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Newsletter 5 

Πρόσκληση για συμμετοχή στα Βαρόμετρα Οικονομικής Συγκυρίας του 
Επιμελητηρίου Καβάλας 

Το Επιμελητήριο Καβάλας προχωρά στην εκπόνηση του πρώτου Βαρόμετρου Οικονομικής Συγκυρίας, για 
το διάστημα Μαΐου - Ιουνίου, προκειμένου να καταγράψει τις απόψεις σας για μια σειρά επίκαιρων 
ζητημάτων, αλλά και θεμάτων που αφορούν στην πορεία των επιχειρήσεων σας. 

Το Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας, που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2022, αποτελεί μια 
ηλεκτρονική δίμηνη έρευνα, στην οποία σας καλούμε να συμμετέχετε. 

Μέσω ενός link που θα λαμβάνετε με το newsletter του Επιμελητηρίου αλλά και με την εβδομαδιαία 
«Ενημέρωση», κάθε Παρασκευή, θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων. 
 
Το link της έρευνας θα βρίσκεται αναρτημένο και σε ειδικό banner του ιστότοπου του Επιμελητηρίου 
Καβάλας (www.kcci.gr). Το βαρόμετρο, θα πραγματοποιείται κάθε δίμηνο και τα αποτελέσματα του θα 
ανακοινώνονται μέσω δελτίων Τύπου. 

Αν επιθυμείτε μπορείτε να δηλώνετε το e-mail σας προκειμένου να σας αποστέλλονται τα αποτελέσματα 
της δημοσκόπησης. 

Η συμμετοχή σας είναι άκρως απαραίτητη και σημαντική. 

Ακολουθεί το link της έρευνας, στην οποία σας καλούμε να συμμετέχετε: 

https://ee.kobotoolbox.org/single/883919c12ed98b6c27e9b181663783ce 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.kcci.gr/
https://ee.kobotoolbox.org/single/883919c12ed98b6c27e9b181663783ce
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Δραστηριότητες Διοίκησης 
Συναντήσεις εργασίας στην Αθήνα του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας 

κ. Μάρκου Δέμπα 

Μια σειρά επαφών και εποικοδομητικών  συναντήσεων πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Καβάλας Μάρκος Δέμπας, μαζί με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανο Γεωργιάδη, στην Αθήνα 
την Πέμπτη 5 και την Παρασκευή 6 Μαΐου. 

Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης κ. Νίκο Παπαθανάση 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας, στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης με τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Νίκο Παπαθανάση, για ζητήματα που 
αφορούν τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, όπως τα 
υψηλά κίνητρα που προσφέρει, την 
απλούστευση των διαδικασιών αξιολόγησης και 
ένταξης των επενδυτικών σχεδίων, που βοηθάει 
στην μειώσει των καθυστερήσεων υπαγωγής 
των έργων, καθώς και στην πρόταση μας για την 
αύξηση της ποσόστωσης των κτιριακών 
παρεμβάσεων στο κόστος της επένδυσης, 
καθώς και για τις διαδικασίες χρηματοδότησης, 
που θα βοηθήσουν στην βελτίωση του 
επενδυτικού κλίματος και θα προσελκύσουν νέα επενδυτικά σχέδια στην περιοχή μας.  

Το θετικό ότι σύντομα θα έχουμε τις πρώτες προκηρύξεις των ειδικών καθεστώτων, οπότε οι επιχειρήσεις 
μας θα πρέπει να προετοιμάζονται με την ωρίμανση των επενδυτικών τους σχεδίων και την υποβολή των 
προτάσεων τους. Σημαντική η τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού, ότι πρέπει οι μονάδες των 
Περιφερειών, να επιταχύνουν στην ολοκλήρωση αξιολόγησης των προτάσεων, που έχουν υποβληθεί στον 
προηγούμενο Αναπτυξιακό νόμο, ώστε να έχουν το δικαίωμα να δεχτούν προτάσεις στον νέο νόμο.   

http://www.kcci.gr/
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Με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για 
το Νέο ΕΣΠΑ Γιάννη Τσακίρη 

Πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση και με τον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Νέο 
ΕΣΠΑ Γιάννη Τσακίρη, όπου η σημαντικότερη είδηση 
που προέκυψε, αφορούσε το γεγονός ότι οι νέες 
προκηρύξεις των προγραμμάτων θα είναι με το 
καθεστώς Γενικού Απαλλακτικού, που σημαίνει ότι ο 
περιορισμός του De-minimis, (των 200.000,00€ 
μέγιστο ποσό επιδότησης για την  τριετία) δεν θα 
υφίσταται πλέον, για τα περισσότερα προγράμματα. 
Αναμένεται επίσης απλούστευση των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών και οι πρώτες προκηρύξεις του ΕΠΑνΕΚ 2021-2027 θα ανακοινωθούν στο 
τέλος του καλοκαιριού. 

Συνάντηση με Υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Εργασίας  

Στο Υπουργείο Απασχόλησης, με παρέμβαση και από τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ κ. Γιάννη Μασούτη, μετά το 
αίτημα των Επιμελητηρίων της ΑΜ-Θ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες για το 
φλέγον ζήτημα του συμψηφισμού 4% και 12% του μισθολογικού κόστους, όπου μετά και την τελευταία 
τροπολογία, έχει ετοιμασθεί η σχετική ΚΥΑ που θα δίνει οριστική τεχνική λύση στο πρόβλημα. Αναμένεται 
σύντομα να ανακοινωθεί ο τρόπος και η ημερομηνία λειτουργίας της πλατφόρμας από την ΑΑΕΔΕ. 

Με αυτές τις συναντήσεις, προσπαθούμε σαν Επιμελητήρια, να δίνουμε προτάσεις και λύσεις στα αρμόδια 
Υπουργεία, με τα οποία έχουμε μια άριστη συνεργασία, προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της 
ανάπτυξης της περιοχής μας.     

Συγγενικά δικαιώματα - Ιστορική συνεργασία 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, ενημερώνει τις 
επιχειρήσεις και τα καταστήματά μέλη 
του, που κάνουν χρήση μουσικής στους 
χώρους τους, ότι στο πλαίσιο της Γενικής 
Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Άργος στις 13 
Μαΐου 2022, με συμμετοχή του προέδρου 
Μάρκου Δέμπα και σε συνέχεια των 
μακρών διαπραγματεύσεων με την 
εταιρεία GEA, τον αστικό μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και 
είσπραξης των συγγενικών δικαιωμάτων 
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των καλλιτεχνών, τραγουδιστών, μουσικών και των παραγωγών, εγκρίθηκε παμψηφεί η ιστορική συνεργασία 
της GEA και της ΚΕΕE δίνοντας λύση στα προβλήματα της δεκαετίας από το 2011 έως και το 2021. 

Στις σκληρές διαπραγματεύσεις της Επιτροπής πνευματικών δικαιωμάτων της ΚΕΕΕ με την GEA συμμετείχε 
το μέλος της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Ελευθέριος Κουκουτίνης, με πρόεδρο της επιτροπής τον κ. 
Στέλιο Μωραΐτη, πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ξάνθης. 

Σας παραθέτουμε την ολοκληρωμένη πρόταση, σύμφωνα με την απόφαση συνεργασίας: 

 Για καταστήματα με πραγματική δραστηριότητα ως παραδοσιακά καφενεία, take away χωρίς 
τραπεζοκαθίσματα κ.λ.π. 

• Καταβολή 60€ συν  ΦΠΑ για τα έτη έως και 2021  
 Για καταστήματα με πραγματική δραστηριότητα ως καφετέριες, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, 

φούρνους, ίντερνετ καφέ κ.λ.π. 
• Καταβολή 150€ συν ΦΠΑ για τα έτη έως και 2021  
 Για καταστήματα με πραγματική δραστηριότητα ως καφετέριες και εστιατόρια με μπαρ,  μουσικά 

μεζεδοπωλεία, καφέ μπαρ με περιστασιακή χρήση Dj κλπ. 
• Καταβολή 500€ συν ΦΠΑ για τα έτη έως και 2021 με παροχή έκπτωσης 30% λόγω ενδιάμεσης χρήσης 

μουσικής για καταστήματα που λειτουργούν 12 μήνες. 
 Για καταστήματα με πραγματική δραστηριότητα ως bar, rooftops και lounge / wine bar με χρήση Dj 
• Καταβολή 750€ συν ΦΠΑ για τα έτη έως και 2021  
 Για καταστήματα με πραγματική δραστηριότητα ως Club, Disco, Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, 

Music Shows, Beach clubs- bar. 
• Καταβολή 1200€ συν ΦΠΑ για τα έτη έως και 2021 

Όροι και Προϋποθέσεις:  

• Πρόσβαση στο αρχείο των εγγεγραμμένων μελών στο ΓΕΜΗ από το 2018 και έπειτα για την καθολική 
επικοινωνία της καμπάνιας σε ολόκληρη τη Χώρα. 

• Διάρκεια καμπάνιας 2 μηνών, έναρξη καμπάνιας τέλη Μαΐου 2022. 
• Αποκλειστική χρήση της καμπάνιας από καταστήματα καφέ- εστίασης με εκκρεμότητες 

παρελθουσών χρήσεων.  
• Η καμπάνια ρυθμίζει αμοιβές αυστηρά για τα έτη από 2011 έως και 2021.  
• Με την συμμετοχή στην καμπάνια δημιουργείται σύμβαση 3ετούς ρύθμισης και δέσμευσης για τα 

αναδρομικά και τα έτη 2022-2023.  
• Η αμοιβή των ετών 2022-2023 θα προκύπτει από το δημοσιευμένο αμοιβολόγιο του Οργανισμού. 
• Παύση νομικών ενεργειών στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην καμπάνια για αυτούς τους 

2 μήνες. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες ήδη ο Οργανισμός έχει κινήσει νομικές ενέργειες. 
 

Τρόπος υπολογισμού του ποσού κατάθεσης:  

• Επικοινωνία με το site GEA και προσωποποιημένη πληροφόρηση του εκάστοτε επιχειρηματία για το 
ακριβές ποσό που αντιστοιχεί στην επιχείρηση. 

Ημερομηνίες κατάθεσης ετών:  
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• Εύλογη αμοιβή των ετών 2011-2021  Καταβολή έως 30/07/2022  
• Εύλογη αμοιβή των ετών 2022  Καταβολή έως 30/09/2022  
• Εύλογη αμοιβή των ετών 2023  Καταβολή έως 30/05/2023 

 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία για την εκπόνηση του τελικού κειμένου της συμφωνίας θα υπογραφεί 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας από τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ κ. Ιωάννη Μασούτη, τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Πνευματικών Δικαιωμάτων και από τον Πρόεδρο της GEA κ. Μανώλη Φάμελλο. Θα κληθεί να παραστεί και ο 
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης. 

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στην 
Αργολίδα 

Mε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) με μήνυμα 
«Στηρίζουμε, Αναπτύσσουμε, Καινοτομούμε», που 
φιλοξένησε το Επιμελητήριο Αργολίδας μετά από 30 
χρόνια και που πραγματοποιήθηκε στο Άργος και το 
Ναύπλιο στις 13 & 14 Μαΐου 2022. 

Η Γενική Συνέλευση είχε πλήρη συμμέτοχή και 
εκπροσώπηση από όλα τα Επιμελητήρια της 
Ελλάδος. Το Επιμελητήριο Καβάλας εκπροσώπησαν 
ο πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας και ο κ. Ελευθέριος 
Κουκουτίνης, υπεύθυνος συμβουλευτικής 

υποστήριξης επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου. Την έναρξη των εργασιών προλόγισαν ο οικοδεσπότης 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας κ. Φώτιος Δαμούλος και ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. Ιωάννης Μασούτης. 

Οι σύνεδροι είχαν ενεργή παρουσία στις εργασίες της Γ.Σ. με αλλεπάλληλες και ουσιαστικές τοποθετήσεις - 
παρεμβάσεις επί της προγραμματισμένης θεματολογίας κατά την πρώτη ημέρα εργασιών, η οποία έλαβε 
χώρα στο Άργος στην αίθουσα πολιτισμού «Μεγάλος Αλέξανδρος» την Παρασκευή 13 Μαΐου. 

Η Γενική Συνέλευση συνέχισε τις εργασίες της την επόμενη ημέρα (Σάββατο 14 Μαΐου) στο Ναύπλιο, στην 
αίθουσα FOUGARO GALLERY του «FOYGARO ARTCENTER». 

Παρουσία του Μητροπολίτη Αργολίδας κ. Νεκτάριου, των υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταΐκούρα, 
Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, των Γενικών Γραμματέων 
Υπουργείων Πολιτισμού κ. Διδασκάλου Γεώργιου και Εμπορίου κ. Σωτήρη Αναγνωστόπουλου, των 
βουλευτών κ. I. Ανδριανού, κ. I. Γκιόλα, κ. Α. Πουλά, κ. I. Σαρακιώτη και Ν. Καραθανασόπουλου, εκπροσώπων 
των κομμάτων της αντιπολίτευσης, του δημάρχου Ναυπλιέων κ. Δ. Κωστούρου, του δημάρχου Άργους - 
Μυκηνών κ. Δ. Κάμποσου και του δημάρχου Επιδαύρου κ. Α. Χρόνη, του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθά, 
του προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Γ. Καρανίκα, του προέδρου του ΙCC Hellas κ. Π. Δούκα, του Αντί περιφερειάρχη 
Αργολίδας κ. Δ. Σχοινοχωρίτη, του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ι. Μαλτέζου, εκπροσώπων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης Αργολίδας 180 επιμελητηριακών εκπροσώπων - επιχειρηματιών από όλη την 
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χώρα και πλήθος κόσμου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας κ. Φώτιος Δαμούλος αφού χαιρέτησε 
την έναρξη της 2ης μέρας της συνέλευσης, παρουσίασε αναλυτικά τα προβλήματα που απασχολούν την 
επιχειρηματικότητα σήμερα, προτείνοντας τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την προστασία τους, 
επισημαίνοντας την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Στη συνέχεια ακολούθησε η 
παρουσίαση από τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ κ. Ιωάννη Μασούτη των ευκαιριών χρηματοδότησης των 
επιχειρήσεων από το ταμείο ανάκαμψης, την ενεργειακή κρίση και τα μέτρα που αναμένουν οι επιχειρήσεις 
από την πολιτεία και δήλωσε ότι «θα συνετίσουμε ως επιμελητήρια να διεκδικούμε παρεμβάσεις μέσα στα 
δημοσιονομικά πλαίσια, ώστε να δώσει λύσεις η πολιτεία στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
επιχειρηματική κοινότητα από τις αλλεπάλληλες κρίσεις». 

Ακολούθησαν χαιρετισμοί επισήμων και οι 
τοποθετήσεις των υπουργών κ.κ. Χρήστου Σταΐκούρα, 
Υπουργού Οικονομικών και Άδωνη Γεωργιάδη, 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την πραγματοποίηση 
δυο ενημερωτικών πάνελ με θεματικούς άξονες 
«Ενέργεια και κόστος ζωής» και «Επιχειρηματικότητα 
και βιωσιμότητα Επιμελητηρίων». 

Ο οικοδεσπότης πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Αργολίδας κάνοντας το απολογισμό των εργασιών της 
Γενικής Συνέλευσης δήλωσε: «Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες για την ευρεία και ουσιαστική συμμετοχή τους. Δοθείσας της ευκαιρίας 
είχαμε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε το αναπτυξιακό μοντέλο της Αργολίδας και να συζητήσουμε για 
τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χώρα μας. Οι δηλώσεις των δύο υπουργών 
επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες μας για δυσοίωνες εξελίξεις αναφορικά με το κόστος λειτουργίας των 
επιχειρήσεων και την αναγκαιότητα συνέχισης και επέκτασης των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων. 
Αποτελεί πάγια θέση μας ότι η λήψη μέτρων θα πρέπει να προηγείται και να προλαβαίνει τις εξελίξεις, 
προκειμένου να προστατεύεται η επιχειρηματικότητα στοχεύοντας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας». 
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Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η 51η ΓΣ του Επιμελητηριακού Ομίλου 
Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε 
η  51η Γενική Συνέλευση του 
Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης 
Ελληνικών Νησιών ΕΟΑΕΝ στις 27-
29/5/2022, την οποία είχε τη χαρά και 
την τιμή να διοργανώσει και να 
φιλοξενεί το Επιμελητήριο Χαλκιδικής 
στην Ουρανούπολη και την 
Αμμουλιανή. Το Επιμελητήριο 
Καβάλας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος 
κ. Μάρκος Δέμπας, ο Α’ Αντιπρόεδρος 
κ. Αβραάμ Δημητριάδης, ο Β’ 
Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης 
Αγγελίδης και ο υπεύθυνος συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων κ. Ελευθέριος Κουκουτίνης. 

Η ένταξη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον ΕΟΑΕΝ λόγω της Αμμουλιανής, του μοναδικού κατοικημένου 
νησιού της Χαλκιδικής αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας γενικότερα, αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, που 
μόνο οφέλη έχει για τους κατοίκους και τον τόπο. Στις εργασίες της Συνέλευσης συμμετείχαν 16 νησιωτικά 
Επιμελητήρια από όλη τη χώρα.   

Οι εργασίες, την πρώτη ημέρα της Γενικής 
Συνέλευσης, εκτός από τις τυπικές 
διαδικασίες, περιλάμβαναν και εισηγήσεις 
της κ. Νάνσυ Αλωνιστιώτη, Αν. Καθηγήτριας 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με θέμα την "Παρουσίαση 
δραστηριοτήτων του Κόμβου Ψηφιακής 
Καινοτομίας LIVINGTRAC του ΕΚΠΑ" καθώς 
και του κ. Βασίλη Χρηστίδη, Διευθύνοντα 
Συμβούλου Knowledge AE, με θέμα την 
"Παρουσίαση καινοτομικής Ψηφιακής 
Πλατφόρμας (OneStopShop) για την 
προώθηση του συνολικού τουριστικού 

προϊόντος" των περιοχών που καλύπτουν τα Επιμελητήρια". 

Τη δεύτερη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό, 
εκπρόσωποι της Εκκλησίας, ο Πατέρας Γεώργιος Κυριάκου, εκπρόσωπος Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου 
Όρους και Αρδαμερίου, του Κοινοβουλίου, η κ. Κυριακή Μάλαμα, Βουλευτής Χαλκιδικής ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. 
Απόστολος Πάνας, Βουλευτής Χαλκιδικής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο 
Αντιπεριφερειάρχης ΠΚΜ κ. Ιωάννης Γιώργος, ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου υπεύθυνος 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας κ. Λεωνίδας Αθηνάδης, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, ο 
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Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμμουλιανής κ. Κωνσταντίνος Τσακνής, καθώς και Φορέων, ο Πρόεδρος 
του Οργανισμού Τουρισμού Χαλκιδικής και Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) κ. 
Γρηγόρης Τάσιος, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Χαλκιδικής κ. Γεώργιος Πασαλής καθώς και ο 
Πρόεδρος Αναπτυξιακού Συλλόγου Αμμουλιανής κ. Νικήτας Μαρτυγάκης. 

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ξεκίνησε με Ομιλίες 
τοποθετήσεις του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτουλάκη, του 
Προέδρου Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών και 
Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της 
Βουλής κ. Μάνου Κόνσολα σε διαδικτυακή σύνδεση, της 
Γενικής Γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Χριστιάνας Κολογήρου με θέμα "Αγροδιατροφικός Τομέας, 
κυρίαρχο στοιχείο του νέου αναπτυξιακού μοντέλου των 
νησιών μας", ενώ ακολούθησε σε διαδικτυακή σύνδεση και 
η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. 
Μαριαλένα Αθανασοπούλου με θέμα "Διαθέσιμα εργαλεία 
πρόληψης και διαχείρισης της υπερχρέωσης των 
επιχειρήσεων".   

