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

Enterprise Europe Network- 
Στην υπηρεσία της επιχεί-
ρησής σας 

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

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

 Πρόσβαση σε νέες αγορές-Ε-
ξωστρέφεια 

 Πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση 

 Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές 

 Μεταφορά τεχνολογίας & 
Διαχείριση καινοτομίας 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες 
παρέχονται δωρεάν. 

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

 

Ενημέρωση για τη λειτουργία των υπηρεσιών 
του Επιμελητηρίου Καβάλας  

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο έκτα-
κτων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19, λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες υγειονομικές 
συνθήκες και 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/
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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Εκδήλωση παρουσίασης της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στην Καβάλα από 
την ΔΕΔΑ 

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 
στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου της ΠΕ Καβάλας, 
Γεώργιος Παυλίδης,  με μεγάλη επιτυχία, η ενημε-
ρωτική εκδήλωση που συνδιοργάνωσε το Επιμελη-
τήριο Καβάλας με την  Δημόσια Επιχείρηση Διανο-
μής Αερίου (ΔΕΔΑ) και θέμα  την  επέκταση του φυ-
σικού αερίου στην Καβάλα. Στην εκδήλωση συμμε-
τείχαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων, εν δυνάμει κα-
ταναλωτές,  καθώς επίσης και επαγγελματίες του 
κλάδου του φυσικού αερίου.  

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της ΔΕΔΑ Δρ. Μάριος Τσάκας & ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας, οι 
οποίοι ανέδειξαν με τις τοποθετήσεις τους αμφότεροι την σημαντικότητα του συγκεκριμένου έργου. Στην 
αρχή της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανέγνωσε επιστολή του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης 
κ. Καλαφάτη, ο οποίος χαιρέτισε την εκδήλωση. Όπως ειπώθηκε, το σημαντικό έργο εγκατάστασης του δι-
κτύου του Φυσικού Αερίου προσδίδει μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την ποιό-
τητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. 

Ο κ. Τσάκας επίσης αναφέρθηκε στον   μελλο-
ντικό στόχο της ΔΕΔΑ,  για πλήρη κάλυψη των 
αναγκών σε περιοχές της ΠΕ Καβάλας. Ο κ. Δέ-
μπας τόνισε ότι πρόκειται για ένα εμβληματικό 
έργο, ένα στρατηγικό έργο υποδομών, που έρ-
χεται μάλιστα την πιο  κατάλληλη χρονική 
στιγμή, και τις δυνατότητες που θα δώσει τόσο 
σε επιχειρήσεις όσο και στα νοικοκυριά της πε-
ριοχής, να έχουν πρόσβαση σε φθηνότερη 
πηγή ενέργειας. Ένα έργο που το Επιμελητήριο 
Καβάλας, το έχει κατατάξει πρώτο στα έργα υ-
ποδομών για την δημιουργία τους. Τα στελέχη 
της ΔΕΔΑ κ. Δημήτρης Αυλωνίτης και κ. Βασίλης 
Λογοθέτης παρουσίασαν το έργο, το δίκτυο και 
την εμπορική πολιτική της ΔΕΔΑ. Μετά το τέλος 

των παρουσιάσεων τόσο ο κ. Τσάκας όσο και τα στελέχη της ΔΕΔΑ απάντησαν σε μια σειρά από ερωτήσεις 
των παρευρισκομένων.  

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής Καβάλας κ. Γιάννης Πασχαλίδης, ο πρώην υπουρ-
γός κ. Γεώργιος Καλατζής, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, ο Δήμαρχος Κα-
βάλας κ. Θόδωρος Μουριάδης, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης κ. Κωστής Σιμιτσής, ο θεματικός 
Αντιπεριφερειάρχης αλιευτικής πολιτικής κ. Ανδρέας Καραγιώργης, κ. ο Περιφερειακός σύμβουλος Καβάλας 
κ. Αλέξης Πολίτης, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ΑΜ-Θ κ. Απόστολος Παυλίδης και εκπρόσωποι άλλων φορέων.   

http://www.kcci.gr/
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Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν και ιδιαίτερα τους εθελοντές  της Ελληνικής Ομάδας Διάσω-
σης, που συνέβαλαν στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

Υλικό σχετικά με το νέο δίκτυο φυσικού αερίου στην Καβάλα είναι διαθέσιμο στο Επιμελητήριο Καβάλας. 

Νέο ΦΕΚ σχετικά με το θέμα της επιδότησης εργασίας 4% & 12%   

Το Επιμελητήριο Καβάλας, σας ενημερώνει ότι, σχετικά με το θέμα του συμψηφισμού της επιδότησης του 
κόστους εργασίας 4% & 12%,  δημοσιεύτηκε ένα νέο ΦΕΚ 4442/27.09.2021, σε τροποποίηση της ΚΥΑ υπ. αρ. 
47284/359/17.11.2020 αναφορικά με την ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαι-
ολογητικών, τρόπο συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζόμενων και παρακρα-
τούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα σχετικά με το θέμα αυτό.  

Το νέο ΦΕΚ διευκρινίζει αρκετά ζητήματα και διευκολύνει, τον συμψηφισμό των απαιτήσεων των επιχειρή-
σεων της περιοχής μας, από την επιδότηση του μισθολογικού κόστους των ετών 2010-2015, με τις υποχρεώ-
σεις τους προς το Δημόσιο. 

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα θετική, και έρχεται μετά και τις επανειλημμένες πιέσεις του Επιμελητήριο μας, 
όπως και των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, και την αγαστή συνεργασία με τους βουλευτές μας. 

Επίσης με σχετικές επιστολές, που μας απεστάλησαν, και τους ευχαριστούμε για αυτό, των Βουλευτών της 
Νέας Δημοκρατίας, Ροδόπης Ευριπίδη Στυλιανίδη και Αθηνών Δημήτρη Καιρίδη, αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά, ότι  σε συνεργασία με την πρόεδρο της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη, Βουλευτή Χανίων 
Ντόρας Μπακογιάννη, προκλήθηκε σύσκεψη όπου συμμετείχαν, ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, 
ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής, καθώς και χειριστές όλων των συναρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, 
τον ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, όπου συζητήθηκαν και προτάθηκαν λύσεις 
για όλα τα προβλήματα, ώστε να ολοκληρωθεί πλήρως η συγκεκριμένη πολιτική συμψηφισμού, στη διαδι-
κασία υλοποίησης του θετικού μέτρου επιδότησης του μισθολογικού κόστους 12% για τις επιχειρήσεις της 
Θράκης και 4% της Ανατολικής Μακεδονίας. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας συνεχίζει μέσα από την καλή συνεργασία, για την τελική δικαίωση των επιχειρή-
σεων μας και ευχαριστούμε όλους, όσοι είναι δίπλα μας και ενισχύουν ουσιαστικά στην προσπάθεια μας 
αυτή.  

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε την συνέχιση του μέτρου, για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, που έρχεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα τους. 

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 

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

Παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/8/2021 - 30/11/2021 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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

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

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

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
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5348


10 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, υπό τον όρο ότι η προτεινόμενη αναπτυξιακή πρόταση εί-
ναι συνεπής προς το πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/8/2021 - 30/11/2021 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος 

Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων γεωτρήσεις, δεξαμενές, εξοπλισμό για τη 
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, ολοκληρω-
μένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας κ.α. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 11/5/2021 - 2/11/2021 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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

Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων "Elevate Greece" 
με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 16/3/2021 - 29/10/2021, ώρα 15:00 

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 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4350
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5349
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5241
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5112
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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 

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. 

Δυνατότητα Υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που θα 
απορριφθούν από τη Δράση «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, 

Παιδότοπων» 

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχει-
ρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία επιχειρήσεις, των οποίων η αίτηση 
χρηματοδότησης που θα υποβληθεί  έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Δράσης,  Τρίτη 
12/10/2021 και ώρα 17:00 θα απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα, μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτι-
κής Απόφασης, να υποβάλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προχωρή-
σει σε υποβολή ένστασης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 29/10/2021 και 
ώρα 15:00. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί 
στη Δράση. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5107
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«Έρχεται» ο νέος αναπτυξιακός νόμος 

Εντός του Οκτωβρίου, προγραμματίζεται να δημοσιοποιηθεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος θα τεθεί 
σε εφαρμογή από την 1/1/2022, αντικαθιστώντας τον υφιστάμενο 4399/2016. Βασική καινοτομία του νέου 
πλαισίου, το οποίο θα τεθεί αρχικά σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια να κατατεθεί προς ψήφιση 
στη Βουλή, είναι ο κλαδικός -  θεματικός χαρακτήρας του, καθώς το κάθε καθεστώς, θα στοχεύει και θα ενι-
σχύει επενδυτικά σχέδια συγκεκριμένων κλάδων.  

