
1 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Newsletter No 6 

Πέμπτη 28 Μαΐου2020 
 

Περιεχόμενα

Δραστηριότητες Διοίκησης ............................................................................... 4 

Εκλογή Α’ Αντιπροέδρου Επιμελητηρίου Καβάλας ...................................... 4 

Περιορισμοί μετακινήσεων προς και από το νησί της Θάσου για την 
αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού............................................................ 4 

Επανεκκίνηση της πορθμειακής γραμμής «Καβάλας – Πρίνου».................. 5 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αιμοδοσία του Επιμελητηρίου 
Καβάλας ......................................................................................................... 6 

Νέοι κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη 
παραλίες προς περιορισμό της διασποράς του COVID-19 ........................... 7 

Ενημέρωση για την πυροπροστασία στους υπαλλήλους του 
Επιμελητηρίου ............................................................................................... 7 

Σεμινάρια ........................................................................................................... 7 

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές .................................. 7 

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων-
Νέες προδιαγραφές ...................................................................................... 8 

Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ ................................................. 9 

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016-Επιδότηση, φοροαπαλλαγή ή /και leasing, 
με ποσοστά που φτάνουν το 55% του προϋπολογισμού ........................... 10 

Επιχειρηματική πληροφόρηση ........................................................................ 12 

Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα μέτρα 
στήριξης της εργασίας, της οικονομίας και του τουρισμού ....................... 12 

Τα νέα μέτρα με μια ματιά .......................................................................... 12 

Χρονοδιάγραμμα με τους σταθμούς επανεκκίνησης  της οικονομίας ....... 13 

Το ΕΣΠΑ στηρίζει την Επιχειρηματικότητα στην Πανδημία Covid-19 ......... 14 

Covid-19: Οδηγός για τη βιομηχανία τροφίμων ......................................... 14 

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών 
Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα .......................................... 14 

Προγράμματα on-line κατάρτισης για ηλεκτρονικά καταστήματα E-shop 16 

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 
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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Εκλογή Α’ Αντιπροέδρου Επιμελητηρίου Καβάλας 
 
Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 27 Μαΐου 
2020 η πρώτη δια ζώσης, μετά την «καραντίνα», συνεδρί-
αση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κα-
βάλας με θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου 
Α΄ αντιπροέδρου, μετά την αποχώρηση του μέλους της 
Διοικητικής Επιτροπής κου.  Γιάννη Παναγιωτίδη. Νέος Α’ 
αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέχτηκε ο κ. Μάκης 
Δημητριάδης, λαμβάνοντας 12 ψήφους. 

Ο κ. Μάκης Δημητριάδης είναι μέλος της Γενικής Συνομο-
σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
(ΓΣΕΒΕΕ). Διετέλεσε επί 20 χρόνια γενικός γραμματέας των Επιπλοξυλουργών Καβάλας, αντιπρόεδρος 
της ΟΕΒΕ Καβάλας, μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Καβάλας και μέλος του ΔΣ κλαδικής των Ξυλουργών 
(ΠΟΒΣΚΞ). 

Η σύνθεση της νέας Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Καβάλας έχει ως εξής: 

1. Πρόεδρος: Μάρκος Δέμπας 

2. Α’ Αντιπρόεδρος: Αβραάμ Δημητριάδης 

3. Β’ Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Αγγελίδης 

4. Γενικός Γραμματέας: Πρόδρομος Ιατρόπουλος 

5. Οικονομικός Επόπτης: Μαρία Καραμπουρνιώτη 

6. Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Ιωάννης Κούτρας 

7. Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων: Ελευθέριος Κουκουτίνης  

Περιορισμοί μετακινήσεων προς και από το νησί της Θάσου για την αποφυγή διασποράς 
του κορωνοϊού 

Το Επιμελητήριο Καβάλας απέστειλε στα αρμόδια υπουργεία το παρακάτω υπόμνημα σχετικά με τους πε-

ριορισμούς μετακινήσεων προς και από το νησί της Θάσου για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού. 

«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, σας μεταφέρει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό των επιχειρηματιών 

της Θάσου, οι οποίοι διαμένουν στην ηπειρωτική χώρα και δεν μπορούν να μεταβούν στις επιχειρήσεις που 

διατηρούν στο νησί, λόγω των προσωρινών περιορισμών που ισχύουν μέχρι 18 Μαΐου 2020, την αποφυγή 

της διασποράς του κορωνοϊού. 

Πιο συγκριμένα, οι επιχειρηματίες αδυνατούν αυτή τη στιγμή, λόγω των υφιστάμενων περιορισμών, να με-

τακινηθούν στο νησί, προκειμένου να εκτελέσουν εργασίες συντήρησης και προετοιμασίας των επιχειρήσεών 

τους,  όπως ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής. Οι περιορισμοί αυτοί 

θα έχουν ως αποτέλεσμα την μη έγκυρη προετοιμασία των επιχειρήσεων τους, δεδομένων των προσαρμογών 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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που πρέπει να γίνουν για την συμμόρφωση στα νέα μέτρα, καθώς και των φυσικών καταστροφών που συνέ-

βησαν στο νησί την τελευταία περίοδο.  

Επίσης, καθώς το νησί αποτελεί δημοφιλή προορισμό διακοπών τουριστών κυρίως από Βαλκανικές χώρες,  

ήδη έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις καταλυμάτων, πράγμα που καθιστά επιτακτική την προετοιμασία των κα-

ταλυμάτων και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ώστε να μην χαθεί η τουριστική σεζόν και 

την μετάβαση στο νησί συνεργείων επισκευών.  

Για την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος, προτείνουμε να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση στους επι-

χειρηματίες της Θάσου, καθώς και στα μέλη των απαραίτητων συνεργείων που διαμένουν στην ηπειρωτική 

χώρα, η μετακίνηση από και προς το νησί ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες.  

Προτείνουμε, για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, τόσο οι επιχειρηματίες όσο και τα μέλη των συ-

νεργείων, να έχουν υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού, και γενικότερες εξετάσεις πρόληψης, πριν την 

μετακίνησή τους στο νησί. Επίσης, ως αποδεικτικό στοιχείο λειτουργίας της επιχείρησης στο νησί της Θάσου, 

να χρησιμοποιείται βεβαίωση από το Επιμελητήριο, το taxis ή το ΕΦΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα, μαζί με 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης. 

Με την βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στην πρότασή μας, για την στήριξη των επιχειρηματιών που 

τόσο δοκιμάζονται τον τελευταίο καιρό οι οποίοι συμβάλουν καθοριστικά στην  οικονομίας της περιοχής μας. 

 Επανεκκίνηση της πορθμειακής γραμμής «Καβάλας – Πρίνου»  
Το Επιμελητήριο Καβάλας και τοπικοί φορείς απέστειλαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας το παρακάτω υπόμνημα 
σχετικά με την επανεκκίνηση της πορθμειακής γραμμής «Καβάλα-Πρίνος». Την επιστολή συνυπογράφουν ο 
αντιπεριφερειαρχης Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, η Θασιακή Ένωση Καβάλας, ο Δικηγορικός Σύλ-
λογος Καβάλας, ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας, το ΤΕΕ- τμήμα Ανατ. Μακεδονίας, ο Εμπορικός Σύλλογος Κα-
βάλας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Καβάλας.  

«Κύριε Υπουργέ,  

Μετά την υγειονομική κρίση, που με τόση επιτυχία την αντιμετώπισε η κυβέρνηση και η κοινωνία μας, δίνε-
ται πλέον μια μεγάλη μάχη για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Η ομαλότητα στην επιχειρηματική δραστη-
ριότητα ξεκίνησε, και από της 1η Ιουνίου ανοίγουν και τα σύνορα για τους βόρειους γείτονες μας.  

Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι το θέμα των δρομολογίων της πορθμειακής γραμμής Πρίνου-Καβάλας, που 
πολλές φορές μας απασχόλησε τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να είναι ένα μεγάλο αγκάθι και ακόμη να μην 
έχει ανακοινωθεί από καμία ναυτιλιακή εταιρεία η επανεκκίνηση της γραμμής.  

Όπως γνωρίζετε τα υπάρχοντα δρομολόγια στην παραπάνω πορθμειακή γραμμή επιβλήθηκαν στις ναυτιλια-
κές εταιρίες μετά από συνεχείς παρεμβάσεις και διαμαρτυρίες προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, με τις οποίες ζητούσαμε την επιβολή υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, στις πλοιοκτήτριες εταιρίες που θα υποβάλουν δηλώσεις δρομολόγησης πλοίων στη γραμμή 
Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου, καθώς μόνο έτσι μπορούσε να εξασφαλιστεί η εξυπηρέτηση του επιβατικού 
κοινού και στη γραμμή Καβάλας – Πρίνου, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.  

Με αφορμή την πανδημία του κορωνοϊού και παρά την άρση των απαγορευτικών μέτρων και την ελεύθερη 
μετακίνηση των πολιτών στα νησιά η πορθμειακή γραμμή Πρίνου Θάσου-Καβάλας παραμένει κλειστή από 
τις 28.3.2020.  
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Αυτό σημαίνει ότι η πρωτεύουσα του Νομού παραμένει ουσιαστικά αποκομμένη από της απευθείας σύνδεση 
με το Νησί. 

Πρακτικά οι Θάσιοι που κατοικούν στο κεντρικό και νότιο τμήμα του νησιού και που πληθυσμιακά αποτελούν 
τα 2/3 της Θάσου, επιβαρύνονται οικονομικά και συγχρόνως υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία (διανύοντας 
περισσότερα από 100 χμ. και πάνω από δύο ώρες μετακίνηση), προκειμένου να εξυπηρετηθούν από βασικές 
υπηρεσίες, που βρίσκονται στην πόλη της Καβάλας, όπως για την τακτοποίηση υποθέσεών τους σε δημόσιες 
υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας, είτε για ιατρικές εξετάσεις στο Νοσοκομείο Καβάλας ή σε ιδιώτες γιατρούς, 
είτε για εμπορικές συναλλαγές και αγορές αγαθών από την πόλη της Καβάλας, και δυστυχώς είναι αναγκα-
σμένοι να ταξιδεύουν μέσω Κεραμωτής, για να φτάνουν στην πρωτεύουσα με αυτοκίνητο ή άλλο μεταφορικό 
μέσο. Επίσης οι συνθήκες αυτές επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους κατοίκους που διανύουν την τρίτη ηλικία, τους 
σπουδαστές στα Επαγγελματικά Λύκεια ή τον ΟΑΕΔ της Καβάλας, και τέλος θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη 
ζωή των ασθενών κατά τη μεταφορά τους από το Κέντρο Υγείας Πρίνου στο Γ. Ν. Καβάλας μέσω Κεραμωτής.  

Πάγια θέση όλων των φορέων της Καβάλας και Θάσου, ήταν και είναι η απρόσκοπτη και όσον το δυνατόν 
συχνότερη σύνδεση ακτοπλοϊκώς του Νησιού της Θάσου με το χερσαίο τμήμα της Καβάλας, που είναι από-
λυτα σαφές ότι εξυπηρετεί όχι μόνο εμπορικούς και τουριστικούς σκοπούς, αλλά και κοινωνικούς. Η ύπαρξη 
αυτής της ακτοπλοϊκής σύνδεσης πλέον όλων, κρίνεται απαραίτητη καθώς συμβάλλει στην αναβάθμιση της 
εμπορικής κίνησης τόσο της πόλης της Καβάλας όσο και της Θάσου και λειτουργεί προς όφελος του επιχει-
ρηματικού κόσμου.  

Κύριε Υπουργέ, λαμβάνοντας υπόψη σας την κραυγή αγωνίας των κατοίκων της Θάσου και της Καβάλας και 
δείχνοντας την κοινωνική σας ευαισθησία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σας κα-
λούμε να παρέμβετε και να απαιτήσετε από τις τρεις Ναυτιλιακές Εταιρίες την άμεση έναρξη των προβλεπό-
μενων για την περίοδο που διανύουμε δρομολογίων στην πορθμειακή γραμμή Καβάλας-Πρίνου, δίνοντας 
έτσι λύση σε ένα σοβαρότατο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα της περιοχής μας.» 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αιμοδοσία του Επιμελητηρίου Καβάλας 

Την 28η Εθελοντική Αιμοδοσία διοργάνωσε το Επιμελητήριο Καβάλας στην Δημο-
τική Καπναποθήκη το Σάββατο 16 Μαΐου 2020. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του 
Αιμοδοτικού Συλλόγου του Επιμελητηρίου κ. Παπαϊωάννου Χριστόφορο το κάλε-
σμα στην αιμοδοσία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς συγκεντρώθηκαν 50 
φιάλες αίματος. Ο αριθμός αυτός ικανοποίησε το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού 
Νοσοκομείου Καβάλας του οποίου η ενίσχυση είναι κριτικής σημασίας δεδομέ-
νης της κατάστασης που επικρατεί στην χώρα μας λόγω κορωνοϊού. Τον Νοέμ-
βριο προγραμματίζεται, αν όλα πάνε καλά, η 29η αιμοδοσία του Συλλόγου Αιμο-
δοτών.  

