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Πρόσκληση για συμμετοχή στην 28η  ΔΙΕΘΝΗ  ΕΚΘΕΣΗ «KAVALAEXPO 2021»,  
08-11 Οκτωβρίου 2021 

 

Αγαπητοί Εκθέτες, 

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι προτίθε-
ται να διοργανώσει και φέτος για 28η χρονιά την  έκθεση KAVALAEXPO, η οποία αποτελεί θεσμό για 
την περιοχή μας. Θα πραγματοποιηθεί από τις 08-11 Οκτωβρίου 2021 στο Εκθεσιακό Συνεδριακό 
Κέντρο του Επιμελητηρίου Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης», στην Νέα Καρβάλη Καβάλας.  

Σκοπός της έκθεσης είναι να στηρίξει τον επιχειρηματία, προκειμένου να προβάλλει,  να προωθήσει 
τα προϊόντα του και ταυτόχρονα να του δώσει την ευκαιρία για νέες επιχειρηματικές συνεργασίες 
και νέες αγορές στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη. 

H συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερη τιμή και καθοριστική, για την επιτυχία της φετινής διοργάνωσης 
καθώς και της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου μας. Παρακαλούμε να μας δηλώστε έγκαιρα, τη 
συμμετοχή σας στην Έκθεση μέχρι 27 Αυγούστου 2021.  

Σας ευχαριστούμε και σας αναμένουμε να σας καλωσορίσουμε στην «KAVALAEXPO 2021».  

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 
222212, κα Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) κα Α. Μάρκου  (εσωτ. 13), κα. Δ. Παρασύρη (εσωτ.11)  και 
ιστοσελίδα www.kcci.gr                  

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

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

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

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

 Πρόσβαση σε νέες αγορές-Ε-
ξωστρέφεια 

 Πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση 

 Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές 

 Μεταφορά τεχνολογίας & 
Διαχείριση καινοτομίας 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες 
παρέχονται δωρεάν. 

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

 

Ενημέρωση για τη λειτουργία των υπηρεσιών 
του Επιμελητηρίου Καβάλας  

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο έκτα-
κτων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19, λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες υγειονομικές 
συνθήκες και  σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/4829/02.11.2020, από 
03/11/2020 η εξυπηρέτηση κοινού στο Επιμελητήριο γίνεται αυ-
στηρά μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν 
ραντεβού. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και, κατόπιν συνεννόησης, να απο-
στείλουν με e-mail τα απαραίτητα έγγραφα για τη διεκπεραίωση 
της υπόθεσης τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία 
των μελών μας. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

e-mail : info@chamberofkavala.gr 

Τηλ. : 2510 222212            

Fax: 2510 835946 

Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση . Ευχα-
ριστούμε για την κατανόησή σας. 

 

*Η απόφαση ισχύει μέχρι την άρση των μέτρων 

 

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

Συλλυπητήρια επιστολή για τον θάνατου του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Κωνσταντίνου Μίχαλου 

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας και 
εγώ προσωπικά, θα θέλαμε να σας 
εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια, 
για τoν αδόκητο θάνατο του αγαπημένου μας 
και επί σειρά ετών, διακεκριμένου Προέδρου 
του Εμπορικού & Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών και της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. 
Υπηρέτησε τον Επιμελητηριακό θεσμό με 
υψηλές αξίες και ιδανικά και συνέβαλε στην 
στήριξη της επιχειρηματικότητας του τόπου 
μας. Η Επιμελητηριακή Κοινότητα θα 
συνεχίσει να υπερασπίζεται τις προτάσεις του 
για την ανάπτυξη της χώρας. 
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου μας, αποφάσισε: 
-Να καταθέσει στεφάνι στην μνήμη του εκλιπόντος. 
-Να διατεθεί ένα ποσόν σε ευαγή ιδρύματα  
-Να εκφράσει την βαθιά της θλίψη, τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του 
Με θλίψη, ευχόμαστε καλό ταξίδι στον Πρόεδρο και Φίλο, Κωνσταντίνο Μίχαλο. 

Το βιογραφικό του Κωνσταντίνου Μίχαλου 

Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος γεννήθηκε το 1960, και σπούδασε Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανε-
πιστήμιο του Essex της Μ. Βρετανίας, ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics & 
Political Science σε θέματα οικονομικών εφαρμογών. 

 Από το Μάρτιο του 2012, ήταν Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, και από το 
2006, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (θέση στην οποία επανε-
ξελέγη το Δεκέμβριο του 2011). 

 Από το 1988 ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της βιομηχανικής – εξαγωγικής εταιρείας 
SWAN Α.Ε. που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής. 

 Από το 1993 ως το 2005 ήταν εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ, στο οποίο, την περίοδο 1998 – 
2002, κατείχε τη θέση του Οικονομικού Επόπτη. 

 Το 2002 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του Αραβοελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και το 2004 Αντιπρό-
εδρός του, ενώ το 2003 εξελέγη Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βορείου Αττικής. 

 Το 2004 – 2005 διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 Το 2005 – 2006 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών. 

 Το 2007 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ. 

 Το 2009 εξελέγη μέλος ΔΣ του ΟΤΕ. 

 Το 2012 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας ASTIR PALACE Α.Ε. και του Δ.Σ. της εταιρείας Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. 

 Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος ήταν έγγαμος με τέσσερα παιδιά και μιλούσε Αγγλικά και Γαλλικά. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Νέος Πρόεδρος της ΚΕΕΕ εξελέγη ομόφωνα ο Γ. Χατζηθεοδοσίου «Όλοι μαζί στη μάχη για 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας» το μήνυμα του 

            

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητη-
ρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.) κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου ε-
ξελέγη ομόφωνα νέος Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, στη 
θέση του εκλιπόντος Κωνσταντίνου Μίχαλου. 
Η εκλογή του νέου προέδρου πραγματοποιή-
θηκε στη συνεδρίαση της Δ.Ε. της ΚΕΕ, με σύ-
μπνοια και ομόνοια και στο πλαίσιο των προ-
βλεπομένων διαδικασιών, καθώς άλλωστε 
δεν υπήρξε άλλη υποψηφιότητα παρά μόνο 
του κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος έλαβε το 
100% των ψήφων.  

Η κενωθείσα στη Δ.Ε. της ΚΕΕ θέση πληρώ-
θηκε από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Τρι-
κάλων, κ. Βασίλη Γιαγιάκο, ο οποίος εξελέγη επίσης ομόφωνα Ε’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΕ.  

Στην πρώτη του δήλωση ο κ. Χατζηθεοδοσίου, μεταξύ άλλων, τονίζει: 

«Στην πιο κρίσιμη ίσως εποχή για το επιχειρείν, εξαιτίας των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας αλλά και 
των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών, αναλαμβάνω τη βαρύτατη ευθύνη της προεδρίας της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων. 

Η ευθύνη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη καθώς διαδέχομαι τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μίχαλο, ο οποίος άφησε 
ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στον επιχειρηματικό στίβο και στον επιμελητηριακό θεσμό. Εργάστηκε σκληρά 
για την πρόοδο και ανάπτυξη των επιχειρήσεων της χώρας και το έργο του ως Πρόεδρος του ΕΒΕΑ αλλά και 
της ΚΕΕΕ θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια. 

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, καλούμαι να συμβάλω από μία νέα θέση στην τόνωση της επιχειρηματικότη-
τας και στην προστασία των επιχειρήσεων που τα τελευταία χρόνια δίνουν σκληρή μάχη επιβίωσης, αρχικά 
απέναντι στην οικονομική κρίση και στην συνέχεια απέναντι στις συνέπειες της πανδημίας. Και σαν να μην 
έφταναν αυτά, ήρθε να προστεθεί και το καταστροφικό πέρασμα της πύρινης λαίλαπας. 

Πιστός στο θεσμικό ρόλο της ΚΕΕΕ, θα συνεχίσω να εργάζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για την ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων της χώρας και την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Από τη νέα μου θέση θα συνεχίσω το 
έργο που ξεκινήσαμε στο Ε.Ε.Α. για τη διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους, ώστε να μπουν οι βάσεις για 
μία καινούρια πορεία που θα έχει ως στόχο την πραγματική στήριξη της επιχειρηματικότητας και κυρίως των 
μικρομεσαίων, αλλά και την ενίσχυση του επιμελητηριακού θεσμού. Καμία επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει 
χωρίς έμπρακτή στήριξη αυτή τη δύσκολη ώρα. 