Πέραν αυτού, θα προβλέπει και γρήγορες διαδικασίες έγκρισης, ενώ στην έγκριση και την παρακολούθηση 
υλοποίησης των επενδύσεων θα εμπλέκεται ενεργά και ο ιδιωτικός τομέας, στο πλαίσιο των προσπαθειών 
επιτάχυνσης των διαδικασιών.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα αποτελείται από 13 κλαδικούς άξονες. Αυτοί θα 
σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση και τον ενεργειακό μετασχηματισμό, την κυκλική οικονομία, το 
Industry 4.0, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και 
την κοινωνική συνοχή, το τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, την 
ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ενίσχυση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του, την, αγροδια-
τροφή, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, τις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και τη δίκαιη μετά-
βαση, καθεστώς που θα  αφορούν τις περιοχές απολιγνιτοποίησης.  

Στον νέο αναπτυξιακό νόμο θα μεταφερθεί αυτούσιο και το καθεστώς για τις  μεταποιητικές επιχειρήσεις 
που έχει εισαχθεί στο νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις. Με βάση αυτούς τους άξονες-καθεστώτα, 
κάθε επιχείρηση που θέλει να  υλοποιήσει μια επένδυση θα μπορεί να επιλέξει μία εκ των κατηγοριών που  
προαναφέρονται. 

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.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο με ηλεκτρονικές συναλλαγές και τηλεφωνικά.  

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

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

Επικοινωνία: 

Τηλ: 2510 222212  

Fax:2510 835946 

E-mail: info@chamberofkavala.gr 

Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. 

Αποκτήστε Ηλεκτρονικό Ράφι OnLine Πωλήσεων στην Τοπική Ηλεκτρονική Αγορά του 
Νομού Καβάλας και στην Πανελλήνια Ηλεκτρονική Αγορά www.directmarket.gr   

σήμερα. 

 

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

"Αγοράζω στον τόπο μου", γιατί: 

 συνήθως βρίσκω  τα πάντα και σε καλές τιμές 

 έχω τα προϊόντα μου άμεσα 

 στηρίζω την τοπική οικονομία 

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

 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 

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

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

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

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

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

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

Οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να ενεργοποιήσουν τις δικές τους ηλεκτρονικές πωλήσεις στη διεύθυνση 
Directmarket.gr ακολουθώντας την επιλογή "Ξεκινήστε τώρα το δικό σας κατάστημα στο DIRECT MARKET" 
και "OnLine Εγγραφή". Επίσης πρόσβαση στη ίδια υπηρεσία μπορεί να έχουν μέσα από το site της ΚΕΕΕ και 
των  Επιμελητηρίων και το banner " Ηλεκτρονική Αγορά / Αγοράζω στον τόπο μου". 

Εγγραφείτε ONLINE για να ξεκινήσετε εδώ: ΦΟΡΜΑ ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

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

info@directmarket.gr 

2610 452820 (Δευ-Παρ:9:00-17:00) 

Τμήμα Ηλεκτρονικής Αγοράς 

Εγγραφές-Διαγραφές επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο από 01/01-30/09/2021 

Σύμφωνα με το Βιβλίο Εγγραφών – Διαγραφών του Επιμελητηρίου Καβάλας για το χρονικό διάστημα από 
01/01/2021 έως 30/06/2021 οι Εγγραφές που πραγματοποιηθήκαν ανά Τμήματα του Επιμελητηρίου Καβά-
λας (Εμπορικό, Μεταποίησης, Τουριστικό, Υπηρεσιών, Εξαγωγικό) είναι 214 και οι Διαγραφές είναι 31. Δη-
λαδή οι Εγγραφές είναι περίπου 85,5% περισσότερες από τις Διαγραφές. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρο-
νται αναλυτικότερα τα στοιχεία. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/index.jsp?chambercd=49&b2cflag=false
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/user/user_reg.jsp?chambercd=49
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ΑΑΔΕ: «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ» τώρα σε 70 ΔΟΥ  

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενημερώνει ότι από 14 Οκτωβρίου επεκτείνεται η λειτουργία 
της ψηφιακής πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» σε άλλες 35 ΔΟΥ (συνολικά 70) με προοπτική το αμέσως προ-
σεχές διάστημα να ενταχθεί το σύνολο των ΔΟΥ της επικράτειας. Μέσω της πλατφόρμας ο φορολογούμενος 
ή ο εκπρόσωπός του μπορεί να υποβάλει το αίτημά του προς συγκεκριμένη Υπηρεσία της ΑΑΔΕ και για συ-
γκεκριμένη Διαδικασία, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία μπορεί να 
επισυνάψει ηλεκτρονικά. Επίσης μπορεί να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του 
αιτήματος από την προσωπική του «θυρίδα» λαμβάνοντάς σε αυτή και την απάντηση της Υπηρεσίας. Δείτε 
εδώ σε ποιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος ψηφιακά μέσα από το 
https://myaade.gov.gr. 

Οι υποχρεώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών απέναντι στους διανομείς 

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

Η Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων επισημαίνει ότι οι επι-
χειρήσεις – εργοδότες (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών) που απασχολούν εργαζόμενους 
διανομείς, τόσο στο χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων 
με δίτροχα οχήματα, οφείλουν στο πλαίσιο της λήψης μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως δε τον Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφά-
λεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010), να προβούν, πέραν της παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ατομι-
κής προστασίας, στην άμεση παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης, κατά τόπο, ακραίων καιρικών 
συνθηκών. 

Εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω MyData - Ποιους αφορά 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι από 1 Οκτωβρίου 2021 ξεκίνησε η υποχρεωτική εφαρμογή των 
ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω της πλατφόρμας My Data της ΑΑΔΕ. Στόχος της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου 
Οικονομικών είναι, με το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας η διαδικασία να περάσει σε συνθήκες καθημερινής 
λειτουργίας για το σύνολο των επιχειρήσεων. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://myaade.gov.gr/
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Αναλυτικά από 1 Οκτωβρίου 2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν 
από την ημερομηνία αυτή και μετά: 

 Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 ευρώ 

 Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 

ευρώ 

Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. 

Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης 
υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 
31/03/2022. 

Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, μπορούν να χρησιμοποιούν την Ειδική Φόρμα 
Καταχώρησης στην περίπτωση είτε που είχαν εκδώσει έως πενήντα τιμολόγια, είτε είχαν ακαθάριστα έσοδα 
έως πενήντα χιλιάδες ευρώ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. 

Οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, μπορούν να χρησιμοποιούν την Ειδική 
Φόρμα Καταχώρησης μόνο στην περίπτωση είχαν εκδώσει έως πενήντα τιμολόγια, κατά το προηγούμενο 
φορολογικό έτος. 

Στο πλαίσιο αυτό, κοινή γραμμή του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ είναι να μην προβλεφθούν κυ-
ρώσεις εντός του 2021. Ζητούμενο στη φάση αυτή είναι, μέσα από την καθολικότητα της συμμετοχής των 
επιχειρήσεων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον τήρησης των βιβλίων και έκδοσης παραστατικών για τις επιχει-
ρήσεις, να αντιμετωπιστούν όλα τα μικρότερα ζητήματα που τυχόν δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα και η 
πλατφόρμα να λειτουργήσει ομαλά για όλες τις επιχειρήσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σελίδα https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-
ilektronika-biblia-aade/tekmiriosi-gia-epiheiriseis 

Ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα ‘Small But Perfect’  