 

http://www.kcci.gr/
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Νέοι κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες προς πε-
ριορισμό της διασποράς του COVID-19 

Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Καβάλας 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Επιμελη-
τήριο με ιδιοκτήτες καταστημάτων υγιειονομι-
κού ενδιαφέροντος και  beach bar του νομού 
και φορείς του τουρισμού σχετικά με τους νέ-
ους «κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργα-
νωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες προς πε-
ριορισμό της διασποράς του COVID-19». Κατά 
τη διάρκεια της συνάντησης καταγράφηκαν τα 
προβλήματα που δημιουργούνται σε αυτές τις 
επιχειρήσεις, μετά από την επιβολή των νέων μέτρων, ώστε να βρεθούν το ταχύτερο δυνατόν  λύσεις εν όψει 
της τουριστικής σεζόν. Παρόντες στην συνάντηση από το Επιμελητήριο ήταν ο Πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας, 
η οικονομική επόπτης κα. Μαρία Καραμπουνριώτη, ο υπεύθυνος ΓΕΜΗ και ΥΜΣ κ. Ιωάννης Κούτρας και ο 
υπεύθυνος συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων κ. Ελευθέριος Κουκουτίνης.   

Ενημέρωση για την πυροπροστασία στους υπαλλήλους του Επιμελητηρίου 

Πραγματοποιήθηκε από τον κ. Νίκο Τζιτζιφάκη, υπεύθυνος τε-
χνικός ασφαλείας, ενημέρωση στους υπαλλήλους του Επιμελη-
τηρίου σχετικά με την πυροπροστασία και τους τρόπους αντί-
δρασης σε περίπτωση πυρκαγιάς στο κτήριο. Αναλύθηκαν οι 
τρόποι διαφυγής, οι πιθανές επικίνδυνες ύλες που μπορεί να 
προκαλέσουν πυρκαγιά, η ορθή χρήση των πυροσβεστήρων 
καθώς και οι παγίδες που μπορεί να κρύβονται μέσα στο κτή-
ριο. Οι υπάλληλοι ενημερώθηκαν επίσης για την σωστή αντί-
δραση σε περίπτωση σεισμού ώστε να εξέλθουν με ασφάλεια 
από το κτήριο, για θέματα που αφορούν την εργασία σε οθόνες καθώς και τους τρόπους πρόληψης του νέου 
κορωνοϊού. 

Σεμινάρια 

Εφαρμογή για το έτος 2020 της υπουργικής απόφασης για την επιμόρφωση εργοδοτών 
και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις 

Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 

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

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες 
επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού 

http://www.kcci.gr/
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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 2020, 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 προδια-
γραφές 

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

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

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

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

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

Κόστος συμμετοχής για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά, τέλος ΓΕΜΗ του 2020,  για το τρέχον 
έτος είναι  

http://www.kcci.gr/
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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 
 

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμε-
νων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19 

Ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχει-
ρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών. Το παρόν μέτρο θα συμπεριληφθεί στον 
κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31/12/2020, στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρί-
θηκαν βάσει της 19-3-2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο για 
τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Περίοδος υποβολής: από 15/4/2020 έως 30/6/2020 (ώρα 17:00) 

 
Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περίοδος υποβολής: 5/3/2020 – 23/06/2020 

 

Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
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Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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

 
Επιχειρηματική χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) από το Ε-

θνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

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

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

Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερεια-
κής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

Υλοποίηση ενισχύσεων για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρα-
τηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περίοδος υποβολής: από 18/2/2020 έως 16/06/2020 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

Υλοποίηση ενισχύσεων για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Περίοδος υποβολής: 18/2/2020 – 14/07/2020 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016-Επιδότηση, φοροαπαλλαγή ή /και leasing, με ποσοστά 
που φτάνουν το 55% του προϋπολογισμού 

Ανακοινώθηκε η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μι-
κρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτή-
σεων την 21η Μαΐου 2020 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 31η Ιουλίου 2020. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3535
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4350
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4670
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4671
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Παράλληλα ανακοινώθηκε και η 4η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» 
του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων την 21η Μα-
ΐου 2020 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 31η Ιουλίου 2020. 

Σε ισχύ παραμένει η 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλι-
σμού». Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς 
είναι η 25η Φεβρουαρίου 2019. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχε-
δίων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2020 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος. 

Στα πλαίσια των προκηρύξεων, προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενι-
σχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. 

Συνολικός Προϋπολογισμός 

 Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων: Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 140.000.000 ευρώ που αφο-
ρούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδό-
τησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημο-
σίων Επενδύσεων και τα 10.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. 

 Γενική Επιχειρηματικότητα: Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται 
σε 350.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 140.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επι-
χορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουρ-
γούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 
210.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής 

 Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού : Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος 
ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19 

Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή εγγυήσεων για κεφάλαιο κίνησης από 1η Μαΐου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 
2020, σε επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους ή πλήττονται ευρύτερα συνεπεία των μέτρων περιο-
ρισμού εξάπλωσης της επιδημικής έκρηξης του COVID-19. Με τον τρόπο αυτό, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα 
καταφέρουν να καλύψουν άμεσες ανάγκες τους και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους την δύσκολη 
αυτή περίοδο. 

Το μέτρο θα εφαρμοστεί μέσω της έκδοσης εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε ενδιάμε-
σους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (τράπεζες). Οι τράπεζες θα χορηγούν δάνεια που αφορούν σε κεφά-
λαια κίνησης, ορισμένης διάρκειας και ύψους, τα οποία θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να καλύ-
ψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των μέ-
τρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19 και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Το 
κράτος αναλαμβάνει να εγγυηθεί έως 80% για κάθε δάνειο, στο 40% του όγκου των δανείων που χορηγεί μια 
τράπεζα στο πλαίσιο αυτού του μέτρου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητα της στή-
ριξης υπό ευνοϊκούς όρους (όπως μείωση απαιτούμενων εξασφαλίσεων ή/και επιτοκίων) στις ελληνικές επι-
χειρήσεις που την έχουν ανάγκη. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/4h_prokirixi_ge_210520.pdf
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Η σύσταση ταμείου με επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» θα πρέπει να υλοποιηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όπως ισχύει καθώς και του Προσωρινού 
Πλαισίου για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (2020/C 91 I/01). 

Περίοδος υποβολής: από 27/5/2020 έως 11/6/2020 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα μέτρα στήριξης της εργα-
σίας, της οικονομίας και του τουρισμού 

Η στήριξη της εργασίας, η μείωση φόρων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας μέσω της ενίσχυσης της 
ρευστότητας και της μείωσης της φορολογίας, είναι οι τρείς πυλώνες στους οποίους θα στηριχτεί το σχέδιο, 
που θα ανεβάσει το ύψος των παρεμβάσεων της κυβέρνησης στα 24 δισεκατομμύρια ευρώ, για την μετά-
βαση «από την αβεβαιότητα του σήμερα στην ασφάλεια του αύριο» ανακοίνωσε με μήνυμα του προς του 
πολίτες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δείτε τις Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στον παρα-
κάτω σύνδεσμο https://primeminister.gr/2020/05/20/23995 

Τα νέα μέτρα με μια ματιά 

Ολόκληρο το σχέδιο που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς Οικονομικών Χρήστο 
Σταϊκούρα, Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, Εργασίας Γιάννη Βρούτση και Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη περιλαμ-
βάνει : 

• Μείωση ΦΠΑ σε προϊόντα εστίασης στο 13% από 1/6 έως 31/10/20 σε καφέ και μη αλκοολούχα ποτά 
• Μείωση ΦΠΑ σε μεταφορές στο 13% από 1/6 έως 31/10/20 για μεταφορές επιβατών με τρένο, μετρό, 

τραμ, αστικά & υπεραστικά λεωφορεία, αεροπλάνα, πλοία και συνδυαστικές μεταφορές  
• Μείωση ΦΠΑ τουριστικού πακέτου από 80% με 13% & 20% με 24% σε 90/10 από 1/6 έως 31/10/20  
• Μείωση ΦΠΑ κινηματογράφων σε 13% από 1/6 έως 31/10/20  
• Μείωση προκαταβολής φόρου κατά ένα ποσοστό που θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο για όσες επιχειρή-

σεις εμφανίσουν πτώση τζίρου κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο.  
• Μείωση 40% ενοικίου επεκτείνεται τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο για επιχειρήσεις που παραμέ-

νουν κλειστές & πληττόμενες των κλάδων τουρισμού, εστίασης, μεταφορών, πολιτισμού, αθλητι-
σμού. Για επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που άνοιξαν τον Μάιο το μέτρο επεκτείνεται τον Ιούνιο.  

• Ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν μειωμένα κατά 40% ενοίκια συμψηφίζονται και αναστέλλονται 
οι προθεσμίες καταβολής οφειλών.  

• Αναστολή πληρωμής φόρων για τις οφειλές Ιουνίου για όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές κα-
θώς και για τους 5 συγκεκριμένους κλάδους. 

• Έκπτωση 25% στην πληρωμή οφειλών και του μηνός Μαΐου εκτός ΦΠΑ. 
• Επιδότηση αναστολών εργασίας και τον Ιούνιο για κλειστές επιχειρήσεις και στο 100% των εργαζο-

μένων για Ιούνιο και Ιούλιο στους 5 κλάδους.  
• Επέκταση επιδότησης ειδικού σκοπού με 534 ευρώ μέχρι τον Ιούνιο.  
• Επιδότηση μισθού με τον νέο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ύψους 1 δις ευρώ από 1/6 έως 30/9/20 σε 

επιχειρήσεις με μείωση τζίρου άνω του 20% και δικαίωμα μείωσης ωραρίου κατά 50% με το κράτος 
να καλύπτει το 60%.  

• Επιδότηση ανεργίας για εποχικά απασχολούμενους μέχρι και τέλος Ιουλίου. 
• Επιδότηση των δόσεων για στεγαστικά δάνεια α’ κατοικίας για όλους τους δανειολήπτες.  
• Αύξηση πόρων ΤΕΠΙΧ ΙΙ συνολικά σε περίπου 2 δις ευρώ 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://primeminister.gr/2020/05/20/23995
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• Επιστρεπτέα προκαταβολή με νέο δεύτερο γύρο 1 δις ευρώ τον Ιούλιο.  
• Επιχειρηματικά δάνεια με κρατική εγγύηση έως 80% τον Ιούνιο για κεφάλαια κίνησης 7 δις ευρώ από 

την ΕΑΤ με τη μόχλευση τραπεζών  
• Παρατηρητήριο ρευστότητας που θα παρακολουθεί τη πορεία ενίσχυσης της ρευστότητας στην α-

γορά από τις τράπεζες. 
• Επεκτείνονται τα κονδύλια για 2.000 σχέδια μεγάλων επενδύσεων κατά 2,7 δις ευρώ και εγκρίνονται 

700 εκατ. ευρώ για νέες στρατηγικές επενδύσεις.  
• Νέος κύκλος χρηματοδοτικών προγραμμάτων γενικής επιχειρηματικότητας ύψους 520 εκατ. ευρώ.  
• Ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων από κοινοτικούς πόρους στο τέλος του έτους για κυκλική 

οικονομία και μεταφορές ύψους 5 δις ευρώ.  
• Κεφάλαιο Τουρισμός, εσωτερικού, εξωτερικού, yachting, υγειονομικά πρωτόκολλα, διαχείριση κρου-

σμάτων, πρόγραμμα «τουρισμός για όλους» 

Χρονοδιάγραμμα με τους σταθμούς επανεκκίνησης  της οικονομίας   

Όπως ανέφερε στη σημερινή ενημέ-
ρωση των πολιτικών συντακτών ο Υφυ-
πουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέ-
τσας, το σχέδιο της κυβέρνησης θέτει 
πέντε προτεραιότητες: 

1. Την ασφάλεια των εργαζομέ-
νων. 

2. Το σεβασμό στους επισκέπτες 
μας. 

3. Την ενίσχυση των δομών υ-
γείας στους τουριστικούς προ-
ορισμούς. 

