzdGlrb3RpdGEuZ3IvZXBhbmVrL3Byb2tpcml4ZWlzLmFzcD9pZD04MiZjcz07OzkwMDNmOWY3YzRhMDYyMWUyM2E3MWU5MTczMDY3NGU3
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTg0OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVzcGEuZ3IvZWwvUGFnZXMvUHJvY2xhbWF0aW9uc0ZTLmFzcHg%2FaXRlbT01MjkwOzszNDZiOGFiM2NhZjZkM2VlMmY0YThiYzdiNzhlZGI3Mw%3D%3D
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 στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr 

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 

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

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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

Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια 

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

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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

 

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 26/3/2019, έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων 

Ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυ-
μναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19, καθώς η λειτουρ-
γία τους έχει ανασταλεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTg0OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVmZXBhZS5nci9mcm9udGVuZC9hcnRpY2xlcy5waHA%2FY2lkPTM3MSZ0PUV0YWlyb2k7OzNkNzRlNDk1NTdhNWE0YjBlMTdkMjA4YzIwNDVjNDg4
http://www.elevategreece.gov.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3535
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3535
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4350
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 31/5/2021 – 12/10/2021, ώρα 17:00 
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 Επιχει-
ρήσεων Εστίασης για την προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου” η οποία παρέχεται για τη 
στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19 και 
ειδικότερα για τη διευκόλυνση της λειτουργίας τους, ακόμα και κατά τη χειμερινή περίοδο, σε εξωτερικούς 
νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας 
υγείας, με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους. 

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

Σε ποιους απευθύνεται 

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

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

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

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

56.30 

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

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

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών - 
Επανεκκίνηση εστίασης 

Στήριξη των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης μετά την επανεκκίνηση της 
λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών 
απαραίτητων για τη λειτουργία τους. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 14/5/2021 - 30/9/2021, και ώρα 15:00 για επιχειρήσεις που έχουν απορριφθεί 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5264
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5107
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5249
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Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία 
Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 

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

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

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

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

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

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

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

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: 

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

(ii) διαρκεί από 16.06.2021 μέχρι 29.09.2021 

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTc5OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVwZW5keXNlaXMuZ3IvbWlzLyhTKGdtdHN6ZmZrbjNvdnZ3MzR3a2MwZ3A1NSkpL1N5c3RlbS9Mb2dpbi5hc3B4P1JldHVyblVybD0lMmZtaXMlMmZkZWZhdWx0LmFzcHg7OzNlMmJmMmM2NjUyZmExZDlhYTYyOWM5OGNiNzgzY2Mw
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Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε: 

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

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

2η Τροποποίηση «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»: Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης 
χρηματοδότησης   

Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης έως 29 Οκτωβρίου 2021 δίνεται για τις επιχειρήσεις 
που έχουν υποβάλει αίτηση και απορρίφθηκαν, στη δράση «Επανεκκίνηση Τουρισμού». Πιο συγκεκριμένα, 
δημοσιεύθηκε η δεύτερη τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών 
σχεδίων στη δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρή-
σεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ». Σύμφωνα με αυτή, οι επιχειρήσεις, των οποίων η αίτηση 
χρηματοδότησης που θα υποβληθεί έως την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 έχει απορριφθεί, 
δύνανται μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης. 
Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 17:00. 

 

3η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη 
Δράση «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» έως την 

12η Οκτωβρίου 2021 

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρή-
σεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 17:00 αντί για την Παρα-
σκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00. 

Παράλληλα προστίθενται οι επιλέξιμοι ΚΑ∆: 

93.29.11.06  Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής 

93.29.19.00  Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πα-
ροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-
19, καθώς η λειτουργία τους έχει ανασταλεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων 
στη χώρα. Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών 
(στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού) μέρος της 
απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώ-
σει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι 
εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTc5OzEzMzA0O2h0dHA6Ly93d3cuYW50YWdvbmlzdGlrb3RpdGEuZ3IvZXBhbmVrL3Byb2tpcml4ZWlzLmFzcD9pZD04MSZjcz07OzdjYmI3OWU4ZmJiY2VjOGFkMzk1ZGMwMWNkOTE3ZTY5
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTc5OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVzcGEuZ3IvZWwvUGFnZXMvUHJvY2xhbWF0aW9uc0ZTLmFzcHg%2FaXRlbT01Mjc2OzthMzVmOGMyNmNjMzhmMzM3NmMyNTI3ZGEzZjFmY2YzOQ%3D%3D
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTc5OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVmZXBhZS5nci9mcm9udGVuZC9hcnRpY2xlcy5waHA%2FY2lkPTM3MSZ0PUV0YWlyb2k7O2IyMzliZjcwMWFjZjM1NjIxZWJhOTA4ODdmNDk0NzA1
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=79&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=79&cs=
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Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 
εθνικούς πόρους. Δείτε την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης στο link : http://epan2.antagonistikotita.gr/up-

loads/3h_trop_proskl_gym-paidotopoi.pdf  

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Ηλεκτρονικά ραντεβού για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας 

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

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

Για να αιτηθείτε ραντεβού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

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

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

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

Ανακοίνωση για εξυπηρέτηση του κοινού του Επιμελητηρίου Καβάλας στην Θάσο 

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

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

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

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

Επικοινωνία: 

Τηλ: 2510 222212  

Fax:2510 835946 

E-mail: info@chamberofkavala.gr 

Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/3h_trop_proskl_gym-paidotopoi.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/3h_trop_proskl_gym-paidotopoi.pdf
mailto:info@chamberofkavala.gr
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Αποκτήστε Ηλεκτρονικό Ράφι OnLine Πωλήσεων στην Τοπική Ηλεκτρονική Αγορά του 
Νομού Καβάλας και στην Πανελλήνια Ηλεκτρονική Αγορά www.directmarket.gr   

σήμερα. 

 

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

"Αγοράζω στον τόπο μου", γιατί: 

 συνήθως βρίσκω  τα πάντα και σε καλές τιμές 

 έχω τα προϊόντα μου άμεσα 

 στηρίζω την τοπική οικονομία 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.directmarket.gr/
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/index.jsp?chambercd=49&b2cflag=false
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Οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να ενεργοποιήσουν τις δικές τους ηλεκτρονικές πωλήσεις στη διεύθυνση 
Directmarket.gr ακολουθώντας την επιλογή "Ξεκινήστε τώρα το δικό σας κατάστημα στο DIRECT MARKET" 
και "OnLine Εγγραφή". Επίσης πρόσβαση στη ίδια υπηρεσία μπορεί να έχουν μέσα από το site της ΚΕΕΕ και 
των  Επιμελητηρίων και το banner " Ηλεκτρονική Αγορά / Αγοράζω στον τόπο μου". 

Εγγραφείτε ONLINE για να ξεκινήσετε εδώ: ΦΟΡΜΑ ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

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

info@directmarket.gr 

2610 452820 (Δευ-Παρ:9:00-17:00) 

Τμήμα Ηλεκτρονικής Αγοράς 

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

 

Η Δομή Στήριξης της Επιχειρηματικότητας με τίτλο «Kick-iT» είναι ο νέος επιχειρηματικός επιταχυντής του 
Επιμελητηρίου Καβάλας, με στόχο να βοηθήσει και να υποστηρίξει επιχειρηματικές ομάδες της Περιφερεια-
κής Ενότητας Καβάλας στην ανάπτυξη και υλοποίηση των επιχειρηματικών ιδεών τους, στον τομέα της πολι-
τιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.  

Χρονοδιάγραμμα 

Η έναρξη του πρώτου κύκλου συμβουλευτικής θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2021. Ως εκ τούτου, η ηλε-
κτρονική πλατφόρμα της Δομής «Kick-iT»  θα υποδέχεται αιτήσεις,  έως και την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου  
2021  μετά από παράταση που δόθηκε, λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφε-
ρόμενοι για  να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, στο πρώτο πρόγραμμα επιτάχυνσης.  