Κατέθεσε την ιδέα σου πάνω στην κυκλική ή/και βιώσιμη μόδα και να κερδίσεις μία θέση στον Ευρωπαϊκό 
Επιταχυντή Κυκλικής Μόδας ‘Small But Perfect’ που θα τρέξει και στην Ελλάδα. Καινοτόμες ιδέες από άτομα, 
ΜΜ επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις ή ελευθέρους επαγγελματίες. Η ιδέα σου μπορεί να είναι τεχνο-
λογικής φύσεως, μία πλατφόρμα, μια υπηρεσία, ένα νέο προϊόν ρουχισμού ή υπόδησης, ένα νέο ύφασμα, 
μια διαδικασία παραγωγής ή επεξεργασίας, μπορεί αν είναι ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο κυκλικής ή βιώ-
σιμης μόδας. Το πρόγραμμα προσφέρει 10,245ε βραβείο και συμμετοχή σε ένα 15μηνο πρόγραμμα στήριξης. 
Το πρόγραμμα αυτό συντονίζει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μαζί με το Πανεπιστήμιο Bocconi, το 
Fashion Revolution (κεντρικά, Ελλάδος, Γερμανίας και Πορτογαλίας), το World Fair Trade Organisation, το 
Impact Hub Lisbon, τον επιταχυντή WLY της Σουηδίας, το World Fair Trade Advocacy Office.8μηνη εκπαίδευση 
με 5 webinars, 3ημερα Bootcamps στο Βερολίνο, Λισαβώνα και την Αθήνα  

• Ατομικό Mentoring από παγκόσμιους experts στο χώρο της Βιώσιμης Μόδας  
• 5μηνο πρόγραμμα R&D για τη δημιουργία proof of concept, lab testing σε συνεργασία με το Πα-

νεπιστήμιο του Portsmouth  
• Fashion Open Studio event σε συνεργασία με το Neonyt Fashion Week Berlin  
• Πρόσβαση στο Small But Perfect HUB σε συνεργασία με το Common Objectives, τη μεγαλύτερη 

πλατφόρμα επαγγελματιών βιώσιμης μόδας  
• Business Matching events  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tekmiriosi-gia-epiheiriseis
https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tekmiriosi-gia-epiheiriseis
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• Πρόσβαση σε σειρά toolkits, εργαλείων, εκθέσεων και webinars.  

Ένταξη στο πρόγραμμα θα κερδίσουν 28 ιδέες από όλη την Ευρώπη. Για να λάβεις μέρος εκτός από την ιδέα 
σου θα χρειαστεί να έχεις έναν υποστηρικτή από μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα εκτός της Ελλάδος, θα μπορούσε 
να είναι κάποιος άλλος σχεδιαστής, πλατφόρμα ΙΤ, κλωστοϋφαντουργός, ο οποιοδήποτε επαγγελματίας ή 
επιχείρηση στο χώρο σου(δεν χρειάζεται να έχει νομική μορφή γίνονται δεκτά και άτομα). Το πρόγραμμα 
συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Καινοτο-
μίας. Δες παρακάτω περισσότερες πληροφορίες και κατέθεσε την πρόταση σου εδώ 
https://form.jotform.com/211722341887356 Αν θέλεις να βρεις εταίρους δες σε αυτή τη φόρμα εδώ Email:ε-
πικοινωνίας:smallbutperfect.fashrevgr@gmail.com 

ΚΑΔ εμπορικής και μη εμπορικής δραστηριότητας για εγγραφή και δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ - Παράταση εφαρ-
μογής για φυσικά πρόσωπα που ασκούν μη εμπορική δραστηριότητα. 

Στη Βουλή νομοσχέδιο με αλλαγές σε πλανόδιο, υπαίθριο εμπόριο, λαϊκές αγορές κ.ά. 

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων "Αναμόρφωση και εκ-
συγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για 
την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία 
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων". Με το σχέδιο Νόμου αναμορφώνεται το 
θεσμικό πλαίσιο και οι υφιστάμενες  μορφές άσκησης οικονομικής δραστηριότητας στον χώρο του υπαίθριου 
εμπορίου, η θέσπιση νέων μορφών υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και η ρύθμιση της διαδικασίας 
του ελέγχου συμμόρφωσης των πωλητών υπαίθριου εμπορίου. Δείτε το σχέδιο νόμου στο link : 
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Er-
gou?law_id=fa214ab7-78b2-4920-af02-adc101439a0b  

Φορολογικά κίνητρα για συνενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε δημόσια 
διαβούλευση μέχρι την 1η Νοεμβρίου 

Το υπουργείο οικονομικών έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Κίνητρα ανάπτυ-
ξης επιχειρήσεων». Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός 
και οικονομικός εταίρος, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την 
όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 1η 
Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00. 

Σημαντική  βελτίωση της απορρόφησης και  των διαδικασιών  διαχείρισης  των  δράσεων  
ΕΣΠΑ  για  τις επιχειρήσεις στο  1ο τρίμηνο  λειτουργίας  του υποκαταστήματος  του  

ΕΦΕΠΑ Ε  ΑΜΘ 

Την εμφανή βελτίωση στους ρυθμούς απορρόφησης των κονδυλίων και την ομαλοποίηση στη διαχείριση των 
δράσεων  του ΕΣΠΑ  2014-2020  για τις  επιχειρήσεις της  Ανατολικής Μακεδονίας  και  Θράκης  έχει  επιτύχει  
το υποκατάστημα του ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ, με τη συμπλήρωση στις  13/10/21 τριών  μηνών  από την ημερομηνία 
ανάληψης του διαχειριστικού έργου, παρέχοντας μια αναγκαία ένεση ρευστότητας στις επιχειρήσεις της Πε-
ριφέρειας. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την πορεία των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του 
ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης και του ΕΠΑνΕΚ στο διάστημα αυτών των τριών μηνών επιτεύχθηκαν τα κάτωθι απο-
τελέσματα: 

Δράση ΑΜΘ 100  «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19». 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=fa214ab7-78b2-4920-af02-adc101439a0b
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=fa214ab7-78b2-4920-af02-adc101439a0b
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Α) Εκκίνησε και ολοκληρώθηκε από το υποκατάστημα στο πλαίσιο της δράσης η αξιολόγηση 15.199 Αιτή-
σεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν έως και 30/9/21. 

Στις 11/10/21 η Περιφέρεια ΑΜ&Θ δημοσίευσε την  3η    απόφαση  επικύρωσης  των  αποτελεσμάτων  αξιο-
λόγησης  , σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις (Δικαιούχοι) που εντάχθηκαν θα πρέπει εντός του επόμε-
νου εξαμήνου και  έως την  01.05.2022 να υποβάλλουν αίτημα καταβολής δημόσιας χρηματοδότησης. 

Για τις επιχειρήσεις που έχει απορριφθεί το αίτημα τους υπενθυμίζεται ότι έχουν δικαίωμα υποβολής νέας 
αίτησης χρηματοδότησης προς εκ νέου εξέταση από τον ΕΦ,  έως  την 01.11.2021 και ώρα 15.00μμ  ή 
υποβολής ένστασης. 

Ακολουθεί η κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα των αιτήσεων που αξιολογήθηκαν από το υποκατάστημα: 

Π.Ε. ΠΛΗΘΟΣ 

YΠΟΒΟΛΩΝ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕ-

ΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑ-

ΠΑΝΗ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 3.045 8.246.500,00 € 2.387 6.264.600,00 € 

ΘΑΣΟΥ 1.243 2.656.200,00 € 1.020 2.142.100,00 € 

Υποσύνολο: 4.288 10.902.700,00 € 3.407 8.406.700,00 € 

→ Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί συνολικά στη Δράση 21.184 Επιχειρήσεις με δημόσια δαπάνη 54.414.825€. 

Β) Παράλληλα με τη διενέργεια αξιολογήσεων το υποκατάστημα του ΕΦΕΠΑΕ υλοποιεί τον έλεγχο αιτημάτων 
καταβολής δημόσιας χρηματοδότησης, ο οποίος είχε ουσιαστικά παύσει και εκκίνησε εκ νέου από τον Αύ-
γουστο του 2021. 

Ο αριθμός ολοκληρωμένων ελέγχων αυξάνεται ημερησίως ενώ κάθε εβδομάδα διενεργούνται πληρωμές της 
επιχορήγησης στις επιχειρήσεις. 

Έως τις 13.10.2021 έχουν ολοκληρωθεί  2.617 έλεγχοι αιτήσεων καταβολής και έχουν εκταμιευτεί 6.560.191€. 

Οι πληρωμές συνεχίζονται απρόσκοπτα και με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, έως ολοκλήρωσης του ελέγ-
χου του συνόλου των αιτήσεων καταβολής. 

Η προστασία των καινοτόμων τεχνολογιών και των δημιουργημάτων των ΜμΕ, 
καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία και την ανάπτυξή τους  

Οδηγείστε την επιχείρησή σας στο δύσκολο ταξίδι της επιτυχίας. 

Οι Ευρεσιτεχνίες, τα Βιομηχανικά Σχέδια και τα Εμπορικά Σήματα προστατεύονται και αποτελούν άυλο κε-
φάλαιο και περιουσιακό στοιχείο για την επιχείρησή σας. 