4. Τη στήριξη των επιχειρήσεων. 
5. Την συνεργασία με την κοινωνία, τους εμπλεκόμενους φορείς και την παγκόσμια κοινότητα. 

Το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης καταγράφει τέσσερις σταθμούς: 

- Τη Δευτέρα 25 Μαΐου ξεκινά το Yachting. 

- Την Παρασκευή 1η Ιουνίου ανοίγουν τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας και οι χώροι κατασκήνωσης 
(camping). 

- Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγουν όλα τα υπόλοιπα καταλύματα και ξεκινά το Α' στάδιο απελευθέρωσης των 
ταξιδιών στην Ελλάδα για επισκέπτες από άλλες χώρες. 

- Την 1η Ιουλίου θα υπάρξει πλήρης απελευθέρωση, για τις αφίξεις από το εξωτερικό και στα υπόλοιπα αε-
ροδρόμια της χώρας. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Το ΕΣΠΑ στηρίζει την Επιχειρηματικότητα στην Πανδημία Covid-19 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων Enterprise Europe Network, σας ενημερώ-
νει ότι οι δράσεις που εξαγγέλλονται και υλο-
ποιούνται για τη στήριξη των επαγγελματιών, 
εργαζομένων και επιχειρήσεων που πλήττο-
νται  από την πανδημία CoVid-19 χρηματοδο-
τούνται από πόρους του ΕΣΠΑ . Οι διαδικασίες 
που ακολουθούνται είναι ταχύτατες και έκτακτες καθώς με την ευελιξία που εξασφαλίστηκε στην αξιοποίηση 
των κοινοτικών πόρων τρέχουν τα προγράμματα και εντάσσονται στην  πορεία.  

 Οι  κινήσεις αυτές  όπως επισήμανε και ο αρμόδιος Υφυπουργός Γιάννης Τσακίρης  αποτυπώνονται σε μία 
σειρά από δράσεις που υλοποιούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με πόρους του ΕΣΠΑ, 
όπως είναι η επιδότηση των τόκων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για 
τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, καθώς και, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους ε-
παγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις και η επιστρεπτέα προκαταβολή. 

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε στο www.espa.gr  μια ειδική σελίδα για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότη-
τας λόγω της Πανδημίας Covid-19, η οποία είναι προσβάσιμη από 
banner  https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμε-
λητηρίου http://www.kcci.gr . 

Η σελίδα περιέχει τις βασικές πληροφορίες για τα προγράμματα, με συνδέσμους και σύντομες παρουσιάσεις 
που υλοποιήσαμε και θα λειτουργεί ως ένα δυναμικό σημείο αναφοράς που θα επικαιροποιείται συνεχώς. 

Covid-19: Οδηγός για τη βιομηχανία τροφίμων 

Τον «Οδηγό για τη Βιομηχανία Τροφίμων» (https://www.efet.gr/files/odigos_biomixania_trofimon.pdf) εξέ-
δωσε ο ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών 
Τροφίμων (ΣΕΒΤ), με σκοπό την παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών υπό το πρίσμα της νέας πραγματικό-
τητας που έχει δημιουργηθεί από τον ιό SARS-CoV-2. Όπως επισημαίνει ο ΕΦΕΤ σε σχετική ανακοίνωση 
(https://www.efet.gr/index.php/el/enimerosi/deltia-typou/news-other-cat/item/4935-covid-19-odigos-gia-
ti-viomixania-trofimon) , η βιομηχανία τροφίμων δεν ανέστειλε τη λειτουργία της και έχοντας δομημένα και 
ιδιαιτέρως ανεπτυγμένα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) πρέπει να αντιμετωπίσει τον 
ιό SARS-CoV-2, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής νέων μέτρων ελέγχου ή/και της τροποποίησης των μέ-
τρων που ήδη εφαρμόζονται. Η επιλογή και η ένταση εφαρμογής των μέτρων αυτών μπορεί να παρουσιάζουν 
διαφοροποίηση μεταξύ επιχειρήσεων ή διαφορετικών μονάδων μιας επιχείρησης και θα πρέπει να βασίζο-
νται σε κριτήρια λειτουργικών χαρακτηριστικών και επικινδυνότητας μετάδοσης του ιού. 

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργα-
ζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
Enterprise Europe Network  σας ενημερώνει ότι αρχίζει η υλοποίηση του Έργου της Κεντρικής Ένωσης Επι-
μελητηρίων, με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Ερ-
γαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα». 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1202
http://www.espa.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
https://www.efet.gr/files/odigos_biomixania_trofimon.pdf
(https:/www.efet.gr/index.php/el/enimerosi/deltia-typou/news-other-cat/item/4935-covid-19-odigos-gia-ti-viomixania-trofimon
(https:/www.efet.gr/index.php/el/enimerosi/deltia-typou/news-other-cat/item/4935-covid-19-odigos-gia-ti-viomixania-trofimon
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Το έργο αυτό αποτελεί τη σημαντικότερη συνιστώσα της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα». Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό MIS 5034827. 

Αναλυτικότερα: 

 Ωφελούμενοι του Έργου θα είναι 15.000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων 
των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. 

 Αντικείμενο του έργου είναι η συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων, η παρακολούθηση στο-
χευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών, και η πιστοποίησή τους, μετά από εξε-
τάσεις, στις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO / IEC 17024. 

 Στους συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες, θα καταβληθεί εκπαιδευ-
τικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης που ανέρχεται στο μικτό ποσό των πέντε ευρώ (5,00 € / ώρα 
παρακολούθησης). 

 
Τα προγράμματα κατάρτισης\πιστοποίησης είναι τα εξής: 

1. Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ 
2. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών Κινητών Συσκευών 
3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού 
4. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων 
5. Τεχνικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων 
6. Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής 
7. Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing 
8. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου ( e-commerce) 
 

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, συ-
μπληρώνοντας τη σχετική φόρμα και τα λοιπά ζητούμενα, στην ίδια ιστοσελίδα, μετά τη δημοσιοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. 

Η έναρξη της υλοποίησης ενός μεγάλου τμήματος του έργου αυτού της ΚΕΕ, με το συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
συμπίπτει να εξελίσσεται την περίοδο της πανδημίας, κατά την οποία αναδεικνύεται και γίνεται ευρύτατα 
αποδεκτή από τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία η σημασία της χρήσης των Ψηφιακών Εργαλείων 
στη ζωή και την εργασία. 

Σε αυτό το περιβάλλον πρέπει να είναι αμέριστη η συμβολή μας για τη μεγίστη επιτυχία και αποτελεσματι-
κότητα του προγράμματος και την πλήρη αξιοποίησή του από τους εργαζόμενους, προς όφελος τόσο των 
ιδίων όσο και των επιχειρήσεων που εργάζονται. 

Αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα και η αίτηση συμμετοχής περιέχονται στην ειδική ιστοσελίδα 
109.uhc.gr. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 12 Μαΐου 2020 και μέχρι συμπλήρωση των θέ-
σεων 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Προγράμματα on-line κατάρτισης για ηλεκτρονικά καταστήματα E-shop 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, σας ενημερώνει 
για την πραγματοποίηση δύο προγραμμάτων on-line κατάρτισης στα εξής θέματα:  

 On line Course: Εισαγωγή στις Ηλεκτρονικές Πωλήσεις - E-shop Basics,   

Δευτέρα 15/06/2020, 18:00-20:00 

 On line Course: Διαφήμιση, Προβολή & Προώθηση για Ιδιοκτήτες E-shop,  

Τετάρτη 24/06/2020, 18:00-20:00 

Εισηγητής των προγραμμάτων είναι ο κ. Αγγελάκης Ιωάννης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους 
θέλουν να έχουν μια εικόνα σχετικά με το πώς μπορούν ν’ αξιοποιήσουν το internet και τις νέες τεχνολογίες 
προκειμένου να διαθέτουν (τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους) ηλεκτρονικά και σε όσους διατηρούν e-shops 
και επιθυμούν να εξελίξουν, ανανεώσουν και ενισχύσουν την ηλεκτρονική τους παρουσία μέσω σύγχρονων 
προωθητικών ενεργειών με στόχο την αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων. 

Τα Διαδικτυακά (On-line) Εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας www.zoom.us. Γίνονται σε πραγματικό χρόνο και καλύπτουν όλη την θεματολογία με ερωτήσεις – απα-
ντήσεις και διαδραστικές ασκήσεις.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται δωρεάν από το Επιμελητήριο Καβάλας για τα μέλη του. Μετά 
την ολοκλήρωση του προγράμματος δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.  

Προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής μέχρι Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 με αποστολή της αίτησης συμμετοχής 
στο info@chamberofkavala.gr. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Καβάλας στο τηλέφωνο 
6932526096 κ. Ιωάννη Κούτρα, υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ.-Κ.Υ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επιμελητηρίου, στο τηλέφωνο 
2510 222212 (εσωτ. 4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη ή στο (εσωτ. 11) κα. Δέσποινα Παρασύρη και στο email 
info@chamberofkavala.gr  

Ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ενημερότητα 1.500.000 μη μισθωτών ασφαλισμένων 

Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων υπέγραψε μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία γίνονται ηλεκτρονικές μία σειρά από υπηρεσίες του με-
γαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού e- ΕΦΚΑ, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο 1.5 εκατομμύριο ελεύ-
θερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες της χώρας. 

Συγκεκριμένα. δίνεται η δυνατότητα στους παραπάνω να εκτελούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και χωρίς 
επίσκεψη σε μονάδα του e-ΕΦΚΑ τις εξής 6 συναλλαγές:   

1. Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης για έναρξη στην ΑΑΔΕ 
2. Χορήγηση Βεβαίωσης για Μεταβολή Δραστηριότητας   
3. Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ   
4. Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας   
5. Υποβολή Απογραφικού Δελτίου για Αγρότες   
6. Έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας   

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.zoom.us/
mailto:info@chamberofkavala.gr
mailto:info@chamberofkavala.gr
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Enterprise Greece: Σειρά δράσεων για την στήριξη των επιχειρήσεων 
Σειρά δράσεων για την στήριξη και την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των επιχειρήσεων σε θέματα που 
αφορούν την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την υποστήριξη των υπαρχουσών επενδύσεων εν μέσω 
πανδημίας, υλοποιεί ο Οργανισμός Enterprise Greece, συμβάλλοντας έτσι στην εθνική προσπάθεια για την 
αντιμετώπιση της κρίσης. 
  
Ο Οργανισμός Enterprise Greece, συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ενημερώνονται έγκαιρα για θέματα που τους ενδιαφέρουν και 
για την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες που εξάγουν ή συνδιαλέγονται. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε 
διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με όλους τους διεθνείς και εθνικούς φορείς ώστε να παρακολουθεί από 
κοντά τις επιπτώσεις στις ελληνικές ΜΜΕ. 
  
Στο πλαίσιο αυτό, εστίασε και εστιάζει στις εξής πρωτοβουλίες σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του COVID -19 : 

• Επικοινωνιακή διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας στις ελληνικές εξαγωγές 

• Υποστήριξη των εταιρειών που πλήττονται από την πανδημία. 
• Συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης, σε κάθε επίπεδο για την αποτελεσμα-

τικότερη υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα που προκύπτουν από την πανδημία και εμπίπτουν 
στους τομείς δράσης του Οργανισμού. 

• Συνεργασία με Ομόλογους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς για διερεύνηση και καταγραφή τρόπων αντι-
μετώπισης της κρίσης που δημιούργησε η πανδημία. 

  
Ο Οργανισμός έχει ήδη ξεκινήσει  εκστρατεία ενημέρωσης των επιχειρήσεων σχετικά με  τα διαθέσιμα μέτρα 
οικονομικής στήριξης που έχει αναλάβει η κυβέρνηση προκειμένου να μετριάσει τον αντίκτυπο της πανδη-
μίας στην εθνική οικονομία. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκστρατεία στα μέσα Κοινωνικής Δι-
κτύωσης με τίτλο "Support Greek Exports", που έχει ως σκοπό  τη στήριξη των κλάδων, των προϊόντων και 
των υπηρεσιών που πλήττονται περισσότερο. 
  
Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υπο-
θέσεων, παρέχει αδιάλειπτη και έγκυρη ενημέρωση στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις για τις αλλαγές 
που συμβαίνουν λόγω COVID-19 στις αγορές που εξάγουν. Στην ιστοσελίδα του Οργανι-
σμού https://www.enterprisegreece.gov.gr/covid-19-countries-map μέσω news feed, αλλά και διαδραστι-
κού χάρτη, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με ταξιδιωτικούς περιορισμούς (είσοδο-
έξοδο επισκεπτών, ημέρες καραντίνας, ακυρώσεις πτήσεων από/προς συγκεκριμένη χώρα-περιοχή), εμπορι-
κούς περιορισμούς (απαγόρευση σε εισαγωγές-εξαγωγές προϊόντων), πληροφορίες για ελλείψεις / ζήτηση 
συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων και γενική ενημέρωση για προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία 
στο διεθνές εμπόριο και στην επιχειρηματικότητα. 
  
Η δημιουργία νέων προωθητικών εργαλείων όπως promotional product flipbook, FDI testimonials, δωρεάν 
σεμινάρια μέσω webinars κλπ, βρίσκονται στην άμεση προτεραιότητα του Οργανισμού, καθώς επείγει ο ε-
μπλουτισμός και η αντικατάσταση κάποιων παραδοσιακών εργαλείων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 
με άλλα ψηφιακά. 
  
Στο ίδιο πλαίσιο εντατικοποιείται η συνεργασία με Ομόλογους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς με στόχο την α-
νταλλαγή πρακτικών και την από κοινού διερεύνηση και καταγραφή τρόπων αντιμετώπισης της κρίσης. Ση-
μειώνεται ότι ο Enterprise Greece, κάνει και ο ίδιος πράξη την εργασία εξ αποστάσεως, παρέχοντας όμως 
αδιαλείπτως την πλήρη γκάμα των υπηρεσιών του. 
 

 Enterprise Greece 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.enterprisegreece.gov.gr/covid-19-countries-map
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Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρ-
μόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων 
στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό 
προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας. 
 

Περισσότερες Πληροφορίες για συντάκτες: ENTERPRISE GREECE | 210 3355705,  d.katsimani@eg.gov.gr 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Νέα Ημερομηνία Έναρξης του Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Καβάλα 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη για εκπαίδευση, παρουσιάζει, με την 
υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), και σε συνεργασία με τη 360U Better 
Skills – Better Business και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοί-
κηση Επιχειρήσεων. 

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι να προετοιμάσει στελέχη τα 
οποία, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, θα μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανά-
γκες της αγοράς και να αντιδρούν άμεσα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και να 
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα που εμποδίζουν την αποδοτική λειτουργία των επιχειρή-
σεων. 

 Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και σε όσους θέλουν να 
ακολουθήσουν καριέρα στελέχους και δεν έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Το διδακτικό προσωπικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων διαθέτει πολυετή 
εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και άρτια γνώση της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς, 
εξασφαλίζοντας στους συμμετέχοντες την παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου.  

 Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε τέσσερις ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά τριάντα πέντε (35) 
υποενότητες, σχεδιασμένες για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρηματιών και των στελεχών  
επιχειρήσεων. 

 Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος ανέρχεται σε 9 μήνες (168 ώρες) και υλοποιείται στην αίθουσα του 
Επιμελητηρίου δύο φορές το μήνα, Παρασκευή (17:30-21:30) και Σάββατο (09:00-17:00).  

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων απονέμεται Πιστοποιητικό Παρα-
κολούθησης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Το κόστος του Προγράμματος μπορεί να καλυφθεί με το 0,24% (ΛΑΕΚ) της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς 
που καταβάλλουν οι εταιρίες για την ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ. 

Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας αναφορικά με την εξάπλωση του 
COVID-19 και στοχεύοντας στην προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού από πιθανή εξάπλωση του 
ιού, η έναρξη του Προγράμματος μεταφέρεται την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: 

  
360U Betters Skills – Better Business | Κατερίνα Δογκάκη | 210 00 81 299 | info@360u.gr 

Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει προγράμματα εξ αποστάσεως σπουδών στα παρακάτω αντι-
κείμενα: 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:d.katsimani@eg.gov.gr
mailto:info@360u.gr
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1. Διοίκηση τουρισμού-Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
2. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
4. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
5. Τραπεζική- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου 
www.eap.gr  

Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες  

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 01.05.2020 «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 
οικονομική κανονικότητα» που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α' 90/01-05-2020) στο 
άρθρο 42 υπάρχει η διάταξη που αναφέρεται στη δυνατότητα «Μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας για απα-
σχόληση σε αγροτικές εργασίες». 

Σύμφωνα με αυτήν :  

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο. 

Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες  

1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), δύναται να υποβάλλει, 
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλο-
δαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον 
μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία. Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα 
στοιχεία και η ιθαγένεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, αποστέλλεται είτε μέσω υπηρεσίας τα-
χυμεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνοδεύεται από: 

α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης 
χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται, 

β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι: 

βα) θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχι-
στον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια, 

ββ) θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών, 

βγ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 
του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), 

βδ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να 
συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του, 

βε) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160). 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.eap.gr/
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2. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις του παρόντος, εκδίδουν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων και 
την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαβατηριακού Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να 
επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων πολιτών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 
4251/2014 για λόγους που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας. 

3. Η πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα εργασίας ως 
εποχιακός εργάτης, για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή του, χωρίς θεώρηση εισόδου, στη χώρα.  

Νέες παρατάσεις για τις βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ.  

Παρατείνονται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων, 
φυσικών προσώπων και εκμισθωτών ακινήτων οι οποίες λήγουν μέσα στο μήνα Μάιο. Αυτό προβλέπουν 
τέσσερις νέες Υπουργικές Αποφάσεις, που επεκτείνουν για τον μήνα Μάιο την ισχύ των μέτρων στήριξης προς 
τις πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις, τους εκμισθωτές ακινήτων σε αυτές, καθώς και τους εργα-
ζόμενους, των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή.  Τις αποφάσεις υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών, 
Απόστολος Βεσυρόπουλος. 

Παράταση έως τις 12 Ιουνίου για τις αιτήσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό Trophy-Τροφή 
Challenge 

Παρατείνεται, για 14 ημέρες ακόμα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στον Διαγωνισμό “Trophy – Τροφή 

Challenge”. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 12.06.2020 στην ιστοσελίδα 
www.trophychallenge.gr. 

Οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που διαμορφώθηκαν λόγω  της πανδημίας, αναδεικνύουν ακόμα πιο 
έντονα την ανάγκη υποστήριξης και δημιουργίας ευκαιριών για τη νέα γενιά της αγροδιατροφής. Ο Διαγωνι-
σμός θα αναδείξει και θα επιβραβεύσει νεοφυείς επιχειρήσεις και ιδέες που θα προσφέρουν καινοτόμες 
λύσεις τις οποίες ο κλάδος χρειάζεται περισσότερο από ποτέ.  

Τα έπαθλα που διεκδικούν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι: 

1. Εκπαιδευτικό ταξίδι μίας εβδομάδας στα ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου 
Rutgers στις Η.Π.Α., όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με ερευ-
νητές, επιχειρηματίες και επενδυτές. 

2. Απ’ ευθείας συμμετοχή στον τελικό του παγκόσμιου αγροδιατροφικού διαγωνισμού Future 
Agro-challenge. 

3. Ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης αλλά και εξατομικευμένης υποστήριξης σε όλες τις πτυχές 
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.  

4. Xρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους €22.000. 

Το Trophy-Τροφή Challenge αφορά σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφής, συμπεριλαμβανομένης της γε-
ωργικής και ζωικής παραγωγής, της επεξεργασίας και της τεχνολογίας τροφίμων.  

Οι προτάσεις θα πρέπει να απαντούν σε προκλήσεις που «ομαδοποιούνται» στις εξής ευρύτερες θεματικές: 

1. Agri-Tech Startups για επιχειρηματικές προτάσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα  
2. Food-Tech Startups, για επιχειρηματικές προτάσεις που αφορούν την επεξεργασία και ποιότητα τρο-

φίμων  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.protothema.gr/tag/ofeiles/
https://www.protothema.gr/tag/metra-stiriksis/
https://www.protothema.gr/tag/apostolos-besyropoylos/
https://trophychallenge.gr/?utm_source=referral&utm_medium=1stpressrelease&utm_campaign=TrophyChallenge2020
https://trophychallenge.gr/?utm_source=referral&utm_medium=1stpressrelease&utm_campaign=TrophyChallenge2020
http://www.trophychallenge.gr/
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3. Agri-Tech & Food-Tech Ideas για επιχειρηματικές προτάσεις που αφορούν είτε τον πρωτογενή τομέα 

είτε την επεξεργασία και ποιότητα τροφίμων και βρίσκονται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης 

Το “Trophy – Τροφή Challenge” υλοποιείται από το πρόγραμμα “Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά”, υπό την 
καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Rutgers, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την 
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και την υποστήριξη των Industry Disruptors Game Changers (ID-GC).  

Μέγας δωρητής του ευρύτερου προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» και 

του «Trophy – Τροφή Challenge» είναι το  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). 

Χορηγοί της φετινής διοργάνωσης είναι η Πρεσβεία των Η.ΠΑ. και οι εταιρείες BAYER, BASF και Tuvunu. Τα 
μη χρηματικά έπαθλα του διαγωνισμού προσφέρουν η VODAFONE Business, η δικηγορική εταιρεία Ποταμί-
της Βεκρής, ο εθελοντικός οργανισμός ΚΕΜΕΛ και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων RSM Greece. 

*** Η μεγάλη εκδήλωση του τελικού του φετινού διαγωνισμού καθώς και το bootcamp, ενδέχεται να πραγ-
ματοποιηθούν online, ανάλογα με τα περιοριστικά μέτρα που θα ισχύουν λόγω κορωνοϊού COVID-19. 

Αποστολή στοιχείων που αφορούν στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις 

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 102 του ν. 4635/2019 (Α* 167) θεσμοθετήθηκαν οι αυτοματοποιημένες 
καταχωρίσεις, δηλαδή η δυνατότητα των υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ να καταχωρούν αυτοματοποιημένα, 
με δική τους μέριμνα, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας των πράξεων και 
στοιχείων που: 

1. περιβλήθηκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, 
2. αφορούν προσωπικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής και αναβίωσης, 
3. αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής, αναβίωσης και τρο-

ποποίησης καταστατικού, εφόσον δεν πραγματοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Από την αυτοματοποιημένη καταχώριση και δημοσίευση πράξεων και στοιχείων, εξαιρούνται οι πράξεις Ε-
ταιρικών Μετασχηματισμών του ν. 4601/2019 (Α’ 44). 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης 
και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, έχει προβεί σε σύσταση Ομάδας, η οποία 
έχει αναλάβει την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών, προκειμένου να καταστούν εφικτές οι αυτοματο-
ποιημένες καταχωρήσεις. 

Έως σήμερα, είναι διαθέσιμες οι εξής αιτήσεις: 

ΑΕ (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Πιστοποίηση Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου 

ΑΕ (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ιστοσελίδα 

ΑΕ (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

ΑΕ 

(Αυτοματοποιημένη καταχώριση) Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 

ΑΕ (Αυτοματοποιημένη καταχώριση) Πρόσκληση για την αναγγελία δικαιώματος προτίμησης 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.generationag.org/?utm_source=referral&utm_medium=1stpressrelease&utm_campaign=TrophyChallenge2020
http://industrydisruptors.org/
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Αστική Εταιρία 784 Α.Κ. (Αστική Εταιρία 784 Α.Κ.) Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης 

Αστική Εταιρία 784 Α.Κ. (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

ΑΤΟΜΙΚΗ (Ατομική) Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης 

ΕΕ (ΕΕ) Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης 

ΕΕ (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

Ενεργειακή 
Κοινότητα (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

ΕΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

ΕΠΕ (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

ΕΠΕ (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ιστοσελίδα 

Ευρωπαϊκή Εταιρία (SE) (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

Ευρωπαϊκή Συνεταιρι-
στική Εταιρία (SCE) (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

Ευρωπαϊκός 
Όμιλος 
Οικονομικού 
Σκοπού (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

ΙΚΕ (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

ΙΚΕ (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ιστοσελίδα 

ΙΚΕ (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Πιστοποίηση Καταβολής Αρχικού Εταιρικού Κεφαλαίου 

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

Κοινοπραξία (Κοινοπραξία) Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης 

Κοινοπραξία (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Κοινωνία) Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

ΛΟΙΠΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΝ (Λοιπόν Υπόχρεων) Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης 

ΛΟΙΠΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΝ (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

ΟΕ (ΟΕ) Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης 

ΟΕ (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

Συνεταιρισμός (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

ΣυνΠΕ (ΣυνΠΕ) Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης 

ΣυνΠΕ (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

Έως ότου ολοκληρωθεί η κατάρτιση όλων των αιτήσεων που αφορούν στις αυτοματοποιημένες καταχωρί-
σεις, οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ θα παραλαμβάνουν τις αιτήσεις των υπόχρεων και θα τις καταχωρίζουν αμελλητί 
στο Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. χωρίς να προηγηθεί έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 102 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) οι Υ.Ε.Ε.ΜΗ. δύνανται να πραγμα-
τοποιούν δειγματοληπτικό έλεγχο στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, με εξαίρεση τα συμβολαιογρα-
φικά έγγραφα. Η διαδικασία δε και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διεξαγωγή του δειγματοληπτικού 
ελέγχου θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση. 