Ωφελούμενοι 

Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να αναπτύξουν μία επιχειρηματική ιδέα, 
με την υποστήριξη της Δομής στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, είτε είναι άνεργοι, 
είτε εργαζόμενοι, είτε αυτό-απασχολούμενοι. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης 

Ενδεικτικά, η Δομή Kick-iT παρέχει υπηρεσίες που αφορούν σε  

• γενική και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας,  
• καθοδήγηση,  
• δράσεις δικτύωσης,  
• εύρεση καναλιών χρηματοδότησης,  
• και αξιολόγηση της συνολικής επιταχυνόμενης προόδου.  

Αναμενόμενα οφέλη 

• Η συμβολή στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/user/user_reg.jsp?chambercd=49
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• Η καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας και ειδικών γνώσεων των ωφελούμενων. 
• Η ενθάρρυνση της συνεργασίας του συνόλου των φορέων της τετραπλούς έλικας της καινοτο-

μίας. 
• Η ανάπτυξη του τομέα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών. 

Χώρος 

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

Αίτηση 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση στη σχετική κατηγορία του website ΑΙΤΗΣΕΙΣ ή σε αυτό το 

link: https://forms.gle/L5dgwiUTs2i5H4Qm7 . 

Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.kavala-kickit.gr ,στείλτε e-mail στο 
info@kavala-kickit.gr , τηλεφωνήστε στο 2510 839 667 (Ώρες επικοινωνίας: 09:00 – 13:00) ή/και απευθυν-
θείτε στο ίδιο τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού για προσωπική ενημέρωση στον χώρο της Δομής.  

Χρηματοδότηση 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Καβάλας 
– Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 

myAADE: Η νέα ψηφιακή πύλη για όλες τις συναλλαγές με την ΑΑΔΕ 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι σε λειτουργία τέθηκε στο gov.gr η νέα ψηφιακή πύλη της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, myAADE. 

Πρόκειται για το νέο φιλικό ψηφιακό περιβάλλον, που αντικαθιστά το Taxisnet.  

Μέσα από αυτό, μπορείτε εύκολα: 

 να έχετε πρόσβαση σε όλες τις ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ (δηλώσεις φόρων, ρυθμίσεις, φορο-
λογία ακινήτων και οχημάτων, ηλεκτρονικά βιβλία myDATΑ, κλπ), βρίσκοντας γρήγορα την υπηρεσία 
που σας ενδιαφέρει 

 να διαχειριστείτε τον λογαριασμό και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, να μεταβάλλετε στοιχεία της ε-
πιχείρησής σας 

 να δείτε τις οφειλές, πληρωμές και τις επιστροφές σας και να πληρώσετε ή να ρυθμίσετε τις οφειλές 
σας 

 να αποκτήσετε ΑΦΜ και κλειδάριθμο 

 να υποβάλλετε τα αιτήματά σας ψηφιακά προς την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (πιλοτική λειτουρ-
γία) 

 να κλείσετε ψηφιακά ραντεβού με υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ (προσεχώς) 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://forms.gle/L5dgwiUTs2i5H4Qm7
http://www.kavala-kickit.gr/
mailto:info@kavala-kickit.gr
http://gov.gr/
http://myaade.gov.gr/
http://myaade.gov.gr/
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Όπως δήλωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, "με τη νέα ψηφιακή 
μας πύλη, συνδυάζουμε ψηφιακή ευφυία και συναισθηματική νοημοσύνη, με σκοπό οι ψηφιακές μας υπη-
ρεσίες να σχεδιάζονται και να προσφέρονται στο κοινωνικό σύνολο, μέσα από την οπτική του πολίτη".  

Για να συνδεθείτε πατήστε στον σύνδεσμο myaade.gov.gr. 

Περισσότερες πληροφορίες για το myAADE, ΕΔΩ. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα Αιτήματά μου, ΕΔΩ.  

Σε εφαρμογή η νέα διαδικασία επίσημης μετάφρασης εγγράφων στο gov.gr 

Από 1η Σεπτεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία απλοποίησης της επίσημης μετάφρασης εγ-
γράφων. 

Με το νέο σύστημα μεταφράσεων εξαλείφεται η γραφειοκρατική διαδικασία δεκαετιών και αντικαθίσταται 
από ένα νέο ψηφιακό απλοποιημένο σύστημα (https://metafraseis.services.gov.gr ). 

Η εν λόγω διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης του Υπουργείου Ε-
ξωτερικών, και αποτελεί εφαρμογή του εκσυγχρονισμού του οργανωτικού του σχήματος (Ν.4781/2021). 

Συγκεκριμένα, παρέχονται πλέον δύο νέες υπηρεσίες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr: 

α. η αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή (για πολίτες και επιχειρήσεις) 

β. η καταχώρηση στοιχείων μετάφρασης (για τους πιστοποιημένους μεταφραστές). 

Πλέον, οι πολίτες και οι δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούν να επιλέγουν από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστο-
ποιημένων Μεταφραστών τον μεταφραστή της αρεσκείας τους και θα συναλλάσσονται απευθείας μαζί του. 

Ρυθμίσεις 100-120 δόσεων: Άνοιξε η πλατφόρμα για επανένταξη στις ρυθμίσεις 

Τη δυνατότητα να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων (νόμοι 4321/2015 και 4611/2019 
αντίστοιχα) έχουν, από σήμερα και έως τις 30 Σεπτεμβρίου, οι φορολογούμενοι, που επλήγησαν από την 
πανδημία του COVID-19 και τέθηκαν εκτός αυτών των ρυθμίσεων από 01/03/2020 έως και 31/07/2021.  Ό-
πως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων άνοιξε τη σχετική εφαρμογή, μέσω του 
myBusinessSupport. Οι φορολογούμενοι – οφειλέτες μπορούν να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις εφόσον μέ-
χρι τις 30 Σεπτεμβρίου προχωρήσουν στην καταβολή της δόσης Αυγούστου. Είναι η τρίτη κατά σειρά φορά 
που δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν πληγεί από την πανδημία να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των 
100 ή 120 δόσεων που χάθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα λόγω κορονοϊού.    

Προϋπόθεση για την επανένταξη στις ρυθμίσεις των 100-120 δόσεων είναι οι φορολογούμενοι να  είχαν τα-
κτοποιήσει ή εξοφλήσει με νόμιμο τρόπο τις λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι 31-12-2020. Ως «νό-
μιμος τρόπος τακτοποίησης» λαμβάνεται υπόψη ακόμη και η υπαγωγή απλήρωτων δόσεων των ρυθμίσεων 
των λοιπών αυτών οφειλών στο -προβλεπόμενο από άλλες έκτακτες διατάξεις- καθεστώς αναστολής πληρω-
μών μέχρι και τις 31-12-2021. 

* είχαν εξοφλήσει όλες σχεδόν τις προ πανδημίας κορονοϊού μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης των 100 δόσεων 
ή 120 δόσεων ως εξής: 

   - όλες τις δόσεις που έληξαν μέχρι την 31η-12-2019 για τη ρύθμιση του ν.4321/2015 και 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://myaade.gov.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=Ojtdc7N2S8U
https://www.youtube.com/watch?v=iCBdpxt25QM
https://metafraseis.services.gov.gr/
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   - όλες τις δόσεις που έληξαν μέχρι την 31η-1-2020 για τη ρύθμιση του ν.4611/2019. 

* έχασαν τον Απρίλιο του 2021 τη δεύτερη ευκαιρία να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις τους αυτές, όπως προ-
έβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 291 του ν. 4738/2020, επειδή δεν υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις μέχρι τις 
31-12-2020. 

Οι οφειλέτες που θα επανενταχθούν στις παλιές ρυθμίσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ρύθμιση των 100 
δόσεων χάνεται αν ο οφειλέτης: 

– δεν καταβάλει 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 3 τελευ-
ταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

– δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ όλο το διάστημα 
της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση 
της προθεσμίας υποβολής τους. 

- δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει τις νέες οφειλές του εντός της προθεσμίας καταβολής τους. 