Στην Ευρώπη, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που κατέχουν τίτλους Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, όπως Διπλώ-
ματα Ευρεσιτεχνίας, Σχέδια ή Σήματα, έχουν 68% υψηλότερα έσοδα ανά εργαζόμενο και οι υπάλληλοί τους 
αμείβονται με υψηλότερους μισθούς σε σχέση με όσες δεν είναι κάτοχοι Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτη-
σίας;  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.efepaeamth.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-covid19/127-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1059-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%85%CF%81-3%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB-covid-19
http://www.efepaeamth.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-covid19/127-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1059-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%85%CF%81-3%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB-covid-19
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Με τη διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής, βασισμένης στην προστασία του άυλου κεφαλαίου σας, 
μπορείτε να υποστηρίξετε και να αναπτύξετε  τα επιχειρηματικά σας σχέδια.   

Η Βιομηχανική  Ιδιοκτησία θα σας βοηθήσει να μεταφράσετε τις ιδέες σας σε προϊόντα και τα μονοπωλιακά 
δικαιώματα που σας προσφέρουν οι τίτλοι προστασίας των διάφορων επινοημάτων, θα αποτελέσουν ένα 
ισχυρό εργαλείο, όχι μόνο επιβίωσης, αλλά και ανάπτυξης έναντι του ανταγωνισμού. 

Στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), αποκλειστικά αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα για την προστα-
σία των Ευρεσιτεχνιών, των Βιομηχανικών Σχεδίων και των Εμπορικών Σημάτων, αναγνωρίζουμε ότι οι επι-
χειρήσεις χρειάζονται τη σωστή υποστήριξη για να πλοηγηθούν με επιτυχία σ’ ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον.  

Ο ΟΒΙ στηρίζει τις  ΜμΕ των επιχειρηματιών και των ερευνητών, καθώς και στην αποστολή τους που είναι η 
εμπορευματοποίηση των ιδεών τους και η δημιουργία επιτυχημένων προϊόντων (brands), δίνοντας τους α-
παραίτητα εργαλεία, όπως είναι οι τίτλοι Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις επιχει-
ρήσεις που κατέχουν ή οραματίζονται να αποκτήσουν. 

Με σκοπό την ενημέρωση των ΜμΕ για τη σημασία της προστασίας της Βιομηχανικής τους Ιδιοκτησίας, σε 
συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) δημιουργήσαμε ένα 
ευχάριστο βίντεο όπου πρωταγωνιστούν οι δύο αγαπημένοι και επιτυχημένοι Έλληνες ηθοποιοί, ο Αντώ-
νης Αντωνίου και ο Ιάσωνας Παπαματθαίου. Απολαύστε τους!  

Δείτε το αποκλειστικό βίντεο του ΟΒΙ εδώ:  https://www.youtube.com/watch?v=6w5lbCSq-uU 

Συνεχείς έλεγχοι για την παράνομη διαφήμιση καπνικών προϊόντων 

Με αφορμή καταγγελία η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, για παράνομη διαφήμιση καπνικών προϊό-
ντων, σύμφωνα με τους νόμους ν. 3730/2008, 3868/2010 και ν. 4633/2019, σας ενημερώνουμε ότι απαγο-
ρεύεται η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους 
και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού. Ως ε-
ξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβούκλιου, οι τέντες και ο περιβάλλων 
χώρος του περιπτέρου ή του καταστήματος. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε σε συμμόρφωση όλους τους ενδιαφερόμενους (ιδιοκτήτες ή μισθωτές περι-
πτέρων, καταστημάτων ψιλικών, παντοπωλείων και πάσης φύσεως επιχειρηματιών) που κατέχουν άδεια πώ-
λησης καπνικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών τσιγάρων, και σας ενημερώνουμε 
ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Υπηρεσία Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου μη συμμόρφωση με 
τα παραπάνω, θα υπάρξει επιβολή όλων των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων χωρίς 
άλλη προειδοποίηση. 

e – ΕΦΚΑ: Ρύθμιση οφειλών ν.4611/19 - Επανυπολογισμός οφειλών 

Εκδόθηκε η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ  56/12-10-2021 με Αρ.Πρωτ.401836/Σ.128130 & θέμα την Ρύθμιση οφει-
λών του ν.  4611/19 - Επανυπολογισμός οφειλών με την οποία ο φορέας εναρμονίζεται πλήρως στις νέες 
διατάξεις του αρθ. 87 του ν. 4826/2021 στον οποίο ορίζεται ότι: οι οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση 
οφειλής του ν. 4611/2019, έχοντας επιλέξει επανυπολογισμό της οφειλής τους, διατηρούν τον ως άνω επα-
νυπολογισμό και μετά την απώλεια της ρύθμισης.  

Συνεπώς, οφειλόμενες εισφορές, μη μισθωτών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολουμένων, της 
χρονικής περιόδου 1-1-2002 έως 31-12-2016, οι οποίες έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ν. 4611/2019 

http://www.kcci.gr/
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https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.youtube.com/watch?v=6w5lbCSq-uU


20 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

μετά από επανυπολογισμό, δεν αναβιώνουν μετά από απώλεια της ρύθμισης, αλλά παραμένουν, επανυπο-
λογισμένες, όπως προσδιορίσθηκαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση. 

Ανακοίνωση για την παράταση έως 31.12.21 της προθεσμίας ρύθμισης δανείων του 
προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2», (ΦΕΚ Α’/190/13.10.2021) 

Ανακοινώνεται ότι, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει έγκριση της επιδό-
τησης, μπορούν να έρθουν σε συνεννόηση με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου, ώστε να ρυθμίσουν τα 
δάνεια τους και στη συνέχεια θα λάβουν την κρατική επιδότηση για συνολικά 8 μήνες. 

Επίσης, το ποσό που κρίνει εφεξής, τη ληξιπροθεσμία του οφειλέτη στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεών 
του, διαμορφώνεται στο ύψος των δύο μηνιαίων δόσεων. 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ψηφιακής κατάρτισης στο υπολογιστικό 
νέφος σε συνεργασία ΟΑΕΔ - Amazon Web Services για 1.000 ανέργους  

Στην υλοποίηση ενός νέου προγράμματος σύγχρονης διαδικτυακής κατάρτισης στις υπηρεσίες υπολογιστι-
κού νέφους (cloud services) για 1.000 ανέργους, προχωρούν ο ΟΑΕΔ και η Amazon Web Services (AWS), μέσω 
του επίσημου εκπαιδευτικού φορέα για την Ελλάδα OTE Academy (Amazon Web Services Training Partner). 
Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «AWS Cloud Practitioner Essentials» ξεκί-
νησε τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00 και θα λήξει την Κυριακή, 17 Οκτωβρίου και ώρα 23:59. 
Το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα του Μνημονίου Συνεργασίας ΟΑΕΔ-AWS, με στόχο την ανάληψη κοινών 
δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας και την ενί-
σχυση της ψηφιακής οικονομίας, με έμφαση στον τομέα ανάπτυξης δεξιοτήτων των ανέργων σε τεχνολογίες 
cloud services. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, ο ΟΑΕΔ διευρύνει το πεδίο συνεργασίας του με καινοτόμες 
εταιρείες τεχνολογίας για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.  

Το πρόγραμμα, διάρκειας 8 εκπαιδευτικών ωρών, προσφέρεται δωρεάν από την AWS, στο πλαίσιο της Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, ο κάθε ωφελούμενος άνερ-
γος θα λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης.  

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου 
www.gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-programma-katartises-aws-cloud-
practitioner-essentials )  

Η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες → Δωρεάν παροχή στο εξ αποστάσεως 
πρόγραμμα κατάρτισης AWS Cloud Practitioner Essentials  

Ο ΟΑΕΔ και η AWS θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
στην αγορά εργασίας, μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και εργαστηρίων. Η AWS διαθέτει 
την απαραίτητη εξειδίκευση, τις κατάλληλες υποδομές, την επιχειρησιακή οργάνωση και επαρκή εμπειρία 
για την επίτευξη αυτού του στόχου και ο ΟΑΕΔ επιδιώκει την εξωστρέφεια, τις συμπράξεις και την ψηφιακή 
μετάβαση, με σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση της απασχόλησης και της ποιοτικής κατάρτισης σε 
δεξιότητες υψηλής ζήτησης και σε τομείς αιχμής. 

http://www.kcci.gr/
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Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα prosvasis.oaed.gr για τα ΑμεΑ  

Την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, τέθηκε σε λειτουργία η νέα, άκρως φιλική στη χρήση της από άτομα με 
αναπηρία ψηφιακή πλατφόρμα prosvasis.oaed.gr που σχεδιάστηκε με βάση το πλέον σύγχρονο διεθνές πρό-
τυπο WCAG 2.1 AAΑ, ώστε να εξασφαλίζει πιο προσιτή πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων του 
ΟΑΕΔ.  

