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Πρόσκληση για συμμετοχή  

4o Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας του Επιμελητηρίου Καβάλας 

Αγαπητά μέλη, 

Το Επιμελητήριο Καβάλας προχωρά στην εκπόνηση του τέταρτου Βαρόμετρου Οικονομικής 
Συγκυρίας, για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, 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 στο email σας από το Επιμελητήριο Καβάλας, 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 (www.kcci.gr). Το βαρόμετρο, θα πραγματοποιείται κάθε δίμηνο και τα 
αποτελέσματα του θα ανακοινώνονται μέσω δελτίων Τύπου. 

Αν επιθυμείτε μπορείτε, μετά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, 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/x/AackXB5R 

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας 

 

Ο Πρόεδρος 

Μάρκος Δέμπας 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Δραστηριότητες Διοίκησης 
Στο  κρουαζιερόπλοιο Celestyal Crystal  γιόρτασε η Καβάλα τη λήξη της 

τουριστικής περιόδου και το φετινό ρεκόρ αφίξεων! 

Με μια εκδήλωση στο 
κρουαζιερόπλοιο Celestyal Crystal 
γιορτάστηκε η λήξη της φετινής 
τουριστικής περιόδου για τον τουρισμό 
κρουαζιέρας στην Καβάλα.  Από τον 
Μάρτιο, μετά από τις συντονισμένες 
προσπάθειες του Επιμελητηρίου 
Καβάλας, της Δημωφέλεια και του 
ΟΛΚ, επισκέφθηκαν το λιμάνι της 
Καβάλας 35 κρουαζιερόπλοια, 
αριθμός ρεκόρ για την περιοχή μας. 

 

Σε μήνυμα της κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη εξήρε την 
συνεργασία του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας, του Επιμελητηρίου Καβάλας και της «Δημωφέλεια» του 
Δήμου Καβάλας  που έφεραν αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα  και την δυναμική είσοδο της ευρύτερης 
περιοχής του  νομού Καβάλας (και όχι μόνο)   στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας. 

Άψογοι οικοδεσπότες η διεύθυνση και το 
προσωπικό της Celestyal Cruises που 
φιλοξένησαν αυτή τη γιορτή με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στο «δεύτερο σπίτι τους» που 
δεν είναι άλλο από το πανέμορφο 
κρουαζιερόπλοιο Celestyal Crystal. Το 
Επιμελητήριο Καβάλας εκπροσώπησαν ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Μάρκος 
Δέμπας και τα μέλη της Διοικητικής 
Επιτροπής κα. Μαρία Καραμπουρνιώτη, κ. 
Ελευθέριος Κουκουτίνης και κ. Ιωάννης 
Κούτρας.  

 

Η μικρή αυτή γιορτή  ξεκίνησε με τον χαιρετισμό  του πλοίαρχου  του Celestyal 
Crystal   Νικολάου  Βασιλείου  ο οποίος έδωσε στη συνέχεια το λόγο στον Chief Operation Officer (COO) της 
Celestyal Cruises  Γιώργο  Κουμπενά  ο οποίος αναφέρθηκε αρχικά στην άψογη  συνεργασία που είχε με 
όλους τους τοπικούς φορείς  λέγοντας τα εξής: 

« Χωρίς τη δική σας συνεργασία δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε με τον τρόπο που λειτουργήσαμε. 

http://www.kcci.gr/
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Η Celestyal Cruises είναι η μοναδική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα που πραγματοποιεί κρουαζιέρες από τα 
ελληνικά λιμάνια προς ελληνικούς προορισμούς, έχει σαν στόχο της εδώ και μια δεκαετία να προσθέτει 
συνέχεια νέους προορισμούς. 

Προσπαθούμε να εντάξουμε καινούργιους 
προορισμούς μέσα στους οποίους είναι και η 
Καβάλα. Προσπαθούμε να μάθουμε στους ξένους 
επισκέπτες λιμάνια πέρα και πάνω από τη 
Σαντορίνη και τη Μύκονο που ζητάνε. Όμως για να 
γίνει αυτό χρειάζεται χρόνος και σίγουρα 
χρειάζεται τη βοήθεια των τοπικών αρχών και των 
τοπικών κοινωνιών. 

Εδώ λοιπόν στην Καβάλα, οφείλω να πω ότι έχουμε 
βρει εξαίρετους συνεργάτες, από τον Οργανισμό 
Λιμένα  Καβάλας  και όλους όσους ασχολούνται 
τοπικά με την κρουαζιέρα. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι η Καβάλα με τις ομορφιές που προσφέρει μπορεί να 
αναπτυχθεί  και να αναδειχθεί ως ένας από τους σημαντικούς προορισμούς κρουαζιέρας στη Βόρειο Ελλάδα. 
Αυτό θέλει χρόνο και βοήθεια από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας. 

Η κρουαζιέρα είναι μια παρεξηγημένη μορφή τουρισμού. Πολλοί θεωρούν ότι είναι μόνο για πλούσιους και 
για ηλικιωμένους. 

Η κρουαζιέρα έχει αλλάξει και απευθύνεται σε όλους. Επίσης η κρουαζιέρα έχει ένα σοβαρό οικονομικό 
αποτύπωμα στους προορισμούς στους οποίους προσεγγίζουν τα πλοία. Σύμφωνα με τις στατιστικές κάθε 
επιβάτης κρουαζιέρας ξοδεύει το λιγότερο 100 ευρώ σε κάθε λιμάνι που επισκέπτεται ενώ ο επιβάτης που 
επιβιβάζεται σε κάθε λιμάνι ξοδεύει πάνω από 400 ευρώ. Αν αναλογιστεί κανείς τον μεγάλο αριθμό που 
μεταφέρουν τα πλοία κρουαζιέρας αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι το αποτύπωμα στην τοπική και 
εθνική οικονομία. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
παρουσιάστηκε μέσω video ένα μήνυμα της 
υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη στο 
οποίο δήλωσε τα εξής με αφορμή την σημερινή 
γιορτή: 

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή 
σας πρόσκληση και να ζητήσω ένα συγνώμη που 
δεν είμαι στην Καβάλα καθώς ανειλημμένες 
υποχρεώσεις με κρατούν μακριά από την πολύ 
ωραία εκδήλωση. 

Ο τουρισμός κρουαζιέρας περνά από τη φάση 
σταθεροποίησης στο 2022 και στην ανάπτυξη το 2023. Αναμένοντας ότι θα φτάσει στα επίπεδα του 2019, θα 
ξεπεράσει δηλαδή τα 35 εκατομμύρια επισκεπτών παγκοσμίως. Η Ελλάδα μας, το υπουργείο Τουρισμού σε 
συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  πρωταγωνίστησε στην επανεκκίνηση της 
κρουαζιέρας με την εφαρμογή πρωτοκόλλων, με τον εμβολιασμό 
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πληρωμάτων, ζητώντας  συγχρόνως από τις εταιρείες  να στηρίξουν τη χώρα με «home port» και επέκταση 
σαιζόν, πράγμα που έγινε πράξη. Ο προορισμός της Καβάλας με όραμα, στρατηγική, σχέδιο με συνεργασίες, 
κατάφερε να ξαναμπεί δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας αυξάνοντας θεαματικά τα ποσοστά 
αφίξεων για το 2022, ξεπερνώντας δηλαδή κατά 1150% τις αφίξεις του 2021. 

Η συνεργασία των φορέων στην Καβάλα, του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας, του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Καβάλας, της «Δημωφέλεια», έφεραν εντυπωσιακά αποτελέσματα και βέβαια γίνονται ένα παράδειγμα που 
βελτιώνουν και την προσβασιμότητα του προορισμού στα κέντρα αποφάσεων. 

Σήμερα γιορτάζουμε το κλείσιμο αυτής της πολύ σημαντικής σαιζόν με την πεποίθηση ότι οι επισκέπτριες και 
οι επισκέπτες έχουνε γίνει οι καλύτεροι πρεσβευτές στις χώρες τους για τη χώρα μας. 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού 
Λιμένος Καβάλας ανάφερε τα εξής στην αρχή 
του χαιρετισμού της: «Θα ήθελα να μοιραστώ 
μαζί σας τη χαρά μου όσον αφορά τη σημερινή 
γιορτή για το κλείσιμο της τουριστικής σαιζόν και 
την άφιξη του 35ου κρουαζιερόπλοιου.» 

Η Άννα Θυσιάδου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους 
συνεργάτες της που όπως είπε το τελευταίο 
διάστημα έχουν γίνει φίλοι με τους οποίους έχει 
μοιραστεί σκέψεις, προβληματισμούς, το 
προσωπικό της όραμα για την κρουαζιέρα και 

κάποιες δυσκολίες τις οποίες κλήθηκαν από κοινού να αντιμετωπίσουν και τελικά κατάφεραν να τις 
ξεπεράσουν. 

Συνεχίζοντας είπε… 

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο τουρισμός, ο οποίος αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδος και σαφώς 
είναι το μεγάλο στοίχημα στο οποίο πρέπει να επενδύσει η περιοχή της Καβάλας. Βρισκόμαστε στην ευνοϊκή 
θέση, έχουμε την τύχη να ζούμε σε μία πόλη όπου το λιμάνι της αποτελεί λειτουργική συνέχεια του αστικού 
ιστού της. Ενός αστικού ιστού στο οποίο το λιμάνι είναι εξ ολοκλήρου ενταγμένο με απόλυτη αρμονία. 
Άλλωστε η χωροταξία της ίδιας της πόλεως είναι αυτή που επιτάσσει την καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας 
μεταξύ των φορέων. 

Έτσι λοιπόν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, το λιμάνι το οποίο εκφράζεται μέσα από την Ο.Λ.Κ.  Α.Ε , η 
πόλη η οποία εκφράζεται μέσα από τη «Δημωφέλεια» και κατ’ επέκταση από τον Δήμο, αλλά και ο 
επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής ο οποίος εκπροσωπείται μέσα από το Επιμελητήριο, βρέθηκαν στο ίδιο 
τραπέζι. Έθεσαν από κοινού στόχους και εργάστηκαν από κοινού προκειμένου αυτοί οι στόχοι να λάβουν 
σάρκα και οστά. Από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της νέας διοίκησης της ΟΛΚ ΑΕ στοχεύσαμε 
στον τουρισμό. Άλλωστε η κρουαζιέρα ήταν και παραμένει ένα από τα βασικά σημεία αιχμής τα οποία 
μπορούν να προσφέρουνε μία ολόκληρη νέα αγορά στον προορισμό Καβάλα. 

Μάλιστα ήταν καταλυτική η σημασία της κρουαζιέρας όσον αφορά την επιμήκυνση της τουριστικής σαιζόν, 
και για την ακρίβεια από τον Μάρτιο μέχρι και το Νοέμβριο. 
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Μεθοδικά λοιπόν με αργά αλλά σταθερά βήματα τα οποία ήταν προσχεδιασμένα με απόλυτη ακρίβεια 
δουλέψαμε όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς προκειμένου σήμερα να καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτή τη 
γιορτή και στην άφιξη του 35ου κρουαζιερόπλοιου. 

Συνεπώς οφείλουμε όλοι μας να κάνουμε μία ανασκόπηση της χρονιάς της οποίας πέρασε, να ελέγξουμε τα 
αποτελέσματα και σαφώς να θέσουμε νέους στόχους για τις επόμενες χρονιές. Άλλωστε το πρώτο σημαντικό 
βήμα έχει γίνει: Η Καβάλα έχει ξαναμπεί δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας. Από εδώ και πέρα 
με κατάλληλες στρατηγικές, αυστηρή και σκληρή δουλειά με συντονισμένες προσπάθειες μπορούμε να πάμε 
μόνο μπροστά. » 

Η Άννα  Θυσιάδου κλείνοντας ευχαρίστησε όλους όσους εργάστηκαν για την επίτευξη του στόχου και 
έκανε ιδιαίτερη αναφορά: 

Στον Κώστα Πεφάνη, πρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής και πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Καβάλας ο οποίος όπως είπε ήταν πάντα στο πλευρό του Ο.Λ.Κ.  μαζί με τον δήμαρχο Καβάλας, 
Θόδωρο Μουριάδη, τον πρόεδρο της «Δημωφέλεια» Τάκη Αγγελίδη και το προσωπικό της «Δημωφέλεια» 
που συνέβαλε τα μέγιστα  για  να γίνει αυτή η πετυχημένη εκδήλωση. 

Στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκο Δέμπα ο οποίος στήριξε τις προσπάθειες από την αρχή 
μέχρι το τέλος. 

Στον Λιμενάρχη Βρύζα Αθανάσιο τον οποίο χαρακτήρισε εξαιρετικό στη δουλειά του, με ένα και δύο πλοία 
κρουαζιέρας την εβδομάδα στο λιμάνι Καβάλας αυτό το καλοκαίρι. 

Στην προϊσταμένη του τελωνίου  Βασιλική  Καραβασίλη με την οποία όπως είπε η Άννα  Θυσιάδου υπήρξε 
και υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία. 

Στο νομίατρο Καβάλας Χρήστο Παπαδόπουλο που ασχολήθηκε κυρίως με το σχέδιο ασφαλείας για τον 
κορονοϊό. 

Στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΚ, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους δύο διευθυντές: την κα 
Ιωαννίδου και τον κο Κεκρόπουλο. 

Στους οικοδεσπότες της εκδήλωσης, την Celestyal Cruises για την υπέροχη φιλοξενία. 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, 
Μάρκος Δέμπας ευχαρίστησε την εταιρεία η 
οποία όπως τόνισε είναι ελληνικών 
συμφερόντων και έχει εντάξει την Καβάλα ως 
προορισμό σε αυτή την κοινή προσπάθεια που 
ξεκίνησε από κοινού ο δήμος Καβάλας 
και  ο  Οργανισμός Λιμένος Καβάλας. Μια 
προσπάθεια που όπως είπε ο Μάρκος Δέμπας 
αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία και από 
τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο. 
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«Δώσαμε το μήνυμα ότι η Καβάλα μπορεί να 
γίνει ένας προορισμός κρουαζιέρας» είπε ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας ο 
οποίος συνεχίζοντας είπε ότι «δεν θα 
σταματήσουμε εδώ. Χρειαζόμαστε 
βελτιώσεις, χρειαζόμαστε να μείνει 
περισσότερος κόσμος μέσα στην πόλη της 
Καβάλας. «Εμείς αυτό που θα 
προσπαθήσουμε είναι να ενισχύσουμε ακόμη 
περισσότερο αυτή την προσπάθεια μας. Τα 
35, 37 ή 47 κρουαζιερόπλοια που έρχονται να 
δέσουνε πρέπει να τα πολλαπλασιάσουμε. 
Υπάρχει αποτύπωμα όχι άμεσα οικονομικό αλλά ένα αποτύπωμα που πολλές φορές δεν μπορούμε να το 
δώσουμε ακριβώς σε νούμερα. Όταν θα δεχθούμε 40 ή 50 χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι δεν υπάρχει 
περίπτωση να μην ανεβάσουν από μία τουλάχιστον φωτογραφία ο καθένας στο διαδίκτυο, αυτό σημαίνει 
αυτόματα μία προβολή της περιοχής μας. Με αυτό τον τρόπο θα έρθουν καλύτερα αποτελέσματα τα οποία 
περιμένει ο εμπορικός κόσμος. » 

«Εγώ θα έλεγα ότι σήμερα, κλείνοντας για το 2022, είμαστε πιο αισιόδοξοι γι’ αυτό που έρχεται τα επόμενα 
χρόνια. Είμαστε αισιόδοξοι που μεγάλες εταιρείες όπως η Celestyal  επιλέγουν την Καβάλα ως προορισμό, 
και μακάρι να εντάξουν  και τη Θάσο. 

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης 
«Δημωφέλεια» και β’ αντιπρόεδρος του 
Επιμελητηρίου, Τάκης Αγγελίδης, αναφέρθηκε 
στην εκδήλωση λέγοντας ότι αποτελεί το 
επιστέγασμα μιας εξαιρετικής και μεθοδικής 
συνεργασίας ανάμεσα στο δήμο Καβάλας μέσω 
της «Δημωφέλεια», του ΟΛΚ και του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου για την προώθηση της πόλης ως 
προορισμό κρουαζιέρας. 

Κλείνοντας έδωσε τα συγχαρητήρια του σε όσους 
εργάστηκαν για την σημερινή εκδήλωση και 

ιδιαίτερα στα στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας Celestyal Cruises για την υποδοχή και τη φιλοξενία στο 
πλοίο. 

«Θα συνεχίσουμε τις συντονισμένες προσπάθειες οι τρεις φορείς έχοντας στο μυαλό μας την οικονομία, την 
ανάπτυξη, τον πολιτισμό, την ιστορία και όλα όσα χαρακτηρίζουν την πόλη μας και είναι άρρηκτα δεμένα με 
το παραλιακό μέτωπο το οποίο την περιβάλει. 

Η Καβάλα έχει μεγάλη σχέση με τη θάλασσα και η ιστορία της χαρακτηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη 
θάλασσα. Γι’ αυτό λοιπόν θεωρούμε τον τουρισμό κρουαζιέρας έναν μοχλό ανάπτυξης κι έναν τομέα του 
τουρισμού ο οποίος προσδίδει ιδιαίτερη υπεραξία  στο γενικότερο τουριστικό προϊόν και στην προβολή της 
πόλης μας. Ατενίζουμε το μέλλον αισιόδοξα, πιστεύουμε ότι το 2023 θα είναι μια καλύτερη χρονιά ώστε η 
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Καβάλα να είναι ένας αναγνωρίσιμος, 
ελκυστικός και ασφαλής προορισμός για τα 
κρουαζιερόπλοια»  είπε κλείνοντας  ο 
πρόεδρος της «Δημωφέλεια». 

 Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» ο 
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Βασίλης 
Λεμονίδης καθώς και ο ειδικός συνεργάτης 
του ΟΛΚ, του Δήμου Καβάλας και του 
Επιμελητηρίου, Ιωάννης Μπρας τον οποίο 
επίσης ευχαρίστησαν για την πολύτιμη 
προσφορά του. 

 

Εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου Καβάλας στην Γενική Συνέλευση της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων, η οποία διεξήχθη στην Λέσβο. 

Τη διαβεβαίωση της 
κυβέρνησης έλαβε η Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων 
Ελλάδος ότι θα συνεχιστεί η 
στήριξη των επιχειρήσεων 
απέναντι στο θέμα της αύξησης 
του κόστους του ηλεκτρισμού, 
των πρώτων υλών και της 
αύξησης των επιτοκίων . 

