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Δραςτθριότθτεσ Διοίκθςθσ 

 

Μοπι τθσ πρωτοχρονιάτικθσ πίτασ του 
Επιμελθτθρίου 2023  

 

 

 

Χτθ κατάμεςτθ αίκουςα τθσ Πεγάλθσ Οζςχθσ, τθν Ξυριακι το πρωί  22 Λανουαρίου,  το Επιμελθτιριο 
Ξαβάλασ ζκοψε τθν Βαςιλόπιτα του 
για το  2023. Ψθν εκδιλωςθ άνοιξε ο 
Υρόεδροσ του Επιμελθτθρίου κ. 
Πάρκοσ Δζμπασ, ο οποίοσ και 
καλωςόριςε  όςουσ ανταποκρίκθκαν 
ςτθν πρόςκλθςθ και τθν τίμθςαν με 
τθ παρουςία τουσ. Χτθ ςυνζχεια  ο 
Χεβαςμιότατοσ Πθτροπολίτθσ Φ.Ρ 
& Κ κ.κ. Χτζφανοσ,   ευλόγθςε τθν 
Βαςιλόπιτα,  ευχικθκε  ςτα μζλθ και 
τθν διοίκθςθ, μια χρονιά αποδοτικι 
κι αντάξια τθσ προςπάκειασ που 
γίνεται.  
Ακολοφκθςε θ ομιλία του Υροζδρου 
κ Δζμπα,  ο οποίοσ ζκανε τον  
απολογιςμό  τθσ τριετίασ κακϊσ  
λόγω Covid δεν πραγματοποιικθκαν 
ανάλογεσ εκδθλϊςεισ και ςτθ ςυνζχεια παρουςίαςε τα νζα δεδομζνα τθσ οικονομίασ. 

“Είμαςτε επιτζλουσ, μετά από 3 χρόνια και πάλι μαηί, ςε μια εορταςτικι εκδιλωςθ για τθν κοπι τθσ πίτασ 

του Επιμελθτθρίου μασ, για το 2023. 

Δφςκολα χρόνια πζραςαν,  με πρωτοφανι γεγονότα, που διατάραξαν τθν επιχειρθματικότθτα και κλόνιςαν 

τισ επιχειριςεισ μασ. 

Είμαςτε εδϊ όμωσ, ηωντανοί και ενεργοί επιχειρθματικά, με τα οποία προβλιματα, που ςυνεχίηουν να μασ 

ταλαιπωροφν, αλλά και  αιςιόδοξοι ότι ςτο τζλοσ κα τα καταφζρουμε.   
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Μζςα ςε ζνα πρωτόγνωρα δφςκολο 

επιχειρθματικό περιβάλλον οικονομικισ, 

υγειονομικισ, αλλά και τελευταία ενεργειακισ 

κρίςθσ, το Επιμελθτιριο Καβάλασ ςτάκθκε 

διεκδικθτικό, δίπλα ςτισ επιχειριςεισ, με 

δυναμικι παρουςία ςε όλεσ τισ δφςκολεσ 

καταςτάςεισ, αναδεικνφοντασ τθν ωφζλεια 

του ςτθν επιχειρθματικότθτα τθσ περιοχισ. 

Κινθκικαμε με δθμιουργικότθτα, 
αφουγκραηόμενοι  τθν κακθμερινότθτα των 
επιχειριςεων, με πολλζσ ςτοχευμζνεσ δράςεισ. 

Ενιςχφςαμε τθν εξωςτρζφεια, ςυμπλθρϊςαμε 
τθν κατάρτιςθ, με ςεμινάρια γνϊςεων ςε 
επιχειριςεισ και επιχειρθματίεσ, ςυμβάλαμε 
αποφαςιςτικά ςτον άνοιγμα των 
παραμεκόριων τουριςτικϊν διόδων τθν 

περίοδο τθσ πανδθμίασ, κάνοντασ το αδφνατο δυνατό, ςτθρίξαμε και ςτθρίηουμε τθν ανάπτυξθ νζων 
μορφϊν τουριςμοφ όπωσ θ κρουαηιζρα, δθμιουργιςαμε δομζσ επιχειρθματικισ ςτιριξθσ και ςυνεχίςαμε να 
είμαςτε αρωγοί ςε κάκε προςπάκεια τουσ και τζλοσ αξίηει να αναφζρουμε ότι εξυγιάναμε τον ΒΙΟΡΑ που 
ειςζρχεται ςε μια τροχιά ευρωςτίασ και ανάπτυξθσ, βελτιϊςαμε τα ζςοδα του Επιμελθτθρίου, και το 
κυριότερο καταφζραμε με πολφ προςπάκεια και  ςυντονιςμζνοι με τα επιμελθτιρια τθσ περιφζρειασ να 
πετφχουμε τθν είςπραξθ από τισ επιχειριςεισ τθσ επιδότθςθσ εργαςίασ κάτι που πριν λίγα χρόνια φαινόταν 
αδφνατο. 