 

 Εκδόθηκε η εφαρμοστική εγκύκλιος για το νέο πλαίσιο που διέπει υπερωρίες, 
διευθέτηση του χρόνου εργασίας, διαλείμματα, αργίες, προστασία από τις απολύσεις  

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοί-
νωση:  

Σε εφαρμογή τίθενται οι νέες ρυθμίσεις του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας αναφορικά 
με το χρόνο εργασίας, τις υπερωρίες, τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας μετά από αίτηση του εργαζόμε-
νου στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, τα διαλείμματα αλλά και την ρητή κατοχύρωση του 
8ωρου / 40ωρου. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε σήμερα εγκύκλιο για την ε-
φαρμογή των διατάξεων του Ατομικού Εργατικού Δικαίου που περιλαμβάνονται στο νόμο, με την οποία προ-
βλέπονται δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων και τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής 
νομοθεσίας. Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση. 

Νέα μετάθεση ημερομηνιών υποχρέωσης προσκόμισης φυτοϋγειονομικών και 
υγειονομικών πιστοποιητικών για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων 

φυτικής και ζωικής προέλευσης. Παράταση τελωνειακών διευκολύνσεων  

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο μας ενημερώνει 
ότι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής κανόνων και ελέγχων για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων 
φυτικής και ζωικής προέλευσης αναθεωρήθηκε εκ νέου ως εξής:  

Η υποχρέωση προσκόμισης υγειονομικού πιστοποιητικού για προϊόντα ζωικής προέλευσης και για ορισμένα 
ζωικά υποπροϊόντα μετατίθεται για την 1/7/2022 (αντί της 1/10/2021).  

Η υποχρέωση προσκόμισης φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού για όλα τα ρυθμιζόμενα φυτά και προϊόντα 
φυτικής προέλευσης, μετατίθεται για την 1/7/2022 (αντί της 1/1/2022).  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.naftemporiki.gr/k/fpa-φπα
https://ypergasias.gov.gr/ekdothike-i-efarmostiki-egkyklios-gia-to-neo-plaisio-pou-diepei-yperories-diefthetisi-tou-chronou-ergasias-dialeimmata-argies-prostasia-apo-tis-apolyseis/
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Η υποχρέωση προαναγγελίας της εισαγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης, ορισμένων ζωικών υποπροϊό-
ντων και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης υψηλού κινδύνου μετατίθεται για την 1/1/2022 (αντί της 
1/10/2021).  

Η υποχρέωση προαναγγελίας της εισαγωγής και πραγματοποίησης ελέγχων τεκμηρίωσης για όλα τα ρυθμι-
ζόμενα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης, παραμένει αμετάβλητη (1/1/2022).  

Οι φυσικοί έλεγχοι στα προϊόντα υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού ενδιαφέροντος θα αρχίσουν να πραγ-
ματοποιούνται από την 1/7/2022 (αντί της 1/1/2022) στους Συνοριακούς Σταθμούς Επιθεώρησης.  

Η Δήλωση ασφάλειας των εισαγωγών (Safety and Security Declaration) θα αρχίσει να απαιτείται από την 
1/7/2022 (αντί της 1/1/2022).  

Από την 1/1/2022 θα απαιτείται πλήρης διαδικασία τελωνειακής διασάφησης εισαγωγών (καμία αλλαγή σε 
σχέση με το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα). Στο μεταξύ, εξακολουθεί η δυνατότητα εφαρμογής της διαδι-
κασίας εισαγωγής με αναβολή διασάφησης (απλοποιημένη διασάφηση και υποβολή συμπληρωματικών δη-
λώσεων εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εισαγωγής).  

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο. (ΠΗΓΗ: ΤAGORA Newsletter, 20.09.2021). 

H αλήθεια για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης  

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοί-
νωση(23.09.2021) : Σε απάντηση ερωτημάτων που διατυπώνονται από ασφαλισμένους για το αν πρέπει να 
σπεύσουν να προλάβουν τα ευνοϊκά όρια ηλικίας και να συνταξιοδοτηθούν μέχρι 31/12/2021 γιατί διαφορε-
τικά θα μπορούν να βγουν στη σύνταξη μόνο αφού συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποσαφηνίζει τα εξής:  

Πρώτον, όποιος ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31/12/2021, μπορεί να το 
ασκήσει οποτεδήποτε χωρίς κανένα περιορισμό!  

Δεύτερον, είναι αυθαίρετη και εσφαλμένη η άποψη ότι οι ασφαλισμένοι που θέλουν να βγουν στη σύνταξη 
θα πρέπει να το κάνουν μέχρι τις 31/12/2021, καθώς από 1/1/2022 δήθεν αυξάνονται τα όρια ηλικίας. Το 
Υπουργείο Εργασίας έχει διαβεβαιώσει κατά καιρούς με κάθε τρόπο ότι τα όρια ηλικίας δεν αυξάνονται.  

Επομένως και με βάση τα παραπάνω τονίζεται πως:  

Όσοι ασφαλισμένοι θεμελίωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι τις 18/08/2015 μπορούν να υποβάλλουν 
ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ το αίτημα συνταξιοδότησης τους ΚΑΙ μετά την 01/01/2022, χωρίς κανένα περιορισμό ή αύ-
ξηση ορίων συνταξιοδότησης.  

Παράδειγμα: Ασφαλισμένη μητέρα ανηλίκου που μέχρι 31/12/2012 είχε 5.500 ημέρες ασφάλισης και ήταν 
57 ετών, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε, αφού θεμελίωσε δικαίωμα πριν την 18/08/2015.  

Όσοι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μεταξύ 19/8/2015 έως 31/12/2021 μπορούν 
να ασκήσουν και αυτοί ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ το δικαίωμα τους, ΚΑΙ μετά την 1/1/2022 και συγκεκριμένα όταν συ-
μπληρώσουν το νέο (μεταβατικό) όριο ηλικίας.  

Παράδειγμα (κατοχύρωση μέχρι 31.12.2021, άσκηση μετά την 01.01.2022): Ασφαλισμένη μητέρα στο ΙΚΑ που 
κατά το έτος 2012 έχει συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης, έχει συγχρόνως ανήλικο παιδί, και συμπλη-
ρώνει το 60ό έτος της ηλικίας το έτος 2019 à δικαιούται πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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της ηλικίας 64 ετών και 5 μηνών. Το δικαίωμα το κατοχυρώνει το 2019 και το θεμελιώνει το 2023. Το δικαίωμα 
ΔΕΝ χάνεται και μπορεί να ασκηθεί μετά το 2023.  

Όσοι ασφαλισμένοι ΔΕΝ θεμελίωσαν ή κατοχύρωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν τις 31/12/2021 ΔΕΝ ε-
μπίπτουν στα μεταβατικά όρια ηλικίας και από 01/01/2022 συνταξιοδοτούνται με τους εξής βασικούς κανό-
νες:  

Στο 67ο έτος της ηλικίας με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης ή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες 
(4.500) ημέρες ασφάλισης  

ή  

Στο 62ο έτος της ηλικίας με τουλάχιστον σαράντα (40) έτη ασφάλισης ή δώδεκα χιλιάδες (12.000) ημέρες 
ασφάλισης,  

ή  

Στο 62ο έτος της ηλικίας και τις εκάστοτε ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται για μειωμένη σύνταξη, όπου 
αυτή προβλέπεται, Συνεχίζουν να ισχύουν ειδικότερες προβλέψεις για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλι-
σμένων (στρατιωτικοί, βαρέα και ανθυγιεινά κ.λπ.)  

Παραδείγματα: (α) άνδρας στο ΙΚΑ που δεν συμπληρώνει τις 10.500 ημέρες έως το 2012, (β) γυναίκα μητέρα 
ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε 5.500 ημέρες έως το 2012 ή δεν συμπλήρωσε το 60ο έτος της ηλικίας της 
μέχρι το 2021 για πλήρη σύνταξη ή το 55ο έτος της ηλικίας της μέχρι το 2021 για μειωμένη σύνταξη και (γ) 
άνδρας δημόσιος υπάλληλος που έχει 35 έτη ασφάλισης, αλλά δεν συμπληρώνει τα 58 έτη έως το 2021.  

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικές περιπτώσεις ασφαλισμένων όπου ΔΕΝ θεμελιώνουν συντα-
ξιοδοτικό δικαίωμα πριν τις 31/12/2021 ΟΥΤΕ εμπίπτουν στα μεταβατικά όρια ηλικίας και τους καλύπτουν οι 
κανόνες συνταξιοδότησης που προαναφέρθηκαν (67ο έτος με τουλάχιστον με 15 έτη ασφάλισης κ.ο.κ.).  