Στην κεντρική του ομιλία, ο 
πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Ιωάννης Μασούτης, ανέφερε πως ως Επιμελητηριακή Κοινότητα, έχουμε 
καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Με υπόμνημά μας, έχουμε 
συγκεκριμένα ζητήσει: 

• Την επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου το οποία προορίζεται για ηλεκτροπαραγωγή. 
• Τη θέσπιση πλαφόν στην τιμή λιανικής του ηλεκτρικού ρεύματος για τις βιομηχανίες και τις 

ενεργοβόρες επιχειρήσεις. 
• Θεσμικές παρεμβάσεις, στην κατεύθυνση της φορολογικής ελάφρυνσης στα ενεργειακά 

τιμολόγια και στα καύσιμα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις με εξαγωγική 
δραστηριότητα. 

• Επίσπευση της έναρξης του προγράμματος «Εξοικονομώ» για τις επιχειρήσεις. 

Ζητάμε, επίσης: 

• Να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στη χορήγηση από τον ΔΕΔΔΗΕ όρων σύνδεσης 
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε επιχειρήσεις. 

• Να αρθούν οι γεωγραφικοί περιορισμοί για την εγκατάσταση των συστημάτων. 
• Να αρθεί το μέγιστο όριο ισχύος των 3 MW. 
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• Να γίνεται αντιστοίχιση μιας παροχής κατανάλωσης με πάνω από έναν σταθμό αυτοπαραγωγής. 

Ο κ. Μασούτης σημείωσε : «Τα αιτήματα αυτά τα 
συζητήσαμε και κατά την πρόσφατη συνάντηση που 
είχαμε με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και ο ίδιος μας διαβεβαίωσε ότι η επιδότηση των 
τιμολογίων ρεύματος και φυσικού αερίου θα 
συνεχιστεί για όλες τις επιχειρήσεις της χώρας. 
Υπάρχει η ρητή δέσμευση ότι οι επιχειρήσεις δεν θα 
μείνουν ακάλυπτες». 

 Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης αφού 
ευχαρίστησε την επιχειρηματική κοινότητα για τη 
στήριξη στο θέμα του πληθωρισμού, παραδέχθηκε 
ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην αγορά. 

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι υπάρχουν αισιόδοξες προβλέψεις για την ανάπτυξη το 2023 και ανακοίνωσε το 
πρόγραμμα επιδότησης φωτοβολταϊκών στις στέγες των ΜμΕ με 750 εκατομμυρίων ευρώ που έως τον 
Μάρτιο -είτε υπάρχει δίκτυο είτε όχι, θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν ενέργεια και 
χρήματα. 

«Δεν έχει ανακάμψει ακόμα η εικόνα του νησιού από την μεταναστευτική κρίση» δήλωσε ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Λέσβου, κ. Βαγγέλης Μυρσινίας, προσθέτοντας ότι «πάγια θέση του Επιμελητηρίου είναι οι 
μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. στα νησιά του βορείου Αιγαίου και χωρίς να καθυστερεί στην αποζημίωση  το 
μεταφορικό ισοδύναμο». Ακόμα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου ζήτησε από την πολιτεία τη λήψη 
γενναίων μέτρων για την ανάπτυξη του των νησιών στα πρότυπα στήριξης της Θράκης.   

Στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε., η οποία πραγματοποιήθηκε στην Λέσβο, απηύθυναν χαιρετισμό ο 
αντιπρόεδρος της Βουλής, κ.  Χαράλαμπος Αθανασίου , ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου, κ. Ιωάννης 
Μπουρνούς, η βουλευτής Κ.Κ.Ε. Λέσβου, κ. Μαρία Κομνηνάκα, ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κ.  
Κώστας Μουτζούρης και ο δήμαρχος Μυτιλήνης, κ. Στρατής Κύντελης.  Το Επιμελητήριο Καβάλας 
εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Μάρκος Δέμπας και ο κ. Ιωάννης Παναγιωτίδης μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.Ε . : 

«Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, 

Καθώς το 2022 πλησιάζει στο τέλος του, το διεθνές περιβάλλον φαίνεται να επιδεινώνεται. 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες τις επιπτώσεις μιας πολεμικής σύγκρουσης στο 
έδαφός της.  

Η ενεργειακή κρίση και η γεωπολιτική αστάθεια εντείνονται. Με τη Ρωσία να ανοιγοκλείνει τις στρόφιγγες 
του φυσικού αερίου και να απειλεί με διεύρυνση του πολέμου. Με την Τουρκία να κλιμακώνει τις προκλήσεις 
και τις απειλές σε βάρος της Ελλάδας. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και οι πληθωριστικές πιέσεις «γονατίζουν» τις οικονομίες της Ευρώπης. 
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στις πρόσφατες εκτιμήσεις του, προβλέπει υποτονική ανάπτυξη και 
διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα.  

Απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τουλάχιστον 
απογοητευτική.  

Η Ευρώπη φάνηκε ενωμένη στην αντίθεσή της στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και στην – ορθή – επιβολή 
οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία.  

Στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης, όμως, η ενότητα απουσιάζει.  

Πάμε από Σύνοδο σε Σύνοδο χωρίς καμία ουσιαστική απόφαση. Η πρόταση της Ελλάδας και άλλων χωρών, 
για πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, δεν προχωρά.  

Κι αυτό γιατί αντιδρούν χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία – για τις οποίες το πρόβλημα δεν είναι η τιμή 
– που καίει κυρίως τις χώρες του Νότου – αλλά ο εφοδιασμός τους. 

Επιμένουν, λοιπόν, ότι αλληλεγγύη σημαίνει να μειωθεί οριζόντια η κατανάλωση, ώστε να διασφαλιστεί 
επάρκεια.  

Την ίδια στιγμή, βέβαια, η Γερμανία ανακοινώνει μονομερώς πακέτο στήριξης 200 δισεκατομμυρίων ευρώ 
για τις επιχειρήσεις της, γιατί μπορεί. Χωρίς δεύτερες σκέψεις για την εσωτερική αγορά και το δίκαιο 
ανταγωνισμό.  

Καταλαβαίνουμε ότι κάθε χώρα βάζει σε προτεραιότητα τη δική της ατζέντα. Αλλά η αδυναμία κοινής 
αντίδρασης απειλεί σήμερα την ίδια την υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στην Ελλάδα η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο – με  τη βοήθεια και των μέτρων στήριξης που έχει λάβει η 
Πολιτεία.  

Όμως, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη.  

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους, αλλά και του κόστους των πρώτων υλών δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις 
στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Πιέσεις που εντείνονται από την άνοδο των επιτοκίων, αλλά και τη μείωση 
των τζίρων, καθώς τα νοικοκυριά περιορίζουν τις δαπάνες τους στα απολύτως αναγκαία.  

Από την πλευρά μας, ως Επιμελητηριακή Κοινότητα, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης. 

Με υπόμνημά μας, έχουμε συγκεκριμένα ζητήσει: 

• Την επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, που προορίζεται για ηλεκτροπαραγωγή.  
• Τη θέσπιση πλαφόν στην τιμή λιανικής του ηλεκτρικού ρεύματος για τις βιομηχανίες και τις 

ενεργοβόρες επιχειρήσεις.  
• Θεσμικές παρεμβάσεις, στην κατεύθυνση της φορολογικής ελάφρυνσης στα ενεργειακά 

τιμολόγια και στα καύσιμα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις με εξαγωγική 
δραστηριότητα.  

• Επίσπευση της έναρξης του προγράμματος «Εξοικονομώ» για τις επιχειρήσεις.  

Ζητάμε, επίσης:  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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• Να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στη χορήγηση από τον ΔΕΔΔΗΕ όρων σύνδεσης 
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε επιχειρήσεις.  

• Να αρθούν οι γεωγραφικοί περιορισμοί για την εγκατάσταση των συστημάτων.  
• Να αρθεί το μέγιστο όριο ισχύος των 3 MW. 
• Να γίνεται αντιστοίχιση μιας παροχής κατανάλωσης με πάνω από έναν σταθμό αυτοπαραγωγής.  

Τα αιτήματα αυτά τα συζητήσαμε και κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με τον υπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων.  

Ο ίδιος μας διαβεβαίωσε ότι η επιδότηση των τιμολογίων ρεύματος και φυσικού αερίου θα συνεχιστεί για 
όλες τις επιχειρήσεις της χώρας.  

Έγινε, επίσης, δεκτό το αίτημά μας να συνεχιστούν οι έλεγχοι στην αγορά πρώτων υλών, καθώς όπως 
γνωρίζετε υπάρχουν φαινόμενα τιμών, που υπερβαίνουν τα θεμιτά όρια. Τιμών που επιβαρύνουν υπέρμετρα 
το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων και – αναπόφευκτα – τις τελικές τιμές για τον καταναλωτή.  

Από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει, επομένως, θετική στάση. Υπάρχει η ρητή δέσμευση ότι οι 
επιχειρήσεις δεν θα μείνουν ακάλυπτες.  

Ωστόσο δεν πρέπει να αγνοούμε κάποιες βασικές αλήθειες.  

Η πρώτη είναι ότι – όσο κι αν θα το θέλαμε – το κράτος δεν μπορεί να καλύψει εξ ολοκλήρου την επιβάρυνση 
που προκαλεί η ενεργειακή κρίση.   

Οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας δεν είναι απεριόριστες.  

Και η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να κινηθεί μέσα σε συγκεκριμένα περιθώρια, ώστε να μην ξεφύγει το 
έλλειμμα και το χρέος.  

Γιατί σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος για την οικονομική σταθερότητα και την πορεία της χώρας θα είναι 
πολύ μεγαλύτερος.  

Τα μέτρα στήριξης, επομένως, δεν μπορούν να διευρυνθούν πολύ περισσότερο – ούτε να διατηρηθούν επ’ 
αόριστο.  

Κι εδώ πρέπει να δούμε κατάματα μια άλλη αλήθεια.  

Η ενεργειακή κρίση είχε ξεκινήσει πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία και το πιθανότερο είναι ότι θα συνεχιστεί 
και μετά το τέλος του.  

Κι αυτό γιατί η στροφή της Ευρώπης στην πράσινη ενέργεια έγινε χωρίς κατάλληλη προετοιμασία. Χωρίς να 
δοθεί χρόνος για τις απαραίτητες αλλαγές και προσαρμογές. Χωρίς μέτρα που θα διασφάλιζαν μια ομαλή 
μετάβαση: με ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και με κόστος που οι επιχειρήσεις και οι κοινωνίες θα 
μπορούσαν να αντέξουν.  

Το πρόβλημα αυτό η αγορά το είχε αναδείξει από νωρίς. Έγινε, όμως, ορατό μετά το τέλος της πανδημίας, 
όταν η ανάκαμψη των οικονομιών οδήγησε σε απότομη αύξηση της ζήτησης. Οι τιμές της ενέργειας είχαν 
ήδη αρχίσει να σκαρφαλώνουν από το 2021. 

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επιδείνωσε την κατάσταση και ανέδειξε ένα ακόμη λάθος – την υπερβολική 
εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Το θέμα της ενέργειας, επομένως, θα απασχολεί για πολύ καιρό ακόμη και την Ευρώπη και τη χώρα μας.  

Η Ελλάδα είναι – και πρέπει να είναι – μια οικονομία ανοιχτή.  

Κι όπως  όλες οι ανοιχτές οικονομίες, επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι η ενεργειακή 
κρίση και ο διεθνής πληθωρισμός.  

Έχει όμως συγκεκριμένες διαρθρωτικές αδυναμίες, που την κάνουν περισσότερο ευάλωτη.  

Δεν μας βοηθά, απέναντι στην πληθωριστική κρίση, το γεγονός ότι πρέπει να εισάγουμε το μεγαλύτερο μέρος 
των αγαθών που καταναλώνουμε. 

Δεν μας βοηθά, απέναντι στην ενεργειακή κρίση, το γεγονός ότι η Ελλάδα εξαρτάται σε ποσοστό 80% από 
εισαγόμενη πρωτογενή ενέργεια.  

Τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές προσπάθειες να βελτιωθεί η κατάσταση και στα δύο αυτά μέτωπα.  

Όσον αφορά την ενέργεια: 

Έχουν απλοποιηθεί οι διαδικασίες αδειοδότησης και έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις για την παραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ. Χρειάζονται, όμως, ακόμη περισσότερες επενδύσεις σε χώρους αποθήκευσης και σε έργα 
για την αναβάθμιση του δικτύου.   

Έχει επιταχυνθεί, επίσης, η εκτέλεση ενεργειακών έργων που ενισχύουν την επάρκεια την ασφάλεια 
τροφοδοσίας της χώρας. Ήδη έχουν προχωρήσει μεγάλα έργα, όπως η αναβάθμιση της Ρεβυθούσας, το νέο 
FSRU της Αλεξανδρούπολης και η αποθήκη της Ν. Καβάλας, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο κ.ά. 

Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να ενισχύσει την ενεργειακή της αυτονομία και ταυτόχρονα να αναδειχθεί σε 
ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.   

Το βέβαιο είναι ένα: για να μπορέσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να επιβιώσουν, να παράγουν και να γίνουν 
διεθνώς ανταγωνιστικές, χρειάζονται ενέργεια. Ενέργεια αρκετή, καθαρότερη και φθηνότερη.  

Κι αυτό – πέρα από πόρους – απαιτεί εθνικό σχεδιασμό, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και υπερκομματική 
στήριξη. Ένα σχεδιασμό που θα αφήσει στην άκρη ιδεοληψίες και κοντόφθαλμες λογικές του παρελθόντος. 

Όσον αφορά την παραγωγικότητα της οικονομίας, επίσης υπάρχει θετική κινητοποίηση και θετικές 
προοπτικές – μέσα από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ.  

Και εδώ, όμως, απαιτείται εγρήγορση και προσοχή από όλους.  

Πρέπει η Πολιτεία – με τη συνεργασία των Επιμελητηρίων και των τραπεζών – να αντιμετωπίσει τα εμπόδια 
πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα προγράμματα της νέας περιόδου.  

Χρειάζεται εμείς, τα Επιμελητήρια, να αναλάβουμε ενεργό ρόλο για την ενημέρωση των μελών μας. Και να 
δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να υποστηρίξουμε τις μικρότερες επιχειρήσεις, στη διαμόρφωση και την 
υποβολή προτάσεων.  

Χρειάζεται και οι ίδιες οι επιχειρήσεις να σχεδιάσουν κατάλληλα τη στρατηγική τους.  

Θα επαναλάβω αυτό που έχω πει πολλές φορές: οι κοινοτικοί πόροι δεν είναι απλώς ένα εργαλείο 
ρευστότητας.  

Είναι η ευκαιρία να εξασφαλίσουμε το μέλλον των επιχειρήσεών μας, σε ένα περιβάλλον που αλλάζει.  

http://www.kcci.gr/
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Είναι η ευκαιρία αναβαθμίσουμε σήμερα την παραγωγή και τις διαδικασίες μας, για να μη βρεθούμε στο 
περιθώριο αύριο. Για να γίνουμε περισσότερο ανταγωνιστικοί. Για να έχουμε καλύτερες προοπτικές 
ανάπτυξης και κερδοφορίας.  

Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να κάνεις νέα σχέδια τη στιγμή που αγωνίζεσαι να επιβιώσεις.    

Δεν υπάρχει, όμως, άλλος δρόμος. Μαζί με τα εμπόδια, πρέπει να διαχειριστούμε σωστά και τις ευκαιρίες.  

Εμείς, ως Επιμελητηριακή Κοινότητα… 

• Ζητάμε και θα συνεχίσουμε να ζητάμε λελογισμένα μέτρα στήριξης, απέναντι στην κρίση.  
• Ζητάμε πολιτικές για τη μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων.  
• Ζητάμε καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους.  
• Ζητάμε συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αλλά και συνθήκες σταθερότητας, που θα μας 

επιτρέψουν να προχωρήσουμε με ασφάλεια τα επιχειρηματικά μας σχέδια.  

Ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο αβέβαιο και ρευστό.  

Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση, σε σχέση με το παρελθόν.  

Έχει βγει από την ευρωπαϊκή εποπτεία, έχει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και παρουσιάζει 
θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Έχει αναβαθμισμένο ρόλο και λόγο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.  

Μπορούμε, όμως, να πάμε καλύτερα.  

Αν θέλουμε προοπτικές ευημερίας, αν θέλουμε να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική θέση και να θωρακίσουμε 
την εθνική ασφάλεια, πρέπει να οικοδομήσουμε μια πιο ισχυρή, υγιή οικονομία.  

Πρέπει να στηρίξουμε και να στηριχθούμε στις επιχειρήσεις μας.  

Γιατί δυνατή επιχειρηματικότητα σημαίνει δυνατή οικονομία. Σημαίνει δυνατή Ελλάδα.  

Σας ευχαριστώ». 

Η Νησιωτικότητα κυρίαρχο θέμα στη 52η  Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. 

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες της 52ης Γενικής Συνέλευσης του 
Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης 
Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν)., που 
πραγματοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο, στις  11 και 
12 Νοεμβρίου 2022, στο κτίριο του 
Επιμελητηρίου και στο Κέντρο Πολιτισμικής 
και Κοινωνικής Διακονίας της Ι.Μ. Ρεθύμνης 
και Αυλοποτάμου «ΘΕΟΜΗΤΩΡ», με τη 
συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης 
και της Περιφέρειας Κρήτης. Το Επιμελητήριο 
Καβάλας εκπροσώπησαν ο πρόεδρος κ.  

Μάρκος Δέμπας και ο κ. Ελευθέριος Κουκουτίνης μέλος της ΔΕ του Επιμελητηρίου. 

http://www.kcci.gr/
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Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των εργασιών της 
Γενικής Συνέλευσης αποτέλεσε η μεγάλη 
συμμετοχή Προέδρων  και μελών των 
Διοικήσεων από το σύνολο σχεδόν των 21  
νησιωτικών Επιμελητηρίων μελών του 
ΕΟΑΕΝ, η πολυμελής Κυβερνητική παρουσία 
αποτελούμενη από τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ν. 
Παπαθανάση, ως εκπρόσωπο του 
Πρωθυπουργού, τον  Υφυπουργό στον 
Πρωθυπουργό κ. Χ. Τριαντόπουλο, την Γ.Γ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Χ. 
Καλογήρου και τον Γ.Γ. Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ε. Κουτουλάκη, οι 
οποίοι ήταν και βασικοί ομιλητές στην 
συνεδρίαση του Σαββάτου 12/11/2022. 