Οι απόψεις που ακούστηκαν οδήγησαν σε γόνιμο διάλογο και λήψη σημαντικών αποφάσεων για τον ΕΟΑΕΝ, 
αλλά και δεσμεύσεων από μέρους των μελών της Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για 
αντιμετώπιση προβλημάτων στα νησιά, που χρονίζουν.   

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής 
Συνέλευσης οι συνοδοί συμμετείχαν σε 
τουριστικό πρόγραμμα που περιλάμβανε 
επίσκεψη στα Αρχαία Στάγειρα, εκεί όπου 
γεννήθηκε ο Αριστοτέλης, προβολή 3D 
ταινίας για το Άγιο Όρος στο Πνευματικό 
Κέντρο Ιερισσού και επίσκεψη στην έκθεση 
Βαρλάμη. Τις κυρίες υποδέχθηκε στην 
Ιερισσό η Πρόεδρος του Σωματείου 
Επαγγελματιών Ιερισσού κ. Κλεοπάρτα 
Αϊβαζίδου.  Η οικοδέσποινα Άρτεμη 
Μουτσάκη ξενάγησε τις συνοδούς και τους 
παρουσίασε μερικές από τις ομορφιές της 

Χαλκιδικής. 

Μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας και γνωριμίας των προϊόντων της Χαλκιδικής πρόσφερε το 
Επιμελητήριο Χαλκιδικής στους εκπροσώπους των νησιωτικών Επιμελητηρίων του ΕΟΑΕΝ πριν το επίσημο 
δείπνο του Σαββάτου.  Η εταιρεία Chef Stories, στρατηγικός συνεργάτης του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στο 
πρόγραμμα Taste Halkidiki, ετοίμασε ένα ιδιαίτερο γευστικό ταξίδι γνωριμίας της γαστρονομίας της 
Χαλκιδικής για τους καλεσμένους. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%85-222380564587956/?__cft__%5b0%5d=AZULNAXmwBnJqnQmcfY4_4XagfooOzcGOgluQPNEmxFn8TEFMEbcpJwkOPsI3UNyJea9reNxGApp5anlMYKdlrA3aut_vVwz3mLMtfb5sTMFaPRmgPhT8fuidj-ygdd70ndS9lrFSWdaLvGzxy-R2IDZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018864121486&__cft__%5b0%5d=AZULNAXmwBnJqnQmcfY4_4XagfooOzcGOgluQPNEmxFn8TEFMEbcpJwkOPsI3UNyJea9reNxGApp5anlMYKdlrA3aut_vVwz3mLMtfb5sTMFaPRmgPhT8fuidj-ygdd70ndS9lrFSWdaLvGzxy-R2IDZ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018864121486&__cft__%5b0%5d=AZULNAXmwBnJqnQmcfY4_4XagfooOzcGOgluQPNEmxFn8TEFMEbcpJwkOPsI3UNyJea9reNxGApp5anlMYKdlrA3aut_vVwz3mLMtfb5sTMFaPRmgPhT8fuidj-ygdd70ndS9lrFSWdaLvGzxy-R2IDZ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%CE%B5%CE%BF%CE%B1%CE%B5%CE%BD?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwkjeuEB-MJLbhT2IVys0MfgM7fk6uNsEM_bXpbEASfXSUS81HzX9yPP_QygyyGeryNzQbvQoNWEmB51jD0sLnI1nH2_gzaqAd_p9a6166TKhoi1_-d799s2nJOmOdd8OlqY-Heo1s6qQvHPC6CYQI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/chefstoriesgr/?__cft__%5b0%5d=AZWwkjeuEB-MJLbhT2IVys0MfgM7fk6uNsEM_bXpbEASfXSUS81HzX9yPP_QygyyGeryNzQbvQoNWEmB51jD0sLnI1nH2_gzaqAd_p9a6166TKhoi1_-d799s2nJOmOdd8OlqY-Heo1s6qQvHPC6CYQI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tastehalkidiki?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwkjeuEB-MJLbhT2IVys0MfgM7fk6uNsEM_bXpbEASfXSUS81HzX9yPP_QygyyGeryNzQbvQoNWEmB51jD0sLnI1nH2_gzaqAd_p9a6166TKhoi1_-d799s2nJOmOdd8OlqY-Heo1s6qQvHPC6CYQI&__tn__=*NK-R
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Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν ιδιαίτερα προϊόντα της Χαλκιδικής, χορηγία παραγωγών, σε ένα παιχνίδι 
γεύσεων και συνδυασμών.   

Τα κρασιά που προσφέρθηκαν σε όλα τα γεύματα και δείπνα ήταν προσφορά των οινοποιείων Κτήμα Claudia 
Papayianni, Akrathos Newlands Winery και Domaine Agrovision. 

Η τρίτη μέρα φιλοξενίας της 51ης Συνέλευσης του ΕΟΑΕΝ στην Αμμουλιανή περιλάμβανε αρχικά κρουαζιέρα 
στο Άγιο Όρος.  Τους Αρσανάδες και τις Μονές Δοχειαρίου, Ξενοφώντος και  Αγίου Παντελεήμονος (Ρωσική 
Μονή) είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν και να φωτογραφίσουν οι επισκέπτες ενώ μοναχοί από τη Μονή 
Ξενοφώντος έφεραν εικόνες και λείψανα στο καραβάκι για να τα προσκυνήσουν οι  φιλοξενούμενοι.   

Επόμενος σταθμός η Αμμουλιανή. Στις εορταστικές εκδηλώσεις που είχαν ετοιμάσει οι κάτοικοι του νησιού 
παρέστησαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Γ.Γ. Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλης Κουτουλάκης, η Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χριστιάνα 
Καλογήρου, ο Αντιπεριφεριάρχης ΠΚΜ κ. Ιωάννης Γιώργος, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος και ο 
Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Χαλκιδικής κ. Γρηγόρης Τάσιος.  

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αμμουλιανής Κώστας Τσακνής καλωσόρισε τους υψηλούς επισκέπτες. 
Ακολούθησε σύντομη ομιλία του Υπουργού Ναυτιλίας, όπου δήλωσε ότι η Αμμουλιανή είναι νησί με 
τεράστιες δυνατότητες ενώ ταυτόχρονα ανακοίνωσε τη στήριξη του υπουργείου στην ένταξη της στην 
πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος "GR-eco Islands. Ο κ. Πλακιωτάκης ανακοίνωσε και επίσημα 
την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης του μεγάλου έργου αναβάθμισης των λιμενικών εγκαταστάσεων του 
νησιού με παράλληλη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών, ένα έργο, προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ, 
το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του επομένου έτους. Είπε ακόμη ότι το υπουργείο εξετάζει σε 
συνεργασία με τον δήμο και άλλα έργα υποδομής, που σχετίζονται με την ύδρευση και την αφαλάτωση του 
νερού. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΚΜ, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη καθώς και οι Πρόεδροι του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ. Γιάννης Κουφίδης και ΕΟΑΕΝ κ. Σωτήρης Σκιαδαρέσης.  

Οι επισκέπτες απόλαυσαν τα χορευτικά των παιδιών του νησιού με παραδοσιακές στολές. Οι γυναίκες της 
Αμμουλιανής είχαν ετοιμάσει για να προσφέρουν λεμονάδα και τοπικά παραδοσιακά γλυκίσματα, μεταξύ 
των οποίων και τα μοναδικά αμυγδαλωτά Αμμουλιανής, κυριολεκτικά έργα τέχνης. 

Στη συνέχεια ακολούθησε γεύμα σε παρακείμενο εστιατόριο.  

Τα κρασιά που προσφέρθηκαν με το όνομα ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ είναι παραγωγής του Προέδρου του 
Αναπτυξιακού Συλλόγου Αμμουλιανής Νικήτα Μαρτυγάκη, τα οποία εμφιαλώνονται στο Domaine Agrovision. 

Το τριήμερο της 51ης Γενικής Συνέλευσης του ΕΟΑΕΝ, που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το Επιμελητήριο 
Χαλκιδικής ολοκληρώθηκε, αφήνοντας ευχάριστες αναμνήσεις από τον τόπο, τα προϊόντα, τους 
ανθρώπους,  αλλά και χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις λύσεων, ως αποτέλεσμα των 
εποικοδομητικών  διεργασιών της Γ.Σ.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.facebook.com/Claudia-Papayianni-Estate-324669940882789/?__cft__%5b0%5d=AZWwkjeuEB-MJLbhT2IVys0MfgM7fk6uNsEM_bXpbEASfXSUS81HzX9yPP_QygyyGeryNzQbvQoNWEmB51jD0sLnI1nH2_gzaqAd_p9a6166TKhoi1_-d799s2nJOmOdd8OlqY-Heo1s6qQvHPC6CYQI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Claudia-Papayianni-Estate-324669940882789/?__cft__%5b0%5d=AZWwkjeuEB-MJLbhT2IVys0MfgM7fk6uNsEM_bXpbEASfXSUS81HzX9yPP_QygyyGeryNzQbvQoNWEmB51jD0sLnI1nH2_gzaqAd_p9a6166TKhoi1_-d799s2nJOmOdd8OlqY-Heo1s6qQvHPC6CYQI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/akrathosnewlandswinery/?__cft__%5b0%5d=AZWwkjeuEB-MJLbhT2IVys0MfgM7fk6uNsEM_bXpbEASfXSUS81HzX9yPP_QygyyGeryNzQbvQoNWEmB51jD0sLnI1nH2_gzaqAd_p9a6166TKhoi1_-d799s2nJOmOdd8OlqY-Heo1s6qQvHPC6CYQI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DomaineAgrovision/?__cft__%5b0%5d=AZWwkjeuEB-MJLbhT2IVys0MfgM7fk6uNsEM_bXpbEASfXSUS81HzX9yPP_QygyyGeryNzQbvQoNWEmB51jD0sLnI1nH2_gzaqAd_p9a6166TKhoi1_-d799s2nJOmOdd8OlqY-Heo1s6qQvHPC6CYQI&__tn__=kK-R
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Εκδήλωση παρουσίασης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4877/2022 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise Europe Network και η Δομή 
Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας KickIt, με αφορμή την 
πρόσφατη ψήφιση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, 
διοργάνωσαν Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα:  «Νέος 
Αναπτυξιακός Νόμος 48877/2022 & Επενδυτικές  Ευκαιρίες» η οποία 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαΐου και ώρα 18:00, μέσω 
τηλεδιάσκεψης. 

Στην εκδήλωση απεύθυνε χαιρετισμό ο αναπληρωτής υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νικόλαος Παπαθανάσης ενώ τον 
συντονισμό είχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Μάρκος Δέμπας. 
Ο υπουργός παρουσίασε τα πλεονεκτήματα του νέου Αναπτυξιακού 
Νόμου και τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν.  

Στόχος της διαδικτυακής εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση του Νέου 
Αναπτυξιακού Νόμου, η ενημέρωση για τις βελτιώσεις του, οι 
επιχειρηματικές δυνατότητες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο 
αυτού, τα πλεονεκτήματά  του σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα νέα 
θεσμικά καθεστώτα & χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και η 
επίλυση ερωτημάτων των συμμετεχόντων από τους ομιλητές. 

«Προβολή της πόλης της Καβάλας ως προορισμός κρουαζιέρας, στη Διεθνή Έκθεση 
΄΄Seatrade Cruise Global΄΄, στο Μαϊάμι» 

Χρονιά σταθεροποίησης χαρακτηρίστηκε η φετινή σεζόν για την κρουαζιέρα παγκοσμίως, αλλά και για την 
Ελλάδα, κατά την διάρκεια της παγκόσμιας έκθεσης/συνεδρίου κρουαζιέρας «Seatrade Cruise Global» που 
πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών, από τις 25 έως τις 28 Απριλίου 2022. 

Η Καβάλα ως προορισμός συνεργασίας (Οργανισμός Λιμένα, Επιμελητήριο & Δημωφέλεια) προβλήθηκε 
εκτενώς στο συνέδριο και στην έκθεση μέσω του συμβούλου ανάπτυξης κρουαζιέρας για τον τουρισμό στην 
Καβάλα, επικεφαλής της εξειδικευμένης εταιρείας ανάπτυξης κρουαζιέρας «Five Senses Consulting» και 
Seatrade Ambassador, Ιωάννη Μπρα. 

Με δεδομένο ότι η πανδημική κρίση έχει αλλάξει τον προγραμματισμό στις εταιρείες τα τελευταία δύο 
χρόνια, κυριάρχησε το αισιόδοξο μήνυμα ότι μέχρι τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, το σύνολο των 
κρουαζιερόπλοιων θα είναι και πάλι ενεργό, με το 2023 να χαρακτηρίζεται, πλέον, ως μια χρονιά ανάπτυξης 
του κλάδου.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Η Καβάλα ως προορισμός, προωθήθηκε μέσω του κ. Μπρα, στο 
πλαίσιο πλήθους επαφών με εταιρείες – στόχους, ο οποίος 
αναφέρθηκε και στα συγκριτικά του πλεονεκτήματα με κυρίαρχα τις 
πολλές επιλογές εκδρομών, τη συνεργασία των τοπικών φορέων και 
την ασφάλεια. 

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, Άννα 
Θυσιάδου, στο πλαίσιο της παρουσίασης της πόλης της Καβάλας 
στην παγκόσμια έκθεση Seatrade Cruise Global, δήλωσε 
χαρακτηριστικά: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τις 36 φετινές 
προσεγγίσεις (αύξηση 1200% σε σχέση με το 2021) που είναι 
αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς που έγινε το προηγούμενο 
διάστημα. Οι συντονισμένες προσπάθειες συνεχίζονται με 
αμείωτους ρυθμούς, με απώτερο στόχο την επέκταση της σεζόν. 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκος Δέμπας, με τη 
σειρά του ανέφερε: «Η επαναφορά της κρουαζιέρας και η περαιτέρω 
ανάπτυξή της μας αφορά όλους και κυρίαρχα την τοπική οικονομία. 
Μαζί με τον ΟΛΚ και τη Δημωφέλεια προχωράμε και αναδεικνύουμε 
την, βάσει στρατηγικού σχεδίου, συνεργασία μας στις εταιρείες 
κρουαζιέρας που εκτιμούν τέτοιες ενέργειες. Το επόμενο διάστημα 
θα αναδείξουμε προτάσεις για την ακόμα πιο ουσιαστική σύνδεση 
της κρουαζιέρας με την τοπική επιχειρηματικότητα». 

Ο πρόεδρος της Δημωφέλεια, Παναγιώτης Αγγελίδης, αναφερόμενος στην πόλη της Καβάλας, ως προορισμό, 
δήλωσε: Οι επιλογές των επισκεπτών κρουαζιέρας στην πόλη της Καβάλας και στην ευρύτερη περιοχή είναι 
πολλές και μοναδικές. Στις προτάσεις μας αντλούμε χαρακτηριστικά από το ιστορικό, πολιτιστικό αλλά και 
γαστρονομικό υπόβαθρο της περιοχής και αναδεικνύουμε όλα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Με συνεχή 
παρουσία στα κέντρα αποφάσεων διεκδικούμε το μερίδιό μας και είμαστε περήφανοι για την συνεργασία 
μας με τον ΟΛΚ και το Επιμελητήριο που θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα». 

Με επιτυχία διοργανώθηκε η Λευκή Νύχτα στην Καβάλα από τον Εμπορικό 
Σύλλογο Καβάλας, με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Καβάλας 

Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε μετά από δύο χρόνια απουσίας η Λευκή Νύχτα στην Καβάλα από τον 
Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας στις 9 Μαΐου 2022.  Πλήθος κόσμου κατέκλεισε το κέντρο της πόλης με τα 
καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ και πολλές δράσεις να πραγματοποιούνται 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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σε όλο το κέντρο με μουσική, χορό, 
συναυλίες αλλά και αθλητικές 
δραστηριότητες, όπως ping pong, παιχνίδια 
μπάσκετ και αγώνες σκάκι. Για 
τη διασκέδαση των παιδιών, υπήρχαν 
ταχυδακτυλουργοί, σαπουνόφουσκες, 
μπαλονοκατασκευές, puppet shows και face 
painting. 

Σε δελτίο τύπου που έστειλε ο Εμπορικός 
Σύλλογος Καβάλας αναφέρει τα εξής, 
ευχαριστώντας μεταξύ άλλων το 
Επιμελητήριο Καβάλας για την υποστήριξή 
του:  

«Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας εκφράζει τις θερμές, απεριόριστες και ειλικρινείς ευχαριστίες του σε όλους 
όσους εμπιστεύτηκαν πίστεψαν και συνέβαλλαν να ξαναζωντανέψει και να πραγματοποιηθεί η ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 
2022. 

Συγκεκριμένα ευχαριστεί θερμά για την οικονομική υποστήριξη το Επιμελητήριο, το Δήμο Καβάλας, τη 
ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ και την Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Καβάλας, που είναι βασικοί συνδιοργανωτές και χρηματοδότες. 

Ευχαριστεί τις υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας, οι οποίες επιφορτίζονται τον κύριο όγκο των εργασιών και 
συγκεκριμένα την Τεχνική Υπηρεσία και ιδιαίτερα το Τμήμα Καθαριότητας, στους εργαζόμενους των οποίων 
αξίζουν συγχαρητήρια, επειδή κατάφεραν μέσα σε λίγη ώρα να καθαρίσουν και να αποκαταστήσουν το 
κέντρο της πόλης. 

Ευχαριστεί την Αστυνομική Διεύθυνση και το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας για την αμέριστη βοήθειά τους και 
συνεργασία όσον αφορά τις πεζοδρομήσεις και τις αντίστοιχες κυκλοφορικές ρυθμίσεις. 

Όλους τους επαγγελματίες που συμμετείχαν ενεργά και με ιδιωτική πρωτοβουλία οργάνωσαν κάποιο 
χάπενινγκ. 

Ευχαριστούμε από καρδιάς το Δημοτικό Ωδείο, όλα τα Αθλητικά Σωματεία και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, 
τις σχολές χορού και όλους όσους συμμετείχαν αφιλοκερδώς με την παρουσίαση του έργου τους και 
ομόρφυναν αυτή την βραδιά. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους διοργανωτές των εκδηλώσεων ΑΔΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΨΑΛΛΟΝΤΕΣ και στο Μουσικό 
Σχολείο Καβάλας και φυσικά σε όλα τα Μουσικά Σχολεία για την συνεργασία τους που με την παρουσία τους 
σε κεντρικά σημεία της πόλης λάμπρυναν και εμπλούτισαν μουσικά την βραδιά. 

Τέλος ευχαριστεί όλους τους Καβαλιώτες για την αγάπη τους και την συμμετοχή τους σε αυτή την γιορτή που 
την αγκάλιασαν και την ακολουθούν με ενθουσιασμό.» 
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Ενημερωτική εκδήλωση για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Καβάλα από την ΔΕΔΑ 

Ενημερωτική εκδήλωση για το δίκτυο φυσικού 
αερίου στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου 
Καβάλα την Δευτέρα 23 Μαΐου. Στελέχη της ΔΕΔΑ 
ενημέρωσαν τους επαγγελματίες της πόλης, με 
έμφαση σε αυτούς της εστίασης, την αρτοποιία και 
την ζαχαροπλαστική, αλλά και τους οικιακούς 
χρήστες για τα οφέλη σύνδεσης με το δίκτυο 
φυσικού αερίου. 