Την πλατφόρμα παρουσίασε ο Διοικητής του Οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, σε εκδήλωση στη Σχολή 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών του ΟΑΕΔ, παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη, 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκη, της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Δ. Μιχαηλίδου, του Ευρωβουλευτή της ΝΔ Σ. Κυμπουρόπουλου, καθώς και του Προέδρου της 
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Προέδρου του Ευρωπαϊκού Forum Ατόμων με Αναπηρία 
Ι. Βαρδακαστάνη και του Προέδρου της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» και Τακτικού Εκπροσώπου της Διεθνούς 
Οργάνωσης VIEWS για νέους με προβλήματα όρασης στην Ελλάδα, Ε. Αυγουλά.  

Η νέα, ειδικά διαμορφωμένη για τα ΑμεΑ ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΑΕΔ, είναι η πρώτη στην Ελλάδα που 
σχεδιάστηκε με βάση το πλέον σύγχρονο πρότυπο προσβασιμότητας (WCAG 2.1 AAA) και υλοποιήθηκε σύμ-
φωνα με τους πιο πρόσφατους αναγνωρισμένους διεθνώς κανόνες. Προηγήθηκε τεχνική έκθεση αξιολόγησης 
της ψηφιακής προσβασιμότητας του περιεχομένου του ανανεωμένου ιστότοπου www.oaed.gr , που ενεργο-
ποιήθηκε τον Απρίλιο από το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, με σκοπό την ανάδειξη λαθών σχε-
διαστικών, προγραμματιστικών ή περιεχομένου, προς συμμόρφωση με το πρότυπο προσβασιμότητας WCAG 
2.0 AA, ενώ η νέα πλατφόρμα συμμορφώνεται με το υψηλότερο πρότυπο WCAG 2.1 AAΑ.  

Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα πλοήγησης σε ΑμεΑ με οπτικές δυσκολίες (προσαρμογή μεγέθους/χρω-
ματικών συνδυασμών, κείμενο στη θέση των εικόνων, μετατροπή κειμένου σε ομιλία), με ακουστικές δυσκο-
λίες (κείμενο ηχητικών αρχείων/βίντεο), με σωματικές αναπηρίες (πλοήγηση από πληκτρολόγιο/ποντίκι) και 
με γνωστικές/νοητικές δυσκολίες (απλοποιημένη διάταξη περιεχομένου). Ορισμένα από τα βασικά χαρακτη-
ριστικά της πλατφόρμας είναι τα εξής:  

Τα σχεδιαστικά γραφιστικά πρότυπα είναι κατάλληλα διαμορφωμένα για τα άτομα με ευαισθησία όρασης, 
με μερική ή ολική απώλεια όρασης καθώς και για τα άτομα με προβλήματα όρασης λόγω γήρανσης.  

Υπάρχει δυνατότητα προσπελασιμότητας όλων των στοιχείων της πλατφόρμας από μηχανισμούς ανάγνωσης 
οθόνης, ούτως ώστε οι επισκέπτες με προβλήματα όρασης να γνωρίζουν σε ποιο σημείο βρίσκονται.  

Διαθέτει ειδικό εσωτερικό μηχανισμό διαχείρισης του περιεχομένου της πλατφόρμας, ώστε στα βίντεο να 
προστίθενται επεξηγηματικά αρχεία ήχου.  

Όλα τα βίντεο, οι εικόνες, τα χρώματα παρασκηνίου και τα λογότυπα είναι πλήρως συμμορφωμένα με το 
πλέον σύγχρονο πρότυπο (WCAG 2.1) ως προς τη σωστή αντίθεση, τη φωτεινότητα και τον συνδυασμό χρω-
μάτων.  

Έχουν εφαρμοστεί οι πιο πρόσφατοι κανόνες για την ύπαρξη των σωστών διάκενων μεταξύ γραμμάτων, σει-
ρών, λέξεων, παραγράφων και κειμένων.  

Έχουν αποκλειστεί όλες οι λειτουργίες οι οποίες δύνανται να προκαλέσουν πρόβλημα σε ανθρώπους με φω-
τοευαισθησία και σε άτομα με επιληπτικές τάσεις.  

http://www.kcci.gr/
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Ο μηχανισμός βοήθειας (Help) που βρίσκεται ενσωματωμένος στο υποσέλιδο της πλατφόρμας οδηγεί σε έ-
ναν φιλικό για τα ΑμεΑ οδηγό περιήγησης, ο οποίος επεξηγεί όλες τις λειτουργίες. Κάθε φορά που ο χρή-
στης/στρια δυσκολεύεται να πλοηγηθεί ή να κατανοήσει κάποιο στοιχείο, έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει 
στη σελίδα της βοήθειας η οποία παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες τόσο στα Ελληνικά, όσο και στα Αγ-
γλικά.  

Οι επισκέπτες/τριες της νέας ψηφιακής πλατφόρμας έχουν και τη δυνατότητα προσαρμογής της, ανάλογα με 
τις ανάγκες τους. Συγκεκριμένα, μπορούν να μεγεθύνουν την ιστοσελίδα έως και 400%, καθώς και να προ-
σαρμόσουν όλα τα στοιχεία του περιεχομένου της, με τέτοιο τρόπο που να εντοπίζουν γρήγορα και εύκολα 
τις πληροφορίες οι οποίες τους ενδιαφέρουν. Εάν μάλιστα, κατά τη συμπλήρωση στοιχείων στα πεδία που 
τους αφορούν, υποπέσουν σε σφάλμα, τότε το σύστημα τους καθοδηγεί στην απαραίτητη διόρθωση. 

Οριστικοί πίνακες του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2021 ΟΑΕΔ- Συνεχίζεται 
η συμμετοχή βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων 

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, οι οριστικοί πίνακες Δικαιούχων, Αποκλειομένων και 
Παρόχων Βιβλιοπωλείων-Εκδοτικών Οίκων του Προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 
2021, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr  

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αύριο, Τρίτη 19 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Συνο-
λικά έχουν εκδοθεί 180.000 επιταγές αξίας 20€ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογι-
σμό 3.600.000€, ενώ 544 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι έχουν δηλώσει συμμετοχή, σημειώνοντας αύξηση 
κατά 22% συγκριτικά με το προηγούμενο πρόγραμμα. 

Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφε-
λούμενοι μπορούν να αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους 
του μητρώου παρόχων, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (βιβλία που χορη-
γούνται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και λοιπούς δημόσιους φορείς), με έκπτωση  τουλάχιστον 10% 
σε όλα τα βιβλία (εκτός από τα ξενόγλωσσα). 

Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους βιβλιοπωλείων-εκδοτικών οίκων που επιθυμούν να συμμε-
τάσχουν, να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις από την 19.10.2021 έως την 18.11.2021. Η υποβολή αιτήσεων από 
τους παρόχους γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημο-
σίου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet (εφόσον ο πάροχος έχει μόνο έδρα) ή με τους κωδι-
κούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ (εφόσον ο πάροχος έχει και υποκαταστήματα) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/parokhoi-epitagon-agoras-biblion  

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές→ Πάροχοι 
επιταγών αγοράς βιβλίων 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://www.oaed.gr/deltia-bivlion  

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) 
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και από το 2015 η ετήσια καταβολή του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες 
διατάξεις (άρθρο 2 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις 
προσωπικές εταιρίες είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής 
δήλωσης (άρθρο 5 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). 

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

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

Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής: 

Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους  

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

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

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

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

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

 

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

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

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

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  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://services.businessportal.gr/
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β. του τέλους τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. (αν το οφείλει η επιχείρηση)  

ΕΠΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

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

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

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.  