Πώς θα λειτουργήσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις - Ανακοινώθηκαν τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα 

Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Τουρισμού τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα πρέπει να εφαρμό-
σουν οι τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας (ξενοδοχειακά καταλύματα - οργανωμένες τουριστικές κατασκη-
νώσεις, τουριστικά γραφεία, οδικές μεταφορές, τουριστικά λεωφορεία) στην εποχή του κορωνοϊού. Όπως 
τονίζεται, «οι προδιαγραφές για την επαναλειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων αφορούν όλα τα κατα-
λύματα ανεξαρτήτως τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, κατάταξης, είδους, διάρκειας λειτουργίας, 
πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων. Έτσι, κάθε τουριστικό κατάλυμα θα πρέπει να καταρ-
τίσει πρωτόκολλο σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Τουρισμού». Σε ό,τι αφορά τα γενικά στοιχεία 
του πρωτοκόλλου, αυτά περιλαμβάνουν δράσεις που αφορούν τη διαχείριση ενός ύποπτου κρούσματος σε 
ένα ξενοδοχείο, τον νέο τρόπο παροχής υπηρεσιών σε ένα κατάλυμα (πως δηλαδή θα γίνεται πλέον η καθα-
ριότητα, η απολύμανση, το housekeeping, οι υπηρεσίες υποδοχής, τι θα γίνεται με τις πισίνες, τον καθαρισμό 
των χώρων, τον κλιματισμό κλπ). Αναλυτικότερα όλες οι λεπτομέρειες για τα υγειονομικά πρωτόκολλα στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού στο link :  
http://www.mintour.gov.gr/PressRoom/PressReleases/ygeionomika-prwtokolla-toyristikwn-epixeirhsewn 
και στο site του Επιμελητηρίου www.kcci.gr  

Οδηγοί με μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας για 10 Κλάδους 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, προετοίμασε, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, τους ΟΔΗ-
ΓΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με οδηγίες για τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας. Μπορείτε να τους 
δείτε και να τους κατεβάσετε πατώντας στον σύνδεσμο που ακολουθεί https://www.eea.gr/arthra-
eea/odigies-gia-tin-epanenarxi-drastiriotitas-meta-apo-lockdown-pandimias-koronoiou-sars-cov-2/ 

Ανακοίνωση για τους κανόνες λειτουργίας οργανωμένων παραλιών από το Σάββατο 16 
Μαΐου καθώς και απλοποίηση των διαδικασιών για το 2020 για την παραχώρηση απλής 

χρήσης αιγιαλού και παραλίας 

Μετά τις εισηγήσεις της αρμόδιας Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, αποφασίστηκε να ανοίξουν, το Σάββατο 
16 Μαΐου 2020, στις 08:00, οι 515 οργανωμένες παραλίες, περίκλειστες ή μη, της χώρας. Με απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των οργανωμένων παραλιών. 
Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητο και στις παραλίες να τηρούνται 
οι αναγκαίες αποστάσεις, να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής. Πα-
ράλληλα, ενεργοποιούνται, σε συνδυασμό με ανοιχτούς ΚΑΔ για take away – διάθεση καφέ, οι ακόλουθοι 
τρεις ΚΑΔ: 

 93.29.11.00 – μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες 

 93.29.11.02 – υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών 

 93.29.11.05 – υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/ και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) 

Επιπλέον δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1864B/15.05.2020  (Αριθμ. Απόφασης  47458 ΕΞ 2020) με τίτλο «Καθορι-
σμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώ-
ρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνο-
θάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών»,  η απόφαση με την οποία προβλέπεται η προσκόμιση 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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μόνο των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να υπογραφούν και να προχωρήσουν γρήγορα οι συμ-
βάσεις παραχώρησης για την εκμετάλλευση παραλιών. Η κίνηση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω των συν-
θηκών έκτακτης ανάγκης που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Ιδιαίτερα στο άρ-
θρο 17 του νόμου με τίτλο «Ειδικές διατάξεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας» αποκλει-
στικά για το έτος 2020,  περιλαμβάνονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων στον αι-
γιαλό 

Παράταση απόσυρσης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών 
Σύμφωνα με τη νέα απόφαση Α 1100/2020  (ΦΕΚ 1751Β/07.05.2020) τροποποιείται η Α 1011/2020 «Από-
συρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλ-
ληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362Β') και ΠΟΛ 1135/26-10-2005 (1592Β'), εκτός των 
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» και η καταληκτική ημερομηνία απόσυρσης των τύπων Φ.Η.Μ. που 
προβλέπονται στην Α 1011/2020 είναι η 31η Ιουλίου 2020. 

Έκπτωση ενοικίου μέχρι το καλοκαίρι: Ποιοι τη δικαιούνται. 

Η παράταση του μέτρου έκπτωσης ενοικίου μέχρι τον Αύγουστο ανακοινώθηκε στη παρουσίαση των μέτρων 
για τον Τουρισμό και την εργασία. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, δικαίωμα 
μείωσης ενοικίου για την πρώτη τους κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών τους δια-
τηρούν και όλοι οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε καθεστώς προσωρινής ανα-
στολής. 

Από τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ανέλυσε η ΠΟΜΙΔΑ προ-
κύπτει ότι έκπτωση ενοικίου δικαιούνται, κατά μήνα, οι εξής: 

Μάιος: Όλες οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που εδικαιούντο μείωση ενοικίου κατά το μήνα Απρίλιο 2020 
(κλειστοί και πληττόμενοι). Ήδη κατατέθηκε σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή. 

Ιούνιος: Όλες οι επιχειρήσεις που άνοιξαν εντός του Μαΐου, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το λιανεμπόριο, 
και οι επιχειρήσεις των κλάδων εστίασης, τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού. 

Ιούλιος & Αύγουστος: Οι επιχειρήσεις των κλάδων τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού. 

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον οδηγό για τις φορολογικές δηλώσεις 2020 η κλίμακα φορολογίας ενοικίων 
(για τους ιδιοκτήτες) έχει ως εξής: 

 15% ενοίκια από 0,01 έως 12.000 ευρώ 

 35% ενοίκια από 12.001 έως 35.000 ευρώ 

 45% ενοίκια τα οποία ξεπερνούν τις 35.000 ευρώ 

Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τις πτήσεις: Σε ποιους δεν θα επιτρέπεται το ταξίδι -Εκτός 
αεροδρομίου όσοι δεν κρατούν αποστάσεις. 

Ένας μεγάλος αριθμός χωρών, όπως και η Ελλάδα, ετοιμάζεται για την ολική επαναφορά των πτήσεων και 
του τουρισμού. 

Προ ημερών η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) ανακοίνωσε λεπτομέρειες για τη βιοασφάλεια κατά 
την επανεκκίνηση των πτήσεων εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι οδηγίες, που δημοσιεύονται υπό 
τον τίτλο «Ο χάρτης για την επανεκκίνηση των αερομεταφορών», στοχεύουν στο να δοθεί αυτοπεποίθηση 

http://www.kcci.gr/
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στις κυβερνήσεις ώστε να δώσουν το «πράσινο φως» για το άνοιγμα των συνόρων και τις πτήσεις καθώς και 
στους επιβάτες που θα ξεκινήσουν ξανά να πετούν. 

Η αναγκαιότητα για ασφάλεια στις πτήσεις προκύπτει και από το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει στο εξω-
τερικό για ταξίδια στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι η γερμανική αεροπορική Condor ανακοίνωσε τους 29 κα-
λοκαιρινούς προορισμούς της, εκ των οποίων οι μισοί βρίσκονται στην Ελλάδα. 

Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τις πτήσεις. 

Χθες, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Αεροπορίας (EASA) έδωσε στη δημοσιότητα των δικό του οδηγό 
για τις πτήσεις. Τα βασικότερα σημεία είναι τα εξής: 

Γενικές οδηγίες: Οι επιβάτες θα πρέπει να γνωρίζουν τους κανονισμούς ασφαλείας, να τηρούν αποστάσεις 
1,5 μέτρου στα αεροδρόμια. Πρέπει να γίνεται σύσταση για χρήση μάσκας σε όλους τους επιβάτες και τα 
άτομα που βρίσκονται εντός αεροσκάφους. Οι επιβάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να αλλάζουν οι μά-
σκες μετά από 4 ώρες. 

Να μην ξεχνούν: υγιεινή χεριών, να βήχουν ή να φταρνίζονται καλύπτοντας το στόμα και τη μύτη με χαρτο-
μάντιλο ή στο εσωτερικό του αγκώνα, να περιορίσουν τις επαφές με επιφάνειες στο αεροδρόμιο και το αε-
ροσκάφος. 

Για το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με επιβάτες: Να φορά μάσκα, γάντια και τις στολές τους. Οι στολές 
πρέπει να αλλάζονται καθημερινά. Ασπίδες προσώπου για όσους κάνουν σωματικούς ελέγχους. 

Ηχητικά/οπτικά μηνύματα προς επιβάτες ώστε να συμμορφώνονται με τα μέτρα. Για όσους δεν συμμορφώ-
νονται θα πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση στο αεροδρόμιο, στην καμπίνα του αεροσκάφους. Αν η πα-
ράβαση συμβεί κατά τη διάρκεια της πτήσεις θα πρέπει να ακολουθείται το πρωτόκολλο για τους ανυπάκου-
ους επιβάτες. 

Πώς θα παραγγέλνουμε στα εστιατόρια – Οι κανόνες για το σερβίρισμα και κουζίνα. 

Τους νέους κανόνες με τους οποίους θα λειτουργήσει η εστίαση με τη βοήθεια και της τεχνολογίας, που 
έρχεται να “λύσει” τα χέρια των ιδιοκτητών και του προσωπικού τους, αναλύει ο λέκτορας υγιεινής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Κωνσταντίνος Ντελέζος. 

Ο κ. Ντελέζος, εξηγεί την προσπάθεια που καταβάλουν οι ειδικοί ώστε να μειωθεί η επαφή του σερβιτόρου 
με τους πελάτες στο ελάχιστο, αφού εκτός ότι θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα καθόμαστε στις καφετέ-
ριες και τα εστιατόρια, διαφορετικός θα είναι και ο τρόπος που θα κάνουμε τις παραγγελίες μας. 

«Δουλεύουμε πάνω σε τρόπους για το πώς θα μειωθεί η επαφή του σερβιτόρου με τον πελάτη. Μία λύση 
είναι πάνω σε τραπεζομάντηλο να τυπώνεται qr code και να σκανάρουμε με το κινητό και να στέλνουμε την 
παραγγελία κατευθείαν στην κουζίνα. Αυτό θα γίνεται με τραπεζομάντηλα μιας χρήσης» είπε ο κ. Ντελέζος 
και πρόσθεσε: «Από εκεί και πέρα «σερβίρουμε τα καθαρά με γάντι, μαζεύουμε τα “βρώμικα τραπέζια” χωρίς 
γάντι. Γίνεται απολύμανση και κάθεται ο επόμενος πελάτης». 

Όσον αφορά στις κουζίνες, τόνισε: «Μάσκα ή ασπίδιο λέει η οδηγία του ΕΟΔΥ. Αναπτύσσονται ωστόσο υδρα-
τμοί από τα φαγητά που ψήνονται και θα είναι πολύ πιο εύκολο να μεταδοθεί ο ιός. Εκ των πραγμάτων είναι 
πολύ δύσκολες οι κουζίνες. Στη φούρια της δουλειάς, δεν μπορεί να τηρήσει ο εργαζόμενος πάντα τις απο-
στάσεις». 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Ο καθηγητής τόνισε ότι «έγιναν τραγικά λάθη κατά την περίοδο της καραντίνας. Ψέκαζαν ανθρώπους οι δη-
μοτικές υδροφόρες, ψέκαζαν τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ». 