Επίσης ομιλητές ήταν ο κ. Θ. Τσούτσος, Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κ. Γ. Καρανίκας, Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., ο κ. Γ. Καββαθάς, 
Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και ο κ. Δ. Καλαϊτζιδάκης, Director of Operation της Grecotel Hotels & Resorts. 
Επίσης στις εργασίες συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κ.κ. Πρόδρομος, τα μέλη της 
Διοικητικής Επιτροπής της Κ.Ε.Ε.Ε. οι κ.κ.: Ι. Τσώτσος Α΄ Αντιπρόεδρος, Η. Χατζηχριστοδούλου Δ΄ 
Αντιπρόεδρος, Π. Αγνιάδης Γεν. Γραμματέας και ο Διευθυντής της Κ.Ε.Ε.Ε. κ. Β. Αποστολόπουλος, η κα. Κ. 
Μπουτζάλα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, ο κ. Π. Φρατζέσκος ως εκπρόσωπος του Ε.Ε.ΣΥ.Μ., ο κ. Ε. Περάκης Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Ενοικιαζομένων Δωματίων Ρεθύμνου «ΑΡΚΑΔΙ» και ο κ. Ν. Τσίπηρας, Ταμίας του Insuleur. 

Τους συνέδρους καλωσόρισαν ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, κ. Γεώργιος Γιακουμάκης και ο 
Πρόεδρος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. κ. Δημήτρης Συξέρης, οι οποίοι 
αναφέρθηκαν στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι νησιωτικές οικονομίες και η επιχειρηματική 
δραστηριότητα και πρότειναν συγκεκριμένα μέτρα και 
πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν για την αειφόρο 
ανάπτυξη των νησιών. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. τόνισε την 
αναγκαιότητα εφαρμογής της «ρήτρας» νησιωτικότητας» σε 
κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία  και 
κανονιστική απόφαση, την επαναφορά των μειωμένων 
συντελεστών ΦΠΑ, σ΄ όλα όμως τα νησιά και την επιτάχυνση 
των πληρωμών των ενισχύσεων του Μεταφορικού 
Ισοδύναμου σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. 

Tην έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, κ. Ν. Παπαθανάσης, ο οποίος στην ομιλία του αναφέρθηκε στην διάθεση στήριξης και τα μέτρα 
που λαμβάνει τόσο ο ίδιος όσο και η Κυβέρνηση για την 
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επιχειρηματικότητα στις νησιωτικές περιοχές, ενώ τόνισε ότι σημαντική προτεραιότητα του Υπουργείου ήταν 
και συνεχίζει να είναι η πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη στα νησιά μέσω της πρωτοβουλίας eco-Islands.  

Στην συνέχεια χαιρετισμούς απηύθυναν στους συνέδρους 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και 
Αυλοποτάμου, κ.κ. Πρόδρομος, οι Βουλευτές Ρεθύμνης οι 
κ.κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης και Ανδρέας Ξανθός, η 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα. Μαρία Λιονή, ο 
Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γεώργιος Σκορδίλης, ο Α΄ 
Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε. κ. Ιορδάνης Τσώτσος, ο 
εκπρόσωπος του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. κ. Παρασκευάς Φρατζέσκος και 
ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης κ. 
Αριστείδης Φραγκάκης. Τέλος την Γενική Συνέλευση 
χαιρέτησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα του. 

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. 
βράβευσε απονέμοντας τιμητικές διακρίσεις: α) στον κ. 
Μιχάλη Πρωτοψάλτη, μέλος του Δ.Σ. του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Πειραιώς, για  τις ηρωικές   του 
προσπάθειες που συνέβαλαν καθοριστικά  στην διάσωση 80 ανθρώπων από το ναυάγιο πλοίου στο Διακόφτι 
Κυθήρων, που μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες και β) την κα. Καλλιόπη Μπουρζάλα, για την σημαντική 
προσφορά της και τις προσπάθειες που κατέβαλε για την στήριξη του Επιμελητηριακού θεσμού και των 
Επιμελητηρίων της χώρας, από την θέση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Παρακολούθησης Εποπτευομένων 
Φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Οι εργασίες συνεχίστηκαν με τις εισηγήσεις των ομιλητών και συγκεκριμένα: 

• Ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, παρουσίασε το θέμα «Φυσικές 
καταστροφές και στήριξη επιχειρήσεων» 

• Η κα Χριστιάνα Καλογήρου, Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το θέμα 
«Νησιωτικότητα και αγροτική ανάπτυξη» 

• Ο κ. Θεοχάρης Τσούτσος, Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, το θέμα «Βιώσιμος Τουρισμός και Κλιματική Αλλαγή» 

• Ο κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το θέμα 
«Πορεία υλοποίησης μέχρι σήμερα του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου» 

• Ο κ. Γεώργιος Καρανίκας, Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας 
(Ε.Σ.Ε.Ε.), το θέμα «Οι νησιωτικές εμπορικές επιχειρήσεις: Δυνατότητες και προκλήσεις» 

• Ο κ. Δημήτριος Καλαϊτζιδάκης, Director of Operation της Grecotel Hotels & Resorts, το θέμα 
«Στρατηγικός σχεδιασμός επιτυχούς διασύνδεσης Τουρισμού με Πρωτογενή   Τομέα. Η δυναμική των 
Κρητικών Προϊόντων» 

• Ο κ.  Γεώργιος Καββαθάς, Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., το θέμα «Η νησιωτικότητα ως  προϋπόθεση 
ισότητας, οικονομικής δημοκρατίας και  δίκαιου ανταγωνισμού» 

Στις τοποθετήσεις τους, μετά τις ομιλίες, οι εκπρόσωποι των νησιωτικών Επιμελητηρίων ζήτησαν μεταξύ 
άλλων: 

• Ταχύτερες αποζημιώσεις έπειτα από φυσικές καταστροφές 
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• Ανάγκη για αύξηση των πόρων για τα Προγράμματα Leader   
• Σχεδιασμό και ενίσχυση προγραμμάτων ειδικών μορφών τουρισμού (γαστρονομικού, καταδυτικού, 

κλπ) 
• Μεγαλύτερη εξωστρέφεια και συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Όργανα λήψης αποφάσεων 
• Βελτίωση ακτοπλοϊκών και αεροπορικών μεταφορών τόσο μεταξύ των νησιών όσο και με 

ηπειρωτικές περιοχές και εξωτερικό 
• Συμμετοχή των Επιμελητηρίων στα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων 
• Την επιμέλεια και τον συντονισμό όλων των εκδηλώσεων είχε ο κ. Νικόλαος Ρεϊζάκης, μέλος του Δ.Σ. 

του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και Β΄ Αντιπρόεδρος του ΕΟΑΕΝ. 

Στην συνεδρίαση της Παρασκευής 11/11/2022, ο κ. Φώτιος Κόττης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου 
και Γενικός Γραμματέας του ΕΟΑΕΝ παρουσίασε το θέμα «Αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων μέσω των 
αναπτυξιακών των νησιών μας», ο οποίος ως παράδειγμα καλής πρακτικής ανάφερε την δυναμική που έχει 
αναπτύξει η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Ε.Τ.ΑΛ. Α.Ε και κ. Ανδρέας Παντελιός, Α΄ Αντιπρόεδρος 
Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς & Ιθάκης και μέλος του Δ.Σ. Ε.Ο.Α.Ε.Ν, παρουσίασε το θέμα «Στρατηγικό Σχέδιο 
του E.O.A.E.N. - Στόχοι και μέσα». 

Επίσης, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ενημερώθηκαν για την πορεία υλοποίησης του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του έργου SEAVIEWS, που υλοποιεί ο ΕΟΑΕΝ και είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα 
Interreg-Adrion και ομόφωνα ενέκριναν τον οικονομικό προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων έτους 2023, καθώς 
και την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2022. Τέλος ομόφωνα αποδέχθηκαν την πρόταση του 
Επιμελητηρίου Ζακύνθου να φιλοξενήσει την επόμενη 53η  Γενική Συνέλευση του ΕΟΑΕΝ.  

Το «Σύμφωνο της Μυτιλήνης» - Ένα βήμα για μια ουσιαστική νησιωτική 
διακυβέρνηση 

Στο εμβληματικό κτήριο που 
στεγάζεται η έδρα της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής στη 
Μυτιλήνη, διεξήχθη το Σάββατο 5 
Νοεμβρίου 2022 για πρώτη φορά 
σύσκεψη των Προέδρων των 
Νησιωτικών Επιμελητηρίων-
Μελών του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και 
εκπροσώπων Ελληνικών και 
Ευρωπαϊκών Φορέων, με τον Γ.Γ. 
Μανώλη Κουτουλάκη, η οποία 

χαρακτηρίστηκε ως «Σύμφωνο της Μυτιλήνης». 

Περιγράφοντας με σαφήνεια τους στόχους της συνεδρίασης ο Γ.Γ.Α.Ν.Π., κ. Κουτουλάκης δήλωσε πως το 
«Σύμφωνο της Μυτιλήνης» αποτελεί το πολιτικό βήμα που πρέπει να κάνουμε ώστε να ολοκληρωθεί η 
χάραξη του Οδικού Χάρτη για τη διαμόρφωση εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, για την ανάδειξη και 
υποστήριξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Στα πλαίσια της Σουηδικής και Ισπανικής 
προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2023, είναι η ευκαιρία που δίνεται στις αρμόδιες Αρχές και 
Φορείς, να διατυπωθεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για υιοθέτηση μιας κοινής 
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Νησιωτικής Πολιτικής με ξεκάθαρες πρωτοβουλίες και αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας της νησιωτικής 
επιχειρηματικότητας.  

Στη συνεδρίαση που διεξήχθη στα πλαίσια της Γ.Σ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, την οποία 
φιλοξένησε το Επιμελητήριο Λέσβου από 4-6 Νοεμβρίου 2022, συμμετείχαν ο Γ.Γ Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών 
Νησιών (ΕΟΑΕΝ) κ. Δημήτριος Συξέρης, οι Πρόεδροι των Νησιωτικών Επιμελητηρίων: Λέσβου κ. Ε. Μυρσινιάς, 
Χίου κ. Π. Λεγάτος, Ζακύνθου κ. Φ. Κόττης, Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Ι. Βουτσινάς, Σάμου κ. 
Γ. Κυριαζής, Δωδεκανήσων κ. Ι. Πάππου, Ευβοίας κ. Ι. Γεροντίτης, Ηρακλείου κ. Ε. Αλιφιεράκης, Καβάλας κ. 
Μ. Δέμπας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σ. Σπαθής, Κυκλάδων κ. Ι. Ρούσσος, Μαγνησίας Α. Μπασδάνης, 
Ρεθύμνης Γ. Γιακουμάκης, Χαλκιδικής κ. Ι. Κουφίδης, Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Γ. Παπαμανώλης-
Ντόζας, ο εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε.Π. κ. Δ. Λεμονάκης, ο εκπρόσωπος του Επιμελητηριακού Συνδέσμου 
Μεταφορών (ΕΣΥΜ) κ. Π. Φραντζέσκος, ο εκπρόσωπος του INSULEUR (του ευρωπαϊκού φορέα που 
εκπροσωπεί τα Επιμελητήρια) κ. Ν. Τσίπηρας, ο Β΄ Αντιπρόεδρος του ΕΟΑΕΝ κ. Ν. Ρεΐζάκης, ο Οικονομικός 
Επόπτης του ΕΟΑΕΝ κ. Π. Τατάκης, το μέλος του Δ.Σ του ΕΟΑΕΝ  κ. Α. Ζλατούδης, τα μέλη Δ.Σ. Επιμελητήρίων 
κα Π. Αγιοστρατίτη και κ. Σ. Σπαής, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λέσβου κ. Π. Κουφέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Χωρικού Σχεδιασμού & Απόδημου Ελληνισμού κ. Π. Μπουρνιάς,  το ΚΕΠΕ (υπό 
το συντονισμό του Καθηγητή Λιαργκόβα και επιστημονική εποπτεία του Δρ. Θοδωρή Τσέκερη), η ερευνητική 
ομάδα του Καθηγητή κ. Καβρουδάκη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στελέχη από τις Διευθύνσεις της 
Γενικής Γραμματείας.  

Όλοι οι παραπάνω συμμετέχοντες με τις τεκμηριωμένες τοποθετήσεις τους για τα ζητήματα που απασχολούν 
τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της χώρας μας, έθεσαν τις προτεραιότητες για την ενίσχυση της 
Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας, καθώς και την στόχευση στην διαμόρφωση της Νησιωτικής 
Διακυβέρνησης, για την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου τεθεί. Στη συζήτηση αναφέρθηκαν τα τρέχοντα και 
σημαντικά ζητήματα, αλλά και οι εκκρεμότητες  που σταδιακά ολοκληρώνονται, όπως οι καθυστερήσεις 
πληρωμών του μεταφορικού ισοδυνάμου. Ο Γ.Γ. δεσμεύθηκε ότι οι πληρωμές των επαγγελματιών που 
αφορούν το 2021 θα έχουν καταβληθεί μέχρι τέλους του έτους. Επίσης το άνοιγμα της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για την υποβολή των δικαιολογητικών των επιχειρήσεων του Α΄ εξαμήνου του 2022 θα 
προχωρήσει άμεσα μετά από συννενοήση με τα συναρμόδια Υπουργεία και στη συνέχεια θα ακολουθήσει το 
Β΄ εξάμηνο. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα συνεργασίας και διεκδίκησης για το κοινό νησιωτικό 
καλό. Η στενή συνεργασία των Νησιωτικών Επιμελητηρίων με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής θα συνεχιστεί και στη Γενική Συνέλευση του ΕΟΑΕΝ που θα διεξαχθεί στο Ρέθυμνο 11 & 12 
Νοεμβρίου 2022. 

Εκδήλωση για την παρουσίαση του Μακεδονικού Σήματος από τον ΣΕΒΕ 

Το Επιμελητήριο ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος Εξαγωγέων συνδιοργάνωσαν ενημερωτική συνάντηση την 
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, Ομονοίας 50, δεύτερος 
όροφος, με θέμα την παρουσίαση του Συλλογικού Σήματος της Ε.Ε. «M MACEDONIA THE GREAT» 
(Μακεδονικό Σήμα) και στον τρόπο δωρεάν απόκτησής του.  
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Το Μακεδονικό Σήμα αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ΣΕΒΕ και μπορεί 
να χρησιμοποιείται από όλες τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των οποίων 
προέρχονται από τις γεωγραφικές Περιφέρειες της 
Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και 
τις Π.Ε. Δράμας και Καβάλας και είναι ή θα γίνουν 
μέλη του ΣΕΒΕ. 

Λόγος σύστασης του εν λόγω Συλλογικού Σήματος 
είναι η επιδίωξη ενός νέου διακριτικού γνωρίσματος 
ως μέσου αναγνώρισης, προβολής και διαφήμισης 
τοπικών παραγωγών και των προϊόντων τους στις 
αγορές του εξωτερικού, ώστε να ενισχυθεί η 
αναγνωρισιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων μελών 
του Συνδέσμου και των προϊόντων τους με τρόπο 
ευκρινή, διαφανή και αδιάβλητο, προς όφελος της 

ασφάλειας δικαίου και του ανόθευτου και υγιούς ανταγωνισμού. 

Το συλλογικό σήμα «M MACEDONIA THE GREAT» θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις της περιοχής της 
Μακεδονίας και της Καβάλας να αποκτήσουν ένα κοινό brand, το οποίο θα τις καθιστά ξεχωριστές, καθώς θα 
τους προσδίδει τη φυσιογνωμία της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, σε 
συνδυασμό με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ποιότητα αυτών των προϊόντων και των υπηρεσιών, 
τα οποία θα αποκτήσουν γεωγραφικό χαρακτηρισμό ως προϊόντα ελληνικά της γεωγραφικής περιοχής της 
Μακεδονίας.  

Ανοιχτή διαβούλευση στο πλαίσιο της δραστηριότητας «Β2.1 - Δημιουργία 
Χαρτοφυλακίου Τουριστικού Προϊόντος και Ανάπτυξη Πακέτων Θεματικών 

Εμπειριών «Πάρκο Φιλίππων»» 

Η Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και το 
Επιμελητήριο Καβάλας οργάνωσε στις 
11/11/2022 διαβούλευση στο πλαίσιο 
της δραστηριότητας «Β2.1 - Δημιουργία 
Χαρτοφυλακίου Τουριστικού 
Προϊόντος και Ανάπτυξη Πακέτων 
Θεματικών Εμπειριών «Πάρκο 
Φιλίππων»». Σκοπός της διαβούλευσης 
ήταν ο στρατηγικός σχεδιασμός και η 

υλοποίηση του έργου «Πάρκο Φιλίππων» από τις ίδιες τις τοπικές κοινότητες και κοινωνίες. Μέσα από τα 
αποτελέσματα της διαβούλευσης θα επιτευχθεί ο στόχος για μια ολιστική θεώρηση ανάπτυξης του κοινού 
τόπου παρέμβασης και την ενοποίηση, ερμηνεία, ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων και απόδοση 
κοινής ταυτότητας τόπου. 

Τη διαβούλευση υλοποίησαν οι επιστημονικοί συνεργάτες του έργου: 
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• κ. Εύη Τατούλη- Νομικός, Ειδικός Σύμβουλος Διαχείρισης και Εφαρμογής Αναπτυξιακών 
Παρεμβάσεων. 

• κ. Γεωργία Ζούνη- Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Τουριστικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 
Ειδικός Εμπειρογνώμονας στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως Υπεύθυνη της Στρατηγικής και branding 
& πιστοποίηση των Πολιτιστικών Διαδρομών. 

• κ. Σωτήριος Βαρελάς- Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουριστικών Σπουδών Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Παραρτήματος του Παγκόσμιου 
Οργανισμού για την τεχνολογία στον τουρισμό και τα ταξίδια IT and Travel & Tourism (IFITT). 

Η διαβούλευση αποτέλεσε μια πολυεπίπεδη συμμετοχική προσέγγιση που υιοθετείται και η οποία ενέπλεξε 
τις διαφορετικές ομάδες της τοπικής κοινωνίας (κέντρα λήψης αποφάσεων, ομάδες ενδιαφερόντων, φορείς 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, πολιτιστικούς φορείς, πολίτες κ.λπ.) σε όλα τα επιμέρους στάδια της 
διαδικασίας των θεματικών τουριστικών πακέτων που συνδέονται με την ευρύτερη περιοχή παρέμβασης. 

Το Έργο Διατοπικής Συνεργασίας «ΠΑΡΚΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ» χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.3 των 
Τοπικών Προγραμμάτων CCL/LEADER Ν. Καβάλας, Ν. Δράμας και Ν. Σερρών και του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 285.000,00 ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Μιχάλη Σκορδά, Νικόλαο Θωμαΐδη και 
Αθηνά Ιωαννίδου, στο τηλέφωνο 2510620469 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο anka@ankavala.gr. 

Συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Δέμπα με τον Βρετανό Πρέσβη κ. 
Μάθιου Λοτζ 

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες 17 Νοεμβρίου 
2022 στο Επιμελητήριο Καβάλας μεταξύ του 
Προέδρου κ. Μάρκου Δέμπα και του πρέσβη της 
Βρετανίας κ. Μάθιου Λοτζ. Στη συνάντηση 
παρόντες ήταν και ο β’ αντιπρόεδρος και πρόεδρος 
της Δημωφέλεια κ. Παναγιώτης Αγγελίδης, η 
οικονομική επόπτης κ. Μαρία Καραμπουρνιώτη και 
ο υπεύθυνος συμβουλευτικής υποστήριξης 
επιχειρήσεων κ. Ελευθέριος Κουκουτίνης. Τον 
πρέσβη συνόδευε ο Υπεύθυνος Πολιτικών Θεμάτων 
της Πρεσβείας κ. Χρήστος Ψάλτης. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Καβάλας παρουσίασε στον κ. Λοτζ τις οικονομικές δραστηριότητας του Ν. Καβάλας όπως οι 
εξαγωγές μαρμάρων, καπνού, προϊόντων αγροδιατροφής και εκλεκτών κρασιών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε 
επίσης στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας, τις μοναδικές μας παραλίες και το νησί της Θάσου. Ειδικά 
αναφέρθηκαν τα έργα υποδομής στην περιοχή μας, όπως το διεθνές αεροδρόμιο, το εμπορικό λιμάνι 
«Φίλιππος Β’» και το επιβατικό λιμάνι «Απόστολος Παύλος», η σιδηροδρομική σύνδεση της Καβάλας με την 
Αλεξανδρούπολη και την Θεσσαλονίκη, η αύξηση της κρουαζιέρας, έργα τα οποία συμβάλλον στην 
προσέλκυση νέων επενδυτών. 
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Ο Βρετανός πρέσβης αναφέρθηκε στο 
συνεχώς βελτιούμενο οικονομικό κλίμα στην 
Ελλάδα που δημιουργεί συνεχώς 
αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις 
βρετανικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας την 
αισιοδοξία του ότι στο μέλλον θα υπάρξει 
ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων των 
δυο χωρών. Ο κ. Λοτζ αναφέρθηκε ακόμη 
στην ιδιαίτερη δυναμική και τις εξαιρετικές 
προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας καθώς και 
στους μακροχρόνιους δεσμούς των Βρετανών 
με την χώρα μας. 

Τέλος, συζητήθηκε επίσης το θέμα του Brexit 
και τις επιπτώσεις που έχει τόσο στην 
οικονομία της Μεγάλης Βρετανίας όσο και στο διεθνές εμπόριο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΕΤ : Ενημέρωση για διεξαγωγή εξετάσεων χειριστών τροφίμων που έχουν 
παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων 

Επιπέδου-1 

Σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 14708/2007 ΥΑ, με την υπ’ αριθ. 201/06-06-2022 απόφαση 
του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, οι εξετάσεις αξιολόγησης των καταρτισθέντων από τους φορείς υλοποίησης 
προγραμμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Επιπέδου-1, θα πραγματοποιούνται στο εξής μέσω 
ηλεκτρονικής εφαρμογής εξέτασης (e-exam).  

Για την συμμετοχή των καταρτισθέντων στις εξετάσεις e-exam, ο ΕΦΕΤ θα αποστείλει σε κάθε φορέα 
υλοποίησης, σχετική ειδοποίηση στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής στις εξετάσεις καθώς και η διαδικασία υλοποίησής τους. Μετά την παραλαβή της σχετικής 

Σεμινάρια 
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ειδοποίησης οι φορείς υλοποίησης οφείλουν να ενημερώσουν τους καταρτισθέντες για τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους στις εξετάσεις μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής εξέτασης (e-exam).  

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε συμμετοχή καταρτισθέντος στις εξετάσεις πριν την επίσημη ειδοποίηση 
του φορέα υλοποίησης από τον ΕΦΕΤ δεν θα γίνει αποδεκτή. 

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 

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.  
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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 

Πρόσκληση EBRD σε ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια Εξαγωγών για ΜμΕ 5-9 Δεκεμβρίου 2022 

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) σας προσκαλεί σε ένα ακόμα ΔΩΡΕΑΝ 
επιμορφωτικό σεμινάριο «Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές συναλλαγές» που θα 
πραγματοποιήσει διαδικτυακά στις 5-9 Δεκεμβρίου 2022. Το Σεμινάριο αυτό είναι το 15ο κατά σειρά που 
πραγματοποιεί η Τράπεζα από το 2019, έχοντας επιμορφώσει 280 στελέχη επιχειρήσεων. 

 Ενδεικτικά, επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει το σεμινάριο εξαγωγών έχουν αναφέρει τα παρακάτω: 

  «Εξαιρετικό σεμινάριο για μια μικρομεσαία επιχείρηση που θέλει να εμβαθύνει τις γνώσεις της σχετικά με 
τις εξαγωγές και να ενδυναμώσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά.», Γ. Μπαντουβάς, Critida SA 

  «Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε ένα τόσο πρακτικό σεμινάριο με παραδείγματα που βοηθούν στην 
κατανόηση της θεωρίας. Εύκολα διακρίνει κανείς την εμπειρία του εισηγητή. Θα το πρότεινα σε όλα τα 
στελέχη εξαγωγών.», E. Σαββίδου, Panidis SA 
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mailto:info@chamberofkavala.gr


26 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Τηλ. 2510222212 

Fax 2510835946 

 email: info@chamberofkavala.gr 

  «Εξαιρετική παρουσίαση και σεμινάριο. Ο κ. Walden είχε μεγάλη κατανόηση και διαλευκάναμε πολλά 
κρίσιμα εμπορικά ζητήματα και πρακτικές, τα οποία μέχρι τότε ήταν μπερδεμένα στη σκέψη μας. Σας 
ευχαριστούμε EBRD και κ. Walden.», A. Κώτσουγλου, ISOPLUS SA 

  «Ιδιαίτερα ενημερωτικό σεμινάριο που μας έδωσε βαθύτερη γνώση στις διεθνείς εξαγωγές και ειδικά στη 
σωστή χρήση των Incoterms 2020.», Dominik Brun, Giannikos Winery 

  «Μια εξαιρετική εκπαιδευτική πρωτοβουλία που βοηθά σημαντικά τον συμμετέχοντα να κατανοήσει 
βαθιά τις δύσκολες έννοιες, έτσι ώστε να τις εφαρμόσει με επιτυχία και αμέσως.», Δ. Μποζώνης Οινοποιείο 
Αρτέμης Καραμολέγκος 

 Στο σεμινάριο, η παράδοση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα από τον Jon Walden, Principal 
Consultant, Customs, Export Competitiveness and Trade Facilitation της Crown Agents, εξωτερικό συνεργάτη 
της EBRD για την κατάρτιση στις εξαγωγές με τεράστια εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης. 

 Το σεμινάριο περιλαμβάνει 5 modules διάρκειας 3 ωρών το καθένα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν ως 
εξής: 

 5 Δεκεμβρίου   

15:00 – 18:00 

Module 1 

•       Introductions 

•       Exporting 
Principles 

6 Δεκεμβρίου 

15:00 – 18:00 

Module 2 

•       Incoterms 2020 

7 Δεκεμβρίου 

15:00 – 18:00 

Module 3 

•       Shipping 

•       Customs 

•       Insurance 

8 Δεκεμβρίου 

15:00 – 18:00 

Module 4 

•       Export Credit 
Control 

•       Payment 
Systems 

9 Δεκεμβρίου 

15:00 – 18:00 

Module 5 

•       Letters of 
credit 

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται η δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες επιθυμούν, να 
προγραμματίσουν μία ατομική συμβουλευτική συνεδρία με τον εισηγητή της Crown Agents, για να 
εξασφαλιστεί η μεταφορά γνώσης στην επιχείρηση. 

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ (με ετήσιο κύκλο 
εργασιών μέχρι €50 εκατομμύρια ή με σύνολο ενεργητικού μικρότερο των €43 εκατομμυρίων και αριθμό 
εργαζομένων μέχρι 250 άτομα). Η παρακολούθηση θα είναι δωρεάν για τις επιχειρήσεις και η συμμετοχή 
περιορίζεται σε ένα μόνο εκπρόσωπο ανά επιχείρηση 

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να μας αποστείλουν μέχρι και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 
2022 συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής. 

Τo σεμινάριο αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς σεμιναρίων για εξαγωγές που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Advise 
for Small Businesses) που υλοποιεί η EBRD στην Ελλάδα και με χρηματοδότηση από την Ελληνική 
Δημοκρατία. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.ebrd.com/knowhow/greece
http://www.ebrd.com/knowhow/greece
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Προδημοσίευση δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει για την προδημοσίευση της δέσμης δράσεων «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός ΜμΕ». Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 300.000.000 €, στοχεύει στην 
αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων 
ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ 
ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές 
επενδυτικές ανάγκες τους. 

Σε ποιους απευθύνεται 

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα 
ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και 
στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. 

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη 
διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που 
θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ 
σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε 
τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. 

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση / Επιδότηση 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Προϋπολογισμός: € 300.000.000 

Σχετικά αρχεία 

Προδημοσίευση Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ  

Προδημοσίευση Δράσης 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ  

Προδημοσίευση Δράσης 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ 

Ενεργά προγράμματα 
Χρηματοδότησης  

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5635/prodhmosieysh_pshfiakos_metasxhmatismos_basikos.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5635/prodhmosieysh_pshfiakos_metasxhmatismos_prohgmenos.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5635/prodhmosieysh_pshfiakos_metasxhmatismos_aixmhs.pdf
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Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι, ανακοινώθηκε η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση 
Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 με ημερομηνία έναρξης της υποβολής 
αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 5η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου 
υποβολών την 5η Δεκεμβρίου 2022. 

Προβλέπεται ενίσχυση μέχρι 75%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος 
της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. 

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων 
που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής 
τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος 

Δικαιούχοι 

• Εμπορική εταιρία 
• Συνεταιρισμός 
• Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ 
• Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, 
• Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις 

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια 

Τα υπαγόμενα, στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», επενδυτικά σχέδια αφορούν σε: 

α) ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, 

β) εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 
κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, μετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από 
την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της 
μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε 
κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, 

γ) επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη 
λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου 
και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία 
τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, 

δ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων 
κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον 
αστέρων, 

ε) ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων 
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) 
τουλάχιστον αστέρων, 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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στ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 
4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή 
μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων, 

ζ) ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον, 

ζα) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», 

ζβ) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, 
σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του 
πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) 
χιλιομέτρων από τα σύνορα, iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, 

ζγ) κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12868/2018 (Β΄ 3119) 
απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και 

ζδ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων, 

η) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 
4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων 
αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της 
επένδυσης, την επιφύλαξη της περ. (ζ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.4887/2022. 

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς Ενίσχυση 
Τουριστικών Επενδύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα: 

Τύπος 
επιχείρησης 

Μεγάλες Μεσαίες Μικρές Πολύ μικρές Συνεταιρισμοί, 
Κοιν.Σ.Επ., Ο.Π 

κλπ 

Ελάχιστος 
προϋπολογισμός 

1.000.000 € 500.000 € 250.000 € 100.000 € 50.000 € 

 

Υποβολή Επενδυτικών σχεδίων 

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ.Αv (https://opsan.mindev.gov.gr) 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι 
η 5η Σεπτεμβρίου 2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 5η Δεκεμβρίου 2022. 

Ξεκινούν τον Νοέμβριο οι αιτήσεις για την δράση “Έξυπνη Μεταποίηση”, 
προϋπολογισμού 73,2 εκατ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνουν τη 
δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση», 
προϋπολογισμού 73,2 εκατ. ευρώ, η οποία απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του 
βιομηχανικού οικοσυστήματος. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://opsan.mindev.gov.gr/
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• Τι επιδοτείται 

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού 
βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του 
κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. 

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της 
αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια 
προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων 
διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που 
υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν, αφορούν: ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής 
με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0, αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού, 
σχεδιασμό και παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης 
(Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους, διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης 
κινδύνων, μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων 
προϊόντων/υπηρεσιών. 

• Τι χρηματοδοτείται 

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 250.000€ έως 
6.000.000€, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν δαπάνες για: μηχανολογικό εξοπλισμό, κτιριακές 
εγκαταστάσεις, ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως π.χ. οι υποδομές 
δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G, εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου, ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, 
άδειες λογισμικού, υπηρεσίες ασφάλειας IT, υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων, πνευματικής ιδιοκτησίας, 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κόστη πιστοποίησης, τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση 
νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη 
διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, εκπαίδευση προσωπικού και 
εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0. 

• Υποβολή Αιτήσεων 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης και τα υποχρεωτικά για την αξιολόγηση της πρότασης δικαιολογητικά 
υποβάλλονται από τους υποψηφίους Δικαιούχους υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis κάνοντας χρήση του 
τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. https://www.ependyseis.gr/mis 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €73.227.620,00 

Προϋπολογισμός Ταμείου: €73.227.620,00 

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/11/2022 

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/01/2023 

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: https://www.ggb.gr 

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ. 

Ξεκίνησαν οι υποβολές για το νέο Καθεστώς «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής 
Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» 

του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε το Σάββατο 01.10.2022 ο 1ος Κύκλος του Καθεστώτος 
«Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - 
Υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Καθεστώτος ανέρχεται στα 150.000.000€, τα οποία επιμερίζονται σε 
75.000.000€ για επιχορηγήσεις, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους 
δημιουργούμενης απασχόλησης και 75.000.000€ για φορολογικές απαλλαγές. 

Οι υποβολές αιτήσεων υπαγωγής θα μπορούν να γίνονται από ενδιαφερόμενους φορείς μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν.), μέχρι τις  30.12.2022. 

Βάσει των διατάξεων του Ν.4887/22 η μέγιστη ενίσχυση διαμορφώνεται ως 75% επί του συνολικού 
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων, 
ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. 

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια 

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια: 

Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 5 του άρθρου 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της επιτροπής, ήτοι της παραγωγής προϊόντων εδάφους και της κτηνοτροφίας , χωρίς 
να εκτελούνται περαιτέρω εργασίες που μεταβάλλουν την φύση των προϊόντων, που υποβάλλονται από 
Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ορίζονται οι 000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο 
και ανά επιχείρηση, 

Της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, όπως ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ., ήτοι κάθε 
επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις 
εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωτικής 
ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση, 

Τον συνδυασμό της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, που 
δύνανται να υποβληθούν σε ένα επενδυτικό σχέδιο με δύο διακριτές ενότητες, που υλοποιούνται στην ίδια 
Περιφερειακή Ενότητα και αποτελούν τμήματα καθετοποιημένης μονάδας, 

Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης αυτών χωρίς να προκύπτει, κατ’ ανάγκη, από 
την επέμβαση γεωργικό προϊόν, που δύνανται σε ένα επενδυτικό σχέδιο με δύο διακριτές ενότητες, που 
υλοποιούνται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και αποτελούν τμήματα καθετοποιημένης μονάδας. 

Τα ως άνω επενδυτικά σχέδια θα περιλαμβάνονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της Εθνικής 
Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.ggb.gr/
https://www.ggb.gr/sites/default/files/announcements-files/60%CE%95%CE%A746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-%CE%98%CE%99%CE%A1%20%CE%95%CE%9E%CE%A5%CE%A0%CE%9D%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf
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Διευκρινίζεται ότι επενδυτικά σχέδια που αφορούν την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, αλλά και τον 
συνδυασμό πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, δύναται να 
υποβληθούν μόνο από Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις - Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που 
είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης 
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 

Εμπορικές εταιρείες, (Ε.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
(Κοιν.Σ.Επ), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικών 
Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ), Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Ατομικές επιχειρήσεις με 
ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. 

Επίσης οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν βιβλία Β’ (για επενδυτικά σχέδια έως 300.000€) ή Γ’ 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

Χαρακτήρας Κινήτρου Αρχικής Επένδυσης 

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και 
να υλοποιούνται σε μία Περιφερειακή Ενότητα, και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

• Δημιουργία νέας μονάδας. 
• Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. 
• Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή 

υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες 
δαπάνες θα πρέπει να υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία 
των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου. 

• Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Για τις 
μεγάλες επιχειρήσεις απαιτείται, οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις 
αποσβέσεις των 3 τελευταίων φορολογικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία 
συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. 

Είδη Ενισχύσεων 

Φορολογική απαλλαγή: απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων 
προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας 
που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. 

Επιχορήγηση Κεφαλαίου:  δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των 
ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. 

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων 
δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού 
εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών και εμπεριέχεται στις 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
επτά (7) έτη μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. 

Επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης: κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού 
κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι 
οποίες δεν λαμβάνουν καμιά άλλη κρατική ενίσχυση. 

Ένταση Ενισχύσεων 

Το κίνητρο της φοροαπαλλαγής χορηγείται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε ποσοστό 100% επί 
του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) 

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, σε ποσοστό 80% του 
ανώτατου ορίου του ΧΠΕ. 

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται σε ποσοστό 100% του ανώτατου ορίου για τα επενδυτικά σχέδια 
που υλοποιούνται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων 
που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, 

• περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, 
• νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων 
• περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής 

Επιτροπής Κρατικής Αρωγής 
• Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων 

των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και 
Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς 
Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) και δεν αφορούν σε 
εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης, 

• Επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη 
λειτουργία τους για τα δύο (2) τουλάχιστον τελευταία έτη. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της 
βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό 
πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 

• Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες είναι οι 
Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης. 

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται σε ποσοστό 90% του ανώτατου ορίου για τα επενδυτικά σχέδια που 
υλοποιούνται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε: 

• Διατηρητέα κτήρια. 
• Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και 

στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, 
• Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα πλην τη επιχορήγησης χορηγούνται σε ποσοστό 

ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

Μέγιστα Όρια Ενισχύσεων 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής που 
υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ 
(500.000€). Στην περίπτωση των επενδυτικών σχεδίων της Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων που 
παρέχονται ενισχύσεις Περιφερειακού χαρακτήρα, το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€), για όλα τα είδη ενισχύσεων, ήτοι της επιχορήγησης ή της φορολογικής 
απαλλαγής ή της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της 
δημιουργούμενης απασχόλησης. Στην περίπτωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου με δύο ενότητες της 
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (περ. γ και δ της παρ. 1 του 
άρθρου 5, ) το όριο ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια και πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (3.500.000€). 