Ξεκινϊντασ τον απολογιςμό μασ, να ςασ δϊςω ζνα πρϊτο κετικό ςτοιχείο από το Μθτρϊο ΓΕΜΗ τζλοσ 2022. 
Συνολικά 632 εγγραφζσ, ζναντι 180 διαγραφϊν…..νζεσ ενεργζσ επιχειριςεισ 452  

Το ίδιο και το 2021,  297 νζεσ 
επιχειριςεισ και το 2020 442 

Απίςτευτο και όμωσ αλθκινό, μζςα ςτα 3 
δφςκολα χρόνια ςυνολικά 1.181 νζεσ 
επιχειριςεισ. Μποροφμε να το 
ερμθνεφςουμε και ωσ μια ςτροφι των 
πολιτϊν ςτθν ιδιωτικι ελεφκερθ 
οικονομία και όχι ςτο δθμόςιο και 
φυςικά με τζτοια νοφμερα 
καταλαβαίνουν όλοι πια, ότι ο τόποσ μασ 
μπορεί και πρζπει να αξιοποιθκεί 
περιςςότερο. 

Καταφζραμε να είμαςτε παντοφ, όπου 
ηθτικθκε διεκδικιςαμε το καλφτερο για 
τισ επιχειριςεισ μασ και ςτισ περιςςότερεσ φορζσ τα καταφζραμε.   

Κρατθκικαμε ςε ζνα ςχεδιαςμό και πλάνο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ από τθν πανδθμία.   
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Μζςα ςτθν πανδθμία παρόλο τθν 
κλειςτι αγορά, είχαμε  ςυνεχι 
ενθμζρωςθ προσ τα μζλθ μασ, για τισ 
αποφάςεισ τισ κυβζρνθςθσ που τισ 
αφοροφςαν, για τα προγράμματα 
ενίςχυςθσ, για τα πρωτοκολλά 
λειτουργίασ, τθσ κάκε επιχείρθςθσ. 

Λειτουργοφςαμε ουςιαςτικά 24 ϊρεσ, 
όλεσ τισ θμζρεσ τθσ υγειονομικισ 
κρίςθσ. Το Επιμελθτιριο δεν 
ςταμάτθςε να λειτουργεί οφτε μια 
θμζρα. (και ευχαριςτϊ και τα ςτελζχθ 
μασ ςε αυτι τθν προςπάκεια) 

Συνεχϊσ παρεμβαίναμε ςε κάκε 
νομοκετικι ρφκμιςθ και ενθμερϊναμε 

τα μζλθ μασ και όπου χρειαηόταν για να υποβάλλουν τισ αιτιςεισ τουσ. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα των παρεμβάςεων μασ, το πρόγραμμα τθσ επιςτρεπτζασ προκαταβολισ του 
Υπουργείου ανάπτυξθσ, ςτον πρϊτο κφκλο μόνο μερικά ΚΑΔ ιταν επιλζξιμα και με τθ ςυνεχι ςυνεργαςία με 
το Υπουργείο Ανάπτυξθσ, δζχτθκε τισ παρατθριςεισ και παροτρφνεισ μασ και εντάχκθκαν ςχεδόν το ςφνολο 
των ΚΑΔ ςτουσ επόμενουσ κφκλουσ και πάνω από 8,3 δισ € δόκθκαν ςτισ επιχειριςεισ, 

Μζςα από τθν άριςτθ ςυνεργαςία των Επιμελθτθρίων και τθν κετικι ανταπόκριςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και του 
Υπουργείου οικονομικϊν ζγινε ςτθν ςυνζχεια, ςθμαντικό κοφρεμα και μία ςτθσ 3 επιχειριςεισ επζςτρεψε 
κάτω από 25%...Συνολικά περίπου 3δισ επεςτράφθςαν από τα 8,3 που δόκθκαν. 

Πλα αυτά τα διεκδικιςαμε και τα πετφχαμε για τισ επιχειριςεισ μασ.  

Επιςτολζσ, υπομνιματα, τθλεδιαςκζψεισ, για ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ όπωσ του τουριςμοφ και τισ εςτίαςθσ 
που είχαν πλθγεί περιςςότερο. 

Ρροτάςεισ ςτα αρμόδια Υπουργεία 
για ςτιριξθ των επιχειριςεων και 
ςτα περιςςότερα αιτιματα μασ 
είχαμε κετικι απόδοςθ. 