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

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

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

Διεθνή 

International virtual Exhibition TRAVEL MARKET 2021 with Brokerage Event (28-29 
October 2021) 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει για την διαδικτυακή έκθεση Travel Market 2021 που θα πραγμα-
τοποιηθεί σε συνεργασία με το Επιμελητήριο του Sandanski της Βουλγαρίας. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
θα υπάρξει η δυνατότητα Β2Β συναντήσεων μεταξύ των εκθετών. Το Brokerage event του Enterprise Europe 
Network είναι η πρώτη έκδοση της Διεθνούς εικονικής έκθεσης TRAVEL MARKET 2021 σχεδιασμένη για την 
υποστήριξη του Τομέα Τουρισμού. 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε: 

 Τουριστικοί πράκτορες 

 Ταξιδιωτικά γραφεία 

 Ξενοδοχεία 

 Τουριστικά θέρετρα 

 Οι εταιρείες λογισμικού οι οποίες εξειδικεύονται σε υπηρεσίες και προϊόντα τουρισμού 

 Οι εταιρείες ψυχαγωγίας οι οποίες εξειδικεύονται σε τουριστικά αξιοθέατα 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://services.businessportal.gr/
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 Άλλους τύπους επιχειρήσεων που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες 

Σε όλους τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες θα δοθεί το δικό τους εικονικό περίπτερο και εικονικές δημό-
σιες και ιδιωτικές αίθουσες συσκέψεων και τις δύο ημέρες της εκδήλωσης - 28 και 29 Οκτωβρίου 2021. 

Η εγγραφή και η συμμετοχή εκθετών και επισκεπτών είναι δωρεάν. 

Η εγγραφή των εκθετών έως τις 25 Οκτωβρίου 2021 είναι διαθέσιμη εδώ: Εκθέτες  

Όλοι οι εγγεγραμμένοι εκθέτες θα είναι ορατοί στην εκθεσιακή πλατφόρμα Travel Market 2021 από την ημε-
ρομηνία εγγραφής τους, όπως μπορείτε να δείτε εδώ: Εκθέτες 

Οι συναντήσεις B2B θα πραγματοποιούνται και τις δύο ημέρες της εκδήλωσης μέσω ζωντανής ροής στα πε-
ρίπτερα των εκθετών. 

Δεν απαιτούνται προκαθορισμένες συναντήσεις - οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιοδή-
ποτε περίπτερο ανά πάσα στιγμή και οι εκθέτες θα απαντήσουν σε ερωτήσεις ανά πάσα στιγμή τόσο σε δη-
μόσιες όσο και σε ιδιωτικές αίθουσες συνομιλίας (κειμένου και βίντεο). 

Επιπλέον, θα υπάρχουν εικονικές αίθουσες όπου οι εκθέτες θα παρουσιάζουν τα προϊόντα τους σε όλους 
τους επισκέπτες και στους άλλους εκθέτες - η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα του Enterprise Europe Network του 
Επιμελητηρίου Καβάλας στο τηλέφωνο 2510 222212 (εσωτ. 11) κα. Δέσποινα Παρασύρη και στο email 
info@chamberofkavala.gr  

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 έγγραφα 
με θέμα:  

-Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων 
(standards)/νομοθεσίας προϊόντων. Με ηλεκτρονική επιστολή της Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. μας 
ενημέρωσε ότι η Αίγυπτος κατέθεσε στον ΠΟΕ νέα κοινοποίηση TBT σχετικά με τα επικαιροποιημένα πρό-
τυπα για τα εξής: 1.Τεχνικοί κανόνες μικροβιολογικών κριτηρίων για μικροοργανισμούς στα τρόφιμα, 2.Μέ-
γιστα όρια υπολειπόμενων κτηνιατρικών φαρμάκων που επιτρέπονται σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 3. 
Όρια για υπολείμματα φυτοφαρμάκων.  

Παρακαλούμε για την αποστολή τυχόν σχολίων, παρατηρήσεων κλπ. στο Γραφείο μας μέχρι 27 τρέχοντος 
μήνα, προκειμένου με τη σειρά μας να τα προωθήσουμε στο τμήμα Εμπορικών Υποθέσεων της εδώ Διπλ. 
Αντι/πείας της Ε.Ε.  

Μπορείτε επίσης να βρείτε τα κείμενα όλων των ειδοποιήσεων στο TBT: 
http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search  και SPS: http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search .  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://travelmarket.config.systems/exhibitors
https://travelmarket.config.systems/
https://travelmarket.config.systems/exhibitors
mailto:info@chamberofkavala.gr
http://www.kcci.gr/
http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search
http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search


26 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

-Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων 
(standards)/νομοθεσίας προϊόντων. Με ηλεκτρονική επιστολή της εδώ Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. 
μας ενημέρωσε ότι η Αίγυπτος κατέθεσε στον ΠΟΕ νέα κοινοποίηση TBT σχετικά με τα επικαιροποιημένα 
πρότυπα για τα εξής: 1. Πουλερικά 2. Αλλαντικά από κρέας και αλλαντικά από κρέας πουλερικών. 3 Προϊόντα 
διατροφής (ανθρακούχα ποτά, μπισκότα, κατεψυγμένο κρέας, γαλακτοκομικά). 4. Μη επεξεργασμένο βού-
τυρο καριτέ. Παρακαλούμε για την αποστολή τυχόν σχολίων, παρατηρήσεων κλπ. στο Γραφείο μας μέχρι 14 
τρέχοντος μήνα, προκειμένου με τη σειρά μας να τα προωθήσουμε στο τμήμα Εμπορικών Υποθέσεων της 
εδώ Διπλ. Αντι/πείας της Ε.Ε.  

Μπορείτε επίσης να βρείτε τα κείμενα όλων των ειδοποιήσεων στο TBT: 
http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search  και SPS: http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search   

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:  

-«Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών - Προβλήματα στις παραδόσεις προϊόντων και αυξήσεις στις τιμές πώλη-
σης καταγγέλλουν οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου»  

-«Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας»  

Πιο συγκεκριμένα:  

Σύμφωνα με δημοσιευθέντα στοιχεία της Κεντρικής Γερμανικής Στατιστικής Αρχής (DESTATIS), οι γ/εξαγωγές 
αγαθών, τον Αύγουστο 2021, ανήλθαν σε 104,4 δις ευρώ και οι εισαγωγές αγαθών, αντίστοιχα, ανήλθαν σε 
93,8 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου παρουσίασε, τον Αύγουστο 
2021, πλεόνασμα 10,7 δις ευρώ, ενώ τον Αύγουστο 2020 το πλεόνασμα ανήλθε σε 11,9 δις ευρώ. Το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε, τον Αύγουστο 2021, πλεόνασμα 11,8 δις ευρώ, στο οποίο λαμβάνονται 
υπόψη τα ισοζύγια του εμπορίου αγαθών (+11,0 δις ευρώ), των υπηρεσιών (-4,9 δις ευρώ), του πρωτογενούς 
εισοδήματος (+10,3 δις ευρώ) και του δευτερογενούς εισοδήματος (-4,8 δις ευρώ). Τον Αύγουστο 2020, το 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 16,7 δις ευρώ.  

Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας με χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

Τον Αύγουστο 2021, η Γερμανία εξήγαγε προς τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγαθά, συνολικής α-
ξίας 55,7 δις ευρώ, ενώ εισήγαγε αντίστοιχα αγαθά συνολικής αξίας 47,0 δις ευρώ. Σε σύγκριση με τον Αύ-
γουστο 2020, οι γ/εξαγωγές προς τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασαν αύξηση κατά 15,7%, 
ενώ οι εισαγωγές της Γερμανίας από τις χώρες αυτές παρουσίασαν αύξηση κατά 11,2%. Όσον αφορά τις 
χώρες-μέλη της Ευρωζώνης, οι γ/εξαγωγές ανήλθαν, τον Αύγουστο 2021, σε 37,8 δις ευρώ, αύξηση κατά 
16,9%, ενώ οι γ/εισαγωγές από τις χώρες αυτές ανήλθαν σε 32,4 δις ευρώ, αύξηση κατά 13,5%.  

Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας με τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search
http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search
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


27 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Οι γ/εξαγωγές προς τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανήλθαν τον Αύγουστο 2021, σε 48,8 δις ευρώ, 
ενώ αντίστοιχα οι γ/εισαγωγές από τις χώρες αυτές ανήλθαν σε 46,8 δις ευρώ. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 
2020, οι γ/εξαγωγές προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 13,1% και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 25,9%.  

Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας με το Ηνωμένο Βασίλειο:  

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2020, οι γ/εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν μείωση κατά 
15,1% και ανήλθαν, τον Αύγουστο 2021, στα 4,8 δις ευρώ. Αντίστοιχα οι γ/εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασί-
λειο μειώθηκαν κατά 7,9%, στα 2,3 δις ευρώ την ίδια χρονική περίοδο. Από 1ης Ιανουαρίου 2021 τέθηκε 
προσωρινά σε ισχύ η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, η οποία και αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ηνωμένου Βασιλείου. Εφόσον τώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο 
αποχώρησε από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση , η διαδικασία αποχώρησης έχει πλέον ολοκλη-
ρωθεί.  

Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας με άλλες επιλεγμένες χώρες:  

Τον Αύγουστο 2021, οι περισσότερες γ/εισαγωγές προήλθαν από τη Κίνα. Οι γ/εισαγωγές ανήλθαν στα 11,4 
δις ευρώ (αύξηση κατά 20,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγουμένου έτους). Επίσης οι γ/εισαγωγές 
από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν, κατά 12,3%, φθάνοντας στα 6,3 δις ευρώ, τον Αύγουστο 2021.  

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

ΙΣΠΑΝΙΑ  

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

-«Χαμηλότερες των αναμενόμενων οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ισπανία»  

-«Αποτίμηση -Fruit attraction 2021 Διεθνής έκθεση φρούτων και λαχανικών στην Ισπανία, Μαδρίτη 05-
07.10.2021»  

-«Τα κυριότερα σημεία των Γενικών Προϋπολογισμών της Ισπανίας για το 2022»  

-«Η αύξηση παραγωγής χοιρινού στην Κίνα μειώνει τις Ισπανικές εξαγωγές»  

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

ΡΩΣΙΑ  

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

-«Μηνιαία Επισκόπηση Κύριων Οικονομικών Ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τον Σεπτέμβριο 2021»  

-«Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδος -Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Λευκορωσίας και Ουζμπεκιστάν α’ εξαμήνου 
2021».  
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr  ), email: ecocom-moscow@mfa.gr   

Enterprise Europe Network 

Ετήσιο συνέδριο Enterprise Europe Network στην Στουτκάρδη της Γερμανίας 

Το φετινό ετήσιο συνέδριο του Enterprise Europe Network πραγματοποιήθηκε στο Stuttgart Messe (ICS 
International Congresscenter Stuttgart) που βρίσκεται στο αεροδρόμιο της πόλης της Στουτγάρδης, πρωτεύ-
ουσα της Βάδης-Βυρτεμβέργης, 29 Σεπτεμβρίου με 01 Οκτωβρίου 2021. Καθώς η πανδημία COVID-19 εξακο-
λουθεί να αποτελεί ανησυχία, το συνέδριο  πραγματοποιήθηκε ως ένα υβριδικό συνέδριο για να διασφαλι-
στεί η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων. Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων, που ανήκουν στο 
διοργανωτικό προσωπικό και/ή ήταν ομιλητές ήταν παρόντες στον χώρο του συνεδρίου και οι περισσότεροι 
συμμετέχοντες του δικτύου παρακολούθησαν εξ αποστάσεως. Το Επιμελητήριο Καβάλας εκπροσώπησε η 
διευθύντρια κα. Σούζη Μαυρομμάτη και η σύμβουλος Δέσποινα Παρασύρη. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν στο συνέδριο ήταν τα εξής:  

 Βιώσιμη ανάπτυξη για όλους: Πώς το Δίκτυο μπορεί να υποστηρίξει την πράσινη και κοινωνική μετά-
βαση 

 Διεθνοποίηση δικτύων: ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και διεθνών εταιρικών δικτύων 

 Επιστρέφοντας πιο δυνατά: Πώς το Enterprise Europe Network μπορεί να βοηθήσει τις ΜΜΕ να ανα-
κάμψουν και να γίνουν πιο ανθεκτικές 

 Ισχυρότεροι μαζί: Ρίχνοντας μια νέα ματιά στις συνέργειες με βασικούς συνεργάτες 

 Διεθνοποίηση στον κόσμο μετά την πανδημία  

 Βοηθώντας τις ΜΜΕ και τις εταιρείες να συνεργάζονται 

 Ενίσχυση των «Έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων» μέσω του Δικτύου για να είναι κατάλληλα για το 
2050 

 Αξιοποίηση των ευκαιριών EIC 

 Σύνδεση των ικανοτήτων με την κάθε περιοχή: ενισχυμένος ρόλος για το Δίκτυο 

 Πώς να σχεδιάσετε υπηρεσίες βιωσιμότητας τύπου EIMC 

 Social Media Living Lab 

 Ο ρόλος της IP στην Καινοτομία: μην φοβάστε, προετοιμαστείτε! 

 Καινοτομία και βιομηχανικός μετασχηματισμός: Διασφάλιση ότι οι ΜΜΕ είναι έτοιμες 

 Το «ταξίδι των πελατών» ως εργαλείο για την ενίσχυση των ΜΜΕ στα βιομηχανικά οικοσυστήματα 
της ΕΕ 

 Ανάπτυξη διατομεακών, θεματικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της αειφορίας 

 #EENCanHelp προγραμματιστές και χρήστες της A.I. τεχνολογίας 

 Κάνοντας τις ΜΜΕ ανθεκτικές στο μέλλον: Πώς το Δίκτυο μπορεί να υποστηρίξει την ψηφιοποίηση 

 Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ΜΜΕ και χάραξης πολιτικής της ΕΕ 

 Κοινωνική Καινοτομία: Εταιρείες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την κοινωνία 

 Πρόσβαση του EEN σε χρηματοδοτικές υπηρεσίες: ο δρόμος μπροστά 

 Επανασύνδεση του EEN - εμπειρίες με λύσεις εικονικών εκδηλώσεων και B2B 

 Εξυπηρέτηση - μετατροπή προϊόντων σε υπηρεσίες για την κατασκευή ΜΜΕ 
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Επιχειρηματικές/Τεχνολογικές Συνεργασίες 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
Enterprise Europe Network, στα πλαίσια προώθησης επιχειρηματικών συνεργασιών, έλαβε τις παρακάτω 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  

Ζήτηση συνεργασίας από την Ινδία  

Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα με σχετικό έγγραφο που απέστειλε στο ΒΕΘ μας 
ενημερώνει σχετικά με την Ινδική εταιρεία Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), Solar Business Division 
(SBD), η οποία Bangalore προσκαλεί προσφορές από φημισμένους πωλητές για προμήθεια αλουμινίου για 
την επεξεργασία ηλιακών κυψελών και γκοφρέτας.  

Ζήτηση συνεργασίας από την Τουρκία  

Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα με σχετικό έγγραφο που απέστειλε στο ΒΕΘ μας 
ενημερώνει σχετικά με μια εδραιωμένη τουρκική εταιρεία η οποία ψάχνει έναν επενδυτή για να πουλήσει 
μέρος των μετοχών της εταιρείας της σε έναν πολύτιμο επενδυτή στον τομέα. Η εταιρεία έχει ήδη τη δική της 
γνωστή μάρκα και λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας του '90. Παράγει περισσότερες από 3.000 ποικιλίες 
βιομηχανικών ηλεκτρικών υλικών στο δικό της εργοστάσιο σε έκταση 10 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Η 
εταιρεία λειτουργεί ήδη μέσω 135 αντιπροσώπων σε όλη την Τουρκία.  

Για περισσότερες πληροφορίες: Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Gökhan KARAKOÇ, Εταιρεία συμβούλων: HCA 
GRUP İZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞΤİ. Τηλέφωνο: +90532 349 77 29, Ιστότοπος: http://hcagrup.com  

Ζήτηση συνεργασίας από επιχείρηση έξυπνης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα 

Το SmartGuide μετατρέπει κάθε τηλέφωνο σε προσωπικό ξεναγό, μετατρέποντας έτσι τους τουρίστες σε εξε-
ρευνητές. 

Η παγκόσμια πλατφόρμα B2B2C επιτρέπει στις ταξιδιωτικές επιχειρήσεις (τουριστικά αξιοθέατα, προορι-
σμούς, DMC, ταξιδιωτικούς πράκτορες, εισερχόμενα ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία κ.λπ.) να ψηφιοποιή-
σουν τις ξεναγήσεις τους με ελάχιστο χρόνο και προϋπολογισμό σε μια δημοφιλή αυτό-καθοδηγούμενη ε-
φαρμογή. Οι συνεργάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα απλό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου που 
βασίζεται στον ίντερνετ για να δημιουργήσουν τον οδηγό επιλέγοντας σημεία ενδιαφέροντος σε έναν χάρτη, 
προσθέτοντας περιγραφές ή φωτογραφίες ή βίντεο και συνδέοντάς τα με περιηγήσεις. 