Καλώ όλους τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να ξεπεράσουμε τον 
σκόπελο και να οδηγήσουμε την επιχειρηματικότητα και την οικονομία σε νέους αναπτυξιακούς δρόμους. 
Μόνο με ενότητα μπορούμε να πετύχουμε και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο προς όλους. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Σε προσωπικό επίπεδο δεσμεύομαι ότι θα διαθέσω όλες μου τις δυνάμεις για την επίτευξη των στόχων μας. 
Πρώτη μου ενέργεια θα είναι η επίσκεψη μου στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές, ώστε να έχουμε ως 
Ένωση μία πλήρη εικόνα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Και αυτό θα γίνει σε συνεργα-
σία με τα τοπικά επιμελητήρια. 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους συναδέλφους μου στην ΚΕΕΕ για την εμπιστοσύνη τους στο 
πρόσωπο μου και την ομόφωνη απόφαση τους να προσφέρω τις υπηρεσίες μου από αυτή τη θέση ευθύνης. 

Τα προβλήματα των επιχειρήσεων δεν μπορούν να περιμένουν. Απαιτείται να επιλυθούν εδώ και τώρα. Ξε-
κινάμε όλοι μαζί την προσπάθεια για μία νέα πορεία. Είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.» 

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

Η Δομή Στήριξης της Επιχειρηματικότη-
τας με τίτλο «Kick-iT» είναι ο νέος επι-
χειρηματικός επιταχυντής του Επιμε-
λητηρίου Καβάλας με στόχο να βοηθή-
σει και να υποστηρίξει επιχειρηματικές 
ομάδες της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας στην ανάπτυξη και υλοποί-
ηση των επιχειρηματικών ιδεών τους 
στον τομέα της πολιτιστικής και δη-
μιουργικής βιομηχανίας. 

Χρονοδιάγραμμα 

Η έναρξη του πρώτου κύκλου συμβου-
λευτικής θα ξεκινήσει το φθινόπωρο 
του 2021. Ως εκ τούτου, η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Δομής «Kick-iT» ανοίγει και θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 έως την 
Τρίτη 31 Αυγούστου 2021, καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο 
πρώτο πρόγραμμα επιτάχυνσης. 

Ωφελούμενοι 

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

Παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης 

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

 γενική και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, 

 καθοδήγηση, 

 δράσεις δικτύωσης, 

 εύρεση καναλιών χρηματοδότησης, 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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 και αξιολόγηση της συνολικής επιταχυνόμενης προόδου. 

Αναμενόμενα οφέλη 

 Η συμβολή στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων. 

 Η καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας και ειδικών γνώσεων των ωφελουμένων. 

 Η ενθάρρυνση της συνεργασίας του συνόλου των φορέων της τετραπλούς έλικας της καινοτομίας. 

 Η ανάπτυξη του τομέα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών. 

Χώρος 

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

Αίτηση 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση στη σχετική κατηγορία του website ΑΙΤΗΣΕΙΣ ή σε αυτό το link: 
https://forms.gle/L5dgwiUTs2i5H4Qm7  

Πληροφορίες 

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

Χρηματοδότηση 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ» 

Μίσθωση οικοπέδων στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας 

Ιστορική μέρα ήταν η Δευτέρα 2 Αυ-
γούστου 2021 για το Βιοτεχνικό 
Πάρκο της Καβάλας, καθώς υπε-
γράφη στην Περιφερειακή Ενότητα 
Καβάλας από τον πρόεδρο και Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο του ΒΙΟΠΑ και 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Επιμελητηρίου, κ. Παύλο Τσου-
μάκη η μίσθωση 7 οικοπέδων με ε-
ταιρεία η οποία δραστηριοποιείται 
στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας με βιορευστά και 
της παραγωγής βιοντίζελ δεύτε-
ρης γενιάς. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://forms.gle/L5dgwiUTs2i5H4Qm7
http://www.kavala-kickit.gr/
mailto:info@kavala-kickit.gr


10 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Κώστας Αντωνιάδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβά-
λας, Μάρκος Δέμπας και το μέλος του ΔΣ του ΒΙΟΠΑ Καβάλας, Κυριάκος Μπάης, ενώ την εταιρία εκπροσώ-
πησε η Μαρία Κοζανίδου. 

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε τη μίσθωση 7 οικοπέδων στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας. 
Μας ικανοποιεί πολύ αυτή η εξέλιξη, γιατί δείχνει ότι ο σχεδιασμός μας φέρνει αποτελέσματα. Θα ήθελα 
να ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία τόσο την εταιρία η οποία θα μισθώσει τα οικόπεδα όσο και το ΔΣ 
του ΒΙΟΠΑ, καθώς και τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ για τη στήριξή του. Πιστεύουμε ότι το ΒΙΟΠΑ θα είναι ένα 
σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τον Νομό της Καβάλας», δήλωσε ο κ. Τσουμάκης. 

«Είναι ιδιαίτερα θετικό το ότι μετά από 12 χρόνια γίνεται νέα συμβολαιογραφική πράξη. Ευχαριστώ όλους 
όσοι συνέβαλλαν σε αυτήν την προσπάθεια η οποία συνεχίζεται, καθώς το ΒΙΟΠΑ Καβάλας δεν έχει μόνον 
παρόν, αλλά και μέλλον και θα υπάρξουν σύντομα και άλλες εκπλήξεις», δήλωσε ο κ. Αντωνιάδης. 

Ο κ. Δέμπας ευχαρίστησε τους επενδυτές «για το ότι μείνατε στην Καβάλα και επενδύσατε εδώ», ενώ ο κ. 
Μπάης σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε τέτοιες εποχές δημιουργούνται νέες θέσεις ερ-
γασίας. 

Σημειώνεται ότι η επένδυση θα ξεκινήσει αμέσως, απασχολώντας τουλάχιστον 10 άτομα και συνάπτοντας 
συνεργασίες με Καβαλιώτικες εταιρίες και ιδιώτες. 

Σεμινάρια 

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

Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 

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

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες 
επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού 
ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επι-
μορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλ-
ληλα προσόντα. 

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Β’ Κατηγορίας: για όσους πληρούν τις  απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών και δω-
ρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας, με πληρωμένο το τέλος ΓΕΜΗ του 2020, και  100€ για τα μη 
μέλη.  

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

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

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

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

Υγιεινή Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων-
Νέες προδιαγραφές 

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

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

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

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

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

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

 
Επιχειρήσεις 
Καβάλα σαράντα ευρώ (40 €)  
Θάσο τριάντα ευρώ (30 €)  
Εργαζόμενοι  
Καβάλα εξήντα ευρώ (60€) 
Θάσο πενήντα ευρώ (50€) 

http://www.kcci.gr/
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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 

5η Τροπ. ΑΜΘ100 "Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στις 22/07/2021, η  τέταρτη (5η) τροποποίηση 
πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (Δράση 3δ.5-6.2) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχεί-
ρηση κυμαίνεται από 2.000€ έως 15.000€ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης στις 19-
03-2020. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό έως 100% με τη σύμφωνη γνώμη 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Ορισμένες εκ των σημαντικότερων αλλαγών είναι: 

 α) Δυνατότητα υποβολής αιτήματος καταβολής δημόσιας χρηματοδότησης με Ε3 έτους 2020 (οριστικά υπο-

βληθέν στο taxis και με κωδικό υποβολής) αντί της υποβολής παραστατικών, εφόσον αποδεικνύεται ανά-

λωση εγκεκριμένης χρηματοδότησης σε συγκεκριμένους κωδικούς, 

β) Απαλοιφή υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού Πρωτοδικείου για τον έλεγχο προβληματικότητας 

γ) Απαλοιφή υποχρέωσης προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας για λήψη δημόσιας χρηματοδότησης 

έως 3.000€. 