Μζςα ςτθν κρίςθ ςυνεχίςαμε τα 
εκπαιδευτικά ςεμινάρια και 
καταρτίςεισ, ζςτω και από απόςταςθ 
πολλζσ φορζσ, με  πάνω από 550 
ςτελζχθ για τα ςεμινάρια του ΕΦΕΤ, 
για τεχνικοφσ αςφαλείασ, και το 
πρόγραμμα ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ, αλλά το πιο 
ουςιαςτικό για τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα covid, πάνω 1000 
άτομα, ιδιοκτιτεσ και ςτελζχθ 
επιχειριςεων τουριςμοφ και 
εςτίαςθσ,  καταρτίςτθκαν, 
παίρνοντασ και το ςχετικό πιςτοποιθτικό, προκειμζνου να λειτουργιςουν τισ επιχειριςεισ τουσ. 

Θα ςτακϊ όμωσ και ςτα πιο αξιόλογα που καταφζραμε και είναι:   
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Βρζκθκε λφςθ τον Σεπτζμβριο του 
2020, όταν εκδόκθκε θ ΚΥΑ για το 
ςυμψθφιςμό του 12 και 4%, του 
μιςκολογικοφ κόςτουσ, για τθν 
περίοδο 2010-2015, που κανείσ 
ςχεδόν δεν πίςτευε ότι οι 
επιχειριςεισ μασ κα λάβουν τισ 
επιδοτιςεισ ετϊν.   

Ζγινε πράξθ ο ςυμψθφιςμόσ αυτόσ 
και εκατοντάδεσ επιχειριςεισ τθσ 
περιφζρειασ μασ είδαν 
ςυμψθφιςμοφσ υποχρεϊςεων τουσ, 
με απαιτιςεισ ζναντι του ελλθνικοφ 
δθμοςίου και του ΕΦΚΑ ...και μασ 
δίνουν ςυγχαρθτιρια που δεν τισ 

ξεχάςαμε. Τα Επιμελθτιρια το ανζδειξαν, το διεκδίκθςαν και το κατάφεραν με τθν ςθμερινι Κυβζρνθςθ, να 
το νομοκετεί και εκατοντάδεσ επιχειριςεισ είδαν ξαφνικά να γίνεται πράξθ το αδφνατο..   

Συγχαρθτιρια λοιπόν και ςτθν κυβζρνθςθ που μετά από 10 χρόνια κακυςτεριςεων, ζδωςε τθν λφςθ και 
εκατοντάδεσ επιχειριςεισ τθσ περιφζρειασ μασ είδαν με αυτό τον τρόπο, να τουσ επιςτρζφουν τα χριματα 
των επιδοτιςεων που τα δικαιοφταν από το 2010.  

Εξυγιάναμε,  κερδίηοντασ το ςτοίχθμα για το ΒΙΟΡΑ, ορίηοντασ νζο Δ.Σ., όπου με τισ ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ 
του, κακϊσ και του Ρροζδρου του Ραφλου Τςουμάκθ, προχϊρθςε θ εξυγίανςθ του και ζνασ ςθμαντικόσ 
επιχειρθματικόσ χϊροσ Ανάπτυξθσ των επιχειριςεων μασ, δίνεται ςε χριςθ. Μετά από 12 χρόνια απαξίωςθσ 
με χρζθ, που ξεπερνοφςαν τα 750.000€,  ςιμερα κατορκϊςαμε να τα μθδενίςουμε, χωρίσ να επιβαρφνουμε 
τον προχπολογιςμό του φορζα μασ. Ζχουμε πλζον ζνα νζο ΒΙΟΡΑ, εξυγιαςμζνο και εφρωςτο όπου όχι μόνο 
δεν χρωςτάει, αλλά ζχει και δυνατότθτεσ για να αναπτυχκεί ακόμθ περιςςότερο και να προςελκφςει 
περιςςότερα επενδυτικά ςχζδια.   

Ραρακολουκοφςαμε ςυνεχϊσ, τθν εκπόνθςθ του νζου αναπτυξιακοφ νόμου και οι προςπάκειεσ μασ  
ευόδωςαν και ζχουμε πλζον τα υψθλά κίνθτρα για τθν περιοχι μασ. Ρρϊτθ φορά θ Καβάλα ζχει τόςο 
υψθλά κίνθτρα ςε ζναν νζο 
αναπτυξιακό νόμο,  που φτάνουν 
μζχρι και το 70% επιδότθςθ ςτο 
φψοσ τθσ επζνδυςθσ για τισ 
μικρζσ και πολφ μικρζσ 
επιχειριςεισ μασ, ειδικά όταν 
ενταχκοφν ςε ΒΙΡΕ  και ΒΙΟΡΑ, 
όπωσ αυτζσ που ζχουμε δίπλα 
μασ. 
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Στθρίηουμε τθν νεοφυι 
επιχειρθματικότθτα. Είμαςτε 
ιδιαίτερα υπεριφανοι που μζςα 
ςτθν καρδιά τθ υγειονομικισ κρίςθσ 
δθμιουργιςαμε και λειτοφργθςε με 
επιτυχία θ Δομι Στιριξθσ  
Επιχειρθματικότθτασ και 
καινοτομίασ, ο νζοσ επιχειρθματικόσ 
επιταχυντισ του Επιμελθτθρίου 
Καβάλασ, από τουσ πρϊτουσ ςε όλθ 
τθν χϊρα, με ςτόχο να βοθκιςει και 
να υποςτθρίξει επιχειρθματικζσ 
ομάδεσ και άτομα, ςτθν ανάπτυξθ 
και υλοποίθςθ των επιχειρθματικϊν 
ιδεϊν τουσ. 