Ξεκαθάρισε τέλος ότι «φρούτα, λαχανικά να τα σαπουνίζουμε, απαγορεύεται δια ροπάλου. Νερό και ξύδι και 
κατόπιν ξέπλυμα». 

Νέα εφαρμογή για την προβολή- προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων  

Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
greekfarms.gov.gr, το νέο μέσο προβολής και προώθησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Σύμφωνα με 
αυτή, ο παραγωγός, ο έμπορος, ο μεταποιητής θα μπορεί να εισέρχεται στην πλατφόρμα, να δημιουργεί το 
προφίλ του και μέσω της ιστοσελίδας να προβάλλει τα προϊόντα, που έχει προς πώληση σε ένα καταναλωτικό 
κοινό χωρίς σύνορα.  Σύμφωνα, δε, με πληροφορίες η πλατφόρμα μέσα στις επόμενες μέρες θα είναι διαθέ-
σιμη και η αγγλική έκδοση, κάτι που θα βοηθήσει τους Έλληνες παραγωγούς να οργανώσουν την προβολή 
των προϊόντων τους σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα στο σύνολο 
της ελληνικής παραγωγής και ιδιαίτερα των νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων, να διατίθενται άμεσα στην 
αγορά, ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια σε ποιοτικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Επίσης μέσω της εφαρ-
μογής, οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τόσο την κατηγορία, αλλά και το 
είδος του προϊόντος, που ψάχνουν, σε πραγματικό χρόνο, ενώ μπορούν να εντοπίζουν τη διαθέσιμη παρα-
γωγή και με βάση γεωγραφικά κριτήρια, για την καλύτερη οργάνωση των αγορών τους και της μεταφοράς.  

ΟΑΕΔ: Λήξη της αυτόματης ανανέωσης δελτίων ανεργίας 

Έληξε από την Κυριακή 10 Μαΐου η αυτόματη ανανέωση των δελτίων ανεργίας στην οποία είχε προχωρήσει 
η Διοίκηση του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορω-
νοϊού. Υπενθυμίζεται πως όλα τα δελτία ανεργίας που έληγαν από τις 18 Μαρτίου έως και τις 10 Μαΐου 
2020 έχουν ήδη ανανεωθεί αυτόματα, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανι-
σμού. 

Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι θα ανανεώνουν το δελτίο ανεργίας τους μέσω της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην παρακάτω διεύθυνση: 

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ananeose-deltiou-anergias 

Ο ΟΑΕΔ έχει υλοποιήσει ένα εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμ-
βάνει περισσότερες από 40 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ανέργους, εργαζόμενους, εργοδότες και επιχειρή-
σεις. Η πρόσβαση νέων χρηστών στις περισσότερες από 40 διαθέσιμες e-υπηρεσίες γίνεται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet. 

Η ανανέωση μπορεί επίσης να πραγματοποιείται με αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πο-
λιτών (ΚΕΠ), αλλά συστήνεται η μη προσέλευση στα ΚΕΠ για τον περιορισμό των μετακινήσεων και την απο-
φυγή συγχρωτισμού. 

Ενισχύεται το πρόγραμμα επιταγών επανένταξης στην αγορά εργασίας. 9.000 θέσεις επι-
δότησης της εργασίας σε περισσότερες επιχειρήσεις, με περισσότερες αποδοχές, μεγα-

λύτερη επιχορήγηση και απλουστευμένες διαδικασίες 

Σημαντικές βελτιώσεις και ενισχύσεις του προγράμματος «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» α-
ποφάσισε σήμερα το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και αναβάθμισης των ενεργητι-
κών πολιτικών απασχόλησης του Οργανισμού, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης μέσω της μετα-
τροπής της επιδότησης της ανεργίας σε επιδότηση της εργασίας.  

http://www.kcci.gr/
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Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν επιδοτούμε-
νους ανέργους με «επιταγές επανένταξης» σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι 
τακτικής επιδότησης (5 μηνών και άνω) στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησής τους, 
καθώς και στους επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, που αποφασίζουν να μετατρέψουν το επίδομα 
ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». 

Στοχεύοντας στη βελτίωση της λειτουργίας, των κινήτρων και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος 
που έχει καλύψει μόνο 880 από τις 10.000 θέσεις από το 2017, η τροποποίηση του προγράμματος περιλαμ-
βάνει τις εξής αλλαγές:  

• Αφαιρείται ο περιορισμός συμμετοχής σε εργοδότες που απασχολούν έως 10 άτομα, διευρύνοντας 
τη συμμετοχή σε όλους τους εργοδότες, ανεξάρτητα από το μέγεθος του προσωπικού τους. 

• Αφαιρείται ο περιορισμός συμμετοχής σε επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους στους οποίους υ-
πολείπονται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότησης, διευρύνοντας τη συμμετοχή σε όλους τους επιδοτού-
μενους μακροχρόνια ανέργους.  

• Αυξάνεται στο 80% του μισθολογικού και μη κόστους η ανώτατη μηνιαία επιδότηση των επιχειρή-
σεων, έως τα 830 ευρώ. Δηλαδή, η ανώτατη επιδότηση για την πρόσληψη ενός επιδοτούμενου α-
νέργου υπερδιπλασιάζεται από 400 στα 830 ευρώ (108%). 

• Καθορίζονται στα 830 ευρώ το μήνα οι ελάχιστες ακαθάριστες αποδοχές των ανέργων που προσ-
λαμβάνονται. 

• Απλουστεύεται και γίνεται ταχύτερη η διαδικασία αίτησης και πρόσληψης ανέργων για τις επιχει-
ρήσεις. 

• Μετατρέπεται σε ηλεκτρονική η διαδικασία αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών για την εί-
σπραξη της επιχορήγησης από τις επιχειρήσεις. 

• Καταργείται η 3μηνη δέσμευση για διατήρηση προσωπικού μετά το τέλος της 12μηνης επιχορήγη-
σης. 

Παράταση προθεσμιών ειδικού Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών έως 
30/06/2020 

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι συμπεριλήφθηκε στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατά-
ξεις»  ΦΕΚ 75Α/30-03-2020 στο άρθρο 9, η παράταση προθεσμιών ειδικού Μητρώου Ν. 4583/2018, έως 
30/06/2020. 

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών και για την προσκόμιση 
των βεβαιώσεων ετήσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, ήταν η 31/03/2020. Η προοπτική μη παράτασής της, 
θα έφερνε στη δυσάρεστη θέση να χάσουν την άδειά τους  και να βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας, πολλοί 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. 

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου, διαγνώζοντας έγκαιρα το πρόβλημα που θα δημιουργούνταν, απέστειλε επι-
στολή με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1033/12-03-2020 στον  Υφυπουργό Οικονομικών κ. Ζαββό, ζητώντας την παρά-
ταση της ισχύς της τρέχουσας άδειας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν την 31/03/2020 έως 
την 30/06/2020, καθώς και τη δυνατότητα πραγματοποίησης εξ΄ αποστάσεως ηλεκτρονικής διενέργειας εξε-
τάσεων πιστοποίησης της ΤτΕ. 

Κατόπιν της δημοσίευσης της ανωτέρω ΠΝΠ, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που πληρούν τις προϋποθέ-
σεις του Ν. 4583/2018 ΦΕΚ 212/Α/18.12.2018, μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους στο Επιμε-
λητήριο Καβάλας, έως 30/06/2020. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Σας παραθέτουμε αυτούσια το άρθρ. 9 της ΠΝΠ ΦΕΚ 75Α/30-03-2020 

«Οι προθεσμίες για την υποβολή δικαιολογητικών προς διατήρηση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του άρθρου 
19 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών δια-
μεσολαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, παρατείνο-
νται για το έτος 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020. Κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 23 του ν. 4583/2018, ειδικά για τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών βεβαιώσεων παρακο-
λούθησης εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, η ετήσια επαγγελματική εκπαίδευση του άρθρου 20 
του ιδίου νόμου μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου του 
παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι προθεσμίες του παρόντος μπορεί να παρατείνονται, 
εφόσον παραμένουν σε ισχύ κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.» 

Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2020 

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην εξόφληση των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2020. 

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

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

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

Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής: 

Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους  

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

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

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

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

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

 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://services.businessportal.gr/
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Υποχρέωση Υποβολής Αποδεικτικού Φορολογικής Δήλωσης στο Γ.Ε.Μ.Η. από τις Μη Κε-
φαλαιουχικές 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 

Μέτρα στήριξης του κλάδου των μεταφορών ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

Δέσμη μέτρων που θα βοηθήσουν τις εταιρείες των αεροπορικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και οδικών 
μεταφορών να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της επιδημίας του κορωνοϊού, ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.  «Τα μέτρα αυτά θα μειώσουν τον κανονιστικό φόρτο και το κόστος για τις μεταφορικές εταιρείες, 
ενώ μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες προτάσεις τις προσεχείς εβδομάδες», σύμφωνα με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής. 

Υπηρεσία e-translation της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Ξεκίνησε ήδη η υπηρεσία e-translation της European Commission για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σας 
επιτρέπει να μεταφράσετε οποιοδήποτε κείμενο με εύκολο, δωρεάν και ασφαλή τρόπο σε 27 γλώσσες. Μη 
χάνετε χρόνο, ξεκινήστε με εγγραφή εδώ  https://europa.eu/!jW87Kr . 

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος δημοσί-
ευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστη-
ριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο σχέδιο που 
αποτελείται από έξι πυλώνες καθορίζονται τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβει η Επιτροπή τους επόμενους 
12 μήνες. Οι έξι πυλώνες του σχεδίου δράσης είναι η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, ένα 
ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ, ένας μηχανισμός συντονισμού και στήριξης για τις μονάδες χρηματοοικο-
νομικών πληροφοριών των κρατών μελών, η επιβολή σε ενωσιακό επίπεδο των διατάξεων του ποινικού δι-
καίου και ανταλλαγή πληροφοριών και η στόχευση σε παγκόσμιο ρόλο της ΕΕ. 

Ευκαιρίες για ελληνικές εξαγωγές- Ελλείψεις υλικών κατασκευών στο Ηνωμένο Βασίλειο 
λόγω πανδημίας 

Το περιοδικό Construction News πραγματοποίησε έρευνα, μεταξύ 20 εκ των μεγαλύτερων εργολαβικών εται-
ρειών του Ηνωμένου Βασιλείου και κατέληξε σε μια λίστα υλικών, προϊόντων ή και υπηρεσιών των οποίων 
οι ελλείψεις έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αλυσίδα εφοδιασμού της χώρας. Η βραχυπρόθεσμη ζήτηση 
καλύπτεται από τα υπάρχοντα αποθέματα, αλλά οι μακροπρόθεσμες προοπτικές είναι αβέβαιες. Το κείμενο 
της έρευνας μπορείτε να το βρείτε στον σύνδεσμο https://www.constructionnews.co.uk/agenda/11-
materials-and-products-in-most-short-supply-20-04-2020/ 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://services.businessportal.gr/
https://europa.eu/!jW87Kr
https://www.constructionnews.co.uk/agenda/11-materials-and-products-in-most-short-supply-20-04-2020/
https://www.constructionnews.co.uk/agenda/11-materials-and-products-in-most-short-supply-20-04-2020/
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Ερωτήσεις και απαντήσεις για το θέμα Covid-19 και την ασφάλεια 
των τροφίμων   

Ο ΕΦΕΤ μας ενημερώνει για το κείμενο που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ερωτήσεις και απαντήσεις 
για το θέμα Covid-19 και την ασφάλεια των τροφίμων. Δείτε το σχετικό κείμενο στον σύνδεσμο 
http://www.efet.gr/index.php/el/enimerosi/deltia-typou/news-other-cat/item/4921-evropaiki-epitropi-
erotiseis-kai-apantiseis-gia-to-thema-tou-covid-19-kai-tin-asfaleia-ton-trofimon 

Πακέτο ανάκαμψης: Η πορεία, οι ευνοημένες χώρες και τα επόμενα βήματα 
Η Κομισιόν έλαβε υπόψιν της τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «και άκουσε τη 
φωνή των πολιτών στο σχεδιασμό της πρότασής της για το μέσο ανάκαμψης της ΕΕ», υποστήριξε ο Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ντ.Σασσόλι, μιλώντας στον Τύπο στις Βρυξέλλες, μετά την παρουσίαση του 
«Next Generation EU» από την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και τον Γιοχάνες Χαν.   Πρόσθεσε δε, ότι η πρόταση 
θα εξεταστεί σε βάθος στην ομάδα επαφής του Κοινοβουλίου, τονίζοντας όμως ότι από αυτήν την πρόταση 
δεν μπορεί να υπάρξει υπαναχώρηση.   Βασική προϋπόθεση είναι οι πόροι που θα διατεθούν στηρίξουν ου-
σιαστικά την ανάκαμψη, ήταν η γερμανική αντίδραση ενώ Ιταλία και Ελλάδα εμφανίστηκαν ικανοποιημένες 
από την πρόταση της Κομισιόν.   Η περίπτωση της Ελλάδας   

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει για την προσεχή τετραετία (2021-2024) επιχορηγήσεις, που 
εκτιμώνται σε 3% του ΑΕΠ ετησίως. Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν η Ελλάδα έχει να λαμβάνει συνο-
λικά σχεδόν 32 δισ. ευρώ (31,9).   