δ) Κατά τον έλεγχο του Αιτήματος Καταβολής θα υπάρχει δυνατότητα αποστολής συμπληρωματικών εγγρά-

φων/διευκρινήσεων εντός 10 ημερολογιακών ημερών, κατόπιν λήψης σχετικής επιστολής ενημέρωσης από 

τον ΕΦ 

ε) Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχείρηση κυμαίνεται από το ελάχιστο 2.000€ 

έως το μέγιστο 15.000. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις της τροποποίησης  μπορείτε να επισκεφθείτε την 
σελίδα: 
https://www.efepae.gr/files4users/files/%CE%A0%CE%95%CE%A0%20%CE%91%CE%9C%CE%98/%CE%91%
CE%9C%CE%98_100_CoVid_19_5%CE%B7_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%
AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_A%CE%94%CE%91_%CE%A19%CE%99%CE%A47%CE%9B%CE%92-
%CE%A8%CE%92%CE%A5.PDF 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
https://www.efepae.gr/files4users/files/%CE%A0%CE%95%CE%A0%20%CE%91%CE%9C%CE%98/%CE%91%CE%9C%CE%98_100_CoVid_19_5%CE%B7_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_A%CE%94%CE%91_%CE%A19%CE%99%CE%A47%CE%9B%CE%92-%CE%A8%CE%92%CE%A5.PDF
https://www.efepae.gr/files4users/files/%CE%A0%CE%95%CE%A0%20%CE%91%CE%9C%CE%98/%CE%91%CE%9C%CE%98_100_CoVid_19_5%CE%B7_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_A%CE%94%CE%91_%CE%A19%CE%99%CE%A47%CE%9B%CE%92-%CE%A8%CE%92%CE%A5.PDF
https://www.efepae.gr/files4users/files/%CE%A0%CE%95%CE%A0%20%CE%91%CE%9C%CE%98/%CE%91%CE%9C%CE%98_100_CoVid_19_5%CE%B7_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_A%CE%94%CE%91_%CE%A19%CE%99%CE%A47%CE%9B%CE%92-%CE%A8%CE%92%CE%A5.PDF
https://www.efepae.gr/files4users/files/%CE%A0%CE%95%CE%A0%20%CE%91%CE%9C%CE%98/%CE%91%CE%9C%CE%98_100_CoVid_19_5%CE%B7_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_A%CE%94%CE%91_%CE%A19%CE%99%CE%A47%CE%9B%CE%92-%CE%A8%CE%92%CE%A5.PDF
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Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης τροποποίησης και στην ιστοσελίδα του Επιμελητη-
ρίου Καβάλας www.kcci.gr 

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ 
Καβάλας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας) - 2η έκδοση 

Αναμένεται 

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

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

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

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

 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας , λιανικό εμπόριο ιχθυηρών. 

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

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

 η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης 

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

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

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

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

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.kcci.gr/
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 Υπηρεσίες εστίασης, για την καθιέρωση του γαστρονομικού τουρισμού παραγόμενων προϊό-
ντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ως στοιχείο αναγνωρισιμότητας της τοπικής ταυτότητας 
της περιοχής.  

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

 Υπηρεσίες σε σχέση με τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Συμπεριλαμβάνεται η αποκατάσταση 
κτιρίων για χρήσεις που προάγουν τον πολιτισμό (δημιουργική βιομηχανία κλπ).  

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

Σε ποιους απευθύνεται 

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

 Μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα 

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες για τον Δήμο Καβάλας πατήστε εδώ 

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

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.ependyseis.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5362
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5363
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Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα 
από τη νομική τους μορφή,  που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ. 

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε: 

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

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

σης. 

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

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

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

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: 

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

(ii) διαρκεί από 09.07.2021 μέχρι 29.09.2021 

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

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

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

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

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

 στην ιστοσελίδα της Δράσης 

 στην ιστοσελίδα www.espa.gr 

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTg0OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVwZW5keXNlaXMuZ3IvbWlzLyhTKGt4aTN3eDU1amdzY2N6MmRrNHAxNHgzYykpL1N5c3RlbS9Mb2dpbi5hc3B4P1JldHVyblVybD0lMmZtaXMlMmZkZWZhdWx0LmFzcHg7Ozk3Y2M0MjU0ZmY5ZjE2NmM5ZTUwNWYwY2FhNGNjOTM1
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTg0OzEzMzA0O2h0dHA6Ly93d3cuYW50YWdvbmlzdGlrb3RpdGEuZ3IvZXBhbmVrL3Byb2tpcml4ZWlzLmFzcD9pZD04MiZjcz07OzkwMDNmOWY3YzRhMDYyMWUyM2E3MWU5MTczMDY3NGU3
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTg0OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVzcGEuZ3IvZWwvUGFnZXMvUHJvY2xhbWF0aW9uc0ZTLmFzcHg%2FaXRlbT01MjkwOzszNDZiOGFiM2NhZjZkM2VlMmY0YThiYzdiNzhlZGI3Mw%3D%3D
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTg0OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVmZXBhZS5nci9mcm9udGVuZC9hcnRpY2xlcy5waHA%2FY2lkPTM3MSZ0PUV0YWlyb2k7OzNkNzRlNDk1NTdhNWE0YjBlMTdkMjA4YzIwNDVjNDg4
http://www.elevategreece.gov.gr/
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Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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

Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια 

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

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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

 

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

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

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

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων 

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 31/5/2021 - 10/9/2021, ώρα 15:00 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3535
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=5264
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Πρόσκληση για την Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια 
Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
Enterprise Europe Network,  σας ενημερώνει ότι ξεκινάει από σήμερα το πρόγραμμα “Επιχορήγηση Επιχει-
ρήσεων Εστίασης για την προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου” η οποία παρέχεται για τη 
στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19 και 
ειδικότερα για τη διευκόλυνση της λειτουργίας τους, ακόμα και κατά τη χειμερινή περίοδο, σε εξωτερικούς 
νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας 
υγείας, με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους. 

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

Σε ποιους απευθύνεται 

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

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

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

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

56.30 

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

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

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5107
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5249


18 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

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

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

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

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

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

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

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

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

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: 

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

(ii) διαρκεί από 16.06.2021 μέχρι 29.09.2021 

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

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

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

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

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

Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Ηλεκτρονικά ραντεβού για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας 

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

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

Για να αιτηθείτε ραντεβού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

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

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

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

Ανακοίνωση για εξυπηρέτηση του κοινού του Επιμελητηρίου Καβάλας στην Θάσο 

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

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

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

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

Επικοινωνία: 

Τηλ: 2510 222212  

Fax:2510 835946 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTc5OzEzMzA0O2h0dHA6Ly93d3cuYW50YWdvbmlzdGlrb3RpdGEuZ3IvZXBhbmVrL3Byb2tpcml4ZWlzLmFzcD9pZD04MSZjcz07OzdjYmI3OWU4ZmJiY2VjOGFkMzk1ZGMwMWNkOTE3ZTY5
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTc5OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVzcGEuZ3IvZWwvUGFnZXMvUHJvY2xhbWF0aW9uc0ZTLmFzcHg%2FaXRlbT01Mjc2OzthMzVmOGMyNmNjMzhmMzM3NmMyNTI3ZGEzZjFmY2YzOQ%3D%3D
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MTc5OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVmZXBhZS5nci9mcm9udGVuZC9hcnRpY2xlcy5waHA%2FY2lkPTM3MSZ0PUV0YWlyb2k7O2IyMzliZjcwMWFjZjM1NjIxZWJhOTA4ODdmNDk0NzA1
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E-mail: info@chamberofkavala.gr 

Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. 

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

σήμερα. 

 

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

"Αγοράζω στον τόπο μου", γιατί: 

 συνήθως βρίσκω  τα πάντα και σε καλές τιμές 

 έχω τα προϊόντα μου άμεσα 

 στηρίζω την τοπική οικονομία 

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

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

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

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
http://www.directmarket.gr/
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 όσο και σε αυτές που διαθέτουν δικό τους e-SHOP και μπορούν εύκολα και με αυτόματο τρόπο (αρ-
χείο xml) να αποκτήσουν ένα επιπλέον ηλεκτρονικό κανάλι για να προβάλουν  και να διαθέσουν τα 
προϊόντα τους,   μέσα από την Ηλεκτρονική Αγορά (ένα σύγχρονο Marketplace) Directmarket.gr 

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

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

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

Εγγραφείτε ONLINE για να ξεκινήσετε εδώ: ΦΟΡΜΑ ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

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

info@directmarket.gr 

2610 452820 (Δευ-Παρ:9:00-17:00) 

Τμήμα Ηλεκτρονικής Αγοράς 

Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Υποχρεωτική η επίδειξή του από τους εργαζόμενους - Στον 
ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα 

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον νέο Οργανισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εισάγεται 
για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια κατατέθηκε η υπουργική τροπολογία για την υποχρέωση των ερ-
γαζομένων να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους στην εργασία τους καθώς για ποιες κατηγο-
ρίες εργαζομένων θα πρέπει να εμβολιαστούν υποχρεωτικά. 

Η τροπολογία θεσπίζει ότι επιβάλλεται έως την 31/12/2021 η υποχρέωση στους εργαζόμενους του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα να επιδεικνύουν στο αρμόδιο όργανο διοίκησης ή στον εργοδότη τους είτε το ψη-
φιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού τους είτε τη βεβαίωση ότι έχουν νοσήσει. 

Τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις αυτές, ο εργοδότης θα πρέπει να τις ελέγξει μέσα από την ειδική πλατ-
φόρμα. 