Την παρουσίαση έκανε ο κ. Δημήτριος Αυλωνίτης, 
Συντονιστής Διευθυντής Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων της ΔΕΔΑ ο οποίος ανέφερε ότι η 

πρώτη φάση του έργου ολοκληρώθηκε, με τις εργασίες για τη σύνδεση της πόλης με το εθνικό σύστημα 
φυσικού αερίου και τις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσουν οι εργασίες επέκτασης του δικτύου εντός του 
αστικού ιστού. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα δοθεί επιδότηση έως 1.200€ στους 700 πρώτους Καβαλιώτες που 
θα κάνουν αίτηση για φυσικό αέριο. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας δήλωσε ότι το ειδικά στην περίοδο ενεργειακής 
κρίσης που διανύουμε, το φυσικό αέριο παραμένει πολύ πιο φθηνό από οποιοδήποτε άλλο ενεργειακό 
προϊόν.  

Παρών στην συνάντηση ήταν και ο κ. Χρήστος Γάκης, αντιπεριφερειάρχης σε θέματα ενέργειας και 
περιβάλλοντος. 

Αιμοδοσία του Συλλόγου Αιμοδοτών του Επιμελητηρίου Καβάλας 

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών του Επιμελητηρίου Καβάλας 
πραγματοποίησε με επιτυχία την 31η εθελοντική αιμοδοσία, το Σάββατο 14 
Μαΐου στο Επιμελητήριο Καβάλας και ευχαριστεί θερμά:   

• Το Ιατρικό  και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου 
Καβάλας για την άριστη συνεργασία 
• Το Επιμελητήριο Καβάλας  
• Το αρτοποιείο Αφοί Φελλαχίδη  
• Την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Ν. Καβάλας 
• Όλους τους αιμοδότες που στηρίζουν τον σύλλογο τόσα χρόνια 
προσφέροντας το ύψιστο αγαθό το αίμα 
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Εφαρμογή για το έτος 2022 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. 357/04.01.2022 εξέδωσε το υπουργείο εργασίας σχετικά με την επιμόρφωση 
εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ 
κατηγορίας. Με την εγκύκλιο και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπόμενων 
στην 39278/1823/25.7.2018 Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει. Η εγκύκλιος αναφέρεται αναλυτικά στην 
επιμόρφωση εργοδοτών, τη διαδικασία έγκρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων και την τήρηση διαδικασιών. 

Ενημέρωση για Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010, όπως ισχύει, δίνεται η 
δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να 
αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας 
και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επιμορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού 
ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. 
Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων 
τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ κατηγορίας. 
Ειδικότερα, τα σεμινάρια  κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε: 
Β’ Κατηγορίας: για όσους πληρούν τις  απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών. Για τα 
μέλη του Επιμελητηρίου πρέπει να είναι πληρωμένο το τέλος ΓΕΜΗ μέχρι και το 2022 και η συνδρομή του 
Επιμελητηρίου του έτους 2022, ενώ το κόστος για τα μη μέλη είναι 100€.  
Γ’ Κατηγορίας: για εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, 
διάρκειας 10 ωρών.  Για τα μέλη του Επιμελητηρίου πρέπει να είναι πληρωμένο το τέλος ΓΕΜΗ μέχρι και το 
2022 και η συνδρομή του Επιμελητηρίου του έτους 2022, ενώ το κόστος για τα μη μέλη είναι 50€. 
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 

 

Σεμινάρια 
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Ενημέρωση για τα σεμινάρια Υγιεινής Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των 
επιχειρήσεων τροφίμων-Νέες προδιαγραφές 

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

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Είναι πρόγραμμα  κατάρτισης απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ελάχιστη 
διάρκεια: 10 ώρες.   
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP. 
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. 
Το κόστος συμμετοχής για το τρέχον έτος, για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά, δηλαδή με 
πληρωμένο το τέλος ΓΕΜΗ μέχρι και το 2022 καθώς και τη συνδρομή Επιμελητηρίου του 2022,  είναι: 

• Για Επιχειρήσεις 
− Καβάλα σαράντα ευρώ (40 €)  
− Θάσο τριάντα ευρώ (30 €)  
• Για Εργαζομένους 
− Καβάλα εξήντα ευρώ (60€) 
− Θάσο πενήντα ευρώ (50€) 

Τα υπόλοιπα έξοδα οργάνωσης του σεμιναρίου  καλύπτονται από το Επιμελητήριο Καβάλας. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις 
προκειμένου να αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται 
με μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 
3438/2006.  

Περισσότερες πληροφορίες, τηλ. επικοινωνίας 2510 222212,  κα. Σούζη Μαυρομμάτη  (εσωτ. 4), κα. Μαρία 
Αρβανιτάκη (εσωτ. 20) και στο info@chamberofkavala.gr 
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Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887 "Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη" 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 16/Α/04.02.2022 ο νέος Αναπτυξιακός 
νόμος 4887/2022 με τίτλο "Αναπτυξιακός Νόμος -Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη". 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών 
ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων  

Επενδυτικά σχέδια για τον ψηφιακό και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και την χρήση 
τεχνολογιών, με στόχευση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού  

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων  

Επενδυτικά σχέδια με στόχευση στην προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας Ο Νέος 
Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει την ενίσχυση τμήματος των δαπανών ενός επενδυτικού σχεδίου που 
αφορούν στην ίδρυση και δημιουργία νέας μονάδας, στην επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας 
υφιστάμενης μονάδας, στη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχείρησης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που 
δεν έχουν παραχθεί ποτέ από αυτή, καθώς και στη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής 
διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. 

3. Νέο Επιχειρείν  

Επενδυτικά σχέδια για την Ίδρυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, με δραστηριοποίηση στην 
πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη 
καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα  

4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση  

Επενδυτικά σχέδια με στόχο την περεταίρω ανάπτυξη στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης 
Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).  

5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία  

Επενδυτικά σχέδια με σκοπό την έρευνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών προς την 
βελτίωση παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών  

Ενεργά προγράμματα 
Χρηματοδότησης  
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6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία  

Ενίσχυση δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης των γεωργικών 
προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.  

 
7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα  

Επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, καθώς 
και επενδυτικά σχέδια στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας  

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια  

Επενδυτικά σχέδια με στόχο την διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού, μέσω της εξαγωγής νέων 
προϊόντων η υπηρεσιών  

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων  

Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, 
τουριστικών καταλυμάτων και κατασκηνώσεων (Camping) στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την 
αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.  

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού  

Τουριστικές επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, 
θρησκευτικών.  

11. Μεγάλες επενδύσεις  

Επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εξαιρουμένων 
αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων α) της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας β) της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και γ) των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας  

Επενδυτικά σχέδια σε κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, με στόχο οικονομίες κλίμακας, 
βελτίωση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών  

13. Επιχειρηματικότητα 360  

Επενδυτικά σχέδια δραστηριοτήτων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο (πλην συγκεκριμένων 
κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα), τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών 
επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας. 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται στο 70% του προϋπολογισμού, ανάλογα με την περιοχή 
εγκατάστασης βάσει του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικότερα για την Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη είναι 70% για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, 60% για τις μεσαίες και 50% για τις μεγάλες. Ενώ, μόλις 
κοινοποιηθεί το Αναπτυξιακό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης προβλέπεται προσαύξηση 10% επί της μέγιστης 
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έντασης ενίσχυσης για τις μελλοντικές περιοχές Δίκαιης Μετάβασης (η ανώτατη επιχορήγηση για την περιοχή 
του Β. Αιγαίου ορίζεται σε 75%), με αποτέλεσμα το ποσοστό επιχορήγησης να ανέρχεται έως και 75%  για τις 
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα €10.000.000, με εξαίρεση το 
καθεστώς “Νέο επιχειρείν, όπου το μέγιστο ποσό ενίσχυσης δε δύναται να υπερβαίνει τα 5.000.000€ και το 
καθεστώς “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση”, όπου το ύψος των ενισχύσεων θα καθοριστεί με ειδική 
Υπουργική Απόφαση. 

Επιλέξιμες προς ενίσχυση από τα καθεστώτα του νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή 
έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως μεγέθους. Ενώ στο καθεστώς Νέο “Επιχειρείν”, δικαιούχοι 
είναι οι υπό σύσταση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις. 

Είδη ενισχύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 
• Επιχορήγηση, για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 
• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των 

καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για την απόκτηση καινούργιου 
μηχανολογικού εξοπλισμού. 

• Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί 
των πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών. 

• Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη του 
μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το 
επενδυτικό σχέδιο. 

• Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, που αφορά μόνο τις επενδύσεις στο καθεστώς «Νέο 
Επιχειρείν» 

Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται σε ποσοστά επί των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, 
όπως παρουσιάζονται στον Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, τα οποία ποικίλουν ανάλογα με το 
Καθεστώς Ενίσχυσης και το μέγεθος του φορέα της επένδυσης. Οι τρεις (3) πρώτες ενισχύσεις παρέχονται 
μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ενώ η τέταρτη (4η) παρέχεται αυτοτελώς. 
Η οικονομική συμμετοχή του επενδυτή καλύπτεται είτε με ιδία κεφάλαια, είτε με τραπεζικό δανεισμό. 

Επιλέξιμοι φορείς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 

Οι επιλέξιμοι φορείς που καλύπτει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι οι επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου 
και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 

• Εμπορική εταιρεία 
• Συνεταιρισμός 
• Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
• Αγροτικοί και Αστικοί συνεταιρισμοί 
• Ομάδες Παραγωγών 
• Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016 
• Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις, υπό προϋποθέσεις 

 
Ελάχιστο ύψος επενδύσεων 
Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ήτοι: 

1. Μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των €1.000.000. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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2. Μεσαίες επιχειρήσεις  στο ποσό των €500.000. 
3. Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €250.000. 
4. Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €100.000. 
5. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισμούς, 

Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των €50.000. 
 
Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση 
1) Ενσώματα στοιχεία Ενεργητικού  

i. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών 
και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου.  

ii. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (υπό 
προϋποθέσεις)  

iii. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται 
εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.  

iv. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού.  

v. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων  

2) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού  
i. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών 

εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.  
ii. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης 

λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.  
3) Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της 
πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης  

4) Λοιπές Δαπάνες (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)  

 

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 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4350
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Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως Φορέας Υλοποίησης δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0, ανακοινώνει ότι 
εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Α.Π.: 162/7-04-2022 και ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο 
υποέργο 1 «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 
5164843), η απόφαση αναρτήθηκε στον ιστοχώρο του ΥπΑΑΤ καθώς και στην κεντρική πύλη ενημέρωσης του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προς ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων.  

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 181.521.000,00 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά την 16/05/2022, ώρα 12:00 
και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022, ώρα 12:00  

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  
Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν:  
1. Την Αίτηση Ενίσχυσης (σύμφωνα με το Παράρτημα IV: Αίτηση ενίσχυσης) και  
2. Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: Λίστα 

δικαιολογητικών)  

Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) 
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr  – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική 
Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.  

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr  και του ΥΠΑΑΤ http://minagric.gr/index.php/el/  .  
Ο ΦΥ θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης αμέσως μετά την οριστικοποίηση των πρώτων 
αιτήσεων ενίσχυσης για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης.  
Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορούν να αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις entamposi@hq.minagric.gr  και akessisi@hq.minagric.gr  με ΘΕΜΑ: 
“ΕΡΩΤΗΜΑ_ΤΑΑ_16626_sub1- Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων. 
Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164843” .  
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 
 

Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ 
(VMS)-ERS-AIS 

Επιχορήγηση για προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών δορυφορικού εντοπισμού και διαβίβασης δεδομένων 
ΣΔΕ(VMS)-ERS και AIS. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 23/10/2020 - 30/12/2022 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.gov.gr/
https://greece20.gov.gr/
http://minagric.gr/index.php/el/
mailto:entamposi@hq.minagric.gr
mailto:akessisi@hq.minagric.gr
http://minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Tameio_Anakampsis/sub1/sub_1_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%99_%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9D%CE%97_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Δημοσίευση 5 Προσκλήσεων Υποέργων της Δράσης: Οικονομικός 
Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  

Δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα 5 έργα της Δράσης Οικονομικός 
Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥΠΑΑΤ συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 510 εκ €.  
Οι προσκλήσεις αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/f/YAAT , στην ιστοσελίδα του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr  και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ 
www.minagric.gr   
Τα υποέργα που προκηρύσσονται είναι:  
 
1. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  
Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, το ποσό της 
Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου, δλδ τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ, ανέρχεται σε 181,5 εκ. €. ενώ 
δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι Συλλογικά Σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν 
Συμβολαιακή Γεωργία. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε ενεργειακή 
αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού, διαχείριση αποβλήτων και 
προστασία περιβάλλοντος, καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.  
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται για τις ΜΜΕ στο 0,5 εκ. € και ο μέγιστος στα 12,5 
εκ € για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να 
ανέρχεται στο 55 %  
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 16/5/2022 και λήγει στις 30/09/2022.  
Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ  
 
2. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα  
Στόχος του υποέργου είναι η υλοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και τη 
γεωργία ακριβείας, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου, κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ, ανέρχεται 
σε 98,1 εκ. €, δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι συλλογικά σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα 
που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε 
αγορά εξοπλισμού, εισαγωγή νέων τεχνολογιών ΤΠΕ και γεωργία ακριβείας, δαπάνες για δημιουργία 
αλυσίδων αξίας καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης 
προβλέπεται για τις ΜΜΕ στο 0,5 εκ. € και ο μέγιστος στα 10 εκ € για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με το ποσοστό 
ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται στο 50 % και στο 75% για επενδύσεις σε 
ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ΜΜΕ) που συνδέονται με 
πρωτογενή γεωργική παραγωγή.  
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 23/05/2022 και λήγει στις 30/09/2022  
Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ  
 
3. Πράσινος αγρο-τουρισμός  
Στόχος του υποέργου είναι η ανάπτυξη του Αγροτικού Τουρισμού και η διασύνδεσή του με την Πρωτογενή 
Παραγωγή και την Μεταποίηση, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου δλδ τα κεφάλαια που 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5066
https://diavgeia.gov.gr/f/YAAT
https://greece20.gov.gr/
http://www.minagric.gr/
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A1724653%CE%A0%CE%93-%CE%9A2%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A7%CE%9B%CE%A34653%CE%A0%CE%93-%CE%A4%CE%A62
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καλύπτει το ΤΑΑ ανέρχεται σε 49 εκ. €. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Νομικά πρόσωπα, Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται 
αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού και νέων 
τεχνολογιών, δημιουργία αλυσίδων αξίας στην αγροδιατροφή, προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων, 
συμβουλευτική. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκ. € για όλες τις 
επιχειρήσεις και ο μέγιστος στα 12,5 εκ € με το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ 
να ανέρχεται στο 50 %.  
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 30/05/2022 και λήγει στις 30/09/2022  
Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ  
 
4. Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών  
Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία οικονομικά βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, με εξαγωγικό χαρακτήρα 
και φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου δλδ τα κεφάλαια 
που καλύπτει το ΤΑΑ να ανέρχεται σε 166,7 εκ. €. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι συλλογικά σχήματα, 
Οργανώσεις Παραγωγών, Συνεταιρισμοί. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε 
εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας, προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων και προμήθεια και 
εγκατάσταση συστήματος στήριξης. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκ. € 
για ΜΕΕ και ο μέγιστος στο 1 εκ €. με το ποσοστό ενίσχυσης ανάλογα την Περιφέρεια κυμαίνεται περίπου 
από 40% έως 75%.  
 
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 28/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022  
Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ  
 
5. Γενετική Βελτίωση Ζώων  

Στόχος του υποέργου είναι η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του ζωικού κεφαλαίου και η αύξηση του 
εισοδήματος των παραγωγών, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου δλδ τα κεφάλαια που καλύπτει 
το ΤΑΑ ανέρχεται σε 14,7 εκ. €. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ. Π.), Αγροτικές 
Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα και 
Οργανισμοί ερευνών και διάδοσης γνώσεων. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν 
σε δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων, συλλογή και 
τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και δαπάνες 
συμβουλευτικής.  

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκ. € για όλες τις επιχειρήσεις και ο 
μέγιστος στα 2 εκ € για τις ΜΜΕ με ποσοστό ενίσχυσης 70% - 80% .  

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 06/06/2022 και λήγει στις 30/09/2022  

Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ  

Για όλα τα υποέργα οι αιτήσεις ενίσχυσης μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών θα υποβληθούν 
ηλεκτρονικά στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και 
κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή. 
 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9B%CE%A6%CE%A54653%CE%A0%CE%93-0%CE%9D%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A66%CE%A74653%CE%A0%CE%93-%CE%A6%CE%9F%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A1%CE%96%CE%9684653%CE%A0%CE%93-%CE%A387
http://www.gov.gr/
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Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 

Το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια, μέσω της παροχής εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο. 
Στόχος του ταμείου είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στη λειτουργία των 
επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 3/6/2020 - 30/6/2022 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  εδώ 
 
 

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας 
(ενημέρωση 12/5/2022) 

Αναμένεται 

Χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων διαφόρων εργασιακών κλάδων 
με σκοπό την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τα 
προγράμματα υλοποιούν επαγγελματικοί και κλαδικοί φορείς. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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=4842
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5269
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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 
κορονοϊού COVID-19.  
Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο με ηλεκτρονικές συναλλαγές και τηλεφωνικά.  
Το παράρτημα του Επιμελητηρίου στην Θάσο θα παραμείνει κλειστό μέχρι την άρση των απαγορευτικών 
μέτρων.  
Μπορείτε να εξυπηρετήστε άμεσα αποστέλλοντας E-mail στην παρακάτω διεύθυνση. 
Επικοινωνία: 
Τηλ: 2510 222212  

Fax:2510 835946 

E-mail: info@chamberofkavala.gr 
Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. 
 

Δυνατότητα ένταξης των επιχειρήσεων στη διαδικτυακή πλατφόρμα 
«kavalaspots.gr» από την ΠΕ Καβάλας 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, σας ενημερώνει ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας δημιούργησε την 
διαδικτυακή πλατφόρμα με όνομα «kavalaspots.gr» με σκοπό να δώσει την δυνατότητα σ’ όλες τις 
επιχειρήσεις να ενταχθούν δωρεάν, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος-επισκέπτης να μπορεί να βρει εύκολα όλες 
εκείνες τις επιχειρήσεις που τον ενδιαφέρουν και δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Καβάλας.  

Μέσα από αυτή την ενέργεια ευελπιστούμε να στηριχθεί η τοπική οικονομία, να δώσουμε μια ώθηση στους 
καταναλωτές της περιοχής να αναζητήσουν τις υπηρεσίες – προϊόντα που τους ενδιαφέρουν εντός της 
περιοχής, αλλά και να προβάλλουμε την δυναμική του τόπου μας, ευελπιστώντας πως μέσω της τουριστικής 
δραστηριότητας, θα στηριχθεί η επιχειρηματικότητα σ’ όλους της τους τομείς [τουριστικά καταλύματα, 
επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα, τουριστικά γραφεία κ.α. ]. 

Ήδη έχει αρχίσει να εμπλουτίζεται η διαδικτυακή πλατφόρμα, αλλά ευελπιστούμε ακόμα περισσότεροι 
επιχειρηματίες να ενταχθούν στην εφαρμογή, η οποία πέραν της 

Επιχειρηματική 
πληροφόρηση 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
https://kavalaspots.gr/
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υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα της επιχείρησης, παρέχει την δυνατότητα προβολής εκδηλώσεων, 
ενημέρωσης «Θέσεων εργασίας» με σύνδεση του πεδίου αποκλειστικά με τον αρμόδιο διαχειριστή για την 
επιλογή υπαλλήλου. 