Τέλος, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δρομολογεί την παράταση- κατά ένα έτος- στη 
προθεσμία υποβολής αίτησης αναγνώρισης πλασματικών ετών που έληγε στις 31/12/2021, προκειμένου οι 
ασφαλισμένοι να κατοχυρώσουν τα μεταβατικά όρια ηλικίας.  

Συμπερασματικά, όσοι ασφαλισμένοι έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι τις 
31/12/2021 ΔΕΝ συντρέχει κανένας λόγος να σπεύδουν να συνταξιοδοτηθούν στο τέλος του έτους, καθώς 
αυτό μπορούν να το πράξουν οποτεδήποτε εκείνοι κρίνουν. Έτσι δεν θα στερηθούν και την αυξημένη αντα-
πόδοση που θα λάβουν για κάθε χρόνο που θα μένουν επιπλέον στην εργασία τους. 

Σημαντική μείωση του χρόνου χορήγησης των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας  

Ανακοίνωση της Διοίκησης του e- ΕΦΚΑ (22.09.2021) :Στο πλαίσιο της βελτίωσης και απλούστευσης των διοι-
κητικών διαδικασιών χορήγησης παροχών, τίθεται σε εφαρμογή νομοθετική ρύθμιση που μειώνει κατά το 
ήμισυ τον χρόνο χορήγησης των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας προς τους ασφαλισμένους του e-
Ε.Φ.Κ.Α. Η σημαντική αυτή μείωση στους χρόνους χορήγησης των επιδομάτων κατέστη εφικτή καθώς:  

Αναφορικά με το επίδομα μητρότητας, όλοι οι θεράποντες ιατροί του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού το-
μέα, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της Η.Δ.Ι.Κ.Α. έχουν πλέον 
τη δυνατότητα να βεβαιώσουν την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Η σχετική πρόβλεψη υπήρξε και ένα πάγιο 
αίτημα των Ιατρικών Συλλόγων που τώρα ικανοποιείται.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Αναφορικά με το επίδομα ασθενείας, όλοι οι θεράποντες ιατροί τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού 
τομέα, οι οποίοι είναι επίσης πιστοποιημένοι στην Η.Δ.Ι.Κ.Α, έχουν τη δυνατότητα πλέον να χορηγήσουν βε-
βαιώσεις ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθένειας, των πρώτων δεκαπέντε ημερών (15) του έτους χωρίς 
να υφίσταται η αναγκαιότητα της παραπομπής των ασθενών στις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές. 
Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αποσυμφόρησή τους και την ταχύτερη ολοκλήρωση των αιτημάτων για 
επιδόματα ασθενείας.  

Με την εφαρμογή των παραπάνω, ο ασφαλισμένος παύει να ταλαιπωρείται καθώς αίρονται γραφειοκρατικά 
κωλύματα που σχετίζονταν με την επικύρωση της γνωμάτευσης του ιδιώτη γιατρού από τις Υγειονομικές Ε-
πιτροπές. Πλέον παρέχεται η δυνατότητα να λαμβάνει τις ιατρικές βεβαιώσεις και από θεράποντες ιατρούς 
του ιδιωτικού τομέα, τις οποίες και προσκομίζει στον e-ΕΦΚΑ χωρίς να απαιτούνται στη συνέχεια πολύπλοκες 
και γραφειοκρατικές διαδικασίες που αποστερούν πολύτιμο χρόνο από τη χορήγηση των επιδομάτων του.  

Επόμενος στόχος του e-ΕΦΚΑ είναι η πλήρης ψηφιοποίηση μέσα στους επόμενους μήνες της διαδικασίας 
υποβολής αιτήματος για επίδομα μητρότητας που θα μειώσει ακόμα περισσότερο τον χρόνο υλοποίησης των 
αιτημάτων. 

Νέα ψηφιακή υπηρεσία «e-Αίτηση για Τελωνειακές Εργασίες»  

ΑΑΔΕ Δελτίο Τύπου: Νέα ψηφιακή υπηρεσία εισάγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, διευκολύνοντας 
την εμπορευματική κοινότητα, τους τελωνειακούς αντιπροσώπους και κάθε συναλλασσόμενο με τις τελω-
νειακές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας ταχύτητα και διαφάνεια στις συναλλαγές, και εξοικονομώντας σημαντικό 
χρόνο και για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για την e-Αίτηση για Τελωνειακές Εργασίες, μέσω της οποίας 
η υποβολή και διαχείριση της αίτησης των συναλλασσόμενων προς τις τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, για 
παροχή εργασιών εκτός ωραρίου λειτουργίας ή/και εκτός τελωνειακού καταστήματος γίνεται αποκλειστικά 
ψηφιακά. Η νέα ψηφιακή υπηρεσία της ΑΑΔΕ παρέχει πλέον τη δυνατότητα υποβολής, διαχείρισης και πλη-
ρωμής της συγκεκριμένης αίτησης χωρίς φυσική παρουσία. Μέσω της νέας ψηφιακής υπηρεσίας, διασφαλί-
ζεται η άμεση και ψηφιακή εξυπηρέτηση περισσοτέρων των 80.000 αιτήσεων ετησίως, εξοικονομώντας πό-
ρους για τα τελωνεία και την εμπορευματική κοινότητα, και με απτά οφέλη για τη δημόσια υγεία. 

Πίνακες αποτελεσμάτων για το νέο πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας, με 
έμφαση στις γυναίκες  

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr οι πίνακες με τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επι-
χειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμ-
φαση στις γυναίκες». Συνολικά, υποβλήθηκαν 3.844 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 2.336 αιτήσεις (61%), ενώ το 
70% των δικαιούχων είναι άνεργες γυναίκες. Αιτιολογημένες ενστάσεις (με τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα) 
μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.ependyseis.gr/mis . Ο στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση νέων α-
νέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων. Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται 
σε 14.800 € και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:  

1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ  

2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης  

3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/myicisnet
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Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 43.400.000 €, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020». Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού 
www.oaed.gr . Δείτε εδώ το δελτίο τύπου. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αίτησή σας μπο-
ρείτε να δείτε με την είσοδό σας στο ΠΣΚΕ. 

 Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ΟΑΕΔ-Google για τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή  

Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ. Την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμε-
τοχής στο νέο διαδικτυακό «Πρόγραμμα Κατάρτισης για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή 
Εποχή» για 4.000 ανέργους. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2021 
και ώρα 23:59.  

Η νέα δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΟΑΕΔ-Google Ελλάδας που, ως μέλη της Εθνικής Συμ-
μαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, συνεχίζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους για 
την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος, την επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων και την ενίσχυση 
της ψηφιακής οικονομίας.  

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν για τους ανέργους από την Google Ελλάδας, στο πλαίσιο της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης και περιλαμβάνει διαδικτυακή σύγχρονη κατάρτιση διάρκειας 35 ωρών, που θα πραγ-
ματοποιηθεί σε διάστημα δύο εβδομάδων, στις βασικές αρχές επιχειρηματικότητας, προκειμένου οι συμμε-
τέχοντες να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό πλάνο 
και να ξεκινήσουν μια νέα βιώσιμη νεοφυή επιχείρηση (start-up). Μέσα από αυτό το διαδικτυακό πρόγραμμα 
κατάρτισης καλύπτονται βασικές έννοιες του επιχειρείν, όπως η ταυτότητα της επιχείρησης, η διαχείριση της 
αγοράς, η εδραίωση της επιχείρησης στο διαδίκτυο, η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών κλπ. Μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, κάθε ωφελούμενος θα λάβει βεβαίωση παρακολούθησης από την 
Google.  

Από το πρόγραμμα κατάρτισης θα ωφεληθούν 4.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, εκ των 
οποίων 3.000 ηλικίας έως 29 ετών και 1.000 άνεργοι ηλικίας από 30 έως 45 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με γνώσεις αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr  

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελλη-
νικού Δημοσίου www.gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-programma-katartises-gia-te-
demiourgia-neon-epikheireseon-ste-psephiake-epokhe   

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες → Δωρεάν Πρόγραμμα Κα-
τάρτισης για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Εποχή.  