Εξ αυτών, τα 22,5 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις, δηλαδή χρήματα που δεν χρήζουν απο-
πληρωμής. Τα υπόλοιπα 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ συνίστανται σε χαμηλότοκα δάνεια.   Όπως και στα ΕΣΠΑ, 
για να πάρουν τα κράτη-μέλη τα λεφτά, θα πρέπει να τα στρέψουν σε επιλέξιμες δαπάνες που στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση θα είναι: - τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης, με βάση τις επενδυτικές και μεταρρυθμιστικές 
προτεραιότητες των κρατών - μελών της ΕΕ - στήριξη των υγιών επιχειρήσεων από κεφαλαιακή ενίσχυση, 
κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και ενίσχυση της αυτονομίας της ευρωπαϊκής οικονομίας. - δράσεις 
πρόληψης και προετοιμασίας της Ε.Ε. απέναντι στο ενδεχόμενο μελλοντικών υγειονομικών κρίσεων.   

Προϋποθέσεις   

Για την εφαρμογή του σχεδίου, εφόσον και όταν λάβει την έγκριση από τη Σύνοδο Κορυφής, τα κράτη – μέλη 
της ΕΕ καλούνται να υποβάλλουν ένα δικό τους σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας τους στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Το σχέδιο αυτό δε, δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ γε-
γονός που σημαίνει ότι η Κομισιόν θα υποστηρίξει επενδύσεις μόνο εάν είναι συμβατές με:   

- Την ενίσχυση των πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος. 

- Την ψηφιακή μετάβαση των οικονομιών των 27 κρατών – μελών και 

- Την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ, συνολικά.   

Ωστόσο, προς το παρόν πρόκειται για πρόταση και όχι ειλημμένη απόφαση καθώς οι συζητήσεις αναμένεται 
να είναι σκληρές και δεν θα ξεκινήσουν πριν τον Ιούλιο.   Παράλληλα, οι εκταμιεύσεις δεν θα ξεκινήσουν πριν 
το β εξάμηνο ή το 2021 το πιθανότερο ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν τα δάνεια είναι υποχρεωτικά τα δάνεια 9,4 
δισ ευρώ ώστε η Ελλάδα αναλογικά να μπορεί να λάβει επιχορήγηση ύψους 22,5 δισ.   

Σύμφωνα με το σχέδιο της Κομισιόν αναμένεται να δανειστεί για 30 χρόνια και το δάνειο θα αποπληρωθεί 
από το 2028 έως το 2058 χωρίς να είναι ακόμα σαφές ακόμα πότε θα αρχίσει η αποπληρωμή ή τα ποσά αυτής 

http://www.kcci.gr/
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για τα κράτη - μέλη της ΕΕ.   Τα χρήματα που θα λάβει η Ελλάδα, ίσως ξεπεράσουν και τα 32 δισ, αφού στο 
σχέδιο που παρουσιάστηκε, προτείνεται η χορήγηση 43,5 δισ. ευρώ στη χώρα, αλλά η συνεισφορά της Ελλά-
δας υπολογίζεται στα 10,1 δισ. ευρώ.   

Τα ποσά που αναλογούν σε κάθε χώρα   

Η Ιταλία βρίσκεται στην πρώτη θέση των πληττόμενων χωρών από τον κορωνοϊό και αναμένεται να λάβει με 
τις μη επιστρεπτέες εισφορές 81,8 δισ. ευρώ.   Ακολουθεί η Ισπανία με 77,3 δισ. ευρώ, η Γαλλία με 38,8 δισ. 
ευρώ, η Πολωνία με 37,7 δισ., η Γερμανία με 28,8 δισ. ευρώ και η Ελλάδα με 22,5 δισ. ευρώ - για την Ελλάδα 
αντιστοιχούν περίπου άλλα 10 δισ. ευρώ από το τμήμα των 200 δισ. ευρώ του συνολικού πακέτου που θα 
δοθεί με τη μορφή δανείων ανεβάζοντας το συνολικό πακέτο στα σχεδόν 32 δισ. ευρώ.   Τα εν λόγω ποσά 
αφορούν μόνο στις άμεσες επιχορηγήσεις.   Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για πρόταση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και όχι για μια απόφαση.   

Τα κράτη – μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν ομόφωνα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου ή ακόμα και 
του Ιουλίου, όταν η Γερμανία θα έχει αναλάβει την εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ενώ αναμένεται 
καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ψήφος του οποίου είναι απαραίτητη.   

Για ένα άνευ προηγουμένου σχέδιο τόνωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας κάνει λόγο το Bloomberg. Υποστη-
ρίζει ότι η πρόταση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισ. ευρώ θα σπάσει, αν περάσει, πολλά 
ταμπού ανοίγοντας ίσως το δρόμο για μια ριζική μεταμόρφωση της ΕΕ. 

Στο άρθρο γνώμης το πρακτορείο αναφέρει ότι το σχέδιο που παρουσίασε χθες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
στο Ευρωκοινοβούλιο για την αντιμετώπιση της χειρότερης ύφεσης που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό μπλοκ 
μπορεί να περάσει στα βιβλία της Ιστορίας, αφού αν η τελική συμφωνία είναι κοντά στην πρόταση της Κομι-
σιόν θα ανοίξει ίσως το δρόμο για ιστορικές αλλαγές. 

Το ταμείο που προτείνει η Κομισιόν και το οποίο έτυχε ήδη θετικής ανταπόκρισης από τις πολιτικές ομάδες 
στην Ευρωβουλή «σπάει μια σειρά από ταμπού της ΕΕ. Πρώτον, αυξάνει σημαντικά το ποσό που μπορεί να 
δανειστεί η Επιτροπή στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Δεν πρόκειται, βέβαια, για “ευρω-ομόλογα” με την 
κλασική έννοια του όρου, λέξης, δεδομένου ότι τα μεμονωμένα κράτη μέλη θα πρέπει ακόμη να καταβάλουν 
τις ατομικές συνεισφορές τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ, υπολογιζόμενες από το σχετικό μέγεθος του ΑΕΠ. 
Το όχημα αναμένεται επίσης να χρησιμοποιηθεί “εφάπαξ” για την πανδημία. Ωστόσο, θα είναι ένα πολύ 
χρήσιμο σχέδιο εάν η ζώνη του ευρώ επιλέξει ποτέ να κάνει βήματα προς μια πολύ αναγκαία δημοσιονομική 
ένωση. 
 
Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι ότι τα δύο τρίτα των χρημάτων θα δοθούν ως επιχορηγήσεις. Αυτό είναι το 
πιο αμφιλεγόμενο μέρος του σχεδίου και μπορεί να το “νερώσουν” στις προσεχείς διαπραγματεύσεις μεταξύ 
των κρατών μελών. Θα υπάρξουν επίσης όροι, καθώς οι κυβερνήσεις θα πρέπει να παρουσιάσουν προγράμ-
ματα μεταρρυθμίσεων για να λάβουν τη στήριξη. Οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις 
προτεραιότητες σε επίπεδο ΕΕ, όπως οι τεχνολογικές επενδύσεις και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
Ωστόσο, η γενναιόδωρη παροχή επιχορηγήσεων συνιστά μια ριζοσπαστική αλλαγή σε σχέση με τη βοήθεια 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το ταμείο διάσωσης της ευρωζώνης, το οποίο προσφέρει 
μόνο δάνεια. 

Το τελευταίο ταμπού που πιθανόν να σπάσει είναι η φορολογία σε επίπεδο ΕΕ. Η Kομισιόν προσβλέπει στη 
δημιουργία νέων ροών εσόδων, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποπληρωμή των επενδυτών, 
συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών φόρων και επιβολής εισφορών σε πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό εί-
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ναι το πιο ασαφές μέρος του σχεδίου, αλλά πιθανώς ένα από τα πιο σημαντικά, αφού μπορεί να δημιουργή-
σει το σπόρο για ένα Υπουργείο Οικονομικών της ΕΕ, το οποίο θα μπορούσε να εκταμιεύει τα χρήματά του 
όπου κρίνει σκόπιμο», αναλύει το άρθρο. 

Μαργαρίτης Σχοινάς: Ένα επιπρόσθετο ΕΣΠΑ για την Ελλάδα 

Για μια μεγάλη ημέρα για την Ευρώπη, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης 
Σχοινάς αποτιμώντας την πρόταση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 750 δισ. ευρώ.  Αναφερό-
μενος ειδικότερα στα κέρδη της Ελλάδας, σημείωσε ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα επι-
πρόσθετο ΕΣΠΑ για τη χώρα μας.  

Σε συνέντευξή του στον «Σκάι», ο κ. Σχοινάς είπε πως πρόκειται για μια στιγμή όπου η Ευρώπη ξεπερνά λίγο 
τους περιορισμούς τους και δείχνει ότι σε στιγμές κρίσης είναι ικανή να κινητοποιήσει πρωτοφανή μέσα που 
δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν στη διάθεσή μας. 

«Θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση η οποία δεν θα είναι εύκολη και η οποία θα ξεκινήσει στη Σύνοδο Κορυφής 
του Ιουνίου» δήλωσε σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης 
Σχοινάς,   «Χρειαζόμαστε τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών-μελών (για να περάσει η πρόταση), γιατί το 
κέντρο βάρους του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου η ΕΕ θα δανειστεί ως Ένωση, 
έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τις χώρες-μέλη με τις μεγαλύτερες ανάγκες» τόνισε μεταξύ άλλων.   

Τα επόμενα βήματα 

Οι αποφάσεις ενδέχεται να ληφθούν στις 11η Ιουνίου στο Eurogroup και στις 18η Ιουνίου στη Σύνοδο Κορυ-
φής, αν και εικάζεται ότι δεν θα υπάρξει τόσο σύντομα συμφωνία. 

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 10 εκατ. EUR για τη 
στήριξη εταιρειών στον τομέα της ανθοκομίας οι οποίες πλήττονται από την έξαρση του 

κορωνοϊού 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 10 εκατ. EUR για τη 
στήριξη του ανθοκομικού τομέα πρωτογενούς παραγωγής στο πλαίσιο της έξαρσης του κορωνοϊού. Το καθε-
στώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020 και τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020. 

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα ε-
ξής: «Το ελληνικό αυτό καθεστώς ύψους 10 εκατ. EUR θα στηρίξει τους γεωργούς που δραστηριοποιούνται 
στην ανθοκομική πρωτογενή παραγωγή και οι οποίοι αντιμετωπίζουν επί του παρόντος δυσκολίες λόγω της 
έξαρσης του κορωνοϊού. Θα βοηθήσει αυτούς τους γεωργούς να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες ρευστότητας 
και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων περιόδων. Εξακολουθούμε 
να συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή εθνικών μέτρων στήριξης με συ-
ντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.» 

Το ελληνικό μέτρο στήριξης 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή, βάσει του προσωρινού πλαισίου, καθεστώς ύψους 10 εκατ. EUR για 
τη στήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων ανθοκομίας και οι ο-
ποίες επλήγησαν από την έξαρση του κορωνοϊού. Η στήριξη θα είναι προσβάσιμη σε εταιρείες όλων των 

μεγεθών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα στην Ελλάδα. 

http://www.kcci.gr/
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Η δημόσια στήριξη, η οποία θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι 
οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν ταμειακά προβλήματα λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού θα έχουν επαρκή 

ρευστότητα για να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου και μετά 
από αυτήν. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσω-
ρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η στήριξη δεν θα υπερβαίνει τις 100.000 EUR ανά εταιρεία. Ενισχύσεις βάσει 
του καθεστώτος μπορούν να χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό 
για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 
3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. 