Σε περίπτωση που απαιτείται μια εξειδικευμένη κατηγορία, που αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμη, 
μπορείτε εξίσου να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση  m.dalaka@pamth.gov.gr , κ. Μαρία 
Δαλάκου, τηλ. (2513) 503-626 και θα φροντίσουμε να την εντάξουμε. 

Μέσα ατομικής προστασίας: Δημοσίευσης προεδρικού διατάγματος  34/2022- 
Εναρμόνιση με την οδηγία 2019/1832 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι στο ΦΕΚ Α΄ 93/13.05.2022 δημοσιεύτηκε το προεδρικό διάταγμα 
34/2022, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των κατά 
περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των 
Εργαζομένων. 

Με το πδ 34/2022 πραγματοποιείται η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2019/1832/ΕΕ και 
τροποποιούνται τα παραρτήματα I, II και III του πδ 396/94, με το οποίο έχει ενσωματωθεί η οδηγία 
89/656/ΕΟΚ και καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας [Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)] που χρησιμοποιείται από τους εργαζομένους κατά την εργασία. 

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του προεδρικού διατάγματος στην σελίδα του Επιμελητηρίου 
Καβάλας www.kcci.gr  

Ημερίδα «Αγροτουρισμός και κοινωνική οικονομία τάσεις» και προοπτικές στο 
Δήμο Παγγαίου 

Την Παρασκευή 13-05-2022 διοργανώθηκε στο αμφιθέατρο 
Φρίξου Παπαχρηστίδη στην Ελευθερούπολη την Ημερίδα 
«Αγροτουρισμός και κοινωνική οικονομία τάσεις» και 
προοπτικές στο Δήμο Παγγαίου από το 1ο ΕΠΑΛ 
Ελευθερούπολης. 

Το πρόγραμμα εντασσόταν στην πράξη μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ 
υπό την αιγίδα του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου 
Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ. 

Ήταν μία εκδήλωση που οι διοργανωτές θεωρούν ότι πέτυχε 
τους στόχους της καθώς έγινε ζύμωση των μελών της σχολικής 
κοινότητας με επιχειρηματικούς και επιστημονικούς φορείς και 
τα συμπεράσματα και οι απόψεις που διατυπώθηκαν θα 

μεταφερθούν μέσω όσων παρευρέθηκαν και θα ευαισθητοποιήσουν την ευρύτερη κοινότητα. 

Ειδικότερα αναδείχθηκε η σημασία του αγροτουρισμού και της κοινωνικής Οικονομίας στη περιοχή, 
παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές και αναπτύχθηκαν σχέδια και 
ιδέες ανάπτυξης του αγροτουρισμού στο Δήμο Παγγαίου. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:m.dalaka@pamth.gov.gr
http://www.kcci.gr/
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Στο πλαίσιο της ημερίδας έγινε παρουσίαση από τον κ. Κίμωνα Παπαδόπουλο, μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας, σχετικά με την κυκλική οικονομία, ενώ στην εκδήλωση το 
Επιμελητήριο εκπροσώπησαν η διευθύντρια κα. Σούζη Μαυρομμάτη και η σύμβουλος Δέσποινα Παρασύρη. 

Ενδεικτικό τεκμηριωτικό υλικό για τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση στο 
χώρο εργασίας 

Στο πλαίσιο του πρόσφατου νόμου 4808/2021 για την προστασία της εργασίας, με τον οποίο ενσωματώθηκε 
στο εθνικό δίκαιο η Σύμβαση 190 του ILO για τη βία και την παρενόχληση στον κόσμο της 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής 
παρενόχλησης, παρατίθενται τρεις πρόσφατες εκδόσεις που αφορούν στη συγκεκριμένη θεματική, κατόπιν 
σχετικής εισήγησης του «Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας» της Γενικής 
Γραμματείας Δημιουργίας προτύπων και παρακολούθησης πολιτικών ισότητας των φύλων (Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) 

 1. Έρευνα για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημόσιου τομέα: Η συγκεκριμένη 
έρευνα πραγματοποιήθηκε από ερευνητική ομάδα για λογαριασμό του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ 
με στόχο να διερευνηθούν οι όψεις και η έκταση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον δημόσιο τομέα, να 
αναζητηθούν οι αιτίες του φαινομένου και να καταγραφούν τρόποι αντιμετώπισης με την εφαρμογή 
συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής. Για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον δημόσιο 
τομέα προτείνεται η συμπλήρωση και προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους/τις δημοσίους 
υπαλλήλους (Ν.3528/2017), σύμφωνα με το ισχύον διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο και ιδιαίτερα στην 
πρόσφατη κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης 190 για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο 
της εργασίας. Η έρευνα κυκλοφόρησε στις 24-5-2022. 

2. Παρενόχληση και βία στην εργασία. Μέτρα και ρυθμίσεις του ν. 4808/21. Οδηγός για τις επιχειρήσεις: Ο 
οδηγός δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εργασίας του ΣΕΒ για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη 
Συμπερίληψη και στοχεύει στην αποσαφήνιση των σημαντικότερων πτυχών του Νόμου 4808/2021 όπως το 
περιεχόμενο των βασικών εννοιών,  τις κατηγορίες προσώπων που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις,  τις 
γενικές υποχρεώσεις που απορρέουν για τους/τις εργοδότες/-τριες,  την υποχρέωση υιοθέτησης πολιτικών 
εντός των επιχειρήσεων,  τα δικαιώματα των θιγόμενων προσώπων και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των 
εργοδοτών/-τριών, καθώς και τη διαδικασία διευθέτησης σχετικών περιστατικών. Ο οδηγός δημοσιεύτηκε 
τον Μάιο 2022. 

 3. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τη βία και παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας: Το εγχειρίδιο εκπονήθηκε 
από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2022 και έρχεται να 
προστεθεί σε μία σειρά εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και σεμιναρίων του ΚΕΘΙ και να συμβάλλει 
αποφασιστικά στην προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στον ιδιαίτερα νευραλγικό χώρο της 
εργασίας. Ο στόχος αυτού του εκπαιδευτικού εγχειριδίου είναι να παρέχει πληροφορίες σε εκπαιδευτές και 
εκπαιδεύτριες, αλλά και εργαζόμενες και εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σχετικά με τη 
σεξουαλική παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας, τους ορισμούς της σεξουαλικής παρενόχλησης, τα είδη 
και τις μορφές της, τις επιπτώσεις της, τα μέτρα και τις πολιτικές για την καταπολέμηση και την πρόληψή της. 

Τέλος, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4808/2021, έχουν εκδοθεί και οι ακόλουθες αποφάσεις του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://kpolykentro.gr/wp-content/uploads/2022/05/SEXUAL-HARASSMENT-%CE%91%CE%A4-WORK_whole.pdf
https://www.sev.org.gr/wp-content/uploads/2022/05/Odigos_Via_Parenoxlisi.pdf
https://www.kethi.gr/sites/default/files/attached_file/file/2022-04/KETHI%2020_04%20OLOKLHRWMENO.pdf
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 - Η υπ. αριθμ. 82063/2021(ΦΕΚ 5059/Β/1-11-2021) απόφαση με Υποδείγματα πολιτικής για την 
καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών των άρθρων 9 
και 10 του Ν.4808/2021, καθώς και σχετικές οδηγίες προς τους/τις υπόχρεους, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 
1 του άρθρου 22 του Ν.4808/2021. Το ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ. επανήλθε με την 18547/25.2.2022 εγκύκλιο παρέχοντας 
διευκρινίσεις σχετικά με τον Κανονισμό εργασίας προσωπικού που καταρτίζεται από τον/την εργοδότη/-τρια 
και υποβάλλεται προς κύρωση – σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.3789/1957 σε συμμόρφωση με το άρθρο 
11 του Ν.4808/2021 και την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση 82063/2021 – με ενσωμάτωση και επισύναψη σε 
αυτόν των πολιτικών καταπολέμησης της βίας και παρενόχλησης και διαχείρισης των εσωτερικών 
καταγγελιών. 

 - Η υπ. αριθμ. 101269/9-12-2021 (ΦΕΚ 5978/Β/20-12-2021) απόφαση που ρυθμίζει ειδικά ζητήματα της 
διαδικασίας ενώπιον του Σ.ΕΠ.Ε. (παράσταση μερών, απόδειξη, κλπ) για περιστατικά βίας και παρενόχλησης 
στην εργασία . Η απόφαση εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.4808/2021 για την 
Προστασία της Εργασίας που απαγορεύει κάθε μορφής βία και παρενόχληση στην εργασία 
(συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης) σε όλες 
τις επιχειρήσεις/εργοδότες/-τριες. 

 Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. 
εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των 
εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα 
και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).  

Αυτές θα είναι οι τιμές στα νέα διόδια της Καβάλας 

Στα τέλη Ιουλίου θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τα διόδια της Καβάλας, όπως προκύπτει από την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια». Σύμφωνα μ’ αυτήν, θα εγκαινιαστεί και η λειτουργία 
του νέου πλευρικού σταθμού διοδίων Καβάλας, ενώ παράλληλα θα επαναπροσδιοριστούν-μειώνονται οι 
τιμές στους σταθμούς Μουσθένης και Ιασμού. 

Η είσπραξη τελών διοδίων στον σταθμό διοδίων Καβάλας και τους πλευρικού σταθμούς διοδίων (Άσπρα 
Χώματα κλάδος 1 και κλάδος 2) θα ξεκινήσει στις 20 Ιουλίου, ενώ στον πλευρικό σταθμό Αγίου Ανδρέα στις 
30 Ιουλίου του 2022. Τα προσεχή εγκαίνια των σταθμών γνωστοποιήθηκαν μέσω Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Ελλάδα 2.0: Σε λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων 

Σε λειτουργία τίθεται από την Τρίτη 10/5 η πλατφόρμα που υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή των 
επενδυτικών σχεδίων για δανειακή χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η νέα πλατφόρμα επιτρέπει, πλέον, στις υποβολές επενδυτικών σχεδίων να 
γίνονται και ηλεκτρονικά και αποτελεί την κεντρική πύλη εισόδου για τις ιδιωτικές επενδύσεις που θα 
αξιολογηθούν για να λάβουν την ιδιαίτερα ευνοϊκή χρηματοδότηση, χάρη στους δανειακούς πόρους του 
«Ελλάδα 2.0». 

Είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ώστε να παρέχει ταχύτητα και επαρκή ενημέρωση των επενδυτών – χωρίς 
άλλες παρεμβάσεις – και να δίνει δυνατότητα γρήγορων εκταμιεύσεων. Επιπρόσθετα, είναι έτσι 
διαμορφωμένη, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διαφάνεια και πληροφόρηση των επενδυτών. Μέσω της 
πλατφόρμας γίνεται έλεγχος και για τα ζητήματα σώρευσης. Οι επενδυτές μπορούν, πλέον, να ανεβάζουν τα 
επενδυτικά τους σχέδια και μέσω της πλατφόρμας, ενώ από 1η.6.2022 καθίσταται υποχρεωτική η χρήση της 
για την κατάθεση των επενδυτικών σχεδίων. Επισημαίνεται ότι το δανειακό σκέλος του «Ελλάδα 2.0», ύψους 
12,7 δισ. ευρώ, θα οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, μέσα στα επόμενα χρόνια, 
επιτρέποντας τη διατήρηση ενός υψηλού ρυθμού ανάπτυξης, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν 
διεθνώς. 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής, 
οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν για την επένδυσή τους έως το 50% του κόστους από πόρους του 
«Ελλάδα 2.0», με σταθερό επιτόκιο που σήμερα είναι 0,35%, όπως ορίζεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση. 
Οι επενδύσεις του «Ελλάδα 2.0» επικεντρώνονται στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, δεδομένου ότι 
το 37% των δαπανών τους θα αφορούν στο κλίμα και το 20% στην προώθηση της ψηφιακής μετάβασης των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων. Το τελικό ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, από τα δάνεια του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων 
επενδυτικών δαπανών στους πέντε πυλώνες του δανειακού σκέλους του «Ελλάδα 2.0», καθώς και με την 
κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα (Κριτήρια Αξιολόγησης της Επιλεξιμότητας). 

H πλατφόρμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων είναι διαθέσιμη προς τις επιχειρήσεις στον παρακάτω 
ιστότοπο: https://rrf-gobeyond.gr/welcome. 

Υπενθυμίζεται πως, προς το παρόν, στο Πρόγραμμα συμμετέχουν επτά εγχώριες Τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, 
Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Optima Bank, Παγκρήτια Τράπεζα και Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα Επενδύσεων) και δύο διεθνείς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης). 

Έρχεται «Εξοικονομώ για επιχειρήσεις» 

Το φθινόπωρο δρομολογείται και το «Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις», ένα σχέδιο που θα επιτρέπει -μεταξύ 
άλλων- την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων στις στέγες των κτιρίων τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 
το νέο «Εξοικονομώ για επιχειρήσεις» θα χρηματοδοτεί: -την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς και 
την αντικατάσταση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης (κλιματιστικά).  

-την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες επιχειρήσεων ή και σε όμορα οικόπεδα, ώστε να 
εξασφαλίζεται ενεργειακή αυτάρκεια σε συνδυασμό με την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://rrf-gobeyond.gr/welcome
https://www.reporter.gr/search?searchword=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
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-την αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την αναβάθμιση των 
συστημάτων θέρμανσης και ψύξης για μείωση του ενεργειακού κόστους. 

«Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή» : Αρχές Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για την 
αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών 

Τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - 
Αλλάζω Συσκευή» στην οποία θα ενταχθούν 350.000 νοικοκυριά, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε την Κυριακή 
(8/5) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας. Το πρόγραμμα αφορά την αντικατάσταση 
παλαιών ενεργοβόρων συσκευών και πιο συγκεκριμένα κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών με νέα. Οι 
παλιές συσκευές θα πρέπει να λειτουργούν, ενώ η επιδότηση θα κυμανθεί από 35% έως 50% ανάλογα με το 
εισόδημα του επιδοτούμενου. «Δεν υπάρχει πλαφόν ή όριο, απλά η επιδότηση έχει να κάνει με το εισόδημα, 
άρα όσο πιο μεγάλο μειώνεται η επιδότηση και όσο πιο αδύναμος, αυξάνεται η επιδότηση», εξήγησε ο κ. 
Σκρέκας. Εάν η συμμετοχή είναι μεγάλη και οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις 350.000, σημείωσε ότι η κυβέρνηση 
θα αναζητήσει επιπλέον πόρους ώστε και οι υπόλοιποι να μπορέσουν να αλλάξουν τις συσκευές τους. 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & 
Συνεταιρισμών 2022 

Έναρξη του Προγράμματος Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών 2022 ανακοινώνει η ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ο 
Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών), σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του 
Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC.  Οι ενδιαφερόμενοι 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και 
Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών για το έτος 2021 μεταξύ €20.000-
€350.000, δύναται να λάβουν με τη μορφή ΔΩΡΕΑΝ εξοπλισμό παραγωγής ή/και υπηρεσίες πιστοποίησης 
και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring).  

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Κυριακή 31 Ιουλίου 2022. Η αίτηση 
συνοδεύεται μόνο από τη λίστα των κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ενδιαφερόμενου και αποστέλλεται 
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Ηλεκτρονικές διευθύνσεις για διευκρινίσεις και 
υποβολή των αιτήσεων: t.galdara@mkoapostoli.gr  και  e.kiousis@mkoapostoli.gr 

 Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ www.mkoapostoli.gr , 
στην ενότητα «Η Δράση μας», υποενότητα «Προγράμματα» με τον τίτλο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης 
Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών». 

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις παρόχων πιστοποίησης για συμμετοχή στις νέες 
δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων 80.000 ανέργων  

Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00, ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων παρόχων 
πιστοποίησης προσώπων για την ένταξή τους στο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης που συγκροτεί η Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για 
80.000 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας. Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης 
με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη 
εργασιακή επανένταξή τους. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:t.galdara@mkoapostoli.gr
mailto:e.kiousis@mkoapostoli.gr
http://www.mkoapostoli.gr/
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Συγκεκριμένα, οι πάροχοι που ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες των  
καταρτιζόμενων στα «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής 
ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες», καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr, σύμφωνα με τους όρους και 
προϋποθέσεις που αναγράφονται στη σχετική πρόσκληση, για ένταξη στο μητρώο.  

Η Δημόσια Πρόσκληση είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://www.oaed.gr/storage/katartisi/tamio-anakampsis/prosklisi-parokhon-pistopiisis.pdf  
Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://www.oaed.gr/upskilling-pistopoiisi  
Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000  
ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και 
δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης, οι οποίοι θα ενταχθούν 
στο ειδικό Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης προσώπων της ΔΥΠΑ εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια 
διασφάλισης ποιότητας, όπως ορίζει η δημόσια πρόσκληση. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπές και 
οι πάροχοι που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα ενταχθούν στο Μητρώο. Τα νέα προγράμματα 
σηματοδοτούν την αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων, με στοχευμένες 
παρεμβάσεις σε όλη την διαδικασία και τους εμπλεκόμενους φορείς (πάροχοι κατάρτισης, πάροχοι 
πιστοποίησης, καταρτιζόμενοι, κλπ 

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ για 
το επόμενο σχολικό έτος  

Την Τρίτη 17 Μαΐου και ώρα 18:00, ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και 
επανεγγραφές βρεφών-νηπίων στους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για τη σχολική χρονιά 2022-2023. Η φιλοξενία των βρεφών-νηπίων είναι δωρεάν. Οι 
αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 30 Ιουνίου.  

Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 6:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα 
έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο 
πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των 
παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά (με προτεραιότητα τα παιδιά με γονείς χαμηλού 
εισοδήματος) και κοινωνικά (παιδιά πολύτεκνων, ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά 
αναπήρων κ.λ.π.).  

Στην Αττική λειτουργούν ΒΝΣ στους Δήμους Αχαρνών, Αγίας Βαρβάρας, Άνω Λιοσίων, Ελευσίνας, 
Κερατσινίου, Μοσχάτου, Ολυμπιακού Χωριού και Περιστερίου, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα λειτουργούν στις 
πόλεις Αγρινίου, Άρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, 
Κομοτηνής, Λάρισας, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών και 
Τρικάλων.  