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους και στη συ-
νέχεια θα σταλεί στους ωφελούμενους email από τον ΟΑΕΔ με οδηγίες, σχετικά με την εγγραφή και παρακο-
λούθηση του προγράμματος. Τα διαδικτυακά μαθήματα και συνολικά το πρόγραμμα θα λήξουν στις 24 Δε-
κεμβρίου 2021.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.oaed.gr/
https://www.oaed.gr/storage/apaskholisi/nee-18-29/dt-anartithikan-ta-apotelesmata-ghia-to-neo-proghramma.pdf
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-programma-katartises-gia-te-demiourgia-neon-epikheireseon-ste-psephiake-epokhe
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-programma-katartises-gia-te-demiourgia-neon-epikheireseon-ste-psephiake-epokhe
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Την δράση θα ακολουθήσει νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, για 
την προώθηση νέων ανέργων στην αυταπασχόληση μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, το οποίο 
σχεδιάζει να υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ. Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτι-
σης, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα επιχορήγησης νέων επιχειρή-
σεων που θα χρηματοδοτήσει 4.000 επιχειρηματικά σχέδια με 14.800 ευρώ για 12 μήνες, για τη δημιουργία 
νεοφυούς επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα. 

ΟΑΕΔ. Επιδότηση έως 20.000 ευρώ για επιχειρήσεις που έκαναν την έναρξη μετά τις 
27/04/2021 ή σκοπεύουν να κάνουν έναρξη τώρα 

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής: 

• Ατομικοί επιχειρηματίες /επιτηδευματίες ή και μέλη επιχειρήσεων με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 
51%, με την προϋπόθεση ότι η έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ είναι μετά τις 27/04/2021 και να είχε κάνει διακοπή 
προηγουμένης επιχείρησης έως 31/10/2020  

• Επίσης δικαιούχοι είναι και οι επιχειρηματίες που έκαναν την διακοπή προηγουμένης επιχείρησης έως 
31/10/2020 και έχουν κάρτα ανεργίας 

Υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα του ΟΑΕΔ έτους 2021 

Αύριο, Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 08:00, θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτή-
σεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ έτους 2021, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου.  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη 
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00. Σημειώνεται ότι φέτος ξεκινάει η διαδικασία νωρίτερα από κάθε 
άλλη χρονιά. 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr, με τους 
κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-oaed 

Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα 
ΟΑΕΔ   

Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Το ύψος 
του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 508,20 € έως 1.016,40 € και καταβάλλεται εφάπαξ στο 
τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου κάθε έτους.  

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλ-
ματα: Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινο-
συλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού - μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μι-
σθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών 
μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινημα-
τογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστι-
κού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου - κινηματογράφου, του 
χορευτή - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού απα-
σχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελμα-
τικών σωματείων. 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-oaed
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Δικαιούχοι είναι επίσης και οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 
10/9/2021, που κατά το έτος 2020 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέ-
σεις για τη λήψη του βοηθήματος έτους 2021, εφόσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επι-
κουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 €.  

Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2021 και μετά, ανεξάρτητα από το 
ποσό της σύνταξής τους, καθώς και όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους 
θητεία από 11/9/2021 και μετά, εφόσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις. 

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται μέσω του ατομικού λογαριασμού eServices του ΟΑΕΔ.  

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2021 ανά επάγγελμα 

 

ΚΛΑΔΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Ημερομίσθια 2020 

ΠΟΣΟ 

€ 

Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί 95-210 752,14 

Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες 50-210 711,48 

Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες 50-210 711,48 

Καπνεργάτες 50-210 711,48 

Μουσικοί - μέλη του οικείου επαγγελματικού σωμα-
τείου 

50-210 508,20 

Υποδηματεργάτες 50-210 508,20 

Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 50-230 711,48 

Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, 
γεωτρητικών μηχανημάτων 

70-210 508,20 

Ηθοποιοί 50-210 508,20 

Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης 50-210 508,20 

Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου 50-210 508,20 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου 50-210 508,20 

Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου 50-210 508,20 

Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου 
75 και όχι άνω των 50 
από 1/10 -31/12 

508,20 

Σμυριδεργάτες 50-240 1.016,40 

Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου 50-210 508,20 

Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγ-
γελματικών σωματείων  

50-210 508,20 

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακου-
στικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ο-
μοιοεπαγγελματικών σωματείων   

50-210 508,20 

 

Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα δικαιολο-
γητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.oaed.gr/eidiko-epochiko-boethema 

 

ΚΑΔ - ΓΕΜΗ: Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας φυσικών προσώπων που 
εγγράφονται στο ΓΕΜΗ βάσει ΚΑΔ - Εμπορική και μη εμπορική δραστηριότητα 

Με την απόφαση 90043/10-8-2021 (ΦΕΚ Β’ 4066/06.09.2021) του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζο-
νται οι Κ.Α.Δ. που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. 

Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ. 

Κατάταξη των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) βάσει του χαρακτήρα των αντίστοι-
χων δραστηριοτήτων σε δυο διακριτές κατηγορίες: 

 α) σε εκείνους που αντιστοιχούν σε άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και β) σε εκείνους που αντιστοιχούν 
σε άσκηση μη εμπορικής δραστηριότητας. 

Σκοπός της ανωτέρω κατηγοριοποίησης είναι η εισαγωγή της κωδικοποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα 
(Π/Σ) του Γ.Ε.ΜΗ, ώστε κατά την έναρξη εργασιών των φυσικών προσώπων και την ταυτόχρονη εγγραφή τους 
στο Γ.Ε.ΜΗ., να γίνεται αυτόματα ο διαχωρισμός μεταξύ των υπόχρεων ανάλογα με το είδος της ασκούμενης 
δραστηριότητας. 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και υποχρεώσεις αυτών (άρθρο 1) 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.oaed.gr/eidiko-epochiko-boethema
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1. Εμπορική δραστηριότητα ασκούν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία με εγκατάσταση στην ημεδαπή και 
σκοπό το κέρδος: 

α. διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους κατά σύνηθες επάγγελμα ή 

β. διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω 
οργανωμένης υποδομής ή/και εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων. 

2. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα: 

α) εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕ.Μ.Η., 

β) καταχωρίζουν και δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ τις πράξεις και τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 95 
του ν. 4635/2019 και 

γ) καταβάλουν τα ανταποδοτικά τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 113 του ίδιου νόμου. 

3. Για την καταχώριση και δημοσίευση πράξης ή στοιχείου ατομικής επιχείρησης με εμπορική δραστηριότητα 
στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται χρήση των κωδικών πρόσβασης που λαμβάνονται ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της 
έναρξης δραστηριότητας. 

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα (άρθρο 2) 

1. Οι Κ.Α.Δ. που αντιστοιχούν σε άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, δυνάμει της ΠΟΛ.1133/2008, όπως αυτή 
έχει αναθεωρηθεί με την Α.1122/2021, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της απόφασης. Ο εμπορικός χα-
ρακτήρας των Κ.Α.Δ. του Παραρτήματος Ι προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις του εταιρικού δικαίου, τη 
θεωρία και την κρατούσα νομολογία σχετικά με τον ορισμό των εννοιών του εμπόρου και των εμπορικών 
πράξεων. 

2. Εμπορική δραστηριότητα ασκούν τα φυσικά πρόσωπα εφόσον η κύρια ή η δευτερεύουσα δραστηριότητά 
τους ή του υποκαταστήματός τους αντιστοιχεί σε Κ.Α.Δ. του Παραρτήματος Ι. 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν μη εμπορική δραστηριότητα και υποχρεώσεις αυτών (άρθρο 3) 

1. Μη εμπορική δραστηριότητα ασκούν όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα που 
δεν έχει τα χαρακτηριστικά της παρ. 1 του άρθρου 1 της απόφασης. Μη εμπορικές δραστηριότητες θεωρού-
νται ιδίως αυτές που έχουν κυρίαρχα επιστημονικό ή/και καλλιτεχνικό χαρακτήρα, οι δραστηριότητες πρω-
τογενούς παραγωγής και διάθεσης αγαθών, καθώς και όσες λαμβάνουν χώρα σε εξαιρετικά μικρή κλίμακα 
στο πλαίσιο της αγοράς και με θεμέλιο τον ίδιο σωματικό μόχθο των προσώπων που τις ασκούν. 

2. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν μη εμπορική δραστηριότητα: 

α) εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕ.Μ.Η., 

β) δεν καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη του άρθρου 113 του ν. 4635/2019, με εξαίρεση τα τέλη που αφορούν 
σε επιλογή διακριτικού τίτλου, η οποία είναι προαιρετική. 

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε μη εμπορική δραστηριότητα (άρθρο 4) 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Οι Κ.Α.Δ. που αντιστοιχούν σε άσκηση μη εμπορικής δραστηριότητας, δυνάμει της ΠΟΛ.1133/2008, όπως 
αυτή έχει αναθεωρηθεί με την Α.1122/2021, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Ο μη εμπο-
ρικός χαρακτήρας των Κ.Α.Δ. του Παραρτήματος ΙΙ προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις του εταιρικού δι-
καίου, τη θεωρία και την κρατούσα νομολογία σχετικά με τον ορισμό των εννοιών του εμπόρου και των ε-
μπορικών πράξεων. 

Εισαγωγή κωδικοποίησης Κ.Α.Δ. στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. και επικαιροποίηση αυτής (άρ-
θρο 5) 

1. Η κωδικοποίηση των Κ.Α.Δ. σύμφωνα με τα Παραρτήματα I και II καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύ-
στημα (Π/Σ) του Γ.Ε.ΜΗ.. Με την έναρξη δραστηριότητας ενός φυσικού προσώπου και τη λήψη αριθμού 
Γ.Ε.ΜΗ., ανάλογα με την επιλογή του ή των Κ.Α.Δ., προκύπτουν αυτόματα οι υποχρεώσεις των υπόχρεων 
εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης. 

2. Το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. διαλειτουργεί με τη βάση δεδομένων των Κ.Α.Δ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 6) 

Για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
και δεν έχουν λάβει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., η διαδικασία εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο διαχωρισμός τους βάσει 
Κ.Α.Δ. θα πραγματοποιηθεί αυτόματα. 

Έναρξη ισχύος (άρθρο 7) 

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2021. 

Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ.  

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

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

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

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

Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής: 

Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους  

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

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

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

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

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

 

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

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

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

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 υπο-
βολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2020 και μετά (Ν.4635/2019).  

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

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

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

α. του τέλους καταχώρισης και  

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

ΕΠΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

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

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

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://services.businessportal.gr/
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Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας 
στο τηλέφωνο 2510 222212 (εσωτ. 1) και στο E-mail:info@chamberofkavala.gr  

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

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

Διεθνή 

Επιχειρηματικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια της ΜΒΜ Έκθεση Τουρισμού στην Πράγα, 
30/09/2021-01/10/2021 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει για τις επιχειρηματικές συναντήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά 
τη διάρκεια της ΜΒΜ Έκθεσης Τουρισμού στην Πράγα, 30/09/2021-01/10/2021. Η δεύτερη έκδοση των επι-
χειρηματικών συναντήσεων, Matchmaking - MBM Tourism Prague 2021, συγκεντρώνει εταιρείες από μεγάλο 
αριθμό ευρωπαϊκών χωρών από τον τομέα του τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Μέσω των συναντήσεων b2b μπορείτε να αποκτήσετε νέες διεθνείς επιχειρηματικές επαφές. Οι συναντήσεις 
διαρκούν είκοσι λεπτά και μπορείτε να πραγματοποιήσετε έως και δεκαπέντε συναντήσεις την ημέρα. Η συμ-
μετοχή στις επαγγελματικές συναντήσεις είναι δωρεάν. 

Τομείς που εκπροσωπούνται 

• Ταξιδιωτικά γραφεία και ταξιδιωτικοί πράκτορες 

• Διαμονή & τροφοδοσία 

• Λουτρά, θέρετρα χαλάρωσης και ευεξίας, ιατρικός τουρισμός 

• Μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα 

• Digital ψηφιακές λύσεις για τον τουρισμό 

• Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον τουρισμό 

• Νέες τάσεις, συνεργασία για υλοποίηση έργων 

• Πολιτιστική κληρονομιά, ανακαινίσεις και αποκαταστάσεις 

• Ενδιαφερόμενοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

Γιατί να συμμετέχω; 

• Βρείτε συνεργάτες/ επιχειρήσεις 

• Επεκτείνετε το δίκτυο συνεργατών σας 

• Ανταλλάξτε εμπειρία με άλλες εταιρείες του τουρισμού, βρείτε νέες ιδέες για την επιχείρησή σας 

• Πραγματοποιήστε έως και 15 συναντήσεις σε μία ημέρα 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://services.businessportal.gr/
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• Η εγγραφή και η συμμετοχή είναι δωρεάν 

Ιστοσελίδα της MBM Tourism Prague 2021: https://mbm-tourism-prague-2021.b2match.io/   

Ιστοσελίδα της έκθεσης HOLIDAY WORLD 2021: https://holidayworld.cz/  

Εγγραφή στις συναντήσεις μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα: https://mbm-tourism-prague-
2021.b2match.io/  

 

Ενημερώσεις για ξένες αγορές 

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

ΑΙΓΥΠΤΟΣ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο, απέστειλε έγγραφο 
με θέμα: Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την  εφαρμογή νέων 
προτύπων (standards)/νομοθεσίας προϊόντων.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Κάιρο (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-
upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811  ), τηλ: +202-27948482, 27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr  

 ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

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

-«Ομοσπονδιακές Γερμανικές Εκλογές – Πιθανές Οικονομικές Αλλαγές με την εκλογή νέας Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης»  

-«Επιχειρηματικές Εξελίξεις στη Γερμανία – Αγωγές δις ευρώ για τον γερμανικό χρηματοοικονομικό κολοσσό 
Alliaz (ALVG.DE.)»  

Πιο συγκεκριμένα:  

Είκοσι πέντε (25) αγωγές έχουν καταθέσει εναντίον της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας «Allianz – 
ALVG.DE» διάφοροι επενδυτές διεκδικώντας αποζημιώσεις ύψους έως και 6 δις δολαρίων. Όπως αποκαλύ-
πτεται από αρκετά δημοσιεύματα του γερμανικού έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, οι γερμανικές Αρχές 
έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική εταιρεία της χώρας μετά τη κατάρρευση 
κάποιων αμερικανικών επενδυτικών κεφαλαίων της. Η κίνηση αυτή αυξάνει τη πίεση στην ασφαλιστική εται-
ρεία, η οποία αντιμετωπίζει ήδη ένα πλήθος αγωγών από επενδυτές για τα «Structured Alpha Funds» και 
σχετικές έρευνες από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης-Department of Justice-DOJ και την Αμερικανική 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission – SEC). Η γερμανική ασφαλιστική εταιρεία 
είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως με 2,4 τρις ευρώ σε περιουσιακά 
στοιχεία υπό διαχείριση, μέσω της «Pimco – Investment Management Company – Εταιρεία Διαχείρισης Επεν-
δυτικών Κεφαλαίων» και της «Allianz Global Investors», η οποία διαχειρίστηκε τα κεφάλαια 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://mbm-tourism-prague-2021.b2match.io/
https://holidayworld.cz/
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http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811
mailto:ecocom-cairo@mfa.gr