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Ενημερώσεις για ξένες αγορές 

ΙΣΠΑΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:  

 Έγγραφο με θέμα: Στροφή του ισπανικού τουρισμού προς την ύπαιθρο λόγω πανδημίας.  

 Έγγραφο με θέμα: Αύξηση των ποσοστών ιδιοκτησίας ακινήτων από αλλοδαπούς στην Ισπανία.  

 Έγγραφο με θέμα: Τα πρώτα στοιχεία του πακέτου οικονομικής βοήθειας της ισπανικής Κυβέρνησης  

 Έγγραφο με θέμα: Μέτρα στήριξης εισερχόμενου γερμανικού τουρισμού τους από τις Βαλεαρίδες και 
Κανάριες Νήσους. Σχέδιο αποτροπής επίσκεψης Γερμανών τουριστών σε ελληνικά και άλλα νησιά.  

 Έγγραφο με θέμα: Μείωση του μεριδίου αγοράς ιδιωτικών ετικετών ελαιόλαδου στην Ισπανία εξαι-
τίας των χαμηλών τιμών.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/es 73 ή την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου 
www.kcci.gr 

ΚΑΝΑΔΑΣ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οτάβα, απέστειλε ενη-
μερωτικό έγγραφο με θέμα: Διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο: Αναζήτηση εμπορικού εταίρου στον Καναδά (11 
Ιουνίου 2020). Σύμφωνα με πληροφόρηση από την στην Οτάβα Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
καθώς και από τη διοργανώτρια εταιρεία «Development Solutions» που εδρεύει στη Γαλλία, πρόκειται να 
διεξαχθεί διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) σχετικά με την Συμφωνία CETA, με τίτλο «How to find a business 
partner in Canada». Στόχος είναι η ενημέρωση των ευρωπαϊκών εταιρειών. Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο 
λεγόμενο «CETA Programme» (https://www.clustercollaboration.eu/news/market-access-support-eu-
business-canada-underceta ), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σχεδιαστεί για 
την υποστήριξη της πρόσβασης των ευρωπαϊκών εταιρειών στον Καναδά, μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων, 
εκπόνησης τομεακών οδηγών επιχειρείν και διοργάνωσης λοιπών δράσεων. Το εν θέματι Σεμινάριο θα λάβει 
χώρα στις 11 Ιουνίου 2020 στις 10:00 EST/16:00 CET. Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγραφή στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: https://register.gotowebinar.com/register/4503008496990365709 . Επισυνάπτονται σχετικά  
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έντυπα. « Θέση σε ισχύ νέων κανόνων ασφαλείας τροφίμων (SFCR) στον Καναδά», τον μήνα Ιανουάριο 2019. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, 
fax: 6132385676, ή την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.kcci.gr  

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε:  

 Ενημερωτικό δελτίο Νο. 44, Μάϊος 2020, με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού 
ενδιαφέροντος.  

 Έκτακτο Ενημερωτικό Δελτίο Νο 19, με θέμα: Νέες αποφάσεις για τα ισχύοντα σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης - Ανακοίνωση Π/Θ Βόρειας Μακεδονίας για άνοιγμα των συνόρων στα μέσα Ιουνίου  

 Έκτακτο Ενημερωτικό Δελτίο Νο 20, με θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την είσοδο επενδυτών και ε-
πιχειρηματιών στη Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο Υπουργείου Εξωτερικών της 
χώρας.  

 Έκτακτο Ενημερωτικό Δελτίο Νο21 με θέμα: Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την είσοδο επενδυτών και 
επιχειρηματιών στη Βόρεια Μακεδονία.  

 Έκτακτο Ενημερωτικό Δελτίο Νο22 με θέμα: Άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας και άλλων περιο-
ριστικών μέτρων.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr , e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του Επι-
μελητηρίου www.kcci.gr.  

ΗΠΑ - ΣΙΚΑΓΟ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Σικάγο, μας δια-
βίβασε την παρουσίαση που πραγματοποίησαν τα στελέχη της εταιρείας Nexdigm, στο webinar που πραγμα-
τοποίησε το Επιμελητήριο του Ιλινόι την Παρασκευή 15 Μαΐου με πάνελ από στελέχη της εταιρείας συμβού-
λων επιχειρήσεων Nexdigm και συγκεκριμένα τους Marc Lessem, Senior Executive Director, Satish Sawant, 
Director, Supply Chain, και Steven Younts, Senior Global Business Adviser. To webinar, το οποίο παρακολού-
θησε ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ Σικάγο Δημήτρης Πετρόπουλος, είχε τον χαρακτήρα σεμιναρίου διοί-
κησης επιχειρήσεων, όπου από πλευράς ομιλητών, εκτέθηκαν οι κίνδυνοι στην διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας της επιχείρησης και τα εργαλεία που έχουν οι μάνατζερ για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. 
Για διευκρινίσεις είναι στην διάθεση σας και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο γραφείου +1 312 335 3915 εσωτ. 817 
(ώρες Ελλάδας 7 το απόγευμα έως 1 το πρωί) ή στο κινητό +1 773 580 6730 (ώρες Ελλάδας 7 το απόγευμα 
έως 7 το πρωί). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 
του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σικάγο (http://www.agora.mfa.gr ), τηλ: (312) 867-0464, φαξ: (312) 867-
3824, e-mail: ecocom-chicago@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.kcci.gr 

Ζητήσεις και Προσφορές Συνεργασίας 

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

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

Ζητήσεις 

1) Βέλγικη εταιρεία με έδρα στις Βρυξέλλες ενδιαφέρεται για την αγορά οργανικών φιστικιών από την 
Ελλάδα. 

2) Τούρκικη εταιρεία που ασχολείται με την παραγωγή μασκών και εξοπλισμού υγείας ζητάει συνεργα-
σία με ελληνικές επιχειρήσεις αντίστοιχου ενδιαφέροντος 

Προσφορές 

1) Εταιρείες από την Τουρκία προσφέρουν ιατρικά προϊόντα μέσω της σελίδας 
www.turkishhealthcare.org 

2) Εταιρεία από την Βουλγαρία η οποία κατασκευάζει εκλεκτά εσώρουχα προσφέρει τα προϊόντα της 
για διανομή στην Ελλάδα, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ρωσία. 

Εκθέσεις 

Εκθέσεις συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ 
 

Εκθέσεις Τουρισμού 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

IFTM TOP RESA, Παρίσι, Γαλλία Οκτώβριος 2020 

Tour Natur, Ντίσελντορφ, Γερμανία 04-06 Σεπτεμβρίου 2020 

World Travel Show, Βαρσοβία, Πολωνία Οκτώβριος 2020 

WTM, Λονδίνο, Αγγλία 02-04 Νοεμβρίου 2020 

Philoxenia, Θεσσαλονίκη 13-15 Νοεμβρίου 2020 

 
 

Γενικές Εκθέσεις 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

Birdfair, Λέστερ, Αγγλία 21-23 Αυγούστου 2020 

ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη 05-13 Σεπτεμβρίου 2020 

Πανέβρια Αγροτική Έκθεση, Φέρρες  

Kavala Expo, Καβάλα  

Πανελλήνια Γενική Έκθεση Ξάνθης, Ξάνθη  

Alexpo, Αλεξ/πολη 2021 

Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση ΑΜΘ, Κομοτηνή  

Αnuga, Κολωνία, Γερμανία 09-13 Οκτωβρίου 2021 

 
 

Εκθέσεις Τροφίμων 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

Sial, Παρίσι, Γαλλία 18-22 Οκτωβρίου 2020 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
http://www.turkishhealthcare.org/
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Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

 DEFEA, έκθεση αμυντικής βιομηχανίας, Metropolitan Expo, Αθήνα| 22-24 Ιουνίου 2020 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 
• 85η Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, γενική έκθεση με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία | 05-13 Σεπτεμβρίου 2020 
• 6th SEREXPO 2020, Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Πολιτισμός, Τουρισμός, Τεχνολογία, Γεωργία, Κτη-

νοτροφία, Σέρρες | 23-27 Σεπτεμβρίου 2020 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 
• Syskevasia 2020, 17η Διεθνής έκθεση Συσκευασιών, μηχανημάτων, εκτυπώσεων και Logistics, Metropolitan 

Expo, Αθήνα | 02-05 Οκτωβρίου 2020 
• Plastica 2020, 11η Διεθνής έκθεση Πλαστικών, μηχανημάτων, καλουπιών και ανακύκλωσης, Athens 

Metropolitan Expo, Αθήνα | 02-05 Οκτωβρίου 2020 
• CHEM 2020, 11η Έκθεση Χημικών, εξοπλισμού & ποιοτικού ελέγχου ταυτόχρονα με την Health Lab 2020, 2η 

έκθεση εργαστηριακού εξοπλισμού & τεχνολογίας υγείας & βιοεπιστημών, Athens Metropolitan Expo, Α-
θήνα | 02-05 Οκτωβρίου 2020 

• Ελληνικό αλουμίνιο, κλαδική έκθεση για το αλουμίνιο, Athens Metropolitan Expo, Αθήνα | 16-18 Οκτω-
βρίου 2020  

• TTGW, Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού τουρισμού) Γαστρονομίας και Οίνου, Στά-
διο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα | 23-25 Οκτωβρίου 2020 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

• Yachting Festival, Μαρίνα Αλίμου, Αθήνα | 05-08 Νοεμβρίου 2020 
• Meat & Grill days, έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις πρώτες ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα, 

Metropolitan Expo, Αθήνα |07-09 Νοεμβρίου 2020 
• Dairy Expo, Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα,  Metropolitan Expo, Αθήνα |07-09 Νοεμβρίου 2020 
• Frozen Food, Τρόφιμα, ψύξη, logistics, Metropolitan Expo, Αθήνα |07-09 Νοεμβρίου 2020 
• Metal Machinery, Μηχανήματα & τεχνολογίες επεξεργασίας μετάλλου, βιομηχανικός εξοπλισμός, βιομη-

χανική εργολαβία, Αθήνα | 13-15 Νοεμβρίου 2020 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 

 Freskon, Έκθεση Φρούτων και λαχανικών, Διεθνές εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης|15-17 Α-
πριλίου 2020 

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

 Διεθνής Έκθεση Κρασιού, Τιφλίδα – Γεωργία|5-7 Ιουνίου 2020  

 5η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών «SITIC AFRICA 2020», Τύνιδα – Τυνη-
σία|09– 11 Ιουνίου 2020 

 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 Διεθνής έκθεση Τροφίμων και τεχνολογίας International Food and Technology Expo «INFTEXPO», Εκθεσια-
κός χώρος Amman International Show Halls – Αμμάν, Ιορδανίας|01 – 04 Ιουλίου 2020 

 Innoprom, Διεθνής έκθεση βιομηχανικού εξοπλισμού, Αικατερίνενμπουργκ | 07-10 Ιουλίου 2020 

 1η Διεθνής Οικονομική Έκθεση «IJEX», Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Mecca-Mall Αμμάν – Ιορδανία|15 – 17 
Ιουλίου 2020 
 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

 Διεθνές Φόρουμ «Life Sciences Baltics 2020», Βίλνιους – Λιθουανία|30 Σεπτεμβρίου – 01 Οκτωβρίου 2020 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 

 “BioJapan” Expo, Έκθεση Βιολογικών προϊόντων | 13-16 Οκτωβρίου 2020 

 Διεθνής έκθεση Γεωργίας και Βιομηχανίας Τροφίμων Kazakhstan International Exhibition of Agriculture 
and Food Industry «KazAgro 2020», Νούρ – Σούλταν – Καζακστάν| 21 – 23 Οκτωβρίου 2020 

 Διεθνής έκθεση Εκτροφείων Πουλερικών Kazakhstan International Exhibition of Cattle-Breeding and 
Poultry Yards «KazFarm 2020», Νούρ – Σούλταν – Καζακστάν| 21 – 23 Οκτωβρίου 2020 

 iEna-Διεθνλής Έκθεση για Ιδεές, Εφευρέσεις και Νέα Προϊόντα, Νυρεμβέργη |29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 
2020 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

 Διεθνής Έκθεσης Γεωργίας, Φαγητού, Ποτών & Τεχνολογίας, Τιφλίδα – Γεωργία|20–22 Νοεμβρίου 2020 
 

ΜΑΪΟΣ 2021 

 Fruit Logistica 2021, Έκθεση φρούτων, Βερολίνο, Γερμανία|03-05 Μαΐου 2021 

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)  

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
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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  
40. Ιστοσελίδα για ενημερώσεις φορολογικών και οικονομικών θεμάτων www.taxheaven.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.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
http://www.kcci.gr/