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης 
TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-brephiko-kai-paidiko-stathmo/eggraphe-se-
brephonepiako-stathmo-tes-demosias-uperesias-apaskholeses-d-up   

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.oaed.gr/storage/katartisi/tamio-anakampsis/prosklisi-parokhon-pistopiisis.pdf
https://www.oaed.gr/upskilling-pistopoiisi
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-brephiko-kai-paidiko-stathmo/eggraphe-se-brephonepiako-stathmo-tes-demosias-uperesias-apaskholeses-d-up
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-brephiko-kai-paidiko-stathmo/eggraphe-se-brephonepiako-stathmo-tes-demosias-uperesias-apaskholeses-d-up
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Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό → 
Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)  

Δικαιούχοι είναι ο γονέας, οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες, κ.λπ.) ωφελούμενων 
παιδιών, που:  

• Κατά τα έτη 2021-2022 συμπλήρωσαν συνολικά 25 ημέρες ασφάλισης στον eΕΦΚΑ ή/και ειδικής 
παροχής προστασίας μητρότητας ή/και τακτικής επιδότησης ανεργίας ή/και επιδότησης 
μακροχρόνιας ανεργίας, ή  

• Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 2 μήνες κατά την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ή  

• Είναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς-ανεξαρτήτως απασχολούμενων 
ασφαλισμένων (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ).  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθεί προσωρινός πίνακας 
επιλεγέντων βρεφών και νηπίων και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός 3 ημερών.  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση 
https://www.oaed.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-oaed  

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 10.000 νέων ανέργων-Ιδιαίτερα 
αυξημένα κίνητρα-Ενίσχυση των κινήτρων & στο «Πρώτο Ένσημο» 

Ένα νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 10.000 νέων ανέργων έως 29 ετών, 100% επιδοτούμενο 
από τον Οργανισμό και με αποζημίωση διαρκείας επτά μηνών ίση για κάθε μήνα με τον κατώτατο μισθό για 
τους ωφελούμενους εξήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης. 
Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε ενίσχυση των κινήτρων του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο» του 
Υπουργείου Εργασίας –που «τρέχει» από τις αρχές του έτους και απευθύνεται σε νέους 18-29 ετών χωρίς 
προηγούμενη προϋπηρεσία- ώστε η επιδότηση που προβλέπει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχη με αυτή του 
νέου προγράμματος του ΟΑΕΔ. Οι αλλαγές στο «Πρώτο Ένσημο» θα έχουν αναδρομική ισχύ και θα 
οδηγήσουν σε σημαντική ενδυνάμωση των κινήτρων που δίνονται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο που προβλέπει επιδότηση 1200 ευρώ για έξι μήνες – που κατανέμεται ισόποσα 
μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη- για κάθε νέα θέση με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Η 
εξειδίκευση των ρυθμίσεων για το «Πρώτο Ένσημο» θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Αναλυτικότερα 
στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο link: https://www.oaed.gr/neo-proghramma-toy-oaed-ghia-tin-apaskholisi-
10000-neon-anerghon-idiaitera-auksimena-kinitra-eniskhisi-ton-kinitron-sto-prwto-ensimo 

Τροποποίηση της απόφασης για τα νέα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού 
περιεχομένου βάσει των οποίων θα λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις & τα 

camping στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID - 19 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2134Β_30.04.2022 η απόφαση Αριθμ. 8646 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
6632/16.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης ’’Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι 
τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19’’ (Β΄ 2084), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 8958/15.06.2020 (Β΄ 2370), 9418/23.06.2020 (Β΄ 2498) και 16192/2020 (Β΄ 
4687) όμοιες αποφάσεις» (Β’ 1632 και διόρθωση σφάλματος Β’ 1996)».  
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Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για τις προϋποθέσεις , τους όρους και τις αναγκαίες 
λεπτομέρειες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας , όχθης κλπ 

που θα ισχύει για το 2022 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1952Β_19.04.2022 η απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-
05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, 
αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56468ΕΞ2020/05-06-2020 (Β΄ 2198), 66404ΕΞ2020/29-06-
2020 (Β΄ 2697), 77616 ΕΞ2020/16-07-2020 (Β΄ 3072), 51872 ΕΞ 2021/28-04-2021 (Β’ 1798) και 78157 ΕΞ 
2021/30-06-2021 (Β’ 2872),όμοιες». Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «Οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, 
θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις 
μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως την 29/07/2022. Από 01/08/2022 έως 31/08/2022 οι μισθώσεις 
παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες 
Κτηματικές Υπηρεσίες. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει 
συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης μέχρι 29/07/2022 από αυτούς, στις αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές 
Υπηρεσίες έως τις 05/08/2022».  Επιπλέον για το έτος 2022 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος 
καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος». 

myAADE - Τα Αιτήματά μου: Τέλος στα e-mail προς τις ΔΟΥ από 9 Μαΐου - Νέες 
λειτουργίες για ευκολότερη πλοήγηση  

Αποκλειστικά ψηφιακά θα γίνεται, από τις 9 Μαΐου 2022, η επικοινωνία με τις ΔΟΥ, για τις διαδικασίες, που 
έχουν ή πρόκειται να ενταχθούν στην ψηφιακή εφαρμογή, Τα Αιτήματά μου.  

Έτσι, η ψηφιακή υποβολή των αιτημάτων, των εντύπων δηλώσεων προς τις ΔΟΥ και των προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών για αυτές τις διαδικασίες θα γίνεται μόνο από τη συγκεκριμένη εφαρμογή.  

Η υποβολή των αιτημάτων και δηλώσεων μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή διευκολύνει τόσο τους πολίτες 
στην παρακολούθηση των αιτημάτων τους, όσο και το προσωπικό της ΑΑΔΕ, στη διεκπεραίωση αυτών και τη 
σχετική αυτοματοποιημένη ενημέρωση των πολιτών.  

Από την ίδια ημερομηνία, παύει η διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail).  

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Όσα αιτήματα θα υποβάλλονται στις ΔΟΥ μέσω e-mail από τις 9/5/2022 και μετά, για 
διαδικασίες, που έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή, Τα Αιτήματά μου, θα θεωρούνται ως μη υποβαλλόμενα 
και δεν επιφέρουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.  

Πλέον, μέσω της αναβαθμισμένης ψηφιακής πύλης, myAADE, οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να 
απευθύνουν ψηφιακά αιτήματα μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» ή να προγραμματίσουν ψηφιακά 
την επίσκεψή τους μέσω της πλατφόρμας «Τα Ραντεβού μου» στο σύνολο των ΔΟΥ της επικράτειας, έχουν 
τη δυνατότητα, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον:  

• Να εντοπίσουν περισσότερες από 250 ομαδοποιημένες διαδικασίες ανά θεματική κατηγορία, καθώς 
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους,  
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• Να λάβουν, μέσω υπερσυνδέσμων, τα απαιτούμενα ψηφιακά αρχεία, και να έχουν πρόσβαση στο 
σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.  

• Να αναζητήσουν «έξυπνα» τη διαδικασία που τους ενδιαφέρει, κάνοντας χρήση λέξεων – κλειδιά.  

Γαλάζιες Σημαίες 2022 : Δεύτερη παγκοσμίως η Ελλάδα- 16 “Γαλάζιες Σημαίες” στο 
Νομό Καβάλας για φέτος το καλοκαίρι 

Πεντακόσιες ογδόντα μία ελληνικές ακτές, δεκαπέντε μαρίνες και έξι τουριστικά σκάφη κέρδισαν φέτος 
Γαλάζιες Σημαίες. Η Ελλάδα για ακόμα μία φορά βρίσκεται στη 2η θέση παγκοσμίως, μετά την Ισπανία,  
ανάμεσα σε 53 χώρες, όπως ανακοινώθηκε σε ειδική εκδήλωση από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της 
Φύσης (ΕΕΠΦ). 

Πρώτος στην Ελλάδα σε αριθμό συνολικών βραβεύσεων αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 96 σημαίες, 
ενώ ακολουθούν η Αττική, η Κρήτη και η Ρόδος. Ο νομός Καβάλας βραβεύτηκε με 16 γαλάζιες σημαίες για 
της παραλίες της Καβάλας και της Θάσου. 

Ειδικότερα, η διεθνής επιτροπή βράβευσε 4.194 ακτές, 732 μαρίνες και 116 τουριστικά σκάφη σε όλο τον 
κόσμο, ενώ η χώρα μας κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών. Μάλιστα, φέτος, η «Γαλάζια Σημαία», το 
πλέον αναγνωρίσιμο οικολογικό σήμα ποιότητας για ακτές, μαρίνες και σκάφη αειφόρου τουρισμού, 
συμπληρώνει 35 χρόνια εφαρμογής στον κόσμο και στην Ελλάδα.  

Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο 
ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές 
προϋποθέσεις βράβευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», 
είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτήν να είναι «Εξαιρετική». Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και 
«Καλή», δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα. Η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.  

Πρέπει επιπλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια για τις ακτές (38 για τις μαρίνες 
και 51 για τα σκάφη), τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια 
λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. 

Οι παραλίες της Καβάλας με Γαλάζια Σημαία είναι οι παρακάτω: 

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ [11] 

Δήμος Νέστου 

• Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Ammos beach 
• Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Paralia Beach 

Δήμος Καβάλας 

• Μπάτης 
• Περιγιάλι 
• Τόσκα/Tosca Beach 

Δήμος Παγγαίου 

• Αμμόλοφοι 
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• Νέα Ηρακλείτσα 
• Νέα Πέραμος 
• Οφρύνιο/Τούζλα 
• Σαρακήνα 
• Ορφάνι 

Π.Ε. ΘΑΣΟΥ [5] 

Δήμος Θάσου 

• Θάσος Πόλη/Λιμανάκι 
• Μακρύαμμος 
• Πευκάρι 2/Alexandra Beach 
• Πρίνος Δασύλιο 2/Ilio Mare Beach 
• Χρυσή Αμμουδιά/Golden Beach Camping 

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Νέα παράταση για την έναρξη της αποπληρωμής  

Νέα, δίμηνη παράταση, για την εκκίνηση της αποπληρωμής, δίνεται στις εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις 
και ελεύθερους επαγγελματίες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής. Σύμφωνα 
με τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας η αποπληρωμή της επιστρεπτέας 
προκαταβολής θα ξεκινήσει στο τέλος Ιουλίου.  

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιλέξουν από τους εξής τρόπους πληρωμής:  

  -  96 δόσεις (1η δόση έως 29/7), δηλαδή σε 8 χρόνια 

  -    εφάπαξ με κούρεμα 15% 

Η διαδικασία αφορά 700.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και τα εκκαθαριστικά αναμένεται 
να ξεκινήσουν να αναρτώνται στα μέσα Ιουνίου, στο myAADE και την ενότητα «Στοιχεία Οφειλών εκτός 
Ρύθμισης και Πληρωμή». Το συνολικό ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ, σε 
σύνολο 8,3 δισ. ευρώ που δόθηκε συνολικά στο πλαίσιο της επιστρεπτέας προκαταβολής Από αυτά τα 3 δισ. 
ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι τελικά θα καταφέρει να εισπράξει τα 2,3 δισ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την εφάπαξ εξόφληση της επιστρεπτέας έληγε στις 31 Μαΐου ενώ στις 30 
Ιουνίου 2022 έληγε η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης της οφειλής . 

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα - Έρχεται το Ενιαίο 
Πιστοποιητικό 

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν 
σήμερα για τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, θα έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα σύμφωνα 
με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. 

Επί της ουσίας καταργούνται τα χωριστά πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 
γίνονται ένα και αντικαθίστανται από το Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας.   
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Η έκδοση οικονομικής ενημερότητας μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης διαμέσου της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr, προβλέπεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης 
για το Κτηματολόγιο, στο οποίο ενσωματώνονται και διατάξεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.   

Mε το άρθρο 22 προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, 
μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, που περιλαμβάνει τα 
στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος, είναι έγκυρο για κάθε 
προβλεπόμενη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, 
όπου κατά νόμο απαιτείται. 

Τέλος ανακύκλωσης για προϊόντα με PVC: Μέχρι 01-08-2022 η πρώτη υποβολή της 
δήλωσης για τα έσοδα Ιουνίου 

Με την απόφαση 1061/2022 της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 2479/Β/20.05.2022) καθορίζεται ο τύπος και περιεχόμενο της 
δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, στα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC),  καθώς και τον τρόπο επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του τέλους. 

Από την 1η Ιουνίου 2022 επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων 
περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), κατά την πώλησή τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης. Ο νέος φόρος 
που θα δουν στις αποδείξεις οι καταναλωτές, έχει οικολογικό χαρακτήρα και θα ανέρχεται σε 8 λεπτά του 
ευρώ (0,08 ευρώ) για κάθε προϊόν. Η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο 
προϊόντος. 

Υπόχρεα πρόσωπα για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης είναι οι επιχειρήσεις που 
πωλούν προϊόντα των οποίων η συσκευασία περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Η δήλωση απόδοσης του 
τέλους ανακύκλωσης υποβάλλεται στη φορολογική διοίκηση, κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του 
μήνα που ακολουθεί την χρονική περίοδο στην οποία αφορά. Οι επιχειρήσεις μάλιστα υποχρεούνται να 
αναγράφουν στα σημεία πώλησης των προϊόντων, σε εμφανές σημείο για τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα 
αυτά υπόκεινται σε τέλος, με αναγραφή του ποσού του τέλους. 

Μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, αυτή θα 
υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά 
μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr) σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στην υπό στοιχεία Α.1054/2022 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ. Για την περίοδο της πρώτης εφαρμογής και 
ειδικότερα για τα έσοδα του μηνός Ιουνίου 2022, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 1η Αυγούστου 2022. 

Κατά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της υποβολής της δήλωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, και 
εφόσον υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία λειτουργίας αυτής, η δήλωση θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, αυτή υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της Εφαρμογής 
Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr) σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1054/2022 απόφαση 
Διοικητή ΑΑΔΕ. 
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Φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις 800.000 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

Φορολογικά κίνητρα για την μεγέθυνση των 800.000 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων φέρνει το σχέδιο 
νόμου της κυβέρνησης, διευκολύνοντας τις συνενώσεις, συνεργασίες και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Με 
την έκπτωση 30% ή 50% του φόρου επί των κερδών έως και 9 χρόνια, οι νέες επιχειρήσεις που θα 
δημιουργηθούν θα φορολογούνται με συντελεστή 15,5 ή 11% από 22% και θα έχουν πρόσβαση στον 
τραπεζικό δανεισμό ενώ, εδώ και 10 χρόνια, όπως αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, δεν 
κατάφερναν να περάσουν την πόρτα των τραπεζών εξαιτίας της χαμηλής τους πιστοληπτικής τους 
ικανότητας. Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει απαλλαγή από την πληρωμή φόρου 
εισοδήματος κατά 30% ή 50% (για αγρότες) για έως και 9 χρόνια τόσο στην περίπτωση μετασχηματισμού 
επιχειρήσεων, μετατροπής ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων, όσο και στην περίπτωση συνεργασίας 
προσώπων. 

NotifyBusiness: Έναρξη ψηφιακής υποβολής για αδειοδότηση δραστηριοτήτων 
του Πρωτογενούς Τομέα  

Με εντεινόμενους ρυθμούς συνεχίζεται η ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μετά την πρόσφατη ψηφιοποίηση 
των διαδικασιών στους τομείς εκπαίδευσης, αισθητικής και διαιτολογίας, σειρά έχουν οι δραστηριότητες του 
πρωτογενούς τομέα.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από την Τετάρτη 18 
Μαΐου 2022, η αδειοδότηση στους τομείς υδατοκαλλιεργειών (ΚΑΔ 03.21, 03.22, 01.49.19) και 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων  (ΚΑΔ 01.41, 01.42, 01.43, 01.44, 01.45, 01.46, 01.47, 01.49, 01.50) θα 
πραγματοποιείται εφ’ εξής με την απλοποιημένη διαδικασία της γνωστοποίησης, μέσω ψηφιακής υποβολής 
στο πληροφοριακό σύστημα NotifyBusiness (https://notifybusiness.gov.gr/). 

Η αδειοδότηση των παραπάνω δραστηριοτήτων πραγματοποιείται ουσιαστικά σε 2 στάδια: την ίδρυση και 
την λειτουργία των παραγωγικών μονάδων. Η ίδρυση,  η οποία αφορά τη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων, 
για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, παραμένει σε καθεστώς έγκρισης για την πλειοψηφία 
των περιπτώσεων, αποκλείοντας έτσι  την περίπτωση εγκατάστασης σε μη συμβατές περιοχές με τη 
δραστηριότητα.  

Η απλοποιημένη διαδικασία της γνωστοποίησης προβλέπεται στην περίπτωση ίδρυσης μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού (Β’ περιβαλλοντικής κατηγορίας σε ιδιωτική, μη δασική χερσαία έκταση, 
εκτός περιοχών του δικτύου NATURA 2000).  

H αδειοδότηση λειτουργίας των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα, αντίθετα με την ίδρυση, υπάγεται 
σε γνωστοποίηση στο σύνολό της. Μόνη εξαίρεση, η λειτουργία των πολύ μεγάλων κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων που για περιβαλλοντικούς λόγους, παραμένουν  σε έγκριση (κατηγορία Α1 και Α2 βάσει των 
κριτηρίων περιβαλλοντικής κατάταξης). 

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών έγκρισης θα υλοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. 

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


42 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Πρόσβαση πολιτών τρίτων χωρών στην εργασία 

Η ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του 
Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων 
δημοσιοποιεί κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο "Πρόσβαση πολιτών 
τρίτων χώρων στην αγορά εργασίας" στο οποίο αποτυπώνονται τα δικαιώματα πρόσβασης στην εργασία 
που παρέχονται στον αλλογενή κάτοικο από το καθεστώς διαμονής του στην Ελλάδα.  

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: «Η τηλεργασία μετά το ν.4808/2021» 

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του 
Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, 
αποστέλλει κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο "Η τηλεργασία μετά το Ν. 
4808/2021" στο οποίο αποτυπώνονται μεταξύ άλλων οι περιπτώσεις μονομερούς επιβολής τηλεργασίας, οι 
υποχρεώσεις του εργοδότη και τα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ γίνεται και αναφορά στο περιεχόμενο 
της πρότασης της ΓΣΕΕ για το νέο θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, site: 
https://www.inegsee.gr/  email: inediktio@inegsee.gr  

Έως τις 31 Μαΐου η δήλωση των κενών θέσεων εργασίας από τις τουριστικές 
επιχειρήσεις στη ΔΥΠΑ  

Από τα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Τουρισμού εκδόθηκε η 
ακόλουθη ανακοίνωση:  

Δέσμη πρωτοβουλιών για την άμβλυνση του προβλήματος της έλλειψης εργαζόμενων στον τομέα του 
τουρισμού και την διασφάλιση της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας στον ευρύτερο χώρο των τουριστικών 
υπηρεσιών, σε σχέση τόσο με τις συνθήκες εργασίας όσο και με τις αμοιβές, αποφασίστηκαν σε σημερινή 
σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, 
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, μέλη της ηγεσίας των δύο υπουργείων, και εκπρόσωποι του Συνδέσμου 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.  

Στόχος, ενόψει της θερινής περιόδου, είναι η κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, η επιστροφή στην 
αγορά εργασίας για ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 
(ΔΥΠΑ), αλλά και η διασφάλιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και κατ’ επέκταση της εικόνας της 
χώρας στη διεθνή αγορά. Στην σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:  

1. Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα υποβάλουν μέχρι τις 31 Μαΐου τις κενές θέσεις και σχετικές ειδικότητες 
στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ. Κατόπιν οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υποδείξουν τους ανέργους που 
πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις στις επιχειρήσεις, για την κάλυψη των θέσεων μέχρι τις 15 Ιουνίου. Ήδη 
ο ΣΕΤΕ απέστειλε στα μέλη του οδηγίες για την υποβολή θέσεων στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ. Στόχος είναι να 
διασυνδεθούν άμεσα όσοι αναζητούν εργασία στον τουριστικό τομέα με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις που 
αναζητούν προσωπικό.  

2. Θα προγραμματιστούν κλαδικές ημέρες καριέρας και άλλες συναφείς εκδηλώσεις σύζευξης για τον 
τουρισμό. Παράλληλα, η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της ΔΥΠΑ 
θα παρέχει απευθείας υπηρεσίες εύρεσης και προεπιλογής προσωπικού σε επιχειρήσεις με 50 και άνω 
υπαλλήλους, μέσω του πανελλαδικού δικτύου των 117 Κέντρων 
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Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ και θα υπάρξει στοχευμένη συνεργασία των κατά τόπους 
υπηρεσιών της ΔΥΠΑ με τις τοπικές τουριστικές ενώσεις και επιχειρήσεις.  

3. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ΣΕΠΕ ξεκινά άμεσα 
στοχευμένους ελέγχους στους τουριστικούς προορισμούς. Οι έλεγχοι δεν αφορούν μόνο τα ξενοδοχεία αλλά 
και την εστίαση και συνολικά τους κλάδους που εντάσσονται στις τουριστικές υπηρεσίες. Στόχος είναι η 
διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την 
αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, τις αμοιβές και το χρόνο εργασίας.  

4. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το θέμα των αμοιβών, επισημαίνεται ότι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους 
εργαζόμενους στα ξενοδοχεία η οποία ισχύει ως το τέλος του 2022, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη έχει κηρυχθεί υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες και 
εργαζόμενους του κλάδου. Η κυβέρνηση ενθαρρύνει εργαζόμενους και εργοδότες σε όλους τους κλάδους 
που σχετίζονται με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, να προχωρήσουν σε αντίστοιχες Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας και, με βάση τη σύσταση του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς την 
εργοδοτική πλευρά, να αυξηθούν οι αμοιβές των εργαζομένων που δεν καλύπτονται από την πρόσφατη 
αύξηση του κατώτατου μισθού ή από εν ισχύι Συλλογικές Συμβάσεις, έτσι ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες 
ανάγκες της παρούσας συγκυρίας χωρίς να παραγνωρίζεται φυσικά η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.  

Πρόσκληση ανάδειξης υποψηφίων Επιχειρηματιών για την Βράβευση Έργων 
Ευποιΐας  

Το ΙCC Ελλάς τιμώντας τον τίτλο «Έμποροι της Ειρήνης» που αποδόθηκε στους ιδρυτές του International 
Chamber of Commerce (ICC), γιατί έθεσαν ως στόχο της συμφιλίωση των λαών μέσω της διεύρυνσης των 
διεθνών εμπορικών συναλλαγών, αποφάσισε να προκηρύξει Βραβεία Ευποιΐας. Τα Βραβεία Ευποιΐας, θα 
δοθούν σε τρεις επιχειρηματίες που θα μας υποδείξουν οι Διοικήσεις των Επιμελητηρίων-μελών του ΙCC 
Ελλάς, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Οκτωβρίου 2022 στην Αθήνα. Για το λόγο 
αυτό, αναζητά επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν υιοθετήσει πρακτικές επιχειρηματικής ηθικής και έχουν 
πραγματοποιήσει έργα Ευποιίας. Παρακάτω είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία 
επιλογής από την επιτροπή των βραβείων, που αποτελείται από Ακαδημαϊκούς, Επιστήμονες και 
Επιχειρηματίες. Τα κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν και για την επιλογή του τοπικού υποψηφίου που θα κριθεί 
τελικά από την επιτροπή αξιολόγησης.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

1. Ο υποψήφιος επιχειρηματίας ενεργεί ως παράδειγμα για τους πολίτες, εμπνέοντας την επιχειρηματική 
κοινότητα, δείχνοντας πώς η επιχειρηματικότητα συμβαδίζει με τις υγιείς επιχειρηματικές πρακτικές.  

2. Ο υποψήφιος επιχειρηματίας είναι ένα εξέχων πρόσωπο και καλός επιχειρηματίας ο οποίος εφαρμόζει την 
κοινωνική υπευθυνότητα και το επιχειρείν.  

3. Ο υποψήφιος επιχειρηματίας έχει αναπτύξει και καλιεργήσει επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές και 
με τα έργα Ευποιίας αναγνωρίζεται και εκτιμάται από την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται.  

Η επιλογή των τριών προσώπων τα οποία θα βραβευθούν μεταξύ του συνόλου των προτάσεων που θα 
λάβουμε, θα γίνει από ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης. Στην πανηγυρική εκδήλωση θα προβληθούν τα 
επιτεύγματα των βραβευθέντων και θα παρουσιαστεί το έργο του κάθε βραβευόμενου. Τη φόρμα υποβολής 
υποψηφιότητας, μπορείτε να τη βρείτε για να τη συμπληρώσετε, εδώ. 
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Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: www.iccwbo.gr  ή να επικοινωνήσετε με 
email: iccgr@otenet.gr  , τηλ. 210 3810879 . 

e-ΕΦΚΑ:  Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κλάδου επικουρικής ασφάλισης από 
1.6.2022 

Με το Γενικό Έγγραφο 226245/17-05-2022 του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζεται ότι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 97 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, από 01.06.2022 επέρχεται μείωση στις εισφορές του κλάδου 
επικουρικής ασφάλισης για μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους, ως εξής:  

Α) Μισθωτοί (Παλαιοί και Νέοι - ν.2084/1992) ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ) 

Το συνολικό ποσοστό εισφορών διαμορφώνεται/μειώνεται σε 6% (από 6,50%), επιμεριζόμενο εξίσου (από 
3%) σε ασφαλισμένο και εργοδότη. Η εν λόγω μεταβολή αφορά και τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του 
Τ.Ε.Κ.Α. 

Β) Μη Μισθωτοί (Αυτοαπασχολούμενοι, Ελεύθεροι Επαγγελματίες & Αγρότες) 

Τα ποσά εισφορών Κλάδου Επικουρικής ασφάλισης για: 

α). Αυτοαπασχολούμενους & Ελ. Επαγγελματίες, 
β). Ασφαλισμένους στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) και 
γ). Μη μισθωτούς ασφαλισμένους (Υγειονομικούς - Αυτοαπασχολούμενους και ασφαλισμένους του π. 

ΟΓΑ) που υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής από 1/1/2021 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4670/2020. 

Ένταξη του ΕΕΔΕΓΕ ως θεσμικός υποστηρικτής στο Elevate Greece του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) υπέγραψαν σήμερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος 
Δήμας και η Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών-ΕΕΔΕΓΕ, 
κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου. Το ΕΕΔΕΓΕ - ως ο μεγαλύτερος θεσμοθετημένος φορέας γυναικείας 
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα - αναλαμβάνει τον ρόλο του θεσμικού υποστηρικτή της πλατφόρμας 
ELEVATE GREECE με στόχο την καθοδήγηση, ενίσχυση και δικτύωση των νεοφυών επιχειρήσεων που είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτή με έμφαση πάντα στη γυναικεία επιχειρηματικότητα. 

Με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας το ΕΕΔΕΓΕ θα προσφέρει  την τεχνογνωσία και την εμπειρία 
των στελεχών του με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας με έμφαση στις νεοφυείς 
επιχειρήσεις. 

Συγκεκριμένα, το ΕΕΔΕΓΕ θα προσφέρει πολύπλευρα στο έργο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με:  

• Τη διοργάνωση σεμιναρίων ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων γυναικών 
επιχειρηματιών.  

• Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης κατά την έναρξη/σύσταση μιας νεοφυούς επιχείρησης και 
για τους πρώτους 4 μήνες.  

• Τη δημιουργία δομής mentoring για τις νέες επιχειρηματίες. Οι μέντορες θα είναι στελέχη του 
Δικτύου με εμπειρία, γνώση και κύρος στην Κοινωνία και το Επιχειρείν. 
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https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.iccwbo.gr/
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• Τη βράβευση των 3 πιο καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων της χρονιάς που θα προέρχονται 
αποκλειστικά από το οικοσύστημα του Elevate Greece, στο πλαίσιο των Βραβείων Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας. Ο θεσμός των Βραβείων Γυναικείας Επιχειρηματικότητας είναι μια 
πρωτοβουλία του ΕΕΔΕΓΕ που θα ξεκινήσει εντός του 2022 και στόχο έχει την ανάδειξη και 
επιβράβευση γυναικών επιχειρηματιών που διακρίθηκαν στον επιχειρηματικό στίβο. 

• Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για θέματα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά και εθνικά 
προγράμματα κατά τη σύσταση ή λειτουργία της επιχείρησης. 

• Την εν γένει δικτύωση των νέων γυναικών επιχειρηματιών μέσα από σεμινάρια, ειδικές εκδηλώσεις, 
συνέδρια και ομιλίες που διοργανώνει κατά καιρούς το ΕΕΔΕΓΕ αλλά και μέσα από κλειστές 
συναντήσεις που διοργανώνονται με εκπροσώπους της Κυβέρνησης, Υπουργείων, Δήμων και 
Περιφερειών, Εταιρειών κλπ.   

• Tη δωρεάν εκπαίδευση –μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων- σε θέματα διαχείρισης κοινωνικών 
δικτύων, δημιουργίας branding, εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας.  

Στόχος της συνεργασίας είναι η πληρέστερη δυνατή κατάρτιση των γυναικών επιχειρηματιών και η 
ουσιαστική στήριξη τους έτσι ώστε οι νεοφυείς επιχειρήσεις τους να πρωταγωνιστήσουν στην αγορά τα 
επόμενα χρόνια.  

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε κατά την υπογραφή του Μνημονίου 
Συνεργασίας: «Είναι ιδιαίτερη η χαρά που σήμερα εντάσσεται το ΕΕΔΕΓΕ στην πλατφόρμα Elevate Greece ως 
θεσμικός υποστηρικτής. Η τεχνογνωσία, η εμπειρία των στελεχών του και οι υποδομές του θα συμβάλλουν 
καθοριστικά στην ενίσχυση των δράσεων μας που στοχεύουν στην ανάπτυξη της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας με έμφαση στις γυναίκες επιχειρηματίες». 

Η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ κ. Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου δήλωσε: «Το ΕΕΔΕΓΕ, ο θεσμοθετημένος φορέας 
γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσε να λείπει από την πρωτοβουλία της 
Κυβέρνησης για την δημιουργία και ενίσχυση της πλατφόρμας Elevate Greece. Όλοι εργαζόμαστε για έναν 
κοινό σκοπό. Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας μέσα από συνέργιες και καινοτόμα 
projects. Η πλατφόρμα Elevate Greece μπορεί να προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον στους νέους 
επιχειρηματίες να αναπτυχθούν και με την συμβολή του ΕΕΔΕΓΕ σκοπεύουμε ειδικά για τις γυναίκες 
επιχειρηματίες να προσφέρουμε επιπλέον εργαλεία δικτύωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και 
καθοδήγησης στα πρώτα τους βήματα».  

Υλοποίηση σχεδίου Συμπράξεων Μικρής Κλίμακας ΚΑ210, Τομέας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ERASMUS+ 2021 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας τη συμμετοχή μας, ως  επικεφαλής Συντονιστής, στo 
έργο «Εκπαίδευση και υποστήριξη επιχειρηματικής  ανάπτυξης για μη γηγενείς ιδιοκτήτες μικρών 
επιχειρήσεων», η οποία  πραγματοποιείται στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2021-
2027:  

Business Development Training and Support for Non - Native Small Business Owners  -(Inclusive 
Entrepreneurship for Non – Natives, (Project Acronym: “Enter 4 All”).  

Η Δράση έχει ως σκοπό να συμβάλει στον στόχο της ένταξης και της συμπερίληψης  όσον αφορά στην παροχή 
στοχευμένης βοήθειας μέσω εκπαίδευσης και συμβουλευτικής  σε μη γηγενείς Ιδιοκτήτες Μικρών 
Επιχειρήσεων, ώστε να ξεπεράσουν τα διάφορα  εμπόδια που αντιμετωπίζουν για την εδραίωση και 
ανάπτυξη της επιχείρησής τους.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Η Stratigon θα υλοποιήσει το έργο σε συνεργασία με το Δίκτυο Αλληλέγγυας  Συμβουλευτικής ΑΜΚΕ και την 
πορτογαλική APROXIMAR – COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL με σκοπό, αφενός την διευκόλυνση της 
πρόσβασης των αλλοδαπών  επιχειρηματιών στις διαθέσιμες επιχειρηματικές ευκαιρίες και αφετέρου 
στην  ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.  

Ενδεικτικά κάποιες από τις Δραστηριότητες του Έργου θα είναι:  

➢ Ψηφιακός επιχειρηματικός οδικός χάρτης για την αναζήτηση και αξιοποίηση  επιχειρηματικών 
ευκαιριών,   

➢ Σχεδιασμός και Δικτύωση με εκπροσώπους Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων, οι  οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε δράσεις επιχειρηματικότητας,  απασχολησιμότητας, χρηματοδοτήσεων, κλπ.  

➢ Ανάπτυξη και υλοποίηση στοχευμένων διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) ➢ Εκπαίδευση Facilitators 
μέσα από τις κοινότητες των επιχειρηματιών, με σκοπό  να διατηρηθεί η απρόσκοπτη ενημέρωση και 
υποστήριξη των επιχειρηματιών και  μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος  

Η συμμετοχή για όλους τους συμμετέχοντες σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν.  

Η διάρκεια του Σχεδίου ορίζεται σε 18 μήνες και συγκεκριμένα από 28/02/2022 έως  και 27/08/2023. 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : Οι Κ.Α.Δ. που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, 
για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2226Β_06.05.2022  η με Αριθμ. 44070/6-5-2022 απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης σχετικά με τον καθορισμό των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας που αντιστοιχούν σε άσκηση 
εμπορικής δραστηριότητας, προκειμένου τα φυσικά πρόσωπα που κάνουν έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. να 
εγγράφονται αυτόματα στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ.  

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην εξόφληση των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ.  
Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι υποχρεωτική από το 2011 η εγγραφή των 
επιχειρήσεών τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297/6.12.2005) και από το 
2015 η ετήσια καταβολή του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις 
(άρθρο 2 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις 
προσωπικές εταιρίες είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής 
δήλωσης (άρθρο 5 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). 
Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα αποστείλει από 
τα εν λόγω, τα τέλη του 2015 στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις 
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). 
Προς αποφυγή αυτού, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή τους. 
Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής: 
Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους  

α). Μέσω web-banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ σε Τράπεζα 
β). Τα ανωτέρω τέλη δεν πληρώνονται στο Επιμελητήριο 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=EAC78B408A735C0.1D031AEA53&version=2022/04/28
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γ). Δικαιούχος είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

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

• Σε περίπτωση που έχετε εξοφλήσει τις ανωτέρω οφειλές σας πριν την λήψη της παρούσας 
ειδοποίησης παρακαλούμε αγνοήστε την. 

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

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

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  
Οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.), οι ατομικές επιχειρήσεις και οι λοιποί υπόχρεοι (Κοινοπραξίες κ.λπ.) 
πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών δεν έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ του αποδεικτικού 
υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2021 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 2022.  
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 2022, 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)  

 
Σχετικά με τις επιχειρήσεις νομικής μορφής ΕΠΕ και ΙΚΕ, σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως ο ν. 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων 
απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις». 
Μεταξύ άλλων στα άρθρα 50-55 του εν λόγω νόμου (συν/να στο παρόν τα σχετικά άρθρα) επέρχονται μια 
σειρά τροποποιήσεων στις διατάξεις των ν. 3190/1955 & ν. 4072/2012 περί Εταιρειών Περιορισμένης 
Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ). 
Οι διατάξεις αυτές αφορούν την τροποποίηση των άρθρων 6 και 44 και την προσθήκη άρθρου 6α στον ν. 
3190/1955 και την τροποποίηση των άρθρων 46 και 103 στον ν. 4072/2012. 
Ειδικότερα επισημαίνουμε τις κάτωθι αλλαγές:  

1. Επέρχεται ενιαία ρύθμιση για όλες τις Κεφαλαιουχικές εταιρείες και συντονισμός στις διατάξεις όσον 
αφορά τη διάρκεια τους.  

2. H διάρκεια των εταιρειών ΕΠΕ & ΙΚΕ πλέον μπορεί να είναι και αόριστη (μετά την 10/12/2021) 
δυνατότητα η οποία υπήρχε μόνο στην Ανώνυμη Εταιρεία. Ως εκ τούτου οι ιδρυτές μπορούν να 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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επιλέξουν πλέον μία από τις δύο δυνατότητες (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) που δίδουν πλέον οι 
τροποποιημένες διατάξεις του ν. 3190/1955 & 4072/2012. 

3. Καταργείται η μεταβατική διάταξη του άρθρου 12 του ν. 4541/2018 περί ημερομηνίας λήξης των 
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης για τις οποίες δεν είχε ορισθεί διάρκεια. 

4. Εταιρείες ΕΠΕ & ΙΚΕ των οποίων η διάρκεια τους λήγει μετά την 10/12/2021 θεωρείται πλέον ότι 
έχουν αόριστη διάρκεια και ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν θα προβούν σε αυτεπάγγελτη λύση 
αυτών λόγω των ανωτέρω προνοιών του νόμου. 

5. Στην ανωτέρω περίπτωση (εταιρείες ΕΠΕ & ΙΚΕ) που η διάρκεια τους λήγει μετά την 10/12/2021) η 
Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ & ΥΜΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. θα 
πραγματοποιήσει σχετική αυτεπάγγελτη καταχώριση (κεντρικά για όλες τις ΕΠΕ & ΙΚΕ που εμπίπτουν 
στην εν λόγω διάταξη) περί «μετατροπής» της διάρκειας τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου 
χρόνου σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι & ΙΙ που ακολουθεί στο Παράρτημα της παρούσης.  

6. Αντίθετα εξακολουθεί και υφίσταται ως λόγος λύσης η λήξη διάρκειας της Ανώνυμης Εταιρείας και 
εξακολουθεί και εφαρμόζεται η παρ.1α το άρθρο 1641 σε συνδυασμό με το πρώτο της παρ. 2 του 
άρθρου 1672 του ν.4548/2018.  

7. Η εγκύκλιος μας με αριθμό Κ2-1493/11-04-2014 και ειδικότερα η παρ. 1 εδάφιο ιι εφαρμόζεται μόνο 
για την ΑΕ ενώ δεν τυγχάνει εφαρμογής η εν λόγω παράγραφος για τις εταιρείες ΕΠΕ & ΙΚΕ.  

8. Η ημερομηνία καταχώρισης σύμφωνα με την παράγραφο 5 ανωτέρω θα είναι η εκάστοτε ημερομηνία 
λήξης διάρκειας των εταιρειών που εμπίπτουν στις διατάξεις της νέας ρύθμισης. 

9. Η καταχώριση που περιγράφεται στην κατά τα ανωτέρω παράγραφο 5 δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρ.4 του άρθρου 107 του ν. 4635/2019. 

10. Η καταχώριση της παρ.5 θα εμφανίζεται και στις μεταβολές του Γενικού Πιστοποιητικού όταν η 
εταιρεία αιτείται την σχετική έκδοση αυτού. 

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

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

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

Η επίσημη σελίδα του Επιμελητηρίου στα social media 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
https://services.businessportal.gr/
https://www.facebook.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.linkedin.com/in/chamber-of-kavala-abbbbb14b/
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9 Μαΐου Ημέρα της Ευρώπης: Στήριξη του μέλλοντος των επιχειρήσεων στην 
Ευρώπη 

Η ενωσιακή πολιτική συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των επιχειρήσεών της ΕΕ και 
προωθεί τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη χάρη στη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις. 

• Συνοπτική παρουσίαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία 

Η έρευνα και η καινοτομία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη τεχνολογιών και προσεγγίσεων που 
διασφαλίζουν το μέλλον του ευρωπαϊκού μεταποιητικού τομέα. 

Διάφορα προγράμματα της ΕΕ βοηθούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να έχουν πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση και τις αγορές και στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, καθώς και τη δημιουργία, τη 
διεθνοποίηση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

• Στήριξη της ΕΕ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να εξαλείψει τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στο εμπόριο 
και να αποτρέψει τη δημιουργία νέων, προωθώντας μια αγορά πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές, η οποία θα βασίζεται σε διαφανείς, απλούς και συνεπείς κανόνες και πρότυπα. 

• Πρακτικός οδηγός για τους επιχειρηματίες στην Ευρώπη 

To Enterprise Europe Network - Ηellas, ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe 
Network, μέλος του οποίου είναι το Επιμελητήριο Καβάλας, είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης 
επιχειρηματικής υποστήριξης. Αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά 
ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.  