Η δομι του  «Kick-iT»,  ζκλειςε τον 
πρϊτο κφκλο με πολφ κετικά αποτελζςματα..25 νζα ςχζδια εντάχκθκαν ςτθν δομι και 11 από αυτά 
προχϊρθςαν ςε επιχειρθματικι πράξθ.  

Ο Δεφτεροσ κφκλοσ ζχει ιδθ ξεκινιςει και  εκτιμοφμε ότι κα ζχουμε τα ίδια πολφ κετικά αποτελζςματα. 

Αναπτφξαμε τισ ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ.  Ιδιαίτερα τθν κρουαηιζρα και φζτοσ με τθν άψογθ ςυνεργαςία 
Δθμωφζλειασ και ΟΛΚ, κατορκϊςαμε με ςυνεργαςίεσ να προςεγγίςουν το Λιμάνι μασ 37 κρουαηιερόπλοια 
από τα περίπου 7-12 που είχαμε τα προθγοφμενα χρόνια και για το 2023 ευελπιςτοφμε να πλθγιάςουμε τα 
50 και μάλιςτα κάποια εξ αυτϊν να καταφζρουμε να ςταματοφν και ςτθν Θάςο μασ.   

Επενδφςαμε και είμαςτε ςτθν τελικι φάςθ υλοποίθςθσ του πολφ ςθμαντικοφ ζργου δθμιουργίασ Ανοιχτό 
κζντρο Εμπορίου και ανάπλαςθσ για το Ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ και τθν περιοχι του Αγίου Νικολάου 

Ανοίξαμε τα ςφνορα. Να ςτακϊ ςτθν πολφ δυναμικι και ουςιαςτικι παρζμβαςθ μασ,  όταν τον Μάιο του 
2021 ξεκινοφςε θ τουριςτικι περίοδοσ, και δεν μποροφςε να λειτουργιςει θ βαςικότερθ πφλθ ειςόδου 
οδικοφ τουριςμοφ ςτθν περιοχι μασ θ Νυμφαία, (Τρίτθ μεγαλφτερθ ςτθν χϊρα μασ 1,8 εκατομμφρια 
αυτοκίνθτα πζραςαν το 2019), υπιρξαν γριγορα αντανακλαςτικά και με τον Υπουργό μασ Νίκο 
Ραναγιωτόπουλο και τουσ 
Βουλευτζσ,  μαηί με τα Επιμελθτιρια 
τθσ Ρεριφζρειασ που τρζξαμε από 
τθν πρϊτθ ςτιγμι να ςυμβάλλουμε 
ςτθν λφςθ του προβλιματοσ που 
δθμιουργικθκε. Βρζκθκε ο 
κατάλλθλοσ χϊροσ, και με τθν 
παρζμβαςθ του Υπουργοφ μασ 
Εκνικισ άμυνασ διαμορφϊκθκε ο 
χϊροσ, και με ενίςχυςθ των 
υποδομϊν από τα Επιμελθτιρια, 
όπωσ χθμικζσ τουαλζτεσ, 
θλεκτροδότθςθ και ψφξθ κζρμανςθ 
ςτον χϊρο, κατόρκωςαν να 
λειτουργιςουν εκεί οι δομζσ του 
ΕΟΔΔΥ και να μπορζςουν να 
ανοίξουν τα ςφνορά και το καλοκαίρι 
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του 2021 να μθν χακεί για τισ χιλιάδεσ επιχειριςεισ τουσ τουριςμοφ τθσ εςτίαςθσ και του εμπορίου.  