Οι εργαζόμενοι που πρέπει να εμβολιαστούν υποχρεωτικά και οι εξαιρέσεις 

Με το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας θεσπίζεται ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν κατά του Covid 19 υποχρε-
ωτικά, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας: 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/index.jsp?chambercd=49&b2cflag=false
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/user/user_reg.jsp?chambercd=49
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- όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) όλων των ιδιωτικών, 
δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, των ιδιωτικών και δημό-
σιων δομών Υγείας (διαγνωστικά κέντρα, αποκατάστασης, κλινικές , νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδας Υγείας, νοσηλείας και ΕΟΔΥ). 

Εξαιρούνται του εμβολιασμού όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι μηνών από τη νόσησή τους καθώς 
και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που τους εμποδίζει τη διενέργεια του εμβολιασμού τους. Οι 
λόγοι εξαίρεσης ενός εργαζόμενου από τον εμβολιασμό του θα πρέπει να πιστοποιείται από τριμελείς επι-
τροπές της οικείας υγειονομικής περιφέρειας και οι οποίες θα αποτελούνται από ιατρούς του ΕΣΥ. 

Οι καταληκτικές ημερομηνίες εμβολιασμού πριν την αναστολή εργασίας 

Ο εργοδότης των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, οικοτροφεία, περίθαλψης χρόνιων 
παθήσεων, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ και ΣΥΔ υποχρεούνται να ενημερώσει τους εργαζομένους που είναι υπόχρεοι εμβο-
λιασμού και εκείνοι θα πρέπει να κάνουν την πρώτη ή τη μοναδική δόση (εάν εμβολιάζονται με μονοδοσικό 
εμβόλιο) έως τις 16 Αυγούστου 2021 και στη συνέχεια να ολοκληρώσουν την διαδικασία σύμφωνα με τον 
εμβολιαστικό κύκλο. 

Το ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό των ιδιωτικών και δημόσιων 
υγείας (Διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές , νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδων νοσηλείας και του ΕΟΔΥ θα πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη 
μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζο-
μένου και θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα που ο εργα-
ζόμενος δεν παρέχει εργασία λόγω της εφαρμογής του νόμου. 

Σύμφωνα με την τροπολογία, αυτό το μέτρο θα έχει εφαρμογή και σε εργαζόμενους με συμβάσεις έργου, 
παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών καθώς καις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού 
ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο. 

Στον εργοδότη παρέχεται η δυνατότητα για την αναπλήρωση των εργαζομένων αυτών που θα τεθούν σε 
αναστολή καθηκόντων να μπορούν να προσλάβουν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου. 

Τσουχτερά πρόστιμα από 10.000 έως 200.000 ευρώ 

Στον εργοδότη που θα απασχολήσει προσωπικό που θα έπρεπε να είναι εμβολιασμένο ή να έχει βεβαίωση 
νόσησης , η τροπολογία θεσπίζει διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση με ανώτατο πλαφόν 
τις 50.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις υποτροπής το διοικητικό πρόστιμο θα είναι 20.000 ευρώ ανά παράβαση και 
θα μπορεί να φτάσει έως το ποσό των 200.000 ευρώ. 

Υποχρέωση υποβολής των εργαζόμενων σε εστίαση και τουρισμό σε δύο εβδομαδιαία 
τεστ ανίχνευσης κατά του κορονοϊού 

Σχετικά με την υποχρέωση των εργαζομένων στην εστίαση και τον τουρισμό για δύο εβδομαδιαία τεστ ανί-
χνευσης του ιού SARS-CoV-2 επισημαίνονται τα ακόλουθα, σύμφωνα με το Δελτίο τύπου του Υπουργείου 
Υγείας: 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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1) Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης έχουν υποχρέωση να πραγματο-
ποιούν δυο τεστ κάθε εβδομάδα και να δηλώνουν τα αποτελέσματα στην πλατφόρμα της Εργάνης. 

2) Το 1ο τεστ είναι self test, διατίθεται δωρεάν από το κράτος και πραγματοποιείται στην αρχή της εβδομά-
δας. 

Το 2ο τεστ είναι εργαστηριακό rapid test, πραγματοποιείται με ευθύνη του εργαζομένου, ελέγχεται από τον 
εργοδότη και δηλώνεται έως την Πέμπτη κάθε εβδομάδας. 

3) Για τη δήλωση του εργαστηριακού τεστ θα πρέπει να υποβάλλεται στην πλατφόρμα της Εργάνης η βεβαί-
ωση αρνητικής διάγνωσης από το gov.gr 

4) Οι πλήρως εμβολιασμένοι εργαζόμενοι δεν έχουν υποχρέωση τεστ 14 ημέρες: α) μετά τη δεύτερη δόση 
του εμβολίου των δύο δόσεων ή β) την μια δόση του μονοδοσικού εμβολίου. 

Πρόστιμο σε εργαζομένους που προσέρχονται στο χώρο εργασίας χωρίς να έχουν 
δηλώσει το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου  

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ νέες αποφάσεις με τις οποίες τροποποιούνται οι  αποφάσεις για τη διενέργεια δια-
γνωστικών ελέγχων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σε ό,τι αφορά στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, 
με την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.48485/30.7.2021 (ΦΕΚ Β 3493/31.7.2021)  τροποποιείται  η παράγραφος 4 του 
άρθρου 6 της απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 και προβλέπεται ότι το ΣΕΠΕ μπορεί να επιβάλει πρό-
στιμο 300 ευρώ σε εργαζόμενους οι οποίοι προσέρχονται στον χώρο εργασίας χωρίς να έχουν προβεί σε 
δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου ή επίσης προσέρχονται στο χώρο εργασίας τους ενώ 
έχουν δηλώσει θετικό αποτέλεσμα. 

Άνοιγμα του Λογαριασμού Κρατικής Αρωγής για την κατάθεση δωρεών, με στόχο τη 
στήριξη και ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών  

Υπουργείο Οικονομικών Δελτίο Τύπου (11.08.2021): Κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών, ανοίχθηκε 
την 11/08/2021, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ειδικός λογαριασμός με τίτλο «Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής – 
Εισφορές Ιδιωτών» του ν. 4797/2021 (Α’ 66), στον οποίο μπορούν να κατατίθενται δωρεές για τη χρηματο-
δότηση προγραμμάτων και δράσεων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές, όπως οι 
μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της πατρίδας μας. Στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που βιώνει 
για ακόμα μια φορά η χώρα μας, με τους συμπολίτες μας να δοκιμάζονται σκληρά και τις καταστροφικές 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής να γίνονται ήδη αισθητές, σε παγκόσμιο επίπεδο, το Κράτος έχει επιστρα-
τεύσει από την πρώτη στιγμή, ως όφειλε, όλους τους διαθέσιμους εγχώριους και ευρωπαϊκούς πόρους για 
την άμεση αποζημίωση και στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις πυρκαγιές, 
αρχικά, και την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και την αποκατάσταση του φυσικού πλούτου της χώρας, 
στη συνέχεια. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την αμεσότερη δυνατή ανακούφιση των συμπολιτών μας, 
προχωρήσαμε στην κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτάχυνση 
των διαδικασιών, για την αποζημίωση κάθε πυρόπληκτου σε όποια περιοχή της χώρας και αν βρίσκεται, ενώ 
παράλληλα, δρομολογούμε την βέλτιστη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, ύψους 
16 δισ. ευρώ μέχρι το 2027, για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πράσινη μετάβαση. Τα τε-
λευταία δύο χρόνια η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών διαχειριστήκαμε πολλαπλές κρίσεις. Την 
πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, μεγάλες φυσικές καταστροφές, εθνικές προκλήσεις και μεταναστευτικές 
πιέσεις. Βρήκαμε τους πόρους, ενεργήσαμε έγκαιρα, αποζημιώσαμε άμεσα συμπατριώτες μας, χτίσαμε «δί-

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://gov.gr/
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χτυ» προστασίας και ασφάλειας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενισχύσαμε την άμυνα και ενδυνα-
μώσαμε την ισχύ της χώρας. Με την ίδια ταχύτητα και προσήλωση στο στόχο, με σεμνότητα και με σεβασμό 
στον κάθε πολίτη, θα ενεργήσουμε και σήμερα, ανταποκρινόμενοι στην νέα πρόκληση και στις ανάγκες των 
συμπατριωτών μας. Στην κρίσιμη μάχη, όμως, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πυρκαγιών και την 
αποκατάσταση του φυσικού πλούτου της χώρας μας, μπορούμε να συνδράμουμε όλοι. Είναι μια δοκιμασία 
που επιβάλλει υπευθυνότητα και ενότητα. Η έμπρακτη αλληλεγγύη πολιτών και επιχειρήσεων, στον βαθμό 
που ο καθένας και η καθεμία μπορούν να προσφέρουν, είναι πολύτιμη. Οι πόροι που θα κατατεθούν κατά 
την τρέχουσα περίοδο, θα διατεθούν, σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας, σε στοχευμένες δράσεις 
στήριξης και ενίσχυσης των πληγέντων από τις πυρκαγιές και αποκατάστασης των δασικών και άλλων οικο-
συστημάτων, οι οποίες και θα ανακοινώνονται δημόσια. Ο κωδικός ΙΒΑΝ του ειδικού λογαριασμού είναι: GR 
9501000230000002341227461. 