Στο Enterprise Europe Network - Hellas συμμετέχουν 16 οργανισμοί κατανεμημένοι σε όλη την ελληνική 
επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της 
διεθνούς συνεργασίας. 

• Επιμελητήριο Καβάλας 
• Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου 

Διεθνή θέματα 
 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/enterprise.html?root_default=SUM_1_CODED%3D19&locale=el
https://ec.europa.eu/easme/en
https://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
https://www.een.gr/etairoi
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• Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) 
• Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) 
• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) 
• ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
• Επιμελητήριο Αρκαδίας 
• Επιμελητήριο Ιωαννίνων 
• Επιμελητήριο Ηρακλείου 
• Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ) 
• Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, 

Πιστοποίησης και Ποιότητας, MIRTEC S.A. (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) 
• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) 
• Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 
• Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ) 
• Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

Αποστολή του δικτύου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. 

Με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών, τα μέλη του Enterprise Europe Network - Hellas είναι εδώ για να 
βοηθήσουν την επιχείρησή σας:  

• να αποκτήσει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία 
• να αναζητήσει διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες και να δραστηριοποιηθεί σε νέες αγορές 
• να μεταφέρει τεχνολογία και τεχνογνωσία  
• να λάβει μέρος σε διεθνείς επιχειρηματικές συναντήσεις  
• να ενημερωθεί για νέες πολιτικές και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• να προχωρήσει σε επιχειρησιακό σχεδιασμό και διαχείριση της καινοτομίας 
• να διαχειριστεί δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
• να διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες 
• να συμμετάσχει σε διαβούλευση σχετικά με νέες πολιτικές για τις επιχειρήσεις. 

Απαγορεύσεις και περιορισμοί- Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 883/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών 

της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ, αναφορικά με τις 
απαγορεύσεις και περιορισμούς στην πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, ειδών 
πολυτελείας στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 300 EUR ανά είδος, 
διευκρινίζει τα ακόλουθα: 

Αναφορικά με τον προσδιορισμό της αξίας των ανωτέρω ειδών, η αξία των 300 ευρώ πρέπει να εκτιμάται με 
βάση τη στατιστική αξία των εμπορευμάτων στη διασάφηση εξαγωγής, όπως αυτή εκφράζεται στη θέση 46 
της διασάφησης, ως η πραγματικά καταβληθείσα ή καταβλητέα τιμή για τα εξαγόμενα εμπορεύματα, 
εξαιρουμένων των αυθαίρετων ή εικονικών αξιών. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Όσον αφορά τον ορισμό του «είδους», αυτό πρέπει να γίνεται αντιληπτό ως η ποσότητα του εν λόγω είδους 
ή αλλιώς συμπληρωματική μονάδα, όπως αυτή εκφράζεται στη θέση 41 της διασάφησης εξαγωγής. 
Σημειώνεται ότι για τα εμπορεύματα που δεν εκφράζονται με συμπληρωματική μονάδα στο TARIC, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες για τον αριθμό πακέτων ή τεμαχίων, και γενικά της μικρότερης 
εξωτερικής μονάδας συσκευασίας, όπως αυτός εκφράζεται στη θέση 31 της διασάφησης. 

Περαιτέρω, για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων συναλλασσομένων, στη  ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που είναι αφιερωμένη στα περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες,  
περιέχεται αναλυτική πληροφόρηση και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή των 
περιοριστικών μέτρων για τη Ρωσία. 

Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine | Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu) 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_el#faq
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ  
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο απέστειλε: -
Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων 
(standards)/νομοθεσίας προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Κάϊρο (http://www.agora.mfa.gr/ta-
grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811 ), τηλ: +202-27948482, 27952036, 
email: ecocom-cairo@mfa.gr  
 
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε 
ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: -Ενημέρωση σχετικά με το Webinar “Enhancing the Economic and Customs 
Cooperation in Times of Crisis” (12.5.2022) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr  , email: 
ecocom-skopje@mfa.gr   
 
ΙΣΠΑΝΙΑ  
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε 
ενημερωτικά έγγραφα με θέμα: -Αποτίμηση διεθνούς συνεδριακής έκθεσης τεχνολογίας για το διαδίκτυο 
πραγμάτων IoT Solutions World Congress, Βαρκελώνη, 10-12 Μαΐου 2022  
-ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΜΑNGO KAI ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX 
-ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΟΡΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΝΔΟΡΡΑΣ  
-ΕΚΘΕΣΗ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΣΠΑΝΙΑΣ  
–Νομοθετική θέσπιση της ανώτατης τιμής στο αέριο στην Ισπανία  
-ENHΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμΕ ΚΑΙ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ  
-ENHΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ME TΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ  
 

Ενημερώσεις για 
ξένες αγορές 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811
mailto:ecocom-cairo@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-skopje@mfa.gr
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μαδρίτη (www.agora.mfa.gr ). 
Μπορείτε να αναζητήσετε όλες τις πρόσφατες ενημερώσεις για τις ξένες αγορές στο site του Επιμελητηρίου 
Καβάλας www.kcci.gr  

ΑΛΒΑΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε 
έγγραφο με θέμα: - Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2022  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στα Τίρανα (www.agora.mfa.gr/al51 ), email: ecocom-tirana@mfa.gr  

ΙΑΠΩΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο , απέστειλε 
έγγραφο με θέμα: -Έναρξη δημόσιου σχολιασμού για το σύστημα θετικής λίστας για σκεύη, δοχεία και 
συσκευασίες τροφίμων  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τόκυο (www.agora.mfa.gr ), τηλ.: +81-3-3404-5853, 1195, φαξ: +81-3-3404-5845, E-mail: 
ecocom-tokyo@mfa.gr  

ΚΑΝΑΔΑΣ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Οτάβα, απέστειλε  
έγγραφο με θέμα: -Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τον Καναδά - Απρίλιος 2022  Το 
εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας, 
«Agora»(http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/office/844 ). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-
ottawa@mfa.gr, τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676  

ΡΩΣΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα απέστειλε 
έγγραφο με θέμα: - Αποστολή καταλόγου εξαγωγέων από τη Ρωσική Ομοσπονδία - Ενημερωτικό Δελτίο 
Απριλίου 2022 Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Αgora» 
(http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844 ). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδος στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr   

ΣΕΡΒΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι, απέστειλε:  

-Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2022  

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.agora.mfa.gr/
http://www.kcci.gr/
http://www.agora.mfa.gr/al51
mailto:ecocom-tirana@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-tokyo@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-ottawa@mfa.gr
mailto:ecocom-ottawa@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
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Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανθεκτικότητα της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας 

Εάν έχετε επιχείρηση που αντιμετωπίζει προκλήσεις με τις δυσλειτουργίες της διεθνούς εφοδιαστικής 
αλυσίδας, τότε μπορείτε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα «Supply Chain Resilience» για να αναζητήσετε 
νέους συνεργάτες παγκοσμίως. 

Σκοπός της πλατφόρμας «Supply Chain Resilience» 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, με πιο 
αξιοσημείωτη την κρίση στην Ουκρανία, με τις επιχειρήσεις να πλήττονται σοβαρά από τις δυσλειτουργίες 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεργασία με το European Cluster Collaboration Platform και το δίκτυο Enterprise Europe Network 
δρομολόγησε νέα μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ενιαίας αγοράς και την οικοδόμηση μιας 
βιώσιμης, ψηφιακής και παγκοσμίως ανταγωνιστικής οικονομίας. 

Η πλατφόρμα «Supply Chain Resilience» θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν, να αναδιαρθρώσουν 
ή/και να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και την προμήθεια πρώτων υλών, 
ανταλλακτικών, εξαρτημάτων ή/και (ημι-ετοίμων) προϊόντων ή υπηρεσιών που χρειάζονται για να 
συνεχίσουν την παραγωγή τους. 

Κύριοι στόχοι 

• Δημοσίευση προσφορών για πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή/και (ημικατεργασμένα 
προϊόντα ή υπηρεσίες). 

• Προώθηση αιτημάτων από ευρωπαϊκές εταιρείες για τη διατήρηση των αλυσίδων εφοδιασμού τους. 
• Αντιστοίχιση διεθνών προμηθευτών με αγοραστές αγαθών και υπηρεσιών. 
• Δημιουργία διασυνοριακών επαφών μεταξύ επιχειρήσεων, βιομηχανιών, οργανισμών υποστήριξης, 

της ακαδημαϊκής κοινότητας, σημαντικών μετόχων και θεσμικών φορέων λήψης αποφάσεων. 
Η πλατφόρμα εστιάζει στους ακόλουθους τομείς: 

• Αγροδιατροφή 
• Κατασκευές 
• Ψηφιακές υπηρεσίες 
• Ηλεκτρονική 
• Ενέργεια / Ανανεώσιμη ενέργεια 
• Υγεία 
• Κινητικότητα, Μεταφορές, Αυτοκίνητα 

Enterprise Europe 
Network 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
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• Πρώτες ύλες 
• Κλωστοϋφαντουργία 

 
Ποια είναι τα οφέλη σας αν εγγραφείτε στην πλατφόρμα; 

• Μπορείτε να συνδεθείτε με τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, να βρείτε νέους συνεργάτες / 
προμηθευτές / αγοραστές. 

• Μπορείτε να προβάλετε τα πιο επιτυχημένα έργα σας, τα καινοτόμα προϊόντα σας και τις τεχνολογίες 
αιχμής που κατέχετε. 

• Μπορείτε να λάβετε μέρος στη συζήτηση και μοιραστείτε ιδέες σχετικά με λύσεις και πρωτοβουλίες 
για την αντιμετώπιση των ευάλωτων σημείων στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού. 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να εγγραφτείτε, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη φόρμα 
εγγραφής στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://supply-chain-resilience-
platform.b2match.io/signup  επιλέγοντας GR - CHAMBER OF KAVALA – Souzi Mavrommati - ως Support 
Office. 

Όλα τα επιχειρηματικά προφίλ που θα εισάγονται στην πλατφόρμα θα επικυρώνονται από τους επίσημους 
συνεργάτες του δικτύου Enterprise Europe Network για τη διευκόλυνση ασφαλών και αξιόπιστων 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιχειρήσεων. 

 

Πρόσκληση Συμμετοχής Αγοραστών στην Επιχειρηματική Αποστολή (B2B) 
Τροφίμων & Ποτών στη Σικελία, Ιταλία 5-8 Ιουλίου 2022 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Σικελίας (Sicindustria) με την υποστήριξη της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., 
μέλη του Δικτύου Enteprise Europe Network και της Τομεακής Ομάδας Αγροδιατροφικών Προϊόντων (Sector 
Group Agri-Food), συνδιοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή στη Σικελία, Ιταλία η 
οποία θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 8 Ιουλίου 2022 στο Παλέρμο της Ιταλίας. Η 
εκδήλωση χρηματοδοτείται από την Ένωση Επιμελητηρίων της Σικελίας (Unioncamere Sicilia). 

Ποιος μπορεί να συμμετέχει; 

• Διεθνείς αγοραστές όπως: Διανομείς και εισαγωγείς τροφίμων & ποτών (συμπεριλαμβανομένων 
κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών) προϊόντων με δυνατότητα αγοράς, Αλυσίδες 
τροφίμων, Super markets, πράκτορες αγορών για ξενοδοχεία και εστιατόρια, εξειδικευμένα 
καταστήματα τροφίμων και κρασιών, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου κλπ. 

• Παραγωγοί τροφίμων & ποτών από την Σικελία, Ιταλία. 

*Το κόστος ταξιδιού και διαμονής για τους Αγοραστές (και από Ελλάδα) θα καλυφθεί 100% 

Στόχος είναι δέκα (10) διεθνείς Αγοραστές να επωφεληθούν από μια πλήρως χρηματοδοτούμενη 
επιχειρηματική αποστολή, η οποία θα καλύπτει τα ακόλουθα έξοδα: 

• Εισιτήρια μετ' επιστροφής προς / από Σικελία 
• Διαμονή (3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* http://www.hotelplazaopera.com/en/) 
• Μεταφορά από / προς αεροδρόμιο 
• Γεύμα εργασίας κατά τη διάρκεια της συνάντησης B2B στις 6 Ιουλίου 2022 
• Εκδήλωση δικτύωσης το βράδυ της 6ης Ιουλίου 2022 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
http://www.hotelplazaopera.com/en/
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• Υποστήριξη στην οργάνωση των επισκέψεων της εταιρείας στις 7 Ιουλίου 2022 

Ημερήσια διάταξη / Προθεσμίες 

• Έως τις 30 Ιουνίου 2022: Οι διεθνείς Αγοραστές και οι παραγωγοί της Σικελίας μπορούν να 
εγγραφούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα της εκδήλωσης 

• 20 έως 30 Ιουνίου 2022: Οι Αγοραστές θα επιλέξουν τις εταιρείες με τις οποίες επιθυμούν να 
κάνουν συνεντεύξεις (μπορούν να λάβουν προσκλήσεις από τους τοπικούς παραγωγούς) και 
μπορούν να υποδείξουν οι ίδιες ποιες θα ήθελαν να επισκεφτούν 

• 1η Ιουλίου 2022: Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Σικελίας (Sicindustria) θα στείλει τις προκαταρκτικές 
ατζέντες των συναντήσεων και των επισκέψεων σε Αγοραστές και παραγωγούς (η τελική ατζέντα 
θα είναι διαθέσιμη την ημέρα των συναντήσεων B2B) 

• 5 Ιουλίου 2022: Άφιξη Αγοραστών και μεταφορά στο ξενοδοχείο 
• 6 Ιουλίου 2022: Επίσημη υποδοχή από εκπροσώπους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Σικελίας 

(Sicindustria) και της Ένωσης Επιμελητηρίων της Σικελίας (Unioncamere Sicilia)- σύντομη 
εισαγωγή στο οικοσύστημα Τροφίμων & Ποτών της Σικελίας και συναντήσεις Β2Β - Το βράδυ 
εκδήλωση δικτύωσης και παρουσίαση προϊόντων διατροφής 

• 7 Ιουλίου 2022: Πρόσθετες συναντήσεις Β2Β ή / και επισκέψεις σε εταιρείες (company visits) - 
ελεύθερος χρόνος 

• 8 Ιουλίου 2022: Αναχωρήσεις και τέλος της επιχειρηματικής αποστολής 
• Ιούλιος-Σεπτέμβριος: Παρακολούθηση - αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της αποστολής 

Η εγγραφή για τη συμμετοχή σας ως "Αγοραστής" στην Επιχειρηματική Αποστολή στον ιστότοπο b2Match: 
https://fooddrinks-mission2sicily.b2match.io/ 

Επιχειρηματικές/Τεχνολογικές Συνεργασίες 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
Enterprise Europe Network, στα πλαίσια προώθησης επιχειρηματικών συνεργασιών, έλαβε τις παρακάτω 
επιχειρηματικές προσφορές και ζητήσεις.  
 
Ζήτηση Συνεργασίας από την Μάλτα  
Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Ελλάδος στην Βαλέτα, Μάλτα, ενημερώνει με έγγραφο σχετικά με τις 
προοπτικές προώθησης ελληνικών φαρμακευτικών προϊόντων στη Μάλτα. Δείτε εδώ το συνημμένο έγγραφο 
συνεργασίας από την Πρεσβεία.  
Για περισσότερες πληροφορίες για πιθανές συνεργασίες, με αρμόδιους φορείς και εταιρείες της Μάλτας, οι 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρμόδιας Β3 
Δ/νσης του Υπουργείου Εξωτερικών ( db3@mfa.gr  ). 
 
Ζήτηση Συνεργασίας από την Ινδία  
Η εταιρία Saran Marbles and Granite, η οποία εδρεύει στο Ράτζασταν, Ινδία, και δραστηριοποιείται στον 
τομέα της κατασκευής και εξαγωγής μαρμάρων και γρανιτών με σχετικό έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το 
ενδιαφέρον της για σύναψη συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η Saran Marbles and 
Granite διαθέτει μεγάλη γκάμα από εξαιρετικής ποιότητας μάρμαρα και γρανίτες σε ανταγωνιστικές τιμές, 
όπως τα RAJASTHAN BLACK, CHINA WHITE, BAGERA BLACK, MAJESTIC BLACK, PEARL GRAY κ.α.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://fooddrinks-mission2sicily.b2match.io/
https://fooddrinks-mission2sicily.b2match.io/
mailto:db3@mfa.gr
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Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο προϊόντων της Saran Marbles and Granite, πατήστε εδώ. Για 
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: www.saranstones.com  ή να επικοινωνήσετε 
με email: contact@saranstones.com  , τηλ. +91 9660710001, + 91 66812004. 
 
Ζήτηση συνεργασίας με εταιρείες στην Ελλάδα από την FEMAN Co. Σερβίας  
Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βελιγράδι ενημερώνει ότι η εταιρεία FEMAN Co. εκδήλωσε ενδιαφέρον για 
συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πωλήσεων (χονδρεμπόριο).  
Η εταιρία FEMAN Co. είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικού δικτύου και τροφοδοσίας στη Βαλκανική 
περιοχή της Ευρώπης όσον αφορά τα ακόλουθα προϊόντα:  
❖ Αυτοφερόμενα δέματα καλωδίων για ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης  
❖ Ντουλάπια μέτρησης και διανομής από πολυεστέρα  
❖ Φωτισμός δρόμου και βιομηχανικού φωτισμού (LED, φωτισμός αλογόνου)  
❖ Γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα με 3 (τρεις) υποδοχές  
❖ Αυτοφερόμενα πακέτα οπτικών καλωδίων  
❖ Εργαλεία και εξαρτήματα εγκατάστασης για σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο 
τηλεπικοινωνιών  
❖ Αυτόματος ηλιακός ηλίανθος 2 (δύο) αξόνων ισχύος 7,2 kW/h  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το site: http://www.feman.co.rs/  ή να 
επικοινωνήσετε με email: export@feman.co.rs , τηλ. +381 35 8 23 00 00 . 
 
Ζήτηση συνεργασίας από την Τουρκία  
Η Εταιρία Doxa, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, η οποία ενεργεί υπό τον Όμιλο Εταιριών Çanakcılar 
Group και είναι επίσης ιδιοκτήτρια της Creavit, δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής επίπλων γραφείου 
και μπάνιου, ενδιαφέρεται για σύναψη συνεργασίας με ελληνικές εταιρίες.  
 
Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει προϊόντα γραφείου και μπάνιου για οποιοδήποτε κανάλι πωλήσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου για την τοποθέτηση έργων όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
νοσοκομεία, σχολεία, κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωπος της εταιρίας Doxa θα επισκεφθεί την Ελλάδα 
μεταξύ των ημερομηνιών 26 έως 30 Απριλίου 2022 ώστε να επικοινωνήσει με υποψήφιους συνεργάτες.  
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα site: www.doxa.com.tr  , www.creavit.com.tr  ή να 
επικοινωνήσετε στο email: info@doxa.com.tr 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.veth.gov.gr/images/nodes/100/2212_saran_catalog_.pdf
http://www.saranstones.com/
mailto:contact@saranstones.com
http://www.feman.co.rs/
mailto:export@feman.co.rs
http://www.doxa.com.tr/
http://www.creavit.com.tr/
mailto:info@doxa.com.tr
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Το Επιμελητήριο Καβάλας μαζί με το  τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος κατά τη διετία 
2020-2022, θα συμμετέχουν στην υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, (Δράση 
ΚΑ202/στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης), με τίτλο “Active 
Learning Community for Upskilling Technicians and Engineers” και κωδικό εγκεκριμένου σχεδίου2020-1-
BG01-KA202-079042, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

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

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

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

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

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

Ενεργή Κοινότητα 
Μάθησης για την 
αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων τεχνικών 
και Μηχανικών 

(allCUTE) Erasmus+ 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://allcute.eu/
https://allcute.eu/el/home-gr2
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MariMatch @ Posidonia 2022 

Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στο πλαίσιο της  ∆ιεθνούς  
Έκθεσης Ποσειδώνια 2022 

Αθήνα 7, 8 & 9 Ιουνίου 2022 
Γνωρίστε νέους επιχειρηματικούς συνεργάτες και επεκτείνετε το ∆ίκτυο Έρευνας και Καινοτομίας 

στον Ναυτιλιακό Τομέα 
 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), 
συντονιστής του δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas, προσκαλεί  όσους φορείς δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της Ναυπηγικής Βιομηχανίας, του Μηχανικού Εξοπλισμού & της Θαλάσσιας Τεχνολογίας σε 
διεθνές forum επιχειρηματικών συναντήσεων στις 7, 8 & 9 Ιουνίου 2022 στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Ποσειδώνια 2022.  