Φζραμε επιπλζον πόρουσ ςτο 
Επιμελθτιριο μασ, άνω των 4 εκ 
ευρϊ, μζςω Κοινοτικϊν 
προγραμμάτων, όπωσ για τθν 
προβολι και προϊκθςθ των 
προϊόντων αλιείασ (960.000€), το 
Ρολυπρόγραμμα Ρροϊκθςθσ των 
προϊόντων ΡΟΡ / ΡΓΕ του Νομοφ 
Καβάλασ ςτισ αγορζσ των Η.Ρ.Α. και 
Ηνωμζνου Βαςιλείου 3 εκ ευρϊ, για 
τθ  δθμιουργία τθσ δομισ ςτιριξθσ 
επιχειρθματικότθτασ 310.000€, για 
τα Ανοιχτά κζντρα εμπορίου 
350.000€, ενϊ ςυνεχίηουμε το 
πρόγραμμα enterprise Europe 
network, για ενθμζρωςθ των μελϊν 

μασ και ςυνεχίηουμε να διεκδικοφμε και άλλουσ πόρουσ από διάφορα προγράμματα που κα ανοίξουν το 
επόμενο χρονικό διάςτθμα 

 

Κατορκϊςαμε να αυξιςουμε τα ζςοδα του Επιμελθτθρίου Αυξιςαμε τον προχπολογιςμό του 
Επιμελθτθρίου και να παρουςιάηουμε πολφ κετικι εικόνα, τόςο από τισ ειςπράξεισ των ειςφορϊν των 
μελϊν μασ (και εδϊ ευχαριςτοφμε τισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ που ανταποκρικικαν κετικά, αναγνωρίηοντασ 
ςτθν πράξθ, το ζργο μασ), αλλά και από τα Ευρωπαϊκά και εκνικά κονδφλια, που ειςρζουν προσ όφελοσ των 
επιχειριςεων μασ. 

Το Επιμελθτιριο Καβάλασ αναγνωρίηεται πλζον από τθν Επιμελθτθριακι κοινότθτα, ςαν ζνα από τα 
Επιμελθτιρια με τθν μεγαλφτερθ δυναμικι εξζλιξθ  τα τελευταία χρόνια, με πολλαπλζσ δράςεισ και ζργα 
που υλοποιοφνται. 

Για αυτό και εμείσ κζλοντασ να 
ανταποκρικοφμε προσ τα μζλθ μασ, 
εκτελοφμε ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ 
προχπολογιςμοφσ περιφερειακϊν 
επιμελθτθρίων, κοντά ςτα 5 εκ ευρϊ, και 
αυτό γιατί ζχουμε εγκεκριμζνα 
ευρωπαϊκά προγράμματα προσ όφελοσ 
των επιχειριςεων μασ που ξεπερνάνε τα 
4 εκ ευρϊ. Χριματα που κα «πζςουν» 
άμεςα ι ζμμεςα ςτθν τοπικι αγορά. 

Και  δεν ςταματάμε εδϊ, ςυνεχίηουμε 
δυναμικά και μαηί με τισ επιχειριςεισ 
μασ, κα δυναμϊςουμε ακόμθ 
περιςςότερο.  

Θα ςυνεχίςουμε και τθν νζα χρονιά με 
ςυμμάχουσ τουσ καλφτερουσ, τισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ μασ, με ζνταςθ, με πείςμα, με  δθμιουργία για τθν 
ενίςχυςθ και ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι μασ 
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 Τι προςδοκοφμε και τι κα αναδείξουμε με τθν νζα χρονιά το 2023 

- Τθν ολοκλιρωςθ των ςθμαντικϊν προγραμμάτων προβολισ και εξωςτρζφειασ των 
επιχειριςεων μασ. 

- Τθν εξζλιξθ τθσ Δομισ ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ, με τθν δθμιουργία κερμοκοιτίδασ, ςε 
ςυνεργαςία με τον Διμο Καβάλασ 
και τθν χρθματοδότθςθ από τθν 
Ρεριφζρεια ΑΜΘ. 

- Μζςα ςτον 
Μάρτιο, 8 με 12 του μθνόσ, 
δθμιουργοφμε τθν πρϊτθ ζκκεςθ 
τοπικϊν προϊόντων ςτθν καρδιά 
τθσ Ακινασ και ςυγκεκριμζνα ςτο 
Μετρό του ςυντάγματοσ, τα 6 
επιμελθτιρια τθσ  Ρεριφζρειασ, 
ζχουμε ςτθν διάκεςθ μασ 500 τ.μ. 
και για ζνα 5μερο όπου οι 
επιχειριςεισ μασ, κα προβάλουν 
και κα πωλοφν τα προϊόντα ςτο 
ςθμαντικότερο ςθμείο 
διερχομζνων επιβατϊν που 
ξεπερνάει τισ 300.000 κάκε θμζρα 

(ιδθ ζχουμε εξαςφαλίςει πόρουσ από τθν ΚΕΕΕ και ευελπιςτοφμε και από τθν Ρεριφζρεια μασ)   
- Στόχοσ τον Μάιο, τθν Δθμιουργία Ζκκεςθσ Μαρμάρου και φυςικϊν πετρωμάτων ςτον  

εκκεςιακό χϊρο Απόςτολοσ Μαρδφρθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Ρεριφζρεια και το Επιμελθτιριο 
Δράμασ. 