40 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών. Η έρευνα της γερμανικής χρηματοπιστωτικής ρυθμιστικής αρχής 
«BaFin» αφορά σε πολλά τμήματα του ιδρύματος, δήλωσαν διάφορες πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανω-
νυμίας καθώς η σχετική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αξιωματούχοι της ΒaFin εξετάζουν το βαθμό στον 
οποίο στελέχη της Allianz εκτός του τμήματος αμοιβαίων κεφαλαίων είχαν γνώση ή συμμετείχαν σε γεγονότα 
που οδήγησαν τα αμοιβαία κεφάλαια να συσσωρεύσουν ζημίες δις δολαρίων. Η έρευνα βρίσκεται επί του 
παρόντος σε φάση διερεύνησης γεγονότων και εμπλέκει πολλά άτομα, αλλά είχε επιταχυνθεί από τότε που 
η Allianz ανακοίνωσε την έρευνα του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, την 1η Αυγούστου τ.έ. Η ασφα-
λιστική εταιρεία δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι είχε επανεκτιμήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τα 
κεφάλαια μετά την προσέγγιση από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και είχε καταλήξει στο συμπέρα-
σμα ότι το θέμα θα μπορούσε να πλήξει σημαντικά τα μελλοντικά οικονομικά της αποτελέσματα. Οι διάφορες 
έρευνες και αγωγές περιστρέφονται γύρω από τα «Structured Alpha Funds» της «Allianz Global Investor», τα 
οποία απευθύνονταν σε αμερικανικά συνταξιοδοτικά ταμεία για εργαζόμενους όπως οι δάσκαλοι και οι υ-
πάλληλοι του μετρό. Τα κεφάλαια προωθήθηκαν επίσης και σε ευρωπαίους επενδυτές. Μετά τη κατακόρυφη 
πτώση στις αγορές που προκάλεσε η υγειονομική κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, τα κεφάλαια έπεσαν, 
σε ορισμένες περιπτώσεις κατά 80% ή και περισσότερο. Οι απώλειες ήταν τόσο ακραίες που η Αllianz έκλεισε 
τον Μάρτιο 2020 δύο αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία στο τέλος του 2019 είχαν αξία 2,3 δις δολάρια. Οι απώ-
λειες σε άλλα έκαναν ορισμένους επενδυτές να αποσύρουν ό,τι είχε απομείνει από τα χρήματά τους. Οι ε-
πενδυτές έχουν πλέον καταθέσει 25 αγωγές διεκδικώντας αποζημιώσεις ύψους έως και 6 δις δολαρίων, υ-
ποστηρίζοντας ότι η Allianz παρέκκλινε από την στρατηγική της για τη παροχή καθοδικής προστασίας για τις 
καταρρεύσεις των αγορών. Οι δικηγόροι βέβαια της εταιρείας δήλωσαν ότι οι επενδυτές ήταν έμπειροι και 
γνώριζαν τους κινδύνους.  

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

ΙΣΠΑΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγ-
γραφο με θέμα «Βιομηχανία μόδας στην Ισπανία: Η Inditex σημειώνει ιστορικά υψηλά το β’ τρίμηνο 2021»  

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

ΚΑΝΑΔΑΣ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε Ενη-
μερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, 
Αύγουστο 2021.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr  ), email: ecocom-ottawa@mfa.gr  , τηλ: 613 238 6271-2, 
fax: 6132385676. 

ΗΠΑ - ΣΙΚΑΓΟ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Σικάγο, απέ-
στειλε email που μας ενημερώνει ότι οι εταιρείες ανάλυσης δεδομένων αγοράς IRI (Σικάγο) σε συνεργασία 
με την 210 Analytics (Σαν Αντόνιο) διοργάνωσαν διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο «Where is the meat?», που 
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αφορούσε στα φυτικά υποκατάστατα κρέατος, την οποία παρακολούθησε η Ζ. Προεστάκη, Γραμματέας ΟΕΥ 
Γ΄.  

Οι κεντρικές ομιλήτριες, Anne-Marie Roerink και Jonna Parker αντήλλαξαν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις 
στην αμερικανική αγορά φυτικών πρωτεϊνούχων τροφίμων και υποκατάστατων κρέατος, καθώς και τις δια-
φαινόμενες καταναλωτικές τάσεις.  

Από την παρουσίασή τους, συγκρατούμε τα κάτωθι σημεία ενδιαφέροντος:  

Το 34% των Αμερικανών καταναλωτών επιθυμεί να καταναλώνει λιγότερο κρέας για λόγους που σχετίζονται 
κυρίως με την υγεία και την κοινωνική ευθύνη (βιωσιμότητα διατροφικών επιλογών, ευημερία των ζώων, 
προστασία περιβάλλοντος). Οι παραπάνω προβληματισμοί γεννούν ενοχές σε μια μερίδα των κρεατοφάγων 
καταναλωτών, με αποτέλεσμα την ανάδυση μιας νέας κατηγορίας καταναλωτή, του “Flexitarian” (Flexible και 
Vegetarian), στην οποία εστιάζει η εν θέματι συζήτηση.  

Ο “Flexitarian” είναι ευέλικτος ως προς τον τρόπο που ενσωματώνει την πρωτεΐνη στο διαιτολόγιο του και 
λαμβάνει τακτικά ζωική πρωτεΐνη, παρόλο που κατά βάσει είναι χορτοφάγος, καταλήγοντας σε μια δίαιτα, η 
οποία προσομοιάζει με τη μεσογειακή.  

Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα ο Flexitarian είναι η πλέον ανερχόμενη κατηγορία καταναλωτή στις ΗΠΑ, 
η οποία σήμερα αντιστοιχεί στο 14% και αναμένεται να φτάσει σύντομα στο 22% των καταναλωτών. Η κατη-
γορία αποτελείται από νέους καταναλωτές (Generation Z) με ισχυρή οικονομική δυνατότητα.  

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, το κρέας δεν αποβάλλεται από το αμερικανικό καλάθι, αλλά συμπερι-
λαμβάνεται σε μικρότερη ποσότητα και συμπληρωματικά προς προϊόντα φυτικής πρωτεΐνης σε μορφή έτοι-
μου γεύματος.  

Υπάρχει σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των φυτικών προϊόντων και των φυτικών υποκατάστατων κρέατος, 
τα οποία επιχειρούν να μιμηθούν ιδιότητες του κρέατος. Τα τελευταία είναι λιγότερο δημοφιλή, καθώς ε-
κλαμβάνονται, εν πολλοίς, ως ανθυγιεινά, λόγω της περίπλοκης σύνθεσής τους (“long label”), των μη ανα-
γνωρίσιμων ιδιοτήτων τους (γεύση, οσμή, υφή) και συμπεριφοράς τους κατά την προετοιμασία τους. Άλλω-
στε, προς το παρόν, δεν κατέχουν σημαντικό μερίδιο στην αγορά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πωλήσεις 
νωπού κρέατος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 αντιστοιχούσαν σε $40 δισεκατομμύρια (μείωση 5% σε 
σχέση με το 2020), ενώ οι πωλήσεις των φυτικών υποκατάστατων κρέατος αντιστοιχούσαν σε $249 εκατομ-
μύρια (αύξηση 7,2% σε σχέση με το 2020).  

Σύμφωνα με την έρευνα, το 58% των καταναλωτών σκοπεύει να αυξήσει την πρόσληψη πρωτεΐνης από φυ-
τικά προϊόντα. Αντίθετα, η τάση για την κατανάλωση υποκατάστατου κρέατος δεν είναι τόσο ισχυρή: Ενώ το 
30% των καταναλωτών επιθυμεί να αυξήσει την κατανάλωση φυτικών υποκατάστατων κρέατος, ένα 16% 
επιθυμεί να τη μειώσει. Διαβλέπεται ακόμη, άνοδος στην κατανάλωση ιχθυηρών.  

Συμπερασματικά, υπάρχει θετική τάση στην αμερικανική αγορά για φυτικά προϊόντα με υψηλή περιεκτικό-
τητα πρωτεΐνης, που δεν προσπαθούν να μιμηθούν το κρέας, σε μορφή έτοιμου γεύματος, τα οποία απευ-
θύνονται κυρίως στη Γενιά Z΄ και απαντούν στις ανησυχίες της για ανάληψη κοινωνικής ευθύνης μέσω της 
επιλογής του φαγητού που καταναλώνει και των προϊόντων που αγοράζει.  

Επισυνάπτεται για δική σας χρήση και διευκόλυνση το υλικό (διαφάνειες) της παρουσίασης.  

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

Επιχειρηματικές/Τεχνολογικές Συνεργασίας 

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

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

1) Ζήτηση συνεργασίας από την Ρωσία: Η Β81 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού 
Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνέχεια ενημέρωσής της από το Γραφείο 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα μας γνωρίζει ότι η ε-
ταιρεία Madis Olive η οποία εδρεύει στην Ρωσία ενδιαφέρεται για εισαγωγή καλλυντικών στη Ρωσία 
από την Ελλάδα. Με αντικείμενο τα αιθέρια έλαια, προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού, ψεκα-
στήρες καλλωπισμού, σκελετοί και κεφαλές σκελετών, είδη για το πουδράρισμα (πομπον) όπως και 
για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού καθώς και χρώματα για την καλλιτεχνική 
ζωγραφική, τη ζωγραφική των επιγραφών, την αλλαγή των αποχρώσεων, σωληνάρια, δοχεία, φιαλί-
δια. Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. +7(910)455 48 70 E-mail: ditronx6@gmail.com (ΠΗΓΗ: 
AGORA Newsletter, 06.09.2021). 