Για περισσότερα από 40 χρόνια η ∆ιεθνής Έκθεση Ποσειδώνια είναι η μεγαλύτερη έκθεση στον ναυτιλιακό 
τομέα. 

Η εκδήλωση MariMatch 2022 διοργανώνεται από το ΕΚΤ σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών 
και το ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ με την υποστήριξη της ομάδας “Maritime Industries & Services” του δικτύου Enterprise 
Europe Network. 

Η εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες φορείς να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνείς συνεργασίες. Απευθύνεται σε 
επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς οι οποίοι αναζητούν συνεργασίες σε επιχειρηματικό, τεχνολογικό και 
ερευνητικό επίπεδο. Φέτος, η εκδήλωση MariMatch 2022 θα έχει υβριδικό χαρακτήρα, καθώς οι 

Εκθέσεις 

http://www.kcci.gr/
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συμμετέχοντες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν είτε εκ του σύνεγγυς συναντήσεις, είτε διαδικτυακές ή και 
τα δύο! 

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, clusters και ερευνητικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον 
ναυτιλιακό τομέα, οι οποίοι αναζητούν συνεργασίες στα παρακάτω αντικείμενα:  

∀ Ναυπηγική  
∀ Τεχνολογίες και εξοπλισμός ναυπηγείων  
∀ Περιβαλλοντικά βιώσιμη ναυπηγία  
∀ Ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα επικοινωνίας & πλοήγησης  
∀ Μηχανικά και βοηθητικά συστήματα  
∀ Εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών (transport logistics) / Λιμάνια  
∀ Υπηρεσίες / Τεχνολογίες για ασφάλεια στη θάλασσα  
∀ Ναυτιλιακές υπηρεσίες  
∀ Θαλάσσια έρευνα, ανάπτυξη & καινοτομία 
∀ Θαλάσσια βιο-οικονομία 

Γιατί να πάρω μέρος 

Η εκδήλωση MariMatch at Posidonia 2022:  

∀ Αποτελεί μοναδική ευκαιρία για επιχειρήσεις από την Ελλάδα που ενδιαφέρονται για επαφές με 
δυνητικούς συνεργάτες στο εξωτερικό, νέους πελάτες/προμηθευτές και νέες τεχνολογίες, καθώς και 
για επιχειρήσεις από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για την ελληνική αγορά και τις επιχειρηματικές 
και επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. 

∀ ∆ίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής στοχευμένων διμερών συναντήσεων διάρκειας 30 λεπτών με 
επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια και προσδίδει προστιθέμενη αξία στη συμμετοχή 
σας στην έκθεση Ποσειδώνια 2022. 

∆ιαδικασία συμμετοχής (δωρεάν) 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής online (https://marimatch- 
posidonia2022.b2match.io/) & να υποβάλουν την περιγραφή του οργανισμού και ένα προφίλ συνεργασίας στο 
“Marketplace”. Τα προφίλ θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό κατάλογο και θα αποτελέσουν τη βάση για τη 
διοργάνωση συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες. Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του 
πρόγραμμα συναντήσεων πριν την εκδήλωση.  

• Τρίτη 7 & Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 (11:00 - 17:00) – ∆ιαπροσωπικές συναντήσεις στο HALL 2/Περίπτερο 
2.561  

• Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 (11:00 - 17:00) – ∆ιαδικτυακές συναντήσεις 

http://www.kcci.gr/
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Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.  

 Η συμμετοχή στην εκδήλωση  & η είσοδος στην έκθεση είναι δωρεάν. 
Καταληκτικές ημερομηνίες 

∀ 2 Ιουνίου 2022:  Εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και υποβολή προφίλ 
∀ 1 Μαΐου - 3 Ιουνίου 2022:  Επιλογή και προγραμματισμός των διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων 

από τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Πού θα γίνει 

Η εκδήλωση MariMatch at Posidonia 2022 θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 
2022 στο Metropolitan Expo Εκθεσιακό Κέντρο δίπλα στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» (http://posidonia-
events.com/pages/access-to-metropolitan-expo/) 

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Περίπτερο 2.561 / HALL 2 (κάτοψη http://posidonia-events.com/pages/site-
plan/) 

Περισσότερες πληροφορίες 

∆ρ Χριστίνα Πασκουάλ & Μάριος Ροΐδης  

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου  - ΕΚΤ 

∆ιευθ.: Ζεφύρου 56, 175 64  Παλαιό Φάληρο  

Τηλ: 210 2204 913 / 924 

Email: marimatch-posidonia@ekt.gr 

Δράσεις προώθησης φρέσκων φρούτων, λαχανικών, οίνων, ελαιολάδου και 
τυροκομικών από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρoμεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network και μέλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, σας ενημερώνει ότι η Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων υλοποιεί, σε συνεργασία με εταίρους άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, τα εξής έργα στον τομέα 
προώθησης φρέσκων φρούτων και λαχανικών: 

1.REFRESH: Ενημερωτικό πρόγραμμα για την προώθηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική 
αγορά (Γερμανία, Πολωνία και Τσεχία): 

Προϊόντα: Ακτινίδιο - Ροδάκινο - Κεράσι - Καρπούζι - Μήλο - Πορτοκάλι - Φράουλα - Βερίκοκο - Μαντόρα - 
Ντομάτα. 

Λήξη: Μάρτιος 2023 

http://www.kcci.gr/
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Εκθέσεις και εκδηλώσεις - παρουσιάσεις προϊόντων που πρόκειται να υλοποιηθούν έως τη λήξη του έργου: 
FINE FOOD AUSTRALIA, MELBOURNE - AUSTRALIA 5-8/9/2022 και BIOFACH AMERICA, PHILADELPHIA - USA 
29/09-1/10/2022. 

2.European Quality Basket - Πρόγραμμα προώθησης καλαθιού προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και βιολογικών στις 
ΗΠΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ και ΝΟΡΒΗΓΙΑ: 

Προϊόντα: όλα τα βιολογικά: Οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ, τυροκομικά ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΒΙΟΛΟΠΚΑ, Ελαιόλαδο 
(ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ). 

Χώρες στόχοι προγράμματος: Αυστραλία, Νορβηγία και Η.Π.Α. 

Εκθέσεις και εκδηλώσεις - παρουσιάσεις προϊόντων που πρόκειται να υλοποιηθούν έως τη λήξη του 
προγράμματος: Αυστραλία: Έκθεση Fine Food Australia (Τρεις εκδηλώσεις σε βάθος τριετίας), Νορβηγία: 
Έκθεση SMAK (μία ανά έτος, σύνολο 3), ΗΠΑ: Έκθεση Biofach America (μία ανά έτος, σύνολο 3), Έκθεση Summer 
Fancy Food Show (μία ανά έτος, σύνολο 3) 

3.EU Fruit Deal 

Προϊόντα: Κεράσι και Ακτινίδιο. 

Αγορά - στόχος: Κίνα. 

Εκθέσεις: Περιλαμβάνει συνολικά 6 εκθέσεις: SHANGHAI FRUITLOGISTICA (ετήσια συμμετοχή) - ASIAFRUIT 
LOGISTICA - ΧΟΝΓΚ ΧΟΝΓΚ (ετήσια συμμετοχή). 

4.EU Org deal 

Προϊόντα: βιολογικής καλλιέργειας (όλα τα βιολογικά προϊόντα και τα κρασιά). 

Αγορές - στόχος: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο. 

Εκθέσεις: NATURAL FOOD EXPO - ΗΑΕ (ετήσια συμμετοχή), GULFOOD - ΗΑΕ (ετήσια συμμετοχή), NATURAL & 
ORGANIC PRODUCTS EUROPE LONDON - Ηνωμένο Βασίλειο (ετήσια συμμετοχή), SPECIALITY FINE FOOD FAIR 
LONDON - Ηνωμένο Βασίλειο (δύο συμμετοχές). 

Σε επίπεδο επιχειρήσεων θα μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις / συνεταιριστικές οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή / εμπορία και διάθεση φρέσκων φρούτων και λαχανικών, καθώς επίσης 
και επιχειρηματίες / στελέχη επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητήριων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
παραγωγής / εμπορίας / διάθεσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών. 

Η επιλογή των επιχειρήσεων / παραγωγών δεν έχει κάποια ιδιαίτερα κριτήρια, παρά μόνο τον ποσοτικό 
περιορισμό, καθώς τα περίπτερα είναι «θεσμικά» που σημαίνει ότι υπάρχει ένας ενιαίος χώρος 30-40 τ.μ. για 
όλους. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παράγουν τα φρούτα ή τα λαχανικά, στην προώθηση των οποίων στοχεύει 
το κάθε έργο και ενδεχομένως να ικανοποιούν κάποιες τυπικές απαιτήσεις (π.χ. πιστοποιητικό βιολογικών 
προϊόντων στην περίπτωση Έκθεσης για βιολογικά). 

http://www.kcci.gr/
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Σε όσους επιλεγούν να συμμετάσχουν, θα καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων μετακίνησης και 
διαμονής τους, όπως και τα έξοδα αποστολής των προϊόντων τους (περίπου 80%). Θα ζητηθεί ωστόσο μια 
μικρή συμμετοχή εκ μέρους των επιχειρήσεων στα έξοδα της κάθε αποστολής. Το ποσόν της ιδίας 
συμμετοχής θα ανακοινώνεται πριν από κάθε Έκθεση. 

Οι επιχειρήσεις θα έχουν παράλληλα τη δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις ενημέρωσης (εκδηλώσεις), σε 
επιχειρηματικές αποστολές που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε αγορά στόχο, σε δράσεις προώθησης 
(εκθέσεις, διανομές σε σημεία πώλησης, Road shows), καθώς επίσης και στις διεθνείς εκθέσεις που θα 
πραγματοποιηθούν σε κάθε αγορά στόχο. Ακόμη θα συμμετάσχουν ως προμηθευτές των αναγκαίων 
ποσοτήτων προϊόντων τα οποία θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών διανομών σε προκαθορισμένα 
σημεία πώλησης και σε κεντρικές πλατείες των αγορών- στόχων. 

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν στις προαναφερόμενες εκθέσεις μπορούν να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους στο Επιμελητήριο Καβάλας μέχρι την Τετάρτη 25 Μαΐου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
info@chamberofkavala.gr, δηλώνοντας τα προϊόντα που παράγουν και με τα οποία θα συμμετέχουν στις 
εκθέσεις ενδιαφέροντός τους. 

 

Respond On Demand - Το Β2Β Travel & M.I.C.E. Event ATHENS έρχεται τον Οκτώβριο 
στα Brown Hotels στην Αθήνα 

Η εταιρεία τουριστικού marketing Respond On Demand , προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση συνεργασίας με 
την αλυσίδα των Brown Hotels στην Αθήνα. Συνεχίζοντας την 10ετή επιτυχημένη πορεία διοργάνωσης του B2B 
Travel & M.I.C.E. Event Thessaloniki, ανοίγει τους ορίζοντες της και στην Αθήνα με την πολύτιμη υποστήριξη 
της εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων Aria Pr. 

Για ένα διήμερο (31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου) εκπρόσωποι αξιόπιστων τουριστικών γραφείων του 
εξωτερικού θα φιλοξενηθούν στην πρωτεύουσα στο Brown Acropol Hotel ,  προκειμένου να γνωρίσουν - Β2Β 
συναντήσεις σε ένα αμιγώς επαγγελματικό περιβάλλον - εκπροσώπους ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων 
και να διερευνήσουν δίαυλους συνεργασίας. 

Ο στόχος και το όραμα της Respond On Demand από την ίδρυσή της, είναι η ενίσχυση του εισερχόμενου 
τουρισμού στην Ελλάδα. Σε αυτό τον άξονα, με όχημα τα Β2Β workshops που οργάνωνε με μεγάλη επιτυχία 
μέχρι το 2020 σε πρωτεύουσες χωρών της Ευρώπης, έχει χτίσει την τελευταία δεκαετία ισχυρές σχέσεις 
εμπιστοσύνης με σημαντική μερίδα τουριστικών γραφείων διεθνώς.  

Αυτή τη στιγμή η διοργάνωση είναι στη φάση επιλογής των buyers που θα συμμετέχουν και εντός των ημερών 
θα αρχίσει και η επικοινωνία με τους Έλληνες προμηθευτές για να εξασφαλίσουν την συμμετοχή τους. Οι θέσεις 
συμμετοχής θα είναι μόνο 35 προκειμένου να επιτευχθεί ένα άρτιο οργανωτικά αποτέλεσμα Β2Β συναντήσεων. 
Για όσους δεν προλάβουν έγκαιρα την συμμετοχή τους, θα υπάρξει και πρόγραμμα χορηγιών μέσω των οποίων 
θα μπορείτε να προβάλετε την εταιρεία και τις υπηρεσίες σας με τα ανάλογα ανταποδοτικά οφέλη. 
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Η ομάδα της Aria Pr, ως συνεργάτης της Respond On Demand, θα συνδράμει στον τομέα των χορηγιών, της 
προβολής και στη διοργάνωση κάποιων παράλληλων εκδηλώσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Respond On Demand Ltd. 

Β2Β Travel & M.I.C.E. Event ATHENS  

http://b2btravelevent.com/ 

director@b2btravelevent.com  

 

Συμμετοχή Περιφέρειας ΑΜΘ σε εκθέσεις τουρισμού 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ θα συμμετέχει στις εκθέσεις που θα 
πραγματοποιηθούν από 29/4 έως 1/5  στην Λευκωσία Κύπρου (TAXIDI 2022), από 9-12/5  στο Ντουμπάι (ATM 
2022) και από 31/5 έως 2/6 στην Φρανκφούρτη Γερμανίας (IMEX FRANKFURT 2022), ως συνεκθέτης στο 
περίπτερο του ΕΟΤ.  
Οι διευθύνσεις που μπορείτε το αποστείλετε το τουριστικό διαφημιστικό υλικό σας, για να διανεμηθεί από 
τους εκπροσώπους της Περιφέρειας ΑΜΘ σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε δια ζώσης, στους 
επισκέπτες της κάθε έκθεσης είναι: 

1. TAXIDI 2022- 29/4 έως 1/5 στην Λευκωσία Κύπρου 
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ –ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τηλ: 00357 22 485420 
GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION, HALLA A, περίπτερο No 112, REGION OF EASTERN MACEDONIA 
THRACE 

2. ΑΤΜ 2022- από 9-12/5  στο Ντουμπάι 
Dubai World Trade Centre, Sheikh Zayed RoadCentre 2 Dubai, United Arab Emirates 
GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION, European Hall EU1450, REGION OF EASTERN MACEDONIA 
THRACE 

3. ΙΜΕΧ FRANKFURT 2022- 31/5 έως 2/6 στην Φρανκφούρτη 
Η έκθεση της Φρανκφούρτης που απευθύνεται αποκλειστικά στον συνεδριακό τουρισμό, θα ανακοινώσει 
αργότερα την διεύθυνση, που θα βρίσκεται η αίθουσα και το περίπτερο της Περιφέρειά μας.  
 

Εκθέσεις συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ 

Πρόγραμμα Προβολής Αγροδιατροφικών Προϊόντων ΠΑΜΘ –έτος 2022  
1. SIAL PARIS 15 - 19 /10/ 2022 
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Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 

• 2η Διεθνής έκθεση ASCEN.TEC, Τεχνολογίες Ανελκυστήρων, MEC Παιανίας, Αθήνα | 03-05 Ιουνίου 
2022 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

• 86η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη|10-18 Σεπτεμβρίου 2022 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 
• Agrotica, 29η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων Διεθνές Εκθεσιακό 

& Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη | 20-23 Οκτωβρίου 2022 
• KOSMIMA, έκθεση κοσμήματος και ορολογιών, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης| 29-31 Οκτωβρίου 2022 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

• PHILOXENIA και HOTELIA, εκθέσεις ξενοδοχειακού εξοπλισμού και τουρισμού, Διεθνές Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη| 18-20 Νοεμβρίου 2022 

• 9th ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO 2022, διεθνής έκθεση τουρισμού και 
πολιτισμού, MEC Expo center Athens, Αθήνα|24-27 Νοεμβρίου 2022 

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 

• Balkan Vino & Food Fair, έκθεση τροφίμων, Τίρανα, Αλβανία | 01-04 Απριλίου 2022 
• Organic Food Iberia, έκθεση βιολογικών προϊόντων διατροφής, Μαδρίτη, Ισπανία|08-09 Ιουνίου 

2022 
• International Textile Machinery Exhibition, διεθνής έκθεση μηχανημάτων κλωστοϋφαντουργίας, 

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία | 14-18 Ιουνίου 2022 
• Techtextil-Heimtextil, Εκθέσεις υφάσματος, Φρανκφούρτη, Γερμανία|21-24 Ιουνίου 2022 
• Slavic B2Beauty,Έκθεση Καλλυντικών, Kielce, Πολωνία|21-22 Ιουνίου 2022 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 

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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 

• Fruit Logistica 2023, Έκθεση φρούτων, Βερολίνο, Γερμανία|08-10 Φεβρουαρίου 2023  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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1. Enterprise Europe Network – Hellas  
2. Enterprise Europe Network  

6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα  
7.  Έλληνας Επίτροπος  

9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)  

11. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής  
12. EU Bookshop  
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά

15. European Research & Development Newsroom  

17. European Standardisation SME Helpdesk  
18. European Commission Agrinet Portal  

20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης  

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)  

Χρήσιμες Συνδέσεις 
 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.biocluster.gr/
http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm
http://www.italia2014.eu/en
http://www.europarl.gr/
http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
http://europa.eu/index_el.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site?request_locale=EN
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_15_en.htm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/newsfeeds/syndicated-newsroom.cfm
https://www.improve-innovation.eu/opencms/opencms/en/index.html
http://www.cen.eu/cen/Services/SMEhelpdesk/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/research/agriculture/index_en.html
http://ec.europa.eu/ecip/
https://e-justice.europa.eu/home.do?&action=home&lang=el
http://www.eucomen.eu/progetto.aspx
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_el.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cluster/index_en.htm
http://www.clustercollaboration.eu/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://ec.europa.eu/small-business/tags/educating-for-entrepreneurship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.html
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30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)  
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)  

33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform)  
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information 

Platform)  
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των 

χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform)  
36. EU Business in Japan  
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP)  
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη 

διαδικασία δημόσιων συμβάσεων  
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της 

Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις  
40. Ιστοσελίδα για ενημερώσεις φορολογικών και οικονομικών θεμάτων www.taxheaven.gr   
41. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας www.eody.gov.gr  
42. Κόμβος προκηρύξεων δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα" https://www.inediktio.gr/ 

 

 

 

 

Επισκεφθείτε την σελίδα του 
Επιμελητηρίου Καβάλας  

www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη 
Πληροφόρηση 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.taxheaven.gr/
http://www.eody.gov.gr/
https://www.inediktio.gr/
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/
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