Μπορείτε να ανεβάσετε τον δικό σας ήχο ή να τον δημιουργήσετε από τις πιο προηγμένες μηχανές μετατρο-
πής κειμένου σε ομιλία με ένα μόνο κλικ. Το SmartGuide μετατρέπει το περιεχόμενο σε προοδευτική εφαρ-
μογή οδηγού. 

Η εφαρμογή SmartGuide καθοδηγεί τους ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν ήχο, γεωγραφική τοποθεσία και ε-
παυξημένη πραγματικότητα σαν ζωντανό οδηγό, λέγοντάς τους συναρπαστικές ιστορίες για μέρη που επι-
σκέπτονται, ακόμη και εντελώς εκτός σύνδεσης. Η εφαρμογή μαθαίνει τις προτιμήσεις των χρηστών και πα-
ρέχει εξατομικευμένες προτάσεις και επιτρέπει επίσης την άμεση ανέπαφη κράτηση των τοπικών εισιτηρίων 
και δραστηριοτήτων. Καθοδηγεί τους τουρίστες από την άνεση του τηλεφώνου τους ανεξάρτητα από τα 
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πλήθη, καθώς και σε μέρη με λιγότερη επισκεψιμότητα, γεγονός που καθιστά την εμπειρία πιο ανταποδο-
τική, βιώσιμη και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μετάδοσης του Covid. 

Η λύση έλαβε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένης της Σφραγίδας της Αριστείας στον Covid-19 από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι τώρα παρούσα σε πάνω από 500 προορισμούς παγκοσμίως. 

Το SmartGuide αναζητά συνεργάτες B2B στον τουρισμό που καθοδηγούν τον επισκέπτη να έρθει μαζί μας 
χτίζοντας το μέλλον του ταξιδιού. 

Ενεργή Κοινότητα Μάθησης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τεχνι-
κών και Μηχανικών (allCUTE) Erasmus+ 

Το Επιμελητήριο Καβάλας μαζί με το  τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος κατά τη διετία 
2020-2022, θα συμμετέχουν στην υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, (Δράση ΚΑ202/στρατη-
γικές Συμπράξεις στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης), με τίτλο “Active Learning 
Community for UpskillingTechnicians and Engineers” και κωδικό εγκεκριμένου σχεδίου2020-1-BG01-KA202-
079042, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Φυσικής Δρ.Παναγιώτης 
Κόγιας, με αναπληρωτή υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Ιάκωβο Φαντίδη και  για το Επιμελητήριο Κα-
βάλας ο πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας. 

Φορέας-συντονιστής του έργου είναι το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Γκάμπροβο της Βουλγαρίας και στη σύ-
μπραξη συμμετέχουν επίσης, το Gdansk University of Technology της Πολωνίας, το Πανεπιστήμιο του Νις της 
Σερβίας και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σερβίας. 

Μία συνεχώς εξελισσόμενη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτεί νέα συστήματα παραγωγής που να 
συνδυάζουν την φυσική παραγωγή με την καινοτομία και να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό 
τους, ειδικά στους τεχνικούς και τους μηχανικούς. Απαιτούν νέες υβριδικές ομάδες «ανθρώπων-μηχανών», 
όπου οι τεχνικοί και οι μηχανικοί θα πρέπει να αναλύουν μεγάλα δεδομένα, να προσομοιώνουν γραμμές 
παραγωγής, να συντονίζουν ρομπότ, να διαγιγνώσκουν και να επισκευάζουν πολύπλοκα αυτοματοποιημένα 
συστήματα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και την εναρμόνιση τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κοινοπραξία του έργου 
αποτελούμενη από τα προαναφερθέντα  Πανεπιστήμια και Επιμελητήρια, έχει ως στόχο να αναπτύξει μια 
Ενεργή Κοινότητα Μάθησης για την Αναβάθμιση Τεχνικών και Μηχανικών στον τομέα των Μηχανικών Κατα-
σκευών και της Μηχατρονικής. 

Η Σύμπραξη έχει αρχίσει από το Σεπτέμβριο του 2020 τη συνεργασία και τις δραστηριότητες, σε διαδικτυακό 
επίπεδο προς το παρόν, λόγω πανδημίας. Ήδη το λογότυπο, καθώς και η επίσημη ιστοσελίδα του έργου 
https://allcute.eu (διαθέσιμη σε 5 γλώσσες, ανάμεσα τους η Αγγλική και Ελληνική γλώσσα), έχουν δημιουρ-
γηθεί. 

Ακόμη, η online έρευνα για τον προσδιορισμό των αναγκών αναβάθμισης των δεξιοτήτων τεχνικών και μη-
χανικών που απασχολούνται στον τομέα των Μηχανικών Κατασκευών και της Μηχατρονικής είναι διαθέσιμη 
https://allcute.eu/el/home-gr2. Παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν να συμπληρώσουν τα σχε-
τικό ερωτηματολόγιο. 
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Εκθέσεις 

Εκθέσεις συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ 
 
 

Εκθέσεις Τροφίμων 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

Sial, Παρίσι, Γαλλία 15-19 Οκτωβρίου 2022 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 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 

 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 
 

ΜΑΪΟΣ 2022 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 Διεθνής έκθεση κεραμικών πλακιδίων, μπάνιου, κουζίνας, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία|02-06 Νοεμβρίου 
2021 

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

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

 WIN-EURASIA, Συστήματα αυτοματισμού, ενέργεια, ηλεκτρονικές τεχνολογίες, λύσεις logistics, manage-
ment,τεχνολογίες συγκόλλησης και κοπής, Tuyap Fair, Τουρκία | 10-13 Νοεμβρίου 2021 

 Torino Fashionmatch 2021, έκθεση μόδας Τορίνο, Ιταλία |15-18 Νοεμβρίου 2021 

 65th Aysaf International exhibition for footwear materials, components, leather and technologies, Διεθνής 
έκθεση για υλικά υποδηματοποιίας, συστατικών, δερμάτων και τεχνολογίας, Κωνσταντινούπολη, Τουρ-
κία|17-20 Νοεμβρίου 2021 

 MADE expo 2021, Έκθεση για το κτίριο και τις κατασκευές, Μιλάνο, Ιταλία | 22-25 Νοεμβρίου 2021 

 20th International Greenhouse, Agricultural Technology and livestock equipment fair, έκθεση θερμοκηπίου, 
γεωργικής τεχνολογίας και κτηνοτροφίας, Antalya Expo Center, Τουρκία|24-27 Νοεμβρίου 2021 

 5th International Surface treatment galvanizing chemicals and technologies exhibition, 7th International pol-
yurethane industry exhibition, 5th International composite raw meterials, semi-finished, final products and 
technologies exhibition, Εκθέσεις βιομηχανίας πηνίων, επίστρωσης σωλήνων, βιομηχανίας χάλυβα και σι-
δήρου, τομέα ενέργειας, Αεροπορικής πολυουρεθάνης και πολυουρίας, αυτοκινήτου και χερσαίων μετα-
φορών, καταναλωτικών αγαθών, προστασίας από τη διάβρωση, άμυνας, ασφάλειας, ηλεκτρολογικών και 
ηλεκτρονικών, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία|25/27 Νοεμβρίου 2021  

 16th Maritime Exhibition and Conference, έκθεση ναυτιλιακών ειδών, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία|29 Νο-
εμβρίου-02 Δεκεμβρίου 2021 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.biocluster.gr/
http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm
http://www.italia2014.eu/en
http://www.europarl.gr/
http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
http://europa.eu/index_el.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site?request_locale=EN
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_15_en.htm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/newsfeeds/syndicated-newsroom.cfm
https://www.improve-innovation.eu/opencms/opencms/en/index.html
http://www.cen.eu/cen/Services/SMEhelpdesk/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/research/agriculture/index_en.html
http://ec.europa.eu/ecip/
https://e-justice.europa.eu/home.do?&action=home&lang=el
http://www.eucomen.eu/progetto.aspx
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_el.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cluster/index_en.htm
http://www.clustercollaboration.eu/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://ec.europa.eu/small-business/tags/educating-for-entrepreneurship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.html
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3platform.cfm
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.eea.europa.eu/green-tips/planning-to-renovate-your-house-or-apartment
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency
http://www.eusmecentre.org.cn/content/eu-china-standardisation-information-platform
http://www.echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/cl-inventory/cl-platform
http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do?selectedLanguage=el
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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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://www.kcci.gr/