- Ρροχωροφμε ςτθν Ριςτοποίθςθ προϊόντων Ρ.Γ.Ε, Ρροςτατευόμενθ Γεωγραφικι Ζνδειξθ, για το 
τυρί Ραγγαίου και μζλι κάςου 

- Ήδθ ζχουμε ξεκινιςει τθν ςυνεργαςία για τον Διεκνι Διαγωνιςμό Ελαιολάδου που κα 
διοργανωκεί τον Μαίο του 2023 και πριν αυτό  κα πραγματοποιιςουμε βιωματικό ςεμινάριο 
ποιότθτασ και οργανολθπτικισ αξιολόγθςθσ ελαιολάδου με κζμα: «Διεκνείσ Διαγωνιςμοί 
Ελαιολάδου: Ο δρόμοσ προσ τθν διάκριςθ». Το ςεμινάριο κα πραγματοποιθκεί ςτισ 6 
Φεβρουαρίου ςτο Επιμελθτιριο μασ 

- Ρροςβλζπουμε και 
οργανϊνουμε τθν επζκταςθ 
του ΒΙΟΡΑ με επιπλζον 
ςτρζμματα που κα δοκοφν 
ςτισ επιχειριςεισ για 
επενδυτικά ςχζδια 

- Ζχουμε ζτοιμθ τθν μελζτθ 
για τθν Ενεργειακι 
αναβάκμιςθ εκκεςιακοφ 
χϊρου και αναμζνουμε 
πρόγραμμα 
χρθματοδότθςθσ του.   

- Ζχουμε ολοκλθρϊςει τθν 
μελζτθ Βελτίωςθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για τα 
ΑμεΑ, του κεντρικοφ κτιρίου 
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του Επιμελθτθρίου μασ, θ οποία κα υλοποιθκεί το επόμενο τρίμθνο 
- Θα ενιςχφςουμε τισ  δράςεισ μασ για τθν περεταίρω ανάπτυξθ τθσ Κρουαηιζρασ  
- Ανάπτυξθ επιπλζον προγραμμάτων Εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 
- Συνζχιςθ για το Οικονομικό βαρόμετρο του Επιμελθτιριου μασ, που το ξεκινιςαμε τον Ιοφνιο 

του 2022, που καταγράφει ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν τοπικι οικονομία και κρατάει ςε ςυνεχι 
επαφι με τθν τοπικι επιχειρθματικότθτα. 

- Εκπόνθςθ κλαδικϊν μελετϊν 
- Δθμιουργία Λευκϊματοσ με ιςτορικό υλικό με τθν διαχρονικι πορεία του Επιμελθτιριου μζςα 

από φωτογραφίεσ, ζγγραφα, τεκμιρια κ.α.. 
- Συνεργαςία ακόμθ περςότερο με φορείσ για εκδθλϊςεισ και δράςεισ που κα φζρουν κόςμο ςτθ 

περιοχι μασ 
- Τθν ςυνεχι πίεςθ και διαπραγμάτευςθ με τθν κεντρικι διοίκθςθ και τα αρμόδια Υπουργεία για 

τθν παροχι νζων μζτρων 
ενίςχυςθσ των 
επιχειριςεων για να 
αντζξουν τισ δφςκολεσ 
πλθκωριςτικζσ πιζςεισ και 
τθν μείωςθ τθσ 
ρευςτότθτασ τουσ. 

 

Να ςτακϊ κλείνοντασ και ςτα ζργα 
υποδομϊν τθσ περιοχισ μασ,  που 
ζρχονται να αλλάξουν τθν εικόνα τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και να ςτακϊ ςτο 
εμπορικό μασ λιμάνι που αλλάηει ρότα 
και νζοσ επενδυτισ αναλαμβάνει τθν 
αναβάκμιςθ και τθν λειτουργία του, με 
ςθμαντικζσ επενδφςεισ και περεταίρω ανάπτυξθ του. Είχαμε ουςιαςτικζσ ςυναντιςεισ με το consortium των 
εταιρειϊν δίνοντασ ςτοιχεία τθσ περιοχισ μασ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ. Ήδθ ο πρωκυπουργόσ 
ανακοίνωςε ότι ςφντομα κα ζχουμε τθν υπογραφι παραχϊρθςθσ.   

 Ζνα όμωσ από τα ςθμαντικότερα και μεγαλφτερα ζργα που ζχει πικανόν υλοποιθκεί ςτθν περιοχι μασ, κα 
είναι θ ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ Θεςςαλονίκθ - Καβάλα Εμπορικό λιμάνι με τθ Αλεξανδροφπολθ, που αρχίηει 
και  παίρνει ςάρκα και οςτά. Ήδθ ανακοινϊκθκε ότι ξεκινάει θ διαγωνιςτικι διαδικαςία με 1,6 δισ ευρϊ και 
ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μζχρι το 2026 να ζχει ολοκλθρωκεί.  