2) ΠΑΓΩΤΟ (κωδικός προφίλ: BRRO20191127001) Εταιρία από τη Ρουμανία που ειδικεύεται στην παρα-
γωγή χειροποίητου παγωτού αναζητά προμηθευτές πρώτων υλών και εξοπλισμού. Ημερομηνία λή-
ξεως: 4 Ιανουαρίου 2022. 

3) ΤΡΟΦΙΜΑ (κωδικός προφίλ: BRLT20210616001) Εταιρία από τη Λιθουανία με κατάστημα γκουρμέ 
τροφίμων αναζητά προμηθευτές υγιεινών και γκουρμέ προϊόντων διατροφής. Ημερομηνία λήξεως: 
26 Ιουνίου 2022. 

4) ΤΡΟΦΙΜΑ (κωδικός προφίλ: BRRO20210603001) Εταιρία από τη Ρουμανία που ειδικεύεται στην ε-
μπορία φυσικών προϊόντων διατροφής αναζητά διεθνείς προμηθευτές αποξηραμένων φρούτων και 
σπόρων. Ημερομηνία λήξεως: 28 Ιουνίου 2022. 

5) ΥΦΑΣΜΑΤΑ (κωδικός προφίλ: BRUK20210628002) Εταιρία από το Ηνωμένο Βασίλειο που ειδικεύεται 
στην ψηφιακή εκτύπωση υφασμάτων αναζητά προμηθευτές υφασμάτων (coated cotton jersey / 
knitted fabric). Ημερομηνία λήξεως: 30 Ιουνίου 2022. 

6) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ (κωδικός προφίλ: BOEE20190820001) Εταιρία από την Εσθονία που ει-
δικεύεται στην καλλιέργεια βιολογικού βιομηχανικού κάνναβη και την παραγωγή κανναβιδιόλη ανα-
ζητά διανομέα. Επίσης, αναζητά παραγωγούς ζωοτροφών οι οποίοι αγοράζουν τεράστιες ποσότητες 
σπόρων κάνναβης ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τους. 

http://www.kcci.gr/
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 Ενεργή Κοινότητα Μάθησης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τεχνικών και Μηχανικών (allCUTE) Erasmus+ 
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Εκθέσεις 

Εκθέσεις συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ 
 
 

Εκθέσεις Τροφίμων 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

Αnuga, Κολωνία, Γερμανία 09-13 Οκτωβρίου 2021 

Sial, Παρίσι, Γαλλία 15-19 Οκτωβρίου 2022 

 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 11η  Εμποροβιοτεχνική Εκθεσιακή Δραστηριότητα Πιερίας – Κεντρικής Μακεδονίας 2021, Κατερίνη|24-29 
Σεπτεμβρίου 2021 

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

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

 Meat & Grill, Metropolitan Expo, Αθήνα | 02-04 Οκτωβρίου 2021 

 Dairy Expo, Metropolitan Expo, Αθήνα | 02-04 Οκτωβρίου 2021 

 Frozen Food, Metropolitan Expo, Αθήνα | 02-04 Οκτωβρίου 2021 

 Εφοδιαστική αλυσίδα και Logistics, Metropolitan Expo, Αθήνα | 02-04 Οκτωβρίου 2021 

 Έκθεση έρευνας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας r2b Kastoria, Limneon Resort & Spa, Καστοριά|09-
10 Οκτωβρίου 2021 

 Σύρος Yachting Festival & Gastronomy, Σύρος | 09-11 Οκτωβρίου 2021  

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

 Yachting Festival & Gastronomy, Βόλος| 14-17 Οκτωβρίου 2021 

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

 Securexpo, Endelex & Smart Home Expo, Ηλεκτρονική Ασφάλεια, κτιριακοί αυτοματισμοί, τηλεπικοινω-
νιακά συστήματα δικτύων, Αθήνα|15-17 Οκτωβρίου 2021 

 20η Πανηπειρωτική έκθεση 2021, Πανηπειρωτικό στάδιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα| 16-20 Οκτωβρίου 2021 

 Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού Τουρισμού) Γαστρονομίας και Οίνου, Ψηφιακό Εκ-
θεσιακό Κέντρο της Mact Media Group| 22-24 Οκτωβρίου 2021 

 TTGW 2020, Παγκόσμια έκθεση Θεματικού Τουρισμού- Γαστρονομίας και Οίνου, Στάδιο Ειρήνης και Φι-
λίας, Αθήνα |22-24 Οκτωβρίου 2021 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 Metal Machinery, Metropolitan Expo, Αθήνα|05-07 Νοεμβρίου 2021 

 3o Yachting Festival, Ψηφιακά στο Εκθεσιακό –Συνεδριακό Κέντρο Mact Expo Center, Αθήνα|06-09 Νοεμ-
βρίου 2021 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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 Διεθνής έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσ-
σαλονίκη | 12-14 Νοεμβρίου 2021 

 Artoza 2021 & Foodtech 2021, Metropolitan Expo, Αθήνα|13-16 Νοεμβρίου 2021 

 Αυτοκίνηση & Electromobility 2021, Metropolitan Expo, Αθήνα|23-21 Νοεμβρίου 2021 

 8η Athens International Tourism & Culture Expo, Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα | 25-27 Νοεμβρίου 2021 

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

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

 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 7η Έκθεση καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας Patras IQ, Πάτρα| 04-12 Δεκεμβρίου 2021 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

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

 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

 8η Εξποτρόφ- The Greek Fine Food Exhibition, Metropolitan Expo Center, Αθήνα|04-06 Φεβρουαρίου 2022 

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

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

 Polagra, έκθεση φαγητού, Πόζναν Πολωνία | 04-06 Οκτωβρίου 2021 

 Διεθνής έκθεση αγροτικών προϊόντων και τεχνολογιών Agriculture, seed raising, sampling and dairy indus-
try fair, Μπούρσα, Τουρκία |20-23 Οκτωβρίου 2021 

 Anuga, έκθεση Τροφίμων και ποτών, Κολωνία, Γερμανία| 09-13 Οκτωβρίου 2021 

 Διεθνής έκθεση ορυκτών Natural Stone & Technologies Fair, Κωνσταντινούπολη |13-16 Οκτωβρίου 2021 

 Διεθνής έκθεση ενέργειας 14th World Energy Congress And Expo, Αντάλια, Τουρκία |13-15 Οκτωβρίου 2021 

 Διεθνής έκθεση τροφίμων Food-Tech Eurasia Fair, Κωνσταντινούπολη |20-23 Οκτωβρίου 2021 

 Διεθνής έκθεση υλικών συσκευασίας Packaging Industry Fair, Κωνσταντινούπολη |20-23 Οκτωβρίου 2021 

 Διεθνής έκθεση μαρμάρου Marble Block and Construction Machinery Fair, Μπούρσα |20-23 Οκτωβρίου 
2021 

 8η Διεθνής έκθεση αξεσουάρ και προϊόντων κατοικιδίων, Κωνσταντινούπολη |21-24 Οκτωβρίου 2021 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 iEna 2021, έκθεση για ιδέες, εφευρέσεις και νεά προϊόντα, Νυρεμβέργη, Γερμανία | 04-07 Νοεμβρίου 2021 

 Balkan Cheese Festival, έκθεση τυροκομικών, Βελιγράδι Σερβίας| 06-07 Νοεμβρίου 2021 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 

 Sial Paris, Έκθεση Τροφίμων και ποτών, Παρίσι, Γαλλία|15-19 Οκτωβρίου 2022 

Χρήσιμες Συνδέσεις 

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

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

Επισκεφθείτε την σελίδα του 
Επιμελητηρίου Καβάλας  

www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη Πληρο-
φόρηση 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.taxheaven.gr/
http://www.eody.gov.gr/
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do?selectedLanguage=el
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.kcci.gr/