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής που 
υποβάλλεται από μεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€). 
Στην περίπτωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου, για τις μεσαίες επιχειρήσεις, με δύο ενότητες της 
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων το όριο ανέρχεται στα τρία 
εκατομμύρια και πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (3.500.000€) για τα είδη ενισχύσεων της επιχορήγησης, της 
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης 
και στα πέντε εκατομμύρια και πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (5.500.000€) για το κίνητρο της φορολογικής 
απαλλαγής. 

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 
και παρέχονται ενισχύσεις Περιφερειακού χαρακτήρα (μεταποίηση) δεν μπορεί να υπερβεί: 

• τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, 

• τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για τις ενισχύσεις της επιχορήγησης (ενισχύσεις για μεσαίες 
επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης), και 

• τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000 €) για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. 

 Χρηματοδοτικό Σχήμα Επενδυτικών Σχεδίων 

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική 
χρηματοδότηση, είτε με συνδυασμό αυτών. 

Επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 702/2014 είναι οι αναφερόμενες στον πίνακα των Επιλέξιμων δαπανών Περιφερειακών 
Ενισχύσεων με εξαίρεση: 

• Τις δαπάνες της κατηγορίας Α1.β «ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», 
• Τις δαπάνες της κατηγορίας Α1.ε «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΧΙ ΚΤΙΡΙΑ) 

& ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», 
• Τις δαπάνες της κατηγορίας Α2.α «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ &ΜΗ 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ». 

Διευκρινίζεται ότι στα επενδυτικά σχέδια του τομέα της φυτικής γεωργικής παραγωγής οι ενισχυόμενες 
δαπάνες των γεωργικών ελκυστήρων, των καλλιεργητικών παρελκόμενων μηχανημάτων κ.λπ., δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους αυτών. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

α. Αγορά δικαιωμάτων παραγωγής και δικαιωμάτων ενίσχυσης μονοετών και πολυετών φυτών 
β. Φύτευση μονοετών φυτών 
γ. Εργασίες αποστράγγισης 
δ. Αγορά ζώων 
ε. Επενδύσεις με σκοπό την συμμόρφωση με τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα 
στ. Κεφάλαιο κίνησης 
ζ. Δαπάνες που πραγματοποιούνται μέσα στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μέτρων της οδηγίας 

91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής 
προέλευσης, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 17 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) υπ' αρ. 1305/2013 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης. 

Υποβολή Προτάσεων & Υλοποίηση Επενδύσεων 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών επενδυτικών προτάσεων είναι η Δευτέρα 03.10.2022, ενώ ως 
ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 30.12.2022. 

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται στην απόφαση 
υπαγωγής και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης 
έγκρισης.  Υπό προϋποθέσεις είναι δυνατή η παράταση του εγκεκριμένου χρόνου υλοποίησης έως και δύο 
(2) επιπλέον έτη. 

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 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο 
αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας  

Βασικός στόχος της δράσης είναι 16.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως 
κλάδου απασχόλησης, να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να 
ενισχύσουν την επαγγελματική τους ικανότητα και εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις 
πιστοποίησης να αποκτήσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες 
ειδικότητες και θεματικές ενότητες όπως επιγραμματικά αναφέρονται ακολούθως: 

• Στέλεχος βιομηχανικής παραγωγής (τήρηση προτύπων και διαδικασιών βιομηχανικής 
παραγωγής) 

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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• Στέλεχος διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων 
• Τεχνικός παραγωγής επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών 
• Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου 
• Τεχνίτης εργαλειομηχανών 
• Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου 
• Στέλεχος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
• Ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων 
• Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript) 
• Digital marketing και on line branding 
• Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων DPO 
• Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου 
• Προώθηση και πώληση προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου 
• Παροχή πρώτων βοηθειών – Ασφάλεια στην εργασία 
• Γραμματέας διοίκησης 
• Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης 

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, οι οποίες περιλαμβάνουν τις 
κάτωθι ενέργειες:  

• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω 
ατομικών συνεδριών (5 συνεδρίες ανά ωφελούμενο). 

• Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 
120 ωρών.  

• Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 09/09/2022, έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 

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 

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=5613
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5066
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Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας 
(ενημέρωση 17/11/2022) 

Αναμένεται 

Το ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία", χρηματοδοτεί προγράμματα 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. 

Δημοσιεύονται οι προσκλήσεις κατάρτισης που απευθύνονται προς τους ωφελούμενους /εργαζόμενους 
προκειμένου να συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης. 

Σημειώνεται ότι στο espa.gr δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις που αποστέλλονται από τους 
επαγγελματικούς/κλαδικούς φορείς. 

Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους για την πλήρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται και τους 
διαδικτυακούς τόπους των επαγγελματικών/ κλαδικών φορέων του τομέα που τους ενδιαφέρει.  

Ενεργές Προσκλήσεις 

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ) 

• Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ) 

• Αντικείμενο: Σύμβουλοι Μεθοδολογίας, Επιστημονικοί υπεύθυνοι, Συγγραφείς μαθήματος 
ειδικότητας / Επαγγελματίες ειδικότητας, Συγγραφείς μαθημάτων ειδικότητας / Εκπαιδευτές 
πυρηνικών μαθημάτων ειδικότητας, για την ανάπτυξη 2 Οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων ΙΕΚ 
"Τεχνικός προθετικών και διορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης" και 
"Διαχείριση και προώθηση προϊόντων μόδας". 

• Πληροφορίες: http://www.kaele.gr 
 

Κατάρτιση εργαζομένων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την 
απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει 
διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών 

• Φορέας υλοποίησης: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά 

• Αντικείμενο: Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης, Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, 
Πωλητής λιανικής, Ειδικός Social Media Marketing. 

• Πληροφορίες: https://110.bep.gr/ 
 

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα 
μάρκετινγκ, εξαγωγών και μηχανογράφησης 

• Φορέας υλοποίησης: Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών 
Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ) 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.kaele.gr/
https://110.bep.gr/
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• Αντικείμενο: Ψηφιακό μάρκετινγκ και ηλεκτρονικό εμπόριο, Εξαγωγικό εμπόριο και ενίσχυση 
εξωστρέφειας, Μηχανογράφηση λειτουργίας κοσμηματοπωλείου και εργαστηρίου 
αργυροχρυσοχοΐας. 

• Πληροφορίες: https://povako.gr/ 
 

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ) 

• Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ 

• Αντικείμενο: Επιστημονικός υπεύθυνος για την ανάπτυξη οδηγού κατάρτισης της ειδικότητας των ΙΕΚ 
"Τεχνικός κομμωτικής τέχνης", Συγγραφέας μαθημάτων ειδικότητας – εκπαιδευτής πυρηνικών 
μαθημάτων ειδικότητας για την ανάπτυξη οδηγού κατάρτισης της ειδικότητας των ΙΕΚ "Τεχνικός 
κομμωτικής τέχνης", Συγγραφέας μαθημάτων ειδικότητας – επαγγελματίας ειδικότητας για την 
ανάπτυξη οδηγού κατάρτισης της ειδικότητας των ΙΕΚ "Τεχνικός κομμωτικής τέχνης". 

• Πληροφορίες: https://imegsevee.gr/ 
 

Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης 

• Φορέας υλοποίησης: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) 

• Αντικείμενο: Δεξιότητες ΤΠΕ (Οριζόντιο πρόγραμμα), Εμπόριο και εξωστρέφεια, Υπάλληλος 
Γραφείου/Διοικητικής Υποστήριξης 

• Πληροφορίες: https://www.esamea.gr/ 

Πρόγραμμα ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» – Παράταση Υποβολής Αιτήσεων 
Χρηματοδότησης  

Τροποποιούνται και παρατείνονται οι ημερομηνίες αιτήσεων χρηματοδότησης του Προγράμματος ΙΙΙ 
«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» για τις κατηγορίες τέσσερα (4), πέντε (5) και έξι (6) ενεργειών. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με την 2η Τροποποίηση του Προγράμματος ΙΙΙ, η χρονική διάρκεια και τα ορόσημα του 
Προγράμματος ΙΙΙ, μεταβάλλονται ως εξής:  

Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίας τέσσερα (4):  

• Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για την Κατηγορία Ενέργειας τέσσερα (4), μπορούν να 
υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023, έως και την 
Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.  

• Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στην Κατηγορία 
Ενέργειας τέσσερα (4), με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των 
εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023.  

• Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία 
επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται 
το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://povako.gr/
https://imegsevee.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-epistimoniko-ypefthyno-anaptyxis-odigou-katartisis-technikos-kommotikis-technis/
https://imegsevee.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-epistimoniko-ypefthyno-anaptyxis-odigou-katartisis-technikos-kommotikis-technis/
https://imegsevee.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-syngrafea-mathimaton-eidikotitas-ekpaidefti-tria-pyrinikon-mathimaton-technikos-kommotikis-technis/
https://imegsevee.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-syngrafea-mathimaton-eidikotitas-ekpaidefti-tria-pyrinikon-mathimaton-technikos-kommotikis-technis/
https://imegsevee.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-syngrafea-mathimaton-eidikotitas-ekpaidefti-tria-pyrinikon-mathimaton-technikos-kommotikis-technis/
https://imegsevee.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-syngrafea-mathimaton-eidikotitas-epangelmatias-technikos-kommotikis-technis/
https://imegsevee.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-syngrafea-mathimaton-eidikotitas-epangelmatias-technikos-kommotikis-technis/
https://imegsevee.gr/
https://www.esamea.gr/
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• Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του 
Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τρίτη 31 Οκτωβρίου 
2023.  

Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες πέντε (5) και έξι (6):  

• Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για τις Κατηγορίες Ενεργειών πέντε (5) και έξι (6), μπορούν 
να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από το Σάββατο 1 Απριλίου 2023, έως και 
την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.  

• Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες 
Ενεργειών πέντε (5) και έξι (6), με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των 
εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023.  

• Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία 
επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται 
το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023.  

• Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του 
Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τετάρτη 31 
Ιανουαρίου 2024.  

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις χρηματοδότησης του Προγράμματος ΙΙΙ ειδικά για τις Κατηγορίες Ενεργειών ένα 
(1), δύο (2) και τρία (3), μπορούν να υποβληθούν έως και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022. 

Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» 

Αναμένεται 

Ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, προκειμένου να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας 
βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, αλλά και για την επιτάχυνση της πράσινης και 
ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκθέσεις αγροδιατροφής 
με την Περιφέρεια ΑΜΘ 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής της, σε μια 
σειρά από εκθέσεις για το έτος 2023. 

Σκοπός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την παρουσία της σε ευρέως 
αναγνωρισμένες  εκθέσεις, είναι να προβάλλει και να προωθήσει τον αγροτοδιατροφικό τομέα της και 
παράλληλα, να συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών για τους συμμετέχοντες, με την σύναψη 
εμπορικών συμφωνιών.  

Η Περιφέρεια ΑΜΘ θα επιδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής για την ενοικίαση ομαδικού 
περιπτέρου.  Το υπόλοιπο αυτής, το ύψος του οποίου θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής των 
επιχειρήσεων,  θα επιβαρύνει τους εκθέτες. 

Για την επιλογή των υποψηφίων, θα πρέπει   

• τα προϊόντα να ανήκουν στον  αγροδιατροφικό κλάδο  και να έχουν παραχθεί εντός της Περιφέρειας. 
• η δραστηριότητα της επιχείρησης να εμφανίζει συμβολή στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των 

προϊόντων της Περιφέρειας ΑΜΘ και προκειμένου για την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών και 
την ένδειξη αξιοπιστίας των επιχειρήσεων.  

• να τηρούνται οι  απαιτήσεις της Κοινοτικής και Εθνικής  νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας 
κατά την παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση και διάθεση των προϊόντων  (π.χ. σύστημα ΗACCP, 
μέθοδοι ISO) και να διασφαλίζονται ικανές  ποσότητες, οι απαιτούμενες προς διάθεση του προϊόντος. 

 Επισημαίνεται ότι, 

1. θα δοθεί προτεραιότητα σε συνεταιρισμούς, συλλόγους, ομάδες  παραγωγών, καθώς και στα μέλη 
της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  ΑΜΘ. 

2. θα εκπροσωπηθούν όσο το δυνατό περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες. 
3. θα προηγηθούν οι εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας. 

 

 

Επιχειρηματική 
πληροφόρηση 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

Α/Α ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 FRUITLOGISTICA ΒΕΡΟΛΙΝΟ 8-10/2 2023  

2 DETROP ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-20/2/2023  

3 FOODEXPO ΑΘΗΝΑ 18-20/3/2023  

4 IFE ΛΟΝΔΙΝΟ 20-22 /3/ 2023  

5 PROWEIN Ντίσελντορφ 19-21/03/2023 ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

6 Natural and Organic ΛΟΝΔΙΝΟ 16-17/4/2023  

7 Fresco helexpo Θεσσαλονίκη 23-25/4/2023  

8 London Wine Fair ΛΟΝΔΙΝΟ 15-17/5/2023  

9 ANUGA Κολωνία 7-11 /10/2023  

10 FRUIT ΑTTRACTION ΜΑΔΡΙΤΗ 11/2023  

 

Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που ενδιαφέρονται για συμμετοχή με το περίπτερο της 
Περιφέρειας, καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και τις 30/11/2022 με υποβολή σχετικής αίτησης,  
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: daopamth@gmail.com 

Για να συμπληρώσετε την αίτηση παρακαλούμε επισκεφθείτε το σύνδεσμο 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.kcci.gr%2Fuserdata%2FArticles%
2F6%2F8%2F6835%2Faitisi-summetoxis.doc&wdOrigin=BROWSELINK 

Δεν θα γίνονται δεκτές, ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς τη σφραγίδα της επιχείρησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ τηλέφωνο 2531350443. 

Υπενθύμιση προς τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές για ολοκλήρωση 
σεμιναρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης 

Το Επιμελητήριο Καβάλας καλεί, όλους όσοι εκ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, δεν έχουν ολοκληρώσει 
τα σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών για το έτος 2022, να τα 
ολοκληρώσουν έως την 31/12/2022 και να αποστείλουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις στο Επιμελητήριο έως 
την 31/03/2023. 

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων αποτελεί προϋπόθεση διατήρησης της εγγραφής στο ειδικό μητρώο 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και ελέγχεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους (βλ. άρθρα 21, 22 και 23, 
Ν.4583/2018). 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Επισημαίνεται ότι, τα σεμινάρια που προσμετρώνται ως κατάλληλα για την επαγγελματική εκπαίδευση των 
προσώπων που δραστηριοποιούνται στην διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, για το 
έτος 2022, είναι τα αναγραφόμενα στην συνημμένη υπ. αριθμ. 200/25.01.2022 Πράξη Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Τα σεμινάρια που ανανεώνονται (Πίνακας ΙΙ του συνημμένου εγγράφου), προσμετρώνται στις (15) ώρες για 
το έτος 2022, υπό την προϋπόθεση, ότι οι υπόχρεοι, δεν τα έχουν παρακολουθήσει κατά το παρελθόν. 

Ως εκ τούτου οι υπόχρεοι, θα πρέπει να ελέγχουν τον «Τίτλο Σεμιναρίου» και τον «Κωδικό Σεμιναρίου», και 
πιο συγκεκριμένα το τμήμα του κωδικού σεμιναρίου με έντονη (bold) γραφή όπως στη παρένθεση (20ΧΧ-
ΥΥΥ-ΥΥΥΥ-ΥΥ-ΥΥΥ-0Χ), για να βεβαιώνονται ότι δεν έχουν επαναλάβει το ίδιο σεμινάριο κατά το παρελθόν. 

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν παρακολουθήσει το ίδιο σεμινάριο κατά το παρελθόν καλούνται 
να προβούν άμεσα σε συμπλήρωση των (15) ωρών του 2022 (Τομέα A και B) με σεμινάριο/α που δεν έχουν 
παρακολουθήσει κατά το παρελθόν. 

Όταν η υπηρεσία μας διαπιστώνει επανάληψη σεμιναρίου, δεν το προσμετρά στις απαιτούμενες ώρες, και 
εφόσον δεν συμπληρώνονται οι (15) ώρες, προχωρά σε διαγραφή από το ειδικό μητρώο ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών με συνέπεια την απώλεια της άδειας. Σε περίπτωση που ο διαγεγραμμένος ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής θελήσει να επανεγγραφεί και λάβει σχετική  άδεια θα χρειαστεί να προσκομίσει το 
«Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων» του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 153/08.01.2019 Πράξης 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, κατόπιν εξετάσεων. 

Τα σεμινάρια αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chamberofkavala.gr . 

Δωρεάν η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για 116 χιλιάδες νέους μέσω της συνεργασίας 
ΔΥΠΑ – ΙΝΕΔΙΒΙΜ  

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 
ανακοίνωσαν σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων θα χορηγηθεί δωρεάν σε περισσότερους από 116.000 
νέους, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, παρουσία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Κωστή Χατζηδάκη, της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, του Γενικού Γραμματέα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας Γιώργου Βούτσινου, του 
Διοικητή ΔΥΠΑ Σπύρου Πρωτοψάλτη και του Προέδρου ΙΝΕΔΙΒΙΜ Κώστα Δέρβου.  

Η νέα συνεργασία ΔΥΠΑ-ΙΝΕΔΙΒΙΜ δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 
30 ετών, σε όλους τους μαθητές των 50 Επαγγελματικών Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ και στους 
σπουδαστές ηλικίας έως 30 ετών των 31 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ, να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη δωρεάν 
χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων για ένα έτος.  

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της 
εκπτώσεις σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα, στην Ελλάδα και σε περισσότερες από 37 χώρες της 
Ευρώπης. Οι κάτοχοι της κάρτας απολαμβάνουν εκπτώσεις και προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες σε 
τομείς όπως εκπαίδευση, τουρισμό, μεταφορές, πολιτισμό, υγεία, αθλητισμό, διασκέδαση, εστίαση, 
τηλεφωνία κ.α.  