Για το ζργο αυτό ςε κάκε ςυνάντθςθ το διεκδικοφςαμε και ευτυχϊσ από εκεί που κα είμαςταν 
ικανοποιθμζνοι με το λιμάνι Τοξότεσ, ο Ρρωκυπουργόσ και ι Κυβζρνθςθ, προχϊρθςε ακόμθ περιςςότερο 
και ξεκινάει το Θεςςαλονίκθ Καβάλα Τοξότεσ Αλεξανδροφπολθ. Είχαμε με τθν ΕΓΟΣΕ και τον Διευκφνων 
ςφμβουλο τθλεδιαςκζψεισ για το ζργο, ενϊ πρόςφατα ςτθν Καβάλα είχαμε τον Υφυπουργό υποδομϊν 
δίνοντασ μασ ςτοιχεία για τθν εξζλιξθ του ζργου, αλλά και  τον ίδιο τον Ρρωκυπουργοφ ςτθν Κομοτθνι που 
ζκανε ιδιαίτερθ αναφορά.   

Οι κάκετοι άξονεσ βελτιϊνονται όπωσ ο δρόμοσ Καβάλασ Δράμασ και Αμφίπολθσ Δράμασ Σερρϊν, που μασ 
φζρνει πιο κοντά με ςθμαντικά παραγωγικά κζντρα, αλλά και με τθν βαλκανικι ενδοχϊρα. 

Και ευελπιςτοφμε κφριε Υπουργζ θ πφλθ ειςόδου τθσ Νυμφαίασ το ςυντομότερο δυνατόν να αποκτιςει 
άλλθ εικόνα μια ςφγχρονθσ και ευρωπαϊκισ πφλθσ.   

- Θα ςυνεχίςουμε να ςυηθτάμε να βρεκεί λφςθ για το λιμάνι τθσ Κεραμωτισ που δζχεται 
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εκατομμφρια τουρίςτεσ από και προσ το Νθςί τθσ Θάςου και δεν αντζχει άλλο αυτόν τον φόρτο. 
- Για τθν βελτίωςθ τθσ ςφνδεςθσ Εγνατίασ οδοφ με το αεροδρόμια και το λιμάνι τθσ Κεραμωτισ 

πρζπει να επιταχυνκεί. 
- Για τθν ανάπτυξθ του ορεινοφ όγκου και των αρχαιολογικϊν χϊρων και τθν ανάπτυξθ των ειδικϊν 

μορφϊν τουριςμοφ, ςτθν προςπάκεια επιμικυνςθσ τθσ τουριςτικισ περιόδου ςτθν περιοχι μασ. 

Αυτά όλα είναι πολφ κετικά και αιςιόδοξα και πιςτεφουμε ότι κα αλλάξουν  πλιρωσ τθν εικόνα τθσ περιοχισ 
μασ   

Ρρζπει όμωσ να αντζξουμε κφριε Υπουργζ και κφριοι βουλευτζσ.   

Ο μεγάλοσ βραχνάσ πλζον των επιχειριςεων μασ είναι οι ςθμαντικζσ αυξιςεισ του ενεργειακοφ κόςτουσ, 
κακϊσ και των πρϊτων υλϊν, και των πλθρωκθριςτικϊν πιζςεων, με αποτζλεςμα να αυξάνεται ςυνεχϊσ το 
λειτουργικό τουσ κόςτοσ, δθμιουργϊντασ μείωςθ ςτθν ρευςτότθτα τουσ, και προκαλϊντασ ςοβαρά 
προβλιματα ςτθν βιωςιμότθτα τουσ και δθμιουργϊντασ αδυναμία ςτο να εξοφλοφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ. 

Βλζπουμε επομζνωσ να αναπτφςςεται ζνα επιχειρθματικό κλίμα, με κακυςτεριςεισ πλθρωμϊν, ρυκμίςεισ 
ςε δόςεισ και πολλζσ φορζσ αδυναμία πλθρωμϊν, από ζνα ςθμαντικό κομμάτι των επιχειριςεων. 

Επειδι θ οικονομία είναι  μια αλυςίδα, όλα αυτά μποροφν να προκαλζςουν ζνα ντόμινο αρνθτικϊν 
εξελίξεων και χρειάηεται ιδιαίτερθ προςοχι για να μθν ξεφφγει θ κατάςταςθ. 

Και το δικό μασ οικονομικό βαρόμετρο δείχνει μια ικανοποίθςθ για το τελευταίο εξάμθνο του 2022, αλλά 
καταγράφεται μια αγωνία και απαιςιόδοξεσ προβλζψεισ για το πρϊτο εξάμθνο του 2023. 