Σε τροχιά υλοποίησης το νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 

Τέλη Σεπτεμβρίου με μέσα Οκτωβρίου θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο νέο πρόγραμμα «Εξοι-
κονομώ» που αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών με έμφαση στα φτωχά νοικοκυριά, 
καθώς και τις περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες. Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται 
με μοριοδότηση ενεργειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, το ποσοστό ενίσχυσης θα φθάνει έως 
75% και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1 δισ. ευρώ από τα οποία τα 632 εκατ. προ-
έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας 
Σκρέκας παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες του νέου προγράμματος, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να 
υπάρξει μεγαλύτερο αποτέλεσμα (αναβάθμιση περισσότερων κατοικιών και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέρ-
γειας) με μικρότερο κόστος προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για την ενεργειακή αποδοτικότητα που 
προβλέπει ο ενεργειακός προγραμματισμός. Δείτε αναλυτικά το νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο link :  https://ypen.gov.gr/wp-content/up-
loads/2021/07/1627565088070_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CC%81%CE%B
1%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%8E-
29_7_2021_final.pdf  

 Από Σεπτέμβριο η σταδιακή διασύνδεση ταμειακών μηχανών με το TAXIS -Τι προβλέπει 
η απόφαση της ΑΑΔΕ  

Σύμφωνα με την Απόφαση Α. 1171 /03-08-2021 της ΑΑΔΕ από 01.09.2021 Ξεκινάει η σταδιακή Διασύνδεση 
των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. 
για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυ-
τών, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 10 
Σεπτεμβρίου 2021  

Με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογι-
κών δηλώσεων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου και η καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων (Ιουλίου και 
Αυγούστου) του οφειλόμενου φόρου μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω 
των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, αλλά και για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι πολίτες, οι 
λογιστές και οι φοροτεχνικοί, εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο παράτασης, δεδομένης της επερχόμενης 
έκδοσης των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Επισημαίνεται ότι για την παροχή έκπτω-
σης 3% στο συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση, τα φυσικά 
πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 27 Αυγούστου και να καταβάλουν εφάπαξ τον 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://acci.us20.list-manage.com/track/click?u=e1bb33f7e1a69178b9d781b78&id=2224ef991f&e=4f486996db
https://acci.us20.list-manage.com/track/click?u=e1bb33f7e1a69178b9d781b78&id=e46da83b99&e=4f486996db
https://acci.us20.list-manage.com/track/click?u=e1bb33f7e1a69178b9d781b78&id=e46da83b99&e=4f486996db
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2021/07/1627565088070_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CC%81%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%8E-29_7_2021_final.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2021/07/1627565088070_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CC%81%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%8E-29_7_2021_final.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2021/07/1627565088070_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CC%81%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%8E-29_7_2021_final.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2021/07/1627565088070_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CC%81%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%8E-29_7_2021_final.pdf
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φόρο μέχρι και τις 31 Αυγούστου. «Η Κυβέρνηση, με πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας, των αναγκών και 
των ιδιαιτεροτήτων της κοινωνίας, παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, για να στηρίζει και να διευκολύνει τους 
πολίτες», τονίζει σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος. Παράλληλα, το-
νίζεται ότι για το 70% των φορολογικών δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί μέχρι σήμερα, δεν προκύπτει 
πληρωμή φόρου. Ειδικότερα, για την πλειοψηφία των δηλώσεων αυτών ο φόρος που προκύπτει είναι μηδε-
νικός, ενώ σημαντικός αριθμός φορολογουμένων λαμβάνει επιστροφή φόρου. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται και 
σε φορολογικά μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση, όπως η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας με 
τους μειωμένους συντελεστές, η αναστολή των τεκμηρίων διαβίωσης, καθώς της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης για τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να ασκεί μια φορολογική πολιτική με 
κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο 

Ηλεκτρονική υπηρεσία για τον έλεγχο εγκυρότητας ασφαλιστικής ενημερότητας  

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ εκδόθηκε στις 02.08.2021 η ακόλουθη ανακοίνωση: Σε λειτουργία τέθηκε η 
ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για τον έλεγχο της εγκυρότητας του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημε-
ρότητας (ΑΑΕ). Πρόκειται για αναβάθμιση παλαιάς ηλεκτρονικής υπηρεσίας με στόχο την ενίσχυση του ελέγ-
χου και της εγκυρότητας των αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας. Το ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας που εκδίδεται μετά από αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών 
ασφαλιστικών οφειλών, δύναται να χρησιμοποιηθεί από:  

Επιχειρήσεις απογεγραμμένες και μη στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e - Ε.Φ.Κ.Α. και φυ-
σικά πρόσωπα (ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους, μισθωτούς α-
σφαλισμένους, λοιπούς ιδιώτες).  

Πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυ-
βέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους),  

Για την χρήση της εν λόγω υπηρεσίας είναι απαραίτητη η εισαγωγή του μοναδικού Αριθμού Εγκυρότητας 
καθώς και του Αριθμού Συστήματος που αναγράφονται στο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Για 
την είσοδο στην υπηρεσία απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη με χρήση κωδικών taxisnet.  

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας ΑΑΕ, o χρήστης εισέρχεται:  

-είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και ακολουθεί τη διαδρομή: Αρχική -> Επιχειρηματική Δρα-
στηριότητα-> Έλεγχος εγκυρότητας φορολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων->Έλεγχος εγκυρότητας απο-
δεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας,  

-είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και ακολουθεί την διαδρομή: Ελ. Επαγ-
γελματίας/Αυταπασχολούμενοι/Εργοδότες/Αγρότες/Μισθωτοί ή Λογιστές -> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενη-
μερότητας → «Έλεγχος Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας με Αριθμό Εγκυρότητας» 
(https://apps.ika.gr/eCheckClearance).  

Επισημαίνεται ότι η νέα υπηρεσία αφορά σε Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που έχουν εκδοθεί 
από τις 14 Ιουλίου και μετά. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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 Ο ΟΑΕΔ τώρα και στο support.gov.gr για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών  

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει στους πο-
λίτες και στις επιχειρήσεις για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους, από σήμερα ο ΟΑΕΔ συμμετέχει 
στην ενιαία κυβερνητική υπηρεσία εξυπηρέτησης πολιτών support.gov.gr  

Μέσω της νέας υπηρεσίας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr) αιτήματα υποστήριξης και μετά από την επεξεργασία των αιτημάτων από τον ΟΑΕΔ, οι 
πολίτες θα παραλαμβάνουν τις απαντήσεις τους στο ενιαίο αποθετήριο απαντήσεων. Συγκεκριμένα, οι αρ-
χικά προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν θέματα σχετικά με:  

• Έκδοση / Ανανέωση Δελτίων Ανεργίας  
• Ενημέρωση Στοιχείων Μητρώου Ανέργων  
• Βεβαιώσεις από τον ΟΑΕΔ (πχ βεβαίωση ανεργίας, κ.α.)  
• Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος  
• Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας  
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς Εγγεγραμμένους Ανέργους και Επιχειρήσεις και  
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες από το Δίκτυο EURES  

Σταδιακά οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα επεκτείνονται με απώτερο σκοπό να καλυφθεί όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο από το εύρος των υπηρεσιών του Οργανισμού.  

Η ένταξη του ΟΑΕΔ στο support.gov.gr εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια για την αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών, που έχει θέσει ως προτεραιότητα ο Υπουργός Εργασίας 
Κωστής Χατζηδάκης και αποτελεί ένα ακόμη βήμα της στρατηγικής του Οργανισμού που στοχεύει στο ψη-
φιακό μετασχηματισμό και στη δημιουργία ενός εκτεταμένου συνόλου υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης, σε συνέχεια της επέκτασης των e-υπηρεσιών, τη λειτουργία της πλατφόρμας «ψηφιακών ραντεβού» 
myOAEDlive, τον επανασχεδιασμό του ιστότοπου www.oaed.gr και της νέας εφαρμογής OAEΔapp για κινητά 
και tablet. 