Σχεδόν 6 εκατομμύρια νέοι σε όλη την Ευρώπη είναι κάτοχοι της κάρτας, με πρόσβαση σε περισσότερες από 
43.500 προσφορές, ενώ στην Ελλάδα συμμετέχουν 378 επιχειρήσεις και φορείς στο πρόγραμμα.  
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Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
https://europeanyouthcard.gr/home/el/  

Η κάρτα θα παραλαμβάνεται α) σε 146 καταστήματα της Vodafone που συνεργάζονται για αυτό το σκοπό με 
το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και β) στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων σε Αθήνα (Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, πλησίον 
σταθμού ΗΣΑΠ Αγ. Ελευθέριος) και Θεσσαλονίκη (Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Α’ προβλήτα, Κτίριο Γραφείων ΟΛΘ 
Δημόσιας Αρχής Λιμένων).  

Η συνολική δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στα 700.000 € και θα καλυφθεί από τη ΔΥΠΑ για τους πρώτους 
116.666 νέους που θα υποβάλουν αίτηση.  

tacho-cards.services.gov.gr: ψηφιακά όλες οι διαδικασίες σχετικά με την κάρτα 
Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού  

Μέσω του gov.gr, με μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία, μπορούν πλέον οι επαγγελματίες οδηγοί να εκδίδουν, 
να ανανεώνουν και να αντικαθιστούν την κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού. Ειδικότερα, οι 
επαγγελματίες οδηγοί που διαθέτουν ισχύουσα άδεια οδήγησης για τις κατηγορίες ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, 
D1E, D και DE έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ψηφιακά αίτηση για τις εξής περιπτώσεις:  

• Αρχική έκδοση κάρτας  
• Ανανέωση κάρτας  
• Αντικατάσταση κάρτας λόγω απώλειας  
• Αντικατάσταση κάρτας λόγω κλοπής  

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης 
Διαδικασιών από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε εφαρμογή της προγραμματικής συμφωνίας που έχουν υπογράψει 
τα συναρμόδια Υπουργεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα Μεταφορών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών. Είναι προσβάσιμη είτε απευθείας στο tacho-cards.services.gov.gr, είτε μέσω του 
gov.gr, στην ενότητα «Επιχειρηματική δραστηριότητα» και την υποενότητα «Αδειοδοτήσεις» και στον τομέα 
«Μεταφορές».  

Η χρήση της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή:  

1. Οι επαγγελματίες οδηγοί εισέρχονται στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους στο 
Taxisnet.  

2. Κατόπιν, συμπληρώνουν την αίτησή τους, επισυνάπτοντας τη φωτογραφία και το δείγμα της 
υπογραφής τους  

3. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση και την πληρωμή του κατάλληλου ηλεκτρονικού 
παραβόλου.  

4. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται για να 
παραλάβουν την Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου 
προσώπου, από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας που θα 
επιλέξουν.  

Η πλατφόρμα παρέχει επίσης τη δυνατότητα σε όποιον υποβάλλει αίτηση να παρακολουθεί την πορεία της. 
Με τον τρόπο αυτό, απλουστεύεται μια ιδιαίτερα σημαντική αλληλεπίδραση των επαγγελματιών οδηγών με 
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το Δημόσιο, αποφεύγοντας τις περιττές επισκέψεις με φυσική παρουσία και μειώνοντας δραστικά τη 
γραφειοκρατία.  

Σημειώνεται ότι από το 2006 όλα τα νέα φορτηγά και λεωφορεία που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι υποχρεωτικά εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο. Σε ετήσια βάση στην Ελλάδα εκδίδονται 
περισσότερες από 20.000 κάρτες Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού. Η κάρτα οδηγού του ψηφιακού 
ταχογράφου είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορεί ο οδηγός να χρησιμοποιεί το όχημα. Επιπλέον, η 
κάρτα ψηφιακού ταχογράφου λειτουργεί ως έγγραφο ταυτοποίησης για τους οδηγούς σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο και μέσω αυτής είναι δυνατή η αποθήκευση δεδομένων που διασφαλίζουν την οδική ασφάλεια 
όπως ενδεικτικά: χρόνοι οδήγησης και ανάπαυλας, ταχύτητα οχήματος και διανυθείσα απόσταση. 

Κατατέθηκε τροπολογία για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την 
Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022  

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: 
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», προβλέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την 
Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, από ώρα 11:00 έως και 20:00. (άρθρο 5). 

ΑΑΔΕ: 27 επικαιροποιημένα ψηφιακά έντυπα για τους φορολογούμενους,  σε 
επεξεργάσιμη μορφή pdf  

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, επικαιροποιούνται είκοσι επτά (27) έντυπα, που 
αφορούν θέματα Μητρώου, ΦΠΑ, Φορολογίας Εισοδήματος, Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου 
και Ειδικών Φορολογιών. Εφεξής, δίνεται η δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να υποβάλλουν ψηφιακά 
τα δικαιολογητικά, που τους αφορούν, σε μορφή επεξεργάσιμου pdf, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή τους, 
μέσω της εφαρμογής, «Τα Αιτήματά μου», στο myaade.gov.gr .  

Όπως δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής «Στόχος της ΑΑΔΕ παραμένει η βέλτιστη εξυπηρέτηση 
πολιτών και επιχειρήσεων σε κάθε λεπτομέρεια του φάσματος υπηρεσιών της. Συνεχίζουμε στην κατεύθυνση 
της πλήρους ψηφιοποίησης των διαδικασιών μας και της επικοινωνίας μας με πολίτες και επιχειρήσεις».  

Πρόκειται για τις εξής ψηφιακές φόρμες:  

Α. Γενική Αίτηση και έντυπα Μητρώου:  

• Α010 Αίτηση  
• Α110 Αίτηση Μητρώου  
• Δ210 Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων  
• Δ211 Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης  
• Δ213 Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ  

Β. Έντυπα ΦΠΑ:  

• ΦΠΑ 300 Αίτηση αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα  
• ΦΠΑ 301 Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ ή ανάκλησή της  
• ΦΠΑ 302 Αίτηση διαγραφής – επιστροφής λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ  

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


45 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Τηλ. 2510222212 

Fax 2510835946 

 email: info@chamberofkavala.gr 

• ΦΠΑ 303 Αίτηση έγκρισης απαλλαγής από το ΦΠΑ με χρήση Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου 
Απαλλαγής και χορήγησης ορίου απαλλαγής  

• ΦΠΑ 304 Δήλωση - Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του 
ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ  

• ΦΠΑ 305 Ειδικό έντυπο απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής  
• ΦΠΑ 306 Ειδικό έντυπο απεικόνισης απολογιστικού κόστους οικοδομής  

Γ. Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος:  

• Ε411 Δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση/υπεκμίσθωση ακίνητης 
περιουσίας (ανείσπρακτα ενοίκια)  

Δ. Έντυπα Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου:  

• Δ500 Αίτηση - Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του 
ΕΝΦΙΑ  

• Α501 Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ  
• Α502 Αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΑ  

Ε. Έντυπα Ειδικών Φορολογιών:  

• Α200 Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου  
• Δ600 Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων  
• Δ601 Δήλωση απόδοσης συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων 

και τυχερών παιγνίων  
• Δ602 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας  
• Δ603 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων  
• Δ604 Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας  
• Δ605 Δήλωση απόδοσης τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση  
• Δ606 Δήλωση απογραφής ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών  
• Δ620 Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας  
• Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής  
• Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους  

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω έντυπα ισχύουν από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και εφεξής. 

Οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την τροποποίηση του ΕΣΔΑ  

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση του ΕΣΔΑ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ κατέθεσε τις απόψεις 
του, με επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα.  

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του ως προς την αναγκαιότητα 
τροποποίησης και συμπερίληψης των νεότερων νομοθετικών ρυθμίσεων και δεσμεύσεων στον Εθνικό 
Σχεδιασμό.  

Ωστόσο, δηλώνει την κατηγορηματική αντίθεσή του στη διάταξη που προβλέπει την ενεργειακή αξιοποίηση 
των σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) για το διάστημα έως τη λειτουργία των δρομολογημένων 
ΜΕΑ/ΜΑΑ στις Περιφέρειες της χώρας, ως μεταβατική λύση.  
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ υπογραμμίζει ότι, η συγκεκριμένη πρόβλεψη «υποσκάπτει τους στόχους για τους οποίους 
εισάγεται, δεδομένων αφενός ότι θέτει σε κίνδυνο τους εξασφαλισμένους πόρους της Ε.Ε. για την διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων, αφετέρου ότι θα επισύρει νέα πρόστιμα για την χώρα μας, καθώς θα 
απομακρύνεται ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης».  

Ειδικότερα στο έγγραφο που απέστειλε στην ηγεσία του Υπουργείου ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος 
Τσακούμης, επισημαίνεται ότι:  

• Η εν λόγω πρόταση αντιστρέφει την πυραμίδα ιεράρχησης των δράσεων διαχείρισης ΑΣΑ, 
μειώνοντας την ανάκτηση υλικών και πόρων και καταστρατηγώντας τις αρχές της κυκλικής 
οικονομίας.  

• Η ενεργειακή αξιοποίηση σύμμεικτων ΑΣΑ έχει μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με τα δευτερογενή 
καύσιμα λόγω της μικρότερης θερμογόνου δύναμης και το υψηλότερο ποσοστό υγρασίας.  

• Αυτή τη στιγμή στην χώρα δεν υπάρχει υφιστάμενη αδειοδοτημένη εγκατάσταση για ενεργειακή 
αξιοποίηση σύμμεικτων ΑΣΑ, οπότε τίθεται το ερώτημα, που θα οδηγηθούν τα ΑΣΑ ώστε να 
αξιοποιηθούν ενεργειακά. Εάν δρομολογείται η κατασκευή νέας μονάδας για την ενεργειακή 
αξιοποίηση των σύμμεικτων ΑΣΑ, επισημαίνεται ότι αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις 
απαιτείται να είναι μεγάλης δυναμικότητας και μακροχρόνιας λειτουργίας ώστε να είναι 
συμφέρουσες.  

• Τέλος, η ενεργειακή αξιοποίηση σύμμεικτων ΑΣΑ παράγει περισσότερους και πιο επικίνδυνους 
ρύπους, με αποτέλεσμα την δυσχερή και με εξαιρετικά μεγάλο κόστος αντιρρυπαντική 
τεχνολογία.  

• Σημειώνεται ότι οι θέσεις και προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς το Υπουργείο προσβλέπουν στην 
προσαρμογή του ΕΣΔΑ, ώστε να υπακούει στις ευρωπαϊκές οδηγίες για την διαχείριση των 
στερών αποβλήτων, αλλά και στους κανονισμούς της Ε.Ε. για τις χρηματοδοτήσεις (ΠΗΓΗ: 
NEWLETTER ΤΕΕ/ΤΚΜ 10.11.2022)  

ΑΑΔΕ: Αντιστοίχιση ενός ΤΚ σε μία μοναδική ΔΟΥ πανελλαδικά για όλους τους 
φορολογούμενους  

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, για τον ανακαθορισμό της χωρικής αρμοδιότητας του 
συνόλου των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), οροθετείται η αντιστοίχιση ενός Ταχυδρομικού 
Κώδικα (ΤΚ) σε μία μοναδική ΔΟΥ, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους 
πολίτες.  

Με τον ανακαθορισμό της αρμοδιότητας των ΔΟΥ δημιουργείται η αναγκαία υποδομή, ώστε οι νέες 
ψηφιακές υπηρεσίες να εξασφαλίζουν την αυτόματη επιλογή της αρμόδιας ΔΟΥ με βάση τη Διεύθυνση και 
τον ΤΚ του φορολογούμενου. Με αυτό τον τρόπο οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως ΤΚ της περιοχής τους, 
εξυπηρετούνται από τη ΔΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκουν, με βάση το Πρόγραμμα 
Καλλικράτης Ν. 3852/2010 (Α87) .  

Επίσης, μέσω της διευθέτησης των σωστών στοιχείων της έδρας στο σωστό νομό και δήμο, διασφαλίζεται ότι 
η χρήση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης θα πραγματοποιεί την εγγραφή της έναρξης στο ΓΕΜΗ και αυτό με τη 
σειρά του στο αντίστοιχο Εμπορικό Επιμελητήριο, έχοντας υπόψη τον ορθό νομό.  

Επισημαίνεται ότι ένας ΤΚ ανήκει μοναδικά σε μία ΔΟΥ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου ο ΤΚ σύμφωνα με 
τα ΕΛΤΑ ανήκει σε δύο διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες, οπότε η κάθε περιοχή υπάγεται στην 
αρμοδιότητα της ΔΟΥ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  
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Η αυτόματη επιλογή της αρμόδιας ΔΟΥ με βάση τη Διεύθυνση και τον ΤΚ ανοίγει τις πύλες μίας προωθημένης 
υβριδικής ψηφιακής υποδομής εξυπηρέτησης του πολίτη.  

Η αντιστοίχιση ενός ΤΚ σε μία μοναδική ΔΟΥ πανελλαδικά θα αρχίσει τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 για 
τους φορολογούμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που θα αποκτήσουν ΑΦΜ, καθώς 
και για όσους θα προβούν σε έναρξη εργασιών.  

Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από τις 18 έως 21 Νοεμβρίου 2022, θα προχωρήσουν σε 
μεταγραφή των φορολογουμένων στη νέα ΔΟΥ στην οποία θα υπάγονται, για τις περιοχές που δεν υπάρχουν 
εξαιρέσεις, ενώ από τις 16 έως 19 Δεκεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί μεταγραφή, για τις περιοχές που 
υπάρχουν εξαιρέσεις, σύμφωνα με τους Πίνακες Ανακατανομής. 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4987/2022 με τον νέο Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας  

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 206/ Τεύχος Α΄/ 04.11.2022 ο Νόμος 4987/2022 με τίτλο: "Κύρωση Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας, με τον οποίο κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Ν. 4174/2013, οι οποίες 
ενσωματώθηκαν στο νέο Κώδικα. Περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα που έχουν 
επέλθει από νομοθετικές παρεμβάσεις και τις μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος και στη νομοθεσία για 
τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.  

Μέσω του νέου Κώδικα, αντιμετωπίζονται προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τις αλλεπάλληλες και 
αποσπασματικές νομοθετικές τροποποιήσεις που έγιναν στο Ν. 4174/2013 από την 1η Ιανουαρίου του 2014, 
ημερομηνία από την οποία ισχύει και εφαρμόστηκε ο ΚΦΔ. Με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
ενοποιούνται οι υφιστάμενες διατάξεις που ισχύουν και απαλείφονται διατάξεις, οι οποίες έχουν καταστεί 
ανενεργές λόγω εφαρμογής νεότερων διατάξεων, καθώς και διατάξεις που έχουν εξαντλήσει το ρυθμιστικό 
τους περιεχόμενο. 

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2022 / 2023  

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5646/Τεύχος Β΄/03.11.2022) η κοινή Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Θόδωρου 
Σκυλακάκη και του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, σχετικά με τη χορήγηση του 
επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2022/2023.  

Με την απόφαση υλοποιούνται οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για τη στήριξη των νοικοκυριών στην 
αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους προμήθειας καυσίμων θέρμανσης κατά την τρέχουσα ενεργειακή 
κρίση και λαμβάνεται μέριμνα για την αύξηση των δικαιούχων και του ύψους του επιδόματος.  

Ειδικότερα, η χορήγηση του επιδόματος επεκτείνεται και στο φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) πέραν 
του πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, του φυσικού αερίου, του υγραερίου, των καυσόξυλων, της 
βιομάζας (πέλετ) και της θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης. Επιπλέον, διευρύνονται τα εισοδηματικά 
κριτήρια και τα όρια της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας των αιτούντων, ώστε να ενταχθούν στην 
επιδότηση περισσότεροι δικαιούχοι, και αυξάνεται η βάση υπολογισμού και το ανώτατο ποσό του 
επιδόματος.  

Προβλέπεται διπλασιασμός του ποσού του επιδόματος, το οποίο δύναται να ανέλθει στα 1.600 ευρώ, για 
νέους δικαιούχους οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και για 
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παλαιούς δικαιούχους οι οποίοι παύουν να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και το αντικαθιστούν με μία από 
τις λοιπές επιδοτούμενες καύσιμες ύλες ή με τηλεθέρμανση.  

Η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί σε 3 δόσεις. Για τη διασφάλιση ρευστότητας στους 
καταναλωτές, κατά τη χορήγηση της πρώτης δόσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 21 Δεκεμβρίου 
2022, οι παλαιοί δικαιούχοι δύνανται να λάβουν ως προκαταβολή το συνολικό ποσό του επιδόματος 
θέρμανσης που τους είχε καταβληθεί κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο. Η προκαταβολή θα 
συμψηφίζεται με τις επόμενες καταβολές του επιδόματος.  

Για την καταβολή του επιδόματος έχει δεσμευθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό ποσό ύψους 300 
εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 174 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν διατεθεί για την καταβολή του επιδόματος 
θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο 2021/2022.  

Η χορήγηση προσαυξημένου επιδόματος θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2022/2023 με ευνοϊκότερους 
όρους, που επιτρέπουν την υπαγωγή περισσότερων δικαιούχων στην επιδότηση, σε συνδυασμό με την 
επιδότηση της αξίας πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη διάθεσή του στους τελικούς καταναλωτές, 
η οποία εφαρμόζεται από τη 14η Οκτωβρίου 2022, αποτελεί ακόμη ένα μέτρο που αποδεικνύει ότι η 
Κυβέρνηση βρίσκεται σταθερά δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά και κατά την παρούσα, ενεργειακή, κρίση.  

Στο gov.gr η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη  

Τη δυνατότητα να θεωρήσουν ψηφιακά την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), η οποία είναι απαραίτητη 
για την ηλεκτροδότηση κάθε κατοικίας ή επιχείρησης, έχουν ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες και τα 
επαγγελματικά σωματεία τους, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πρόκειται για το έγγραφο που πιστοποιεί 
ότι κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση ενός ακινήτου είναι κατάλληλη και ασφαλής προς χρήση.  

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο gov.gr, στην ενότητα «Επιχειρηματική δραστηριότητα» και την υποενότητα: 
«Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση». Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και Επικρατείας 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, την ΥΔΕ υπογράφουν ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr:  

• ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης που συντάσσει την υπεύθυνη δήλωση  
• ο εκπρόσωπος του οικείου επαγγελματικού σωματείου και  
• προαιρετικά ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης  

Ειδικότερα, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:  

1. Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης αυθεντικοποιείται στην υπηρεσία είτε μέσω των προσωπικών τους 
κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet, είτε μέσω των προσωπικών τους κωδικών web banking και 
επιλέγει «Νέα αίτηση».  

2. Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης αναρτά την ΥΔΕ σε μορφή pdf (ένα ενιαίο αρχείο που θα περιλαμβάνει 
τόσο την υπεύθυνη δήλωση όσο και τη συνοδευτική τεκμηρίωση) και την υπογράφει ψηφιακά.  

3. Κάθε επόμενος υπογράφων αυθεντικοποιείται στην πλατφόρμα και εντοπίζει και υπογράφει 
ψηφιακά το προς υπογραφή έγγραφο στο πεδίο «Εκκρεμότητες».  

4. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί από όλους τους συμβαλλόμενους, το έγγραφο εμφανίζεται 
ψηφιακά υπογεγραμμένο στην ψηφιακή θυρίδα κάθε υπογράφοντα (my.gov.gr).  

5. Η τελική υπογεγραμμένη δήλωση αποστέλλεται στη συνέχεια στην αντίστοιχη ψηφιακή θυρίδα του 
Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών, τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ 
ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Σε ισχύ τίθεται από Τετάρτη 2 Νοεμβρίου το καλάθι του νοικοκυριού  

Σε ισχύ τίθεται από μεθαύριο, Τετάρτη 2 Νοεμβρίου το «καλάθι του νοικοκυριού» μετά την υπογραφή της 
Υπουργικής Απόφασης από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη.  

Όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 87 του Ν. 4986/2022, οι 
επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης 
(super markets) με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 90.000.000 ευρώ ετησίως, υποχρεούνται να 
αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων («καλάθι του 
νοικοκυριού») που είναι απαραίτητα για αξιοπρεπή διαβίωση και ειδικότερα ένα τουλάχιστον προϊόν από 
τις εξής 51 κατηγορίες προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού»:  

1. Ρύζι  
2. Ψωμί για τόστ  
3. Ψωμί φραντζόλα (τυποποιημένο/συσκευασμένο)  
4. Φρυγανιές  
5. Μακαρόνια Νο 6  
6. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  
7. Όσπρια (ένα τουλάχιστον είδος)  
8. Γαλοπούλα ή/και πάριζα  
9. Κατεψυγμένα ψάρια  
10. Νωπό χοιρινό (συσκευασμένο ή μη)  
11. Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο ή μη)  
12. Γάλα φρέσκο πλήρες  
13. Γάλα φρέσκο χαμηλά λιπαρά  
14. Γάλα εβαπορέ  
15. Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις  
16. Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά  
17. Τυρί φέτα  
18. Τυρί γκούντα  
19. Τυρί με χαμηλά λιπαρά  
20. Χυμός τομάτας διατηρημένος  
21. Αυγά (κλωβοστοιχίας και αχυρώνα)  
22. Μαργαρίνες  
23. Παρθένο ελαιόλαδο  
24. Ηλιέλαιο  
25. Κατεψυγμένα λαχανικά (τουλάχιστον ένα από αρακάς, μπάμιες, φασολάκια)  
26. Λευκή ζάχαρη  
27. Φόρμουλα μωρών (παιδικές τροφές)  
28. Γάλα βρεφικής ηλικίας (παιδικές τροφές)  
29. Ελληνικός καφές  
30. Στιγμιαίος καφές  
31. Γαλλικός καφές  
32. Τσάι ή χαμομήλι  
33. Κακάο σε σκόνη  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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34. Χυμός πορτοκάλι  
35. Απολυμαντικά χεριών / αντισηπτικά  
36. Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)  
37. Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες  
38. Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι  
39. Χαρτί κουζίνας  
40. Χαρτί υγείας  
41. Οδοντόκρεμες  
42. Σερβιέτες  
43. Ταμπόν  
44. Σαμπουάν  
45. Σαπούνια σε στερεή κατάσταση  
46. Πάνες ακράτειας  
47. Πάνες για μωρά  
48. Μωρομάντηλα  
49. Σαμπουάν για μωρά  
50. Τροφές για σκύλους  
51. Τροφές για γάτες.  

Ο κατάλογος των καταναλωτικών προϊόντων πρέπει να αποστέλλεται σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τετάρτη 
έως τις 9:00 π. μ.. Η αποστολή του καταλόγου προϊόντων για τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες αποστολής 
στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-katanalotis, θα λαμβάνει χώρα μέσω της πλατφόρμας e-
katanalotis. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η αποστολή των καταλόγων γίνεται με λίστα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση gen-sec@mindev.gov.gr  .  

Η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «το καλάθι 
του νοικοκυριού» μπορεί να γίνεται και μέσω ειδικού σήματος που τοποθετείται επί των προϊόντων ή στο 
φυσικό ή στον ηλεκτρονικό χώρο πώλησής τους ή σε κάθε μέσο με το οποίο τα προϊόντα διαφημίζονται στον 
καταναλωτή. 

Ελεύθεροι επαγγελματίες: «Ξεπαγώνουν» οι ασφαλιστικές εισφορές από τον 
Ιανουάριο του 2023  

Με βάση εκτιμήσεις για πληθωρισμό 10% η εισφορά μόνο για τον κλάδο σύνταξης και υγείας θα αυξηθεί 
κατά 21 ευρώ τον μήνα (στα 231 ευρώ από 210 σήμερα) στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία όπου 
ασφαλίζονται 8 στους 10 ελεύθεροι επαγγελματίες. Μεγαλύτερη θα είναι η μηνιαία επιβάρυνση στις 
υψηλότερες κατηγορίες. Μάλιστα για την 6η η αύξηση ξεπερνά τα 56 ευρώ το μήνα. Πρόκειται για μια εξέλιξη 
που θα επηρεάσει περί το 1,3 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι θα δουν αυξήσεις στις εισφορές 
τους από τον Ιανουάριο του 2023. Εκτιμάται ότι οι αυξήσεις στις εισφορές θα κυμανθούν στο 8%. 

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ξεκινά η απογραφή για το σύνολο των εργαζομένων 

Την έναρξη της δεύτερης φάσης εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με την εκκίνηση της 
απογραφικής διαδικασίας του συνόλου των εργαζομένων μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, ανακοίνωσε το 
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Παράλληλα, το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα τα 
στατιστικά στοιχεία από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στους κλάδους (τράπεζες και σουπερμάρκετ), 
από τους οποίους ξεκίνησε η εφαρμογή του μέτρου.  

http://www.kcci.gr/
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Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:  

- Το Σάββατο 1η Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 (ετήσιος πίνακας 
προσωπικού) στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και κατά την πάγια 
διαδικασία, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τον ετήσιο πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», 
όπου καταχωρούν όλα τα στοιχεία, που νομίμως προβλέπονται, για τους εργαζόμενους που απασχολούν, με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η προθεσμία υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού λήγει, μετά την 
παράταση που δόθηκε από τον Υπουργό εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,  στις 11 Νοεμβρίου 2022.  

- Από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί η απογραφική διαδικασία της 
ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας από όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες της χώρας (που εντάσσονται 
στη δεύτερη φάση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας) και για το σύνολο των εργαζομένων τους, με 
σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού.  

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας του ωραρίου απασχόλησης, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα 
εμφανίζεται το προγραμματισμένο ωράριο απασχόλησης ανά εργαζόμενο, παράρτημα ή επιχείρηση, σε 
ψηφιακή μορφή ημερολογίου.  

Ο μηχανισμός οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» παρακολουθεί τον προγραμματισμό του 
ωραρίου, τις δηλωθείσες υπερωρίες και τη χορήγηση αδειών, σε ενιαία, δομημένη μορφή, με δυνατότητα 
επεξεργασίας και προβολής του προγραμματισμένου ωραρίου απασχόλησης ανά ημέρα, σε ψηφιακή μορφή 
ημερολογίου. Το ψηφιακό ημερολόγιο θα είναι άμεσα διαθέσιμο και στον εργαζόμενο μέσα από την 
εφαρμογή myErgani mobileapp, καθώς και μέσα από το myErgani web portal για την ενημέρωση των 
εργαζομένων (https://myErgani.gov.gr ).  

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι σε πλήρη εφαρμογή από τον περασμένο Ιούλιο στους κλάδους των 
τραπεζών και των σούπερ-μάρκετ που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους. 

Απαγόρευση εξαγωγής ξυλείας από την Ελλάδα 

Απαγορεύεται η αποστολή και εξαγωγή προϊόντων υλοτομίας εκτός επικράτειας μέχρι την 1 Μαρτίου 2023. 
Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο 
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης». Η προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής επεξεργασμένων ή 
ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας τόσο σε χώρες της ΕΕ όσο και τρίτων χωρών, προωθείται 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υψηλή τιμή διάθεσης των προϊόντων αυτών στην αγορά και ο αυξημένος 
κίνδυνος εμφάνισης φαινομένων λαθραίας υλοτόμησης τον ερχόμενο χειμώνα. 

ΔΥΠΑ : Από 31/10 οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας με 
έμφαση στην ψηφιακή οικονομία 

Τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης 
για το νέο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. 
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Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από 01/01/2022 πρώην άνεργοι 
ηλικίας 30-45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας. Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ψηφιακής 
οικονομίας. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00. Η επιχορήγηση 
ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής: 

1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης 

2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη 

3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση 
https://www.ependyseis.gr 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 47.656.000 € και συγχρηματοδοτείται από το 
Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. 

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη 
Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη 
διεύθυνση: 

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta 

ΔΥΠΑ: Από 24/10 οι αιτήσεις για επιχορήγηση νεανικής επιχειρηματικότητας 
14.800 ευρώ 

Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου και ώρα 13:00 ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για τον 
β΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες». Ο στόχος της 12μηνης δράσης είναι η 
προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1.000 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με 
έμφαση στις γυναίκες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου και ώρα 15:00. 

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως 
εξής: 

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

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

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

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι 18-29 ετών, που θα υποβάλλουν αίτηση 
χρηματοδότησης στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου. 

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.ependyseis.gr/
https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta
https://www.ependyseis.gr/
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Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 43.400.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 
-2020». 

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη 
Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον 
ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr 

Δ.ΥΠ.Α. : Δύο νέα προγράμματα για «ειδικές κατηγορίες» ανέργων 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5106/Β/29.09.2022 η Απόφαση Αριθμ. 90097 που αφορά δύο νέα προγράμματα για 
τους ανέργους . Πρόκειται για :  

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα 
εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες  

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας και η διασφάλιση της κοινωνικής 
συνοχής, ιδιαίτερα για τις «πιο δύσκολα εξυπηρετήσιμες» πληθυσμιακές ομάδες και ειδικότερα τα άτομα με 
αναπηρία, οι αποφυλακισμένοι, τα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες άτομα, τα νεαρά παραβατικά 
άτομα ή νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, τα θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας, 
τα διεμφυλικά πρόσωπα, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και τα πρόσωπα που συνεχίζουν να διαμένουν 
μετά την ενηλικίωσή σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, μέσω της διασφάλισης της έγκαιρης 
έναρξης του εργασιακού βίου και της παρουσίας τους σε δουλειές με προοπτική. 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 

(α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική 
δραστηριότητα για όλες τις ομάδες στόχο του παρόντος κεφαλαίου, και 

(β) επιχειρήσεις ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία σε όλη την 
επικράτεια. 

Β. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν 
εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας και η διασφάλιση της κοινωνικής 
συνοχής, για συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή στην 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας: οι μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την 
ανατροφή των παιδιών τους, οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 24 μηνών, οι άνεργοι άνω των 55 ετών με 
12μηνη ανεργία, άνεργοι που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν 
ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα 
εκπαίδευσης, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι ρομά. 

Δικαιούχοι του παρόντος προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, σε όλη την επικράτεια. 

Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων των κάτωθι κατηγοριών 
εγγεγραμμένων στο μητρώο των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.dypa.gov.gr/
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i. άνεργες μητέρες, οι οποίες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και 
έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως οκτώ (8) ετών και εξάμηνη ανεργία, (ii). άνεργοι άνω των 55 ετών με 
δωδεκάμηνη ανεργία, (iii). άνεργοι με 24μηνη ανεργία, (iv). άνεργα άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την 
υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να 
έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, (v). άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, και (vi). 
άνεργοι ρομά. 

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του 
75% του μοναδιαίου κόστους (μισθολογικό και μη μισθολογικό) με ανώτερο όριο τα 700 ευρώ μηνιαίως. Στο 
μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες 
αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη. Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου 
Πάσχα και Επιδόματος Αδείας αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος, και συμπεριλαμβάνονται 
στο συνολικό ανώτατο ποσό επιχορήγησης (ήτοι 700 ευρώ) των μηνών όπου αυτά καταβάλλονται.  

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες. Το ανώτερο 
ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο είναι 8.400 ευρώ = 12 ΜΗΝΕΣ 
x 700 ευρώ. 

Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. (e-services), στην 
ιστοσελίδα αυτής (https://www.dypa.gov.gr/ ) 

Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν 
σε αυτά, υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, στο αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, εφόσον έχουν 
δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Π.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο 
ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Υποβάλλεται μόνο μια αίτηση ανά έδρα ή/και 
υποκατάστημα ανάλογα με τα όρια σώρευσης του καθεστώτος ενίσχυσης που επιλέγει η επιχείρηση. 

Περισσότερες πληροφορίες και για τα δύο προγράμματα στο link : 
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205106  

Διατίθενται εκ νέου 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων 
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» 

Συνολικά 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» θα 
διατεθούν εκ νέου για όσους επιθυμούν να μπουν στο πρόγραμμα. Το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα 
είναι διαθέσιμο για την υποβολή αιτήσεων ένταξης αμιγώς μόνο για το πρόγραμμα αυτό από επιχειρήσεις – 
εργοδότες σύμφωνα με τα κριτήρια αυτού, από 12/9/2022 και μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων αυτών. 

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό την ενίσχυση της 
απασχόλησης, κατάρτισε και υλοποιεί επιτυχώς από τον Οκτώβριο 2020 το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 
νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», που επεκτάθηκε για άλλες 50.000 νέες θέσεις εργασίας τον 
Δεκέμβριο του 2021. Οι προβλεπόμενες θέσεις (150.000) καλύφθηκαν σύμφωνα με τις αιτήσεις ένταξης των 
επιχειρήσεων και τις αντίστοιχες προσλήψεις εργαζομένων κατά τον μήνα Απρίλιο 2022. 

Στο πλαίσιο εκκαθάρισης του προγράμματος, διαπιστώθηκε πως 4.512 συμβάσεις εργασίας δεν 
ολοκληρώθηκαν. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, οι θέσεις αυτές μπορούν να 
διατεθούν. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.dypa.gov.gr/
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205106
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Σημειώνεται πως για τις θέσεις αυτές δεν ισχύει η παράλληλη ένταξη με το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο». 

Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών σε όλη 
της επικράτεια. 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4530/Β/26.08.2022 η απόφαση Αριθμ. 78564 «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 
ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών». Η έναρξη και λήξη υποβολής των αιτήσεων δημοσιεύονται με δελτία 
τύπου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.oaed.gr ) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr). Στόχος της 
δράσης είναι η προετοιμασία δέκα χιλιάδων (10.000) εγγεγραμμένων στα Μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της 
Δ.ΥΠ.Α., εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης που κατοικούν σε όλη την επικράτεια, ηλικίας 18 
έως 29 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου 
ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
(Κ.ΑΛ.Ο) και σε β) επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 
του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που 
ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας  

Η διάρκεια του προγράμματος είναι επτά (7) μήνες (πλήρης απασχόληση). Η προεργασία ορίζεται στις οκτώ 
(8) ώρες ημερησίως και πέντε (5) ημέρες μέσα στην εβδομάδα (από Δευτέρα έως και Σάββατο) σύμφωνα με 
το αντικείμενο δραστηριότητας και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του παρόχου. Δεν είναι δυνατή η 
προεργασία μετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή. Η προεργασία πιστοποιείται με την 
τήρηση παρουσιολογίου. Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο 
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204530  

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ «Κατάρτιση εργαζομένων 
από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την 

απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και 
ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών (MIS 5035273) 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος, την υλοποίηση της Πράξης: 
«Κατάρτιση εργαζομένων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την 
απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης 
εκπαιδευτικών αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ 5035273, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
3875/1271/Α3/13-06-2019 (ΑΔΑ ΨΥ9Χ465ΧΙ8 – ΡΞ1) Απόφαση Ένταξης.      

Πληροφορίες για το έργο και Υποβολή Αιτήσεων https://110.bep.gr/  

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  07/11/2021  και ώρα 00:00:01. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων θα είναι 07/12/2022  και  ώρα 23:59:00  

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης 958 εργαζομένων του 
ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την 
προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.oaed.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204530
https://110.bep.gr/
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εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το έργο απευθύνεται σε 958 ωφελούμενους σε όλη τη χώρα, εργαζόμενους, 
του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής τους. Αντικείμενο της πράξης 
είναι η κατάρτιση, η πιστοποίηση και ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, σε όλες 
τις περιφέρειες της Ελλάδας. 

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς 
πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

ΔΥΠΑ: Voucher 1.000 ευρώ και για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα 

Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες με voucher 1.000 ευρώ. 
Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα νέο πρόγραμμα 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, που δίνει voucher έως και 1.000 ευρώ. 

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα 

-    Κατάρτιση σε ψηφιακές και «πράσινες δεξιότητες» υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας (50-250 ώρες) 

 -   Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 1.000 ευρώ 

  - Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς 
αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 35% του προγράμματος της διά ζώσης 
εκπαίδευσης. 

Για να πάρετε μέρος στο πρόγραμμα θα πρέπει να επικοινωνήσετε με παρόχους κατάρτισης (τα γνωστά ΚΕΚ) 
και να δηλώσετε ενδιαφέρον για εγγραφή. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

  - Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα 

  - Ηλικία άνω των 18 ετών 

  - Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

Δεν υπάρχει διαφορά αν ο εργαζόμενος είναι με σύμβαση πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή 
ορισμένου χρόνου. Παράλληλα, θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού και όταν κάνουν την αίτηση 
αλλά και όταν εισέρχονται στο πρόγραμμα 

Νομοθετικές ρυθμίσεις για υποχρεώσεις εταιρειών 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι, με το νόμο 4965/2022 (ΦΕΚ Α’ 162), μεταξύ άλλων, επέρχονται αλλαγές 
σχετικά με την υποχρέωση καταχώρισης και δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων προσωπικών 
εταιρειών, καθώς και την προθεσμία διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το 2022 ως 
εξής: 

1.Νομοτεχνική διόρθωση -Τροποποίηση άρθρου 34 του ν. 4919/2022 (άρθρο 8) 
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Καταργείται για τις οριζόμενες προσωπικές εταιρείες η υποχρέωση καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γενικό 
εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων τους. 