Ανοίγουν οι αιτήσεις για τις 50 ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας με 33 ειδικότητες υψηλής ζήτησης 
Επαγγελματική εκπαίδευση με αμειβόμενη πρακτική άσκηση στις Σχολές του ΟΑΕΔ 

Από την  Τετάρτη  4  Αυγούστου και ώρα 16:00,  ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή 
μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2021-
22, σε 33 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υπο-
βάλλονται έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1998-2006 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυ-
τηρίου Γυμνασίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κω-
δικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-
tou-oaed 

Συγκεκριμένα η διαδρομή  είναι: gov.gr → Εκπαίδευση  →Εγγραφή σε σχολείο  →Εγγραφή σε Επαγγελματική 
Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) του ΟΑΕΔ 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed
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Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα 
στη χώρα μας, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην Σχολή με την 
πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκ-
παιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. 
Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. το πρωί πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα 
σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά 
μαθήματα στη Σχολή. 

Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη (τέσσερα εξά-
μηνα). Πανελλαδικά λειτουργούν 50 ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ που προσφέρουν σπουδές σε 33 ειδικότη-
τες. 

Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ : 

 Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση 

 Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 

 Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα 

 Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό 

 Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές 

 Δικαιούνται αναβολή στράτευσης 

 Λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις. 

Οι ειδικότητες για το σχολικό έτος 2021-22 στο ΙΕΚ Καβάλας είναι οι εξής: 

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ & ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ 

 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ  

 Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου 

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ(CHEF) 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.oaed.gr/iek-kabalas 

Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ.  

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.oaed.gr/iek-kabalas
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Προς αποφυγή αυτού, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή τους. 

Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής: 

Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους  

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

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

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

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

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

 

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

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

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

Οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.), οι ατομικές επιχειρήσεις και οι λοιποί υπόχρεοι (Κοινοπραξίες κ.λπ.) 
πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών δεν έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ του αποδεικτικού υπο-
βολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2020 και μετά (Ν.4635/2019).  

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

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

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

α. του τέλους καταχώρισης και  

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

ΕΠΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://services.businessportal.gr/
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Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4541/2018 υπάρχει μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι ΕΠΕ αό-
ριστης διάρκειας θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 31/12/2021 να προβούν σε τροποποίηση του καταστατικού 
και να ορίσουν συγκεκριμένο χρόνο διάρκειας της εταιρείας τους.  

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

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.  

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

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

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

Διεθνή 

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

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

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

Τομείς που εκπροσωπούνται 

• Ταξιδιωτικά γραφεία και ταξιδιωτικοί πράκτορες 

• Διαμονή & τροφοδοσία 

• Λουτρά, θέρετρα χαλάρωσης και ευεξίας, ιατρικός τουρισμός 

• Μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα 

• Digital ψηφιακές λύσεις για τον τουρισμό 

• Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον τουρισμό 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://services.businessportal.gr/
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• Νέες τάσεις, συνεργασία για υλοποίηση έργων 

• Πολιτιστική κληρονομιά, ανακαινίσεις και αποκαταστάσεις 

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

κληρονομιάς 

Γιατί να συμμετέχω; 

• Βρείτε συνεργάτες/ επιχειρήσεις 

• Επεκτείνετε το δίκτυο συνεργατών σας 

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

• Πραγματοποιήστε έως και 15 συναντήσεις σε μία ημέρα 

• Η εγγραφή και η συμμετοχή είναι δωρεάν 

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

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

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

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρώτο μεταξύ των κρατών – μελών το Εταιρικό 
Σύμφωνο της Ελλάδας για τη νέα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ) 2021-2027 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021,  πρώτο ανάμεσα στα κράτη - μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, το Εταιρικό Σύμφωνο της Ελλάδας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, κατά τη 
διάρκεια τηλεδιάσκεψης εργασίας του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη με την Επίτροπο Συνοχής 
και Μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε., κ. Elisa Ferreira. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, ο Υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος παρουσίασε το νέο πρόγραμμα «ΕΣΠΑ 2021-2027», ο αρμόδιος 
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, κ. Γιώργος Ζερ-
βός και η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κ. Νίκη Δανδόλου. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, που κατατέθηκε και εγκρίθηκε πρώτο, θα κατανέμει συνολικούς πόρους 26,2 δις 
ευρώ (εκ των οποίων 20,9 δις ευρώ είναι η κοινοτική συνδρομή και 5,3 δις ευρώ η εθνική συνεισφορά) στους 
πέντε ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής: τον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό, την ενερ-
γειακή μετάβαση και τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις, τις υποδομές μεταφορών, το ανθρώπινο δυνα-
μικό και τις χωρικές επενδύσεις. Το πλήρες σχέδιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων καθώς και στον ιστότοπο www.espa.gr. 

Κυκλοφορία μη ελληνικών προϊόντων που κάνουν χρήση των ελληνικών Γεωγραφικών 
Ενδείξεων «Ούζο», «Τσίπουρο» και «Τσικουδιά» στην αγορά της Αυστραλίας  

Το Εν όψει της διαπραγμάτευσης της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας, η οποία 
προβλέπεται ότι θα περιλαμβάνει ειδικές ρήτρες για την προστασία των ευρωπαϊκών Γεωγραφικών Ενδεί-
ξεων, το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σύδνεϋ πραγματοποίησε έρευνα στην τοπική αγορά, καθώς και στο 
μητρώο της αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Αυστραλίας, προκειμένου να καταγράψει την παρουσία μη 
ελληνικών προϊόντων τα οποία κάνουν χρήση των ελληνικών Γεωγραφικών Ενδείξεων Ούζο, Τσίπουρο και 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://mbm-tourism-prague-2021.b2match.io/
https://holidayworld.cz/
https://mbm-tourism-prague-2021.b2match.io/
https://mbm-tourism-prague-2021.b2match.io/
http://www.espa.gr/
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Τσικουδιά στην Αυστραλία, καθώς και το τρέχον νομικό καθεστώς αυτών των προϊόντων. Δείτε εδώ το σχε-
τικό Σημείωμα Αγοράς. 

Διαβούλευση της DG Grow της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαδρομή πράσινης και 
ψηφιακής μετάβασης του τουρισμού ως ο 2030 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εσωτε-
ρική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα, ΜΜΕ (DG GROW) και ο Επίτροπος Τιερί Μπρετόν εγκαινίασαν 
πρόσφατα δημόσια διαβούλευση για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του τουρισμού και καλούν 
τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεισφέρουν στα σενάρια για το 2030 και να ταυτοποιήσουν τους βασικούς 
παράγοντες για τη μετάβαση του τουριστικού οικοσυστήματος. 

Η επικαιροποίηση της Βιομηχανικής Στρατηγικής της ΕΕ ανέδειξε την ανάγκη για επιτάχυνση της πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης των ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρό-
κρινε τη συνδιαμόρφωση, από κοινού με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, τις δημόσιες αρχές, κοινωνι-
κούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους, των διαδρομών προς την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των 
οικοσυστημάτων. Στους τομείς προτεραιότητας που επηρεάστηκαν βαρύτατα από την κρίση, και οι οποίοι 
μέσω της προώθησης της διπλής μετάβασης θα μπορέσουν να επιταχύνουν την ανάκαμψή τους συγκαταλέ-
γεται, βέβαια, και ο τουρισμός. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επεξεργάστηκαν ένα Κείμενο Εργασίας “Scenarios towards co-creation of 
transition pathway for tourism for a more resilient, innovative and sustainable ecosystem” (DocsRoom - 
European Commission (europa.eu)), προκειμένου να αποτυπώσουν πιθανά σενάρια των διαδρομών προς ένα 
περισσότερο ανθεκτικό, βιώσιμο και καινοτόμο τουριστικό οικοσύστημα. Το κείμενο στοχεύει να αποτελέσει 
τη βάση για τη διαβούλευση και τη συνδημιουργία συγκεκριμένων δράσεων, ορόσημων και δεσμεύσεων με 
όλους τους συμμέτοχους του τουριστικού οικοσυστήματος. 

Με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, θα ακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια με τους ενδια-
φερόμενους φορείς κατά το ερχόμενο φθινόπωρο, προκειμένου να βαθύνει περισσότερο η συζήτηση ώστε 
η πρόταση για τη διαδρομή  της μετάβασης να οριστικοποιηθεί και να παρουσιαστεί στο τέλος του 2021. 
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαβούλευση θα βρείτε στον ιστότοπο της DG GROW και στη σε-
λίδα: https://ec.europa.eu/growth/content/stakeholder-consultation-transition-pathway-tourism_en. Μπο-
ρείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα δίνοντας τις απαντήσεις σας διαδικτυακά στη σε-
λίδα: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TourismTransitionPathway, ως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021. 
 
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη διαδικασία δημιουργίας των σεναρίων μετάβασης, συνεισφέροντας συ-
γκεκριμένες προτάσεις για δράσεις, στόχους και δεσμεύσεις. 

Για την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με τη διαβούλευση, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: EU-Tourism-Pathway-2030@ec.europa.eu. 

Οι πρωτεραιότητες της σλοβένικης Προεδρίας της ΕΕ 
Την 1η Ιουλίου 2021, η Σλοβενία διαδέχθηκε την Πορτογαλία στην Προεδρία. Τα μέλη της τρέχουσας τριάδας 
των Προεδριών — Γερμανία, Πορτογαλία και Σλοβενία — θα συνεχίσουν τη στενή τους συνεργασία για την 
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο κοινό πρόγραμμα εργασίας διάρκειας 18 μηνών. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://agora.mfa.gr/infofiles/2021-07-22_non%20Greek%20ouzo%20tsipouro%20tsikoudia%20in%20Australia%20-%20updated%20-%20AGORA%20UPLOAD%20au.pdf
http://europa.eu/
https://ec.europa.eu/growth/content/stakeholder-consultation-transition-pathway-tourism_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TourismTransitionPathway
mailto:EU-Tourism-Pathway-2030@ec.europa.eu
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Με το σύνθημα «Μαζί. Ανθεκτική. Ευρώπη.», η σλοβενική προεδρία επικεντρώνεται στη διευκόλυνση της 
ανάκαμψης της ΕΕ από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και στην επιτάχυνση της πράσινης και ψη-
φιακής μετάβασης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ. Η δεο-
ντολογική χρήση και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς αποτελεί επίσης ένα από τα 
θέματα της ατζέντας αυτής της Προεδρίας. 

Βασική προτεραιότητα είναι η υγεία - αντλώντας διδάγματα από την πανδημία, διασφαλίζοντας τη διαθεσι-
μότητα των φαρμάκων και βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας για όλους. 

Προγραμματίζεται μια σειρά εκδηλώσεων με θέμα την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ): 

 ένα διαδικτυακό σεμινάριο τον Σεπτέμβριο για την προστασία των εργαζομένων στα νοσοκομεία στο 
πλαίσιο του Χάρτη πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες, όπου ο εκτελεστικός διευθυντής του 
EU-OSHA θα είναι ένας από τους ομιλητές 

 μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου, με θέμα την «Ποιότητα στην εργασία για ποιότητα στη ζωή», με 
κεντρικό θέμα την ΕΑΥ και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τον Οκτώ-
βριο 

 θεματική ημερίδα των ανώτερων επιθεωρητών εργασίας (SLIC) για την COVID-19, επίσης τον Οκτώ-
βριο, και 

 διεθνής διάσκεψη τον Δεκέμβριο, με θέματα που θα περιλαμβάνουν το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ 
2021-2027 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την τηλεργασία και τις μυοσκελετικές πα-
θήσεις. 

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της σλοβενικής Προεδρίας της ΕΕ 

Ενημερώσεις για ξένες αγορές 

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

ΙΟΡΔΑΝΙΑ 

Ανακοίνωση από την Πρεσβεία της Ιορδανίας στην Αθήνα  

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο μετά από αίτημα που έλαβε από την Πρεσβεία της Ιορδανίας μας γνωρίζει 
το ενδιαφέρον για την παροχή καταλόγου εισαγωγέων και διανομέων χημικών κατασκευής στην Ελλάδα, που 
ασχολούνται με  

• Concrete Admixtures.  
• Cement Grinding Aids.  
• Surface treatment.  
• Grouts & Anchoring products.  
• Repair Materials.  
• Flooring Materials.  
• Protective coatings.  
• Joint Sealants & Joint filler.  
• Waterproofing materials.  
• Tile adhesives & Tile grouts.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://osha.europa.eu/el/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/
http://www.kcci.gr/
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• Other materials.  

Οι Έλληνες εισαγωγείς και/ή διανομείς χημικών κατασκευής που ενδιαφέρονται για τα ως άνω, μπορούν να 
ενημερώσουν το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο αποστέλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να προ-
ωθηθούν εκ μέρους του εν λόγου επιμελητηρίων στην Πρεσβεία της Ιορδανίας.  

Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ.: + 30 210-6711 210/ 6773 428 / 6726 882 (εσωτ. 109)/ Fax: + 30 210-6746577  

www.arabhellenicchamber.gr /κεντρικό e-mail: mailto:chamber@arabgreekchamber.gr 

ΣΕΡΒΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι, απέστειλε Ε-
τήσια Έκθεση 2020-2021 του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου για την οικονομία 
της Σερβίας και την ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας – Σερβίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa. 

Ζητήσεις και Προσφορές Συνεργασίας 

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

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

Ζητήσεις 
1) Ζήτηση Συνεργασίας από την Ινδία. Η εταιρεία Kisankraft Limited με έδρα την Ινδία, με αντικείμενο 

τα γεωργικά μηχανήματα η οποία ιδρύθηκε το 2005 ενδιαφέρεται για συνεργασία με Ελληνικές ε-
ταιρείες. Ασχολείται με την Ε & Α, την κατασκευή, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση γεωργικών μη-
χανημάτων, καθώς και την Ε & Α σπόρων. Είναι ηγέτες της αγοράς στη μηχανοποίηση γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, τους σπόρους και κάθε πτυχή της γεωργίας στην Ινδία κατά τη διάρκεια 16 ετών.  
Η εταιρεία Kisankraft Limited μπορεί να σας προσφέρει προϊόντα OEM, καλύτερη ποιότητα, νωρί-
τερο χρόνο παράδοσης και πιο ευνοϊκές τιμές.  Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 

2) Ζήτηση συνεργασίας από την Ταϊλάνδη. Η εταιρεία Greek Taste Co Ltd. Μικρός εισαγωγέας και άλ-
λων Ελληνικών Προϊόντων στην περιοχή, επιθυμεί τη συνεργασίας με εταιρίες Ελληνικού κρασιού και 
ιχθυρών. (Κάποια από τα προϊόντα είναι ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα 
υδρόβια, ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι).  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυν-
θείτε απευθείας στον κ. Arna Tantapal (atantapal@gmail.com (mailto: atanapal@gmail.com )) ή την 
κα. Orawan Rattanasupa (rattanasupa@gmail.com (mailto: rattanasupa@gmail.com)), Τηλ: +66-
26755862 

3) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ (κωδικός προφίλ: BRRS20210105001) Εταιρία από τη Σερβία που ειδικεύ-
εται στη διανομή φαρμακευτικών και ιατρικών συσκευών προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ημερομηνία 
λήξεως: 24 Μαρτίου 2022. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.arabhellenicchamber.gr/
mailto:chamber@arabgreekchamber.gr
mailto:info@chamberofkavala.gr
https://www.veth.gov.gr/images/nodes/100/2212_kcq-kk_presentation_2021-04-21_v6x.pdf
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4) ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (κωδικός προφίλ: BRJP20210402001) Εταιρία από την Ιαπωνία 
που ειδικεύεται στην παροχή βιώσιμων προϊόντων και τεχνολογιών στους τομείς της ενέργειας και 
διαχείρισης κινδύνων σε δήμους αναζητά βιώσιμα προϊόντα. Ημερομηνία λήξεως: 3 Απριλίου 2022. 

5) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (κωδικός προφίλ: BRMT20210317001) Εταιρία από τη Μάλτα που ειδικεύ-
εται στην εισαγωγή οικιακών και επαγγελματικών συστημάτων ασφάλειας και αυτοματισμού ανα-
ζητά προμηθευτές καινοτόμων προϊόντων. Ημερομηνία λήξεως: 7 Απριλίου 2022. 

 

Προσφορές 
1) Το Αραβο – Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Αναπτύξεως σε συνέχεια ενημέρωσης από την Πρε-

σβεία του Λιβάνου στην Αθήνα μας γνωρίζει για την διαθεσιμότητα, εκ μέρους της Ένωσης Λιβανέζων 
Βιομηχάνων, οκτώ ειδών τροφίμων που μπορούν να διοχετευτούν στην ελληνική αγορά.  