Ειδικότερα προκειμένου να αρθούν δυσανάλογες για τις μικρές επιχειρήσεις υποχρεώσεις δημοσίευσης 
οικονομικών καταστάσεων και να εκφραστεί η αληθή βούληση του νομοθέτη, έγινε νομοτεχνική διόρθωση 
της διάταξης της περ. ια' της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4919/2022 (Α' 71), στην οποία είχε εμφιλοχωρήσει 
από σφάλμα η αναφορά στην περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 1του ν.4308/2014 (Α' 251). 

Επομένως η περ. ια' του άρθρου 34 του ν.4919/2022 διαμορφώνεται ως εξής: «ια) οι ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β) της παρ. 2 άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), 
περί εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων». 

2.Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022 ( άρθρο 
21)  

Για το έτος 2022 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 
4548/2018 (Α' 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α' 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α' 91) 
παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. 

Επισημαίνεται, ότι προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή 
εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως. 

Η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση έλαβε υπόψη τις ειδικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν στη λειτουργία 
των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας και αφορά μόνο το τρέχον έτος. 

Γ.Ε.ΜΗ.: Δέσμευση και προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου 
φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα  

Σε συνέχεια των άρθρων 53-55 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71/Τεύχος Α΄/07.04.2022) και της υπ’ αριθμ. 
68281/05.07.2022 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εξεδόθη η με αρ. πρωτ. 
103399/27.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΒΨΓ46ΜΤΛΡ-ΔΧΛ) ερμηνευτική Εγκύκλιος με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τους 
νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού 
προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα». Η Εγκύκλιος αυτή αναφέρεται στο εθνικό 
Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, το οποίο θεσμοθετήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή με τον Ν. 
4919/2022 ως ένας ενιαίος μηχανισμός ελέγχου και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, σύμφωνα 
με τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας.  

Με την ως άνω Εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με: α) την αυτόματη δέσμευση ή προδέσμευση 
επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου από υπόχρεους εγγραφής στο Γ.ΕΜ.Η. ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα, β) τον έλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από την Υπηρεσία 
Γ.ΕΜ.Η. κατά την αυτόματη δέσμευση ή προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου και γ) τη 
δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από την Υπηρεσία Γ.ΕΜ.Η..  

Επιπλέον, διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με την πανελλήνια ισχύ επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, τον 
έλεγχο προτεινόμενης επωνυμίας/προτεινόμενου διακριτικού τίτλου στο Μητρώο Σημάτων που τηρείται από 
τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) και τις προϋποθέσεις για τη δυνατότητα χρήσης 
πανομοιότυπης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. Στο τέλος της Εγκυκλίου υπάρχει αφενός παράρτημα με 
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τους κανόνες σχηματισμού μίας αποδεκτής επωνυμίας ή ενός αποδεκτού διακριτικού τίτλου και αφετέρου 
πίνακας τελών δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.  

Το νέο σύστημα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και ασφάλεια, οι οποίες επιτυγχάνονται με την 
αυτοματοποίηση των νέων διαδικασιών, όπου αυτό είναι εφικτό, και με την παράλληλη δυνατότητα ελέγχου 
από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι οι δυνατότητες που 
παρέχονται στους ενδιαφερόμενους για αυτόματη δέσμευση και προδέσμευση επωνυμίας και διακριτικού 
τίτλου δεν τους απαλλάσσει από την ευθύνη της τελικής επιλογής, μέσω της οποίας οφείλουν να 
διασφαλίζουν την εξατομίκευση της επιχείρησης τους, χωρίς να δημιουργούν σύγχυση ή να παραπλανούν το 
καταναλωτικό κοινό και να εκμεταλλεύονται ξένη φήμη. Συνεπώς, για την ορθή και σύννομη επιλογή του 
λεκτικού δεν αρκεί η αποδοχή του από το ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο αποτελεί απλώς ένα εργαλείο 
διευκόλυνσης.  

Σε κάθε περίπτωση, η τελική επιλογή μίας επωνυμίας ή ενός διακριτικού τίτλου θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
στους ισχύοντες κανόνες, η μη τήρηση των οποίων επιφέρει τις συνέπειες και τις κυρώσεις που προβλέπονται 
στα άρθρα 12 και 13 της υπ’ αριθμ. 68281/05.07.2022 Υπουργικής Απόφασης. 

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την λειτουργία του μητρώου και των υπηρεσιών 
Γ.Ε.ΜΗ. 

Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητήριου Καβάλας, ενημερώνει τα μέλη του ότι στις 07/10/2022 παρέρχεται η 
εξάμηνη προθεσμία από την ψήφιση του Νόμου 4919/2022, με τον οποίο θεσπίστηκε νέο νομοθετικό 
πλαίσιο για την λειτουργία του μητρώου και των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 58 « εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ και δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής σε αυτό, εξαιρουμένων των αγροτικών 
συνεταιρισμών της παρ. 4 του άρθρου 16, διαγράφονται αυτοδίκαια από το Γ.Ε.ΜΗ….» 

Τα μέλη που έχουν υποχρέωση εγγραφής αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 16 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 
71/Α/07.04.2022). Όλα τα υπόλοιπα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή άτυπες μορφές 
νομικών προσώπων που δεν αναφέρονται στο άρθρο 16 του ανωτέρω νόμου, θα διαγραφούν αυτόματα από 
την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Καβάλας, εφιστά την 
προσοχή ιδιαίτερα σε όσους συμμετέχουν σε κοινωνίες δικαιώματος (ή κοινωνία κληρονόμων) που αποτελεί 
και την μεγαλύτερη «ομάδα» εγγεγραμμένων για τους οποίους επίκειται η διαγραφή τους. 

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.  
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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 
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)  
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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 
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    

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
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Τηλ. 2510222212 

Fax 2510835946 

 email: 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.  

Αναστολή καταχώρισης στο Γ.ΕΜ.Η. για ΙΚΕ λόγω μη πιστοποίησης εταιρικού 
κεφαλαίου 

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η. του Επιμελητηρίου μας, η Κεντρική Υπηρεσία ΠΣ 
Γ.Ε.ΜΗ. πρόκειται να προβεί άμεσα σε εφαρμογή των διατάξεων της με αρ. πρωτ. 60522/10.06.2022 
Εγκυκλίου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: 
«Αναστολή καταχώρισης (άρθρο 29, Ν. 4919/2022 (Α΄71))». Κατ’ εφαρμογή της Εγκυκλίου αυτής, θα τεθούν 
σε αναστολή καταχώρισης όσες ΙΚΕ έχουν παραλείψει να πιστοποιήσουν το εταιρικό τους κεφάλαιο κατά 
τη σύστασή τους ή έπειτα από αύξηση του κεφαλαίου τους.  

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία, αν οι υπόχρεες ΙΚΕ δεν έχουν προβεί σε διαδικασία 
πιστοποίησης του εταιρικού τους κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο Ν. 4072/2012, ήτοι 
μέσα σε έναν μήνα μετά τη σύσταση ή την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιακές εισφορές, η εταιρεία τίθεται 
σε αναστολή καταχώρισης.  

Με βάση την ως άνω Εγκύκλιο, κάθε υπόχρεος μπορεί είτε να υποβάλει σχετική αίτηση καταχώρισης της 
πιστοποίησης του εταιρικού κεφαλαίου εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης, είτε να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να τεθεί 
η εταιρεία σε αναστολή καταχώρισης (αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Ν. 
4919/2022).  

Παρακαλούμε πολύ όσοι υπόχρεοι δεν έχουν προβεί στις ως άνω ενέργειες, να το πράξουν άμεσα προς 
αποφυγή των κυρώσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. 

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
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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Τι προτείνει η Κομισιόν για τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις καταλυμάτων 

Χωρίς κάποιον περιορισμό στη δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων θα ολοκληρωθεί η νομοθετική 
παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον συγκεκριμένο κλάδο.  Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, 
αυτή την εβδομάδα η Επιτροπή θα ανακοινώσει τη δέσμη μέτρων για τις ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιας 
μίσθωσης, χωρίς να περιλαμβάνεται κάποια πρόταση για τη μείωση του αριθμού των ακινήτων ή τον 
περιορισμό των ημερών εκμίσθωσής τους, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αντιθέτως, αυτό που θα προτείνεται θα 
είναι η δημοσιοποίηση από όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες (Airbnb, Booking, Vrbo, Trip Advisor) στις αρμόδιες 
αρχές της κάθε χώρας-μέλους της Ε.Ε. του αριθμού των χρηστών τους και του αριθμού των διανυκτερεύσεων. 
Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία ήδη γνωστοποιούνται σε τριμηνιαία βάση, προς τη Eurostat, στο 
πλαίσιο σχετικής συμφωνίας. 

 

Erasmus for Young Entrepreneurs 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η πρόσκληση συμμετοχής στο “Erasmus για Νέους 
Επιχειρηματίες” είναι ανοιχτή!  

Το Erasmus για νέους επιχειρηματίες είναι ένα  διασυνοριακό πρόγραμμα ανταλλαγών που δίνει στους 
επίδοξους νέους επιχειρηματίες την ευκαιρία να μάθουν από έμπειρους επιχειρηματίες που διευθύνουν μικρές 
επιχειρήσεις σε άλλες συμμετέχουσες χώρες. Αντίστοιχα, οι έμπειροι επιχειρηματίες που φιλοξενούν 
νέους  έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες ιδέες και νέες αγορές συνεργατών.  

Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, 
γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μιας μικρής 
επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται για την 
επιχείρησή του/ της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί 
για νέες αγορές 

Διεθνή θέματα 
 

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


63 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Παρακαλούμε ενημερώστε τα μέλη σας, υφιστάμενες επιχειρήσεις, τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν ως 
επιχειρηματίες υποδοχής για να υποδεχθούν έναν νέο επιχειρηματία να δηλώσουν την συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα! 

Το πρόγραμμα στοχεύει να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, τις προοπτικές της Ενιαίας Αγοράς των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ και να ενισχύσει πιθανούς νεοσύστατους επιχειρηματίες και μικρές επιχειρήσεις στις 
συμμετέχουσες χώρες. 

Ενθαρρύνουμε τους επιχειρηματίες από όλους τους οικονομικούς κλάδους να συμμετάσχουν! Η συμμετοχή 
στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και δεν φέρει υποχρέωση από την εταιρεία φιλοξενίας για αποζημίωση του 
φιλοξενούμενου επιχειρηματία.  

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ - Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες (ivepe.gr) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΙΒΑΝΟΣ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βηρυτό απέστειλε έγγραφο 
με θέμα:  

- Η επίσημη παρουσίαση της πρώτης λιβανικής Διαδικτυακής Πύλης για το Εμπόριο,  

LEBTRADE Portal (11.11.2022)  

- Η ισχύουσα κατάσταση του δημόσιου τομέα στον Λίβανο  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείο του 
ΟΕΥ για το Λίβανο www.agora.mfa.gr  

ΡΩΣΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε 
ενημερωτικό δελτίο με θέμα: :  

Ενημερώσεις για 
ξένες αγορές 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://ivepe.us11.list-manage.com/track/click?u=b340dc3cb3d646e11244b0de3&id=f074c5aa6f&e=a52b395d52
https://ivepe.us11.list-manage.com/track/click?u=b340dc3cb3d646e11244b0de3&id=f074c5aa6f&e=a52b395d52
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- Ενημερωτικό δελτίο Οκτωβρίου 2022.  

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

ΣΕΡΒΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ζάγκρεμπ απέστειλε 
έγγραφο με θέμα:  

- Δελτίο οικονομικής & επιχειρηματικής επικαιρότητας  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σερβία: https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/81656  

ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ https://www.veth.gov.gr/ ,Tel.: +381 11 322-23-38, +381 11 323-15-77,Fax: +381 11 
324-92-15,Ε-mail: ecocom-belgrade@mfa.gr 

 

 

 

 
 

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, 

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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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 
• 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. 

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 Αραβικά Εμιράτα  

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
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Η εταιρεία TRADEX INTL PORTAL η οποία δραστηριοποιείται στο Ντουμπάι αναζητά άτομα που ενδιαφέρονται 
για αποθήκευση προϊόντων - σύγχρονες αποθήκες υψηλής ποιότητας, καθώς και υπηρεσίες logistics 
παγκοσμίως (Εξαγωγές / Εισαγωγές).  

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει αποθήκες για ψυχρή αποθήκευση, ψύκτη / κατεψυγμένο θάλαμο, γενική 
αποθήκευση – εγκαταστάσεις αποθήκευσης τροφίμων (μεταξύ + 25°C έως μείον - 25°C). Προϊόντα 
αποθήκευσης μπορούν να είναι Κατεψυγμένα πουλερικά & κρέας, προϊόντα ψαριών, είδη ζαχαροπλαστικής, 
φρούτα/λαχανικά, ξηρά τροφή, όπως και βιομηχανικά υλικά χάλυβα, κατασκευές και οικοδομικά υλικά, μη 
Επικίνδυνα Χημικά, βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού, βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου κ.α. Οι 
εγκαταστάσεις της αποθήκης είναι περίπου 300.000 τ.μ.  

Επίσης, η εταιρία προσφέρει συνεργασίες με αγορές (Amazon, Noon, κ.λπ.) και αγοραστές / διανομείς 
(Αναγνώριση και αναζήτηση συνεργατών στα ΗΑΕ με δυνατότητα επέκτασης των επιχειρήσεων στις χώρες του 
Περσικού Κόλπου).  

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες logistics της TRADEX INTL PORTAL παρέχονται υπηρεσίες για 
άμεση εκκαθάριση αποστολής, αεροπορικές, θαλάσσιες, οδικές και σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές, μεταφορά μεγάλου φορτίου, υπηρεσίες σε θαλάσσια λιμάνια, απομάκρυνση 
εμπορευματοκιβωτίων από το λιμάνι, υπηρεσίες επανεξαγωγής  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες εδώ ή μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.i-exporter.com ,ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο : +7 (912) 63 911 27 και 
email: alex.r@i-exporter.com  

Προσφορές - Ζητήσεις από Ινδία  

Η Ομοσπονδία Ινδικών Οργανισμών Εξαγωγών (FIEO) έχει σχεδιάσει και αναπτύξει το 
www.IndianBusinessPortal.in - Ένα Διεθνές Κέντρο Εμπορίου για Ινδούς Εξαγωγείς και Ξένους Αγοραστές που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Smt. Anupriya Patel, Αξιότιμη Υπουργός Εμπορίου, Υπουργείο Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, Κυβέρνηση της Ινδίας.  

Μέσω της ιστοσελίδας οι ενδιαφερόμενοί αγοραστές μπορούν να ανακαλύψουν νέες διαδικτυακές πηγές για 
τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν και ενθαρρύνετε τις εικονικές συναντήσεις από την άποψη αυτή μεταξύ 
διακεκριμένων αγοραστών και πωλητών.  

Το Indian Business Portal (IBP) είναι μια ψηφιακή αγορά B2B που παρέχει ένα αξιόπιστο δίκτυο Ινδών 
εξαγωγέων σε ξένους αγοραστές. Η πύλη διαθέτει ένα ποικίλο μείγμα προϊόντων, όπως προϊόντα καταναλωτών 
και τρόπου ζωής, βιομηχανικά προϊόντα, επιχειρηματικές υπηρεσίες και προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης (GI). 
Οι αγοραστές μπορούν να βρούν επαληθευμένους Ινδούς εξαγωγείς με ένα κλικ.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα 
https://www.indiaingreece.gov.in  

 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:alex.r@i-exporter.com
https://www.indiaingreece.gov.in/
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Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 
• 9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ-The Greek Fine Food Exhibition, στο MEC Παιανίας | 04-06 Φεβρουαρίου 2023 
• 31η “Detrop”, Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Συσκευασίας 

παράλληλα με την 8η “OENOS” Διεθνής Έκθεση Οίνου, από τη ΔΕΘ HELEXPO, στο Διεθνές 
Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης | 18-20 Φεβρουαρίου 2023 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 
• 1η Διεθνής Έκθεση Ergo. Tec, Έκθεση μηχανημάτων έργων και είδη εξοπλισμού εργοταξίων, στο 

Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο, Παιανία Αττικής |21-23 Απριλίου 2023 
ΜΑΙΟΣ 2023  

• “Thematic Tourism Expo & Food Festival ” Έκθεση Θεματικού Τουρισμού και Γαστρονομίας , 
Λαμία| 06-09  Μαΐου 2023  

 

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

• Vietnamexpo- Elevators Industry, Έκθεση για την βιομηχανία ανελκυστήρων, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, των ανταλλακτικών και των αξεσουάρ, Βιετνάμ|01-03 
Δεκεμβρίου 2022 

• NEWAGRI  FAIR, Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων , Καππαδοκία, Τουρκία | 01-04 Δεκεμβρίου 2022 
• International Food Exhibition- Adife 2022, Διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών, Άμπου Ντάμπι 

Η.Α.Ε.| 06-08 Δεκεμβρίου 2022 
• REAL ESTATE AND URBAN TRANSFORMATION EXRO, Έκθεση ακινήτων, κατασκευών και αστικής 

μετατροπής, Σμύρνη, Τουρκία|22-25 Δεκεμβρίου 2022 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 

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

Εκθέσεις 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 

• Foodex 2023, Διεθής έκθεση τροφίμων και ποτών, Ιαπωνία | 7-10 Μαρτίου 2023 
• PROWEIN, Έκθεση οίνων και ποτών, Γερμανία | 19-21 Μαρτίου 2023 

ΜΑΙΟΣ 2023 

• La Maison Expo 2023, Διεθνής Έκθεση Επίπλων, Ντόχα, Κατάρ | 09-13 Μαΐου 2023 

• Expokos, Έκθεση κατασκευών, ενέργειας, μηχανολογικού εξοπλισμού και ασφαλείας, Πριστίνα, 
Κόσσοβο |18-19 Μαΐου 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Enterprise Europe Network – Hellas  
2. Enterprise Europe Network  
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ  
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα  
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία  
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα  
7.  Έλληνας Επίτροπος  
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ  
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe)  
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal)  
11. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής  
12. EU Bookshop  
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)  
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)  
15. European Research & Development Newsroom  
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση 

των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)  
17. European Standardisation SME Helpdesk  

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
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18. European Commission Agrinet Portal  
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα  
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης  
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European 

Communication of Enterprises - EU.COM.EN)  
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη 

βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ  
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal)  
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform)  
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs)  
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website)  
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)  
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών 

(Joint Research Centre)  
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe)  
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency)  
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)  
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform)  
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information 

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

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