Πρόκειται για τα κάτωθι προϊόντα:  
• Βαρέλι με ταχίνι (18 κιλών)  
• Ανάμεικτοι ξηροί καρποί (mixed nuts) και ανάμεικτοι ξεφλουδισμένοι ξηροί καρποί (mixed 

kernels) σε συσκευασία του κιλού  
• Ελαιόλαδο σε μπουκάλι του λίτρου  
• Μελάσα ροδιού (ένας τόνος)  
• Μεταλλικό νερό (μπουκάλι μισού λίτρου ή μπουκάλι ενάμιση λίτρου)  
• Καφές (του κιλού)  
• Μπουκάλι κρασί  
• Γεμιστή σοκολάτα (του κιλού)  
 

Οι Έλληνες εισαγωγείς και/ή διανομείς που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα, μπορούν να ενημερώσουν το 
Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο αποστέλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να έλθουν σε επαφή με 
τους Λιβανέζους παραγωγούς και να συζητήσουν περαιτέρω σχετικά με τις διαστάσεις, τις τιμές και άλλες 
λεπτομέρειες.  
Στοιχεία επικοινωνίας:  
Tel.:+30 210 6711 210/ 6773 428 (ext.101)/ Fax: + 30 210 6746 577  
www.arabhellenicchamber.gr  /e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr , 180-182, Kifissias Ave. (or Olympi-
onikon Str.) -154 51 Ν. Psychico - Athens  

Εκθέσεις 

Επανέναρξη λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων από 1/9/2021 με συγκεκριμένο 
υγειονομικό πρωτόκολλο – Το πρωτόκολλο λειτουργίας της 85ης ΔΕΘ  

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου 12.08.2021 : Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Κατανα-
λωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοινώνει την επανέναρξη λειτουργίας των εμπορικών 
εκθέσεων από την Τετάρτη 01/09/2021.  

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων και το ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο 
λειτουργίας της 85ης ΔΕΘ καθορίζονται ως εξής:  

Εμπορικές Εκθέσεις  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.arabhellenicchamber.gr/
mailto:chamber@arabgreekchamber.gr
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Κανόνες Εισόδου στο Εκθεσιακό Κέντρο (χώρο της έκθεσης)  

• Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη του GreenPass(εμβολιασμένοι ή νοσή-
σαντες). Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι υπόκεινται στο καθεστώς testing που ισχύει για τις τουρι-
στικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες εστίασης.  

• Οι επισκέπτες προσέρχονται μόνον κατόπιν ηλεκτρονικής προεγγραφής.  
• Υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους στεγασμένους χώρους του εκθε-

σιακού κέντρου για όλους ανεξαιρέτως.  

Κανόνες Λειτουργίας Έκθεσης  

• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.  
• Εντός των εκθετηρίων ισχύουν οι κανόνες τήρησης των αποστάσεων. Για τα τραπέζια συσκέψεων 

ισχύουν οι κανόνες για την απόσταση μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση.  

 Πρόσθετα Μέτρα Προστασίας  
• Ο κλιματισμός λειτουργεί με εισροή νωπού αέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.  
• Μονοδρόμηση κατεύθυνσης του ρεύματος των επισκεπτών.  
• Σημεία αντισηψίας και απολύμανσης.  
• Σύστημα καταμέτρησης ατόμων.  
• Ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης της εγκατάστασης, και των εξοπλισμών.  
• Ενημερωτικές αφίσες, banners, roll–ups και οθόνες προβολής οπτικοακουστικών μηνυμάτων με πα-

ρουσίαση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.  
• Τακτικές δίγλωσσες ηχητικές ανακοινώσεις μηνυμάτων  

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)  

Λειτουργία της ΔΕΘ 11 –19/09/2021 με τους ακόλουθους κανόνες:  

Κανόνες Εισόδου στο χώρο της ΔΕΘ  

• Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη του GreenPass(εμβολιασμένοι ή νοσή-
σαντες). Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι υπόκεινται στο καθεστώς testing που ισχύει για τις τουρι-
στικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες εστίασης.  

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους στεγασμένους χώρους του εκθε-
σιακού κέντρου για όλους ανεξαιρέτως.  

Κανόνες Λειτουργίας Έκθεσης  

• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.  
• Εντός των εκθετηρίων ισχύουν οι κανόνες τήρησης των αποστάσεων. Για τα τραπέζια συσκέψεων 

ισχύουν οι κανόνες για την απόσταση μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση.  

Πρόσθετα Μέτρα Προστασίας  

• Εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού.  
• Σημεία αντισηψίας και απολύμανσης.  
• Τακτικές δίγλωσσες ηχητικές ανακοινώσεις μηνυμάτων.  
• Σύστημα καταμέτρησης ατόμων. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 11-19 Σεπτεμβρίου 2021 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει  ότι θα συμμετέχει και φέτος στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί 11-19 Σεπτεμβρίου 2021 . 

Μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες παρουσίες επιχειρήσεων – μελών μας τις προηγούμενες χρονιές, σας κα-
λούμε να συμμετέχετε στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

Δεδομένου ότι τα οφέλη προβολής για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα είναι πολλαπλά, το Επιμελητήριο 
μας αποδέχθηκε και φέτος την πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ) για συμμετοχή 
του σε stand στο περίπτερο 2 ή 3, όπου θα φιλοξενηθούν στο σύνολό τους τα Επιμελητήρια της χώρας. Κατά 
τη διάρκεια της έκθεσης θα τηρηθούν όλες οι απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των περιπτέρων και των εκ-
θετών και θα ακολουθηθούν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποφυγή διάδοσης του κο-
ρωνοϊού. 

Σημειώνεται ότι η 85η ΔΕΘ, στην οποία συμμετέχει ως τιμώμενη χώρα η Ελλάδα, πλαισιώνεται από ένα πλού-
σιο επιχειρηματικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, τα δε οφέλη προβο-
λής για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι πολλαπλά. 

Το Επιμελητήριο θα καλύψει όλες τις δαπάνες που αφορούν το περίπτερο και την έκθεση των προϊόντων-
δειγμάτων δηλ.: ενοικίαση χώρου, κατασκευή και βασική διαμόρφωση περιπτέρου και μεταφορά δειγμάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας  στο τηλ. 2510 
222212 με την κα Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ.4) και κα Δέσποινα  Παρασύρη (εσωτ.11), e-mail.: info@cham-
berofkavala.gr, ιστοσελίδα www.kcci.gr  

Εκθέσεις συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ 
 
 

Γενικές Εκθέσεις 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

85η ΔΕΘ 11-19 Σεπτεμβρίου 2021 

Kavalaexpo 2021 08-11 Οκτωβρίου 2021 

 
 

Εκθέσεις Τροφίμων 

Έκθεση /Χώρα Ημερομηνία 

Αnuga, Κολωνία, Γερμανία 09-13 Οκτωβρίου 2021 

Sial, Παρίσι, Γαλλία 15-19 Οκτωβρίου 2022 

 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 «Ξάνθη 2021», Οδός Πανεπιστημίου, Ξάνθη| 07-11 Σεπτεμβρίου 2021 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.kcci.gr/
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 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη| 
11-19 Σεπτεμβρίου 2021 

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

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

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

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

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

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

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

 Διεθνής έκθεση Kavalaexpo 2021, Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδρύρης, Καβάλα|08-11 Οκτωβρίου 
2021 

 7η Έκθεση καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας Patras IQ, Πάτρα| 8-10 Οκτωβρίου 2021 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

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

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

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

 Διεθνής έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσ-
σαλονίκη | 12-14 Νοεμβρίου 2021 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

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

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 

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

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)  

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
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22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση 
των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ  
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal)  
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform)  
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs)  
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website)  
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)  
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint 
Research Centre)  
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)  
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)  
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)  
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform)  
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform)  
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημι-
κών ουσιών (Classification & Labelling Platform)  
36. EU Business in Japan  
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP)  
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδι-
κασία δημόσιων συμβάσεων  
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επί-
σημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις  
40. Ιστοσελίδα για ενημερώσεις φορολογικών και οικονομικών θεμάτων www.taxheaven.gr   
41. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας www.eody.gov.gr  
 

Επισκεφθείτε την σελίδα 
του Επιμελητηρίου Καβά-

λας  www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη Πληρο-
φόρηση 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.taxheaven.gr/
http://www.eody.gov.gr/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_el.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cluster/index_en.htm
http://www.clustercollaboration.eu/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://ec.europa.eu/small-business/tags/educating-for-entrepreneurship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.html
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3platform.cfm
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.eea.europa.eu/green-tips/planning-to-renovate-your-house-or-apartment
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency
http://www.eusmecentre.org.cn/content/eu-china-standardisation-information-platform
http://www.echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/cl-inventory/cl-platform
http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do?selectedLanguage=el
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.kcci.gr/