Αυτό το κλίμα για να αντιςτραφεί χρειάηονται δράςεισ που κα ςυνεχίςουν να ενιςχφουν τθν 
επιχειρθματικότθτα και κα κρατιςουν τισ μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ ηωντανζσ.   

- Χρειάηεται επιτζλουσ το τραπεηικό ςφςτθμα να ανταπεξζλκει ςτισ ςθμερινζσ ςυγκυρίεσ, να δθλϊςει 
παρόν ανοίγοντασ τθν προςβαςιμότθτα ςε περιςςότερεσ επιχειριςεισ, με μείωςθ των επιτοκίων. 

Συμφωνοφμε ςτθν αφξθςθ του κατϊτατου μιςκοφ, αλλά κα πρζπει να βρεκοφν αντιςτακμιςτικά μζτρα για 
να μθν επιβαρυνκοφν υπζρμετρα τα ιδθ υψθλά κοςτολόγια των επιχειριςεων, όπωσ 

- Η μείωςθ του μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ   
- Ρερεταίρω μείωςθ τθσ φορολογίασ και μείωςθσ του ΦΡΑ ςε περιςςότερα προϊόντα. 
- Μείωςθ του ειδικοφ 

φόρου κατανάλωςθσ 
ειδικά ςε αυτι τθν 
χρονικι ςυγκυρία που 
ζχουν ξεφφγει οι τιμζσ 
ςε ενζργεια και 
πετρζλαιο κίνθςθσ. 

- Ενίςχυςθ του 
επενδυτικοφ κλίματοσ 
μειϊνοντασ ακόμθ 
περιςςότερο τθν 
γραφειοκρατία. 

 Αναγνωρίηουμε ότι θ 
κυβζρνθςθ ςτιριξε με 
ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ τα 
ελλθνικά νοικοκυριά κακϊσ και 
τισ επιχειριςεισ.  



15 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 w www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Ψθλ. 2510222212 

Fax 2510835946 

 email: info@chamberofkavala.gr 

Σε αντίςτοιχα μζτρα ςτιριξθσ και για το 2023 αποςκοπεί θ επιχειρθματικι κοινότθτα. Το 2023 αιςιοδοξοφμε 
ότι κα είναι μία χρονιά ανάπτυξθσ, ευθμερίασ και προόδου, με τισ επιχειριςεισ να ςτθρίηουν εργαηόμενουσ 
και εκνικι οικονομία. 

Για να διατθρθκεί όμωσ, αυτό το ενιςχυτικό κλίμα, προχποκζτει, μεταξφ άλλων, τθν επιτάχυνςθ τθσ 
αξιοποίθςθσ των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ, με ζμφαςθ ςτθν ενδυνάμωςθ των 
Μικρομεςαίων Επιχειριςεων, τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν χρθματοδότθςθσ από το εγχϊριο τραπεηικό 
ςφςτθμα, κακϊσ και τθ ςυνζχιςθ των παρεμβάςεων για τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και του επιχειρείν. 

Δεν μεμψιμοιροφμε, αλλά διεκδικοφμε, αγωνιςτικά, για το καλό των επιχειριςεων μασ, αυτά που 
πιςτεφουμε ότι κα μασ βοθκιςουν, ςε αυτιν τθν δφςκολθ περίοδο που διανφουμε. 

Το 2023 κα αντιμετωπίςουμε νζεσ δοκιμαςίεσ 

Συνεχίηουμε αποφαςιςτικά, για όλεσ και όλουσ τουσ επιχειρθματίεσ και επαγγελματίεσ, τθσ Καβάλασ, τθσ 
Θάςου, του Ραγγαίου, του Νζςτου. 

Το Επιμελθτιριο Καβάλασ διλωςε και δθλώνει ΠΑΡΟΝ, όπου και όπωσ  ζπρεπε και ζτςι κα ςυνεχίςουμε. 

Ότι ζγινε, το πράξαμε Μαηί με τισ επιχειριςεισ μασ και ότι χρειάηεται επίςθσ κα το κάνουμε Μαηί και τισ 
ευχαριςτοφμε που μασ αναγνωρίηουν τισ προςπάκειεσ μασ. 

ΚΑΛΗ ΧΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΓΙΚΟ 2023 ΜΕ ΡΟΛΛΕΣ ΕΡΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ.” 

Ψο παρϊν ςτθν εκδιλωςθ ζδωςαν, απευκφνοντασ και ζναν ςφντομο χαιρετιςμό ο υπουργόσ Εκνικισ 

Άμυνασ , Ρίκοσ Υαναγιωτόπουλοσ, ο τ. Ωπουργόσ, Δθμοςκζνθσ Δθμοςκενόπουλοσ, οι Βουλευτζσ Ξαβάλασ 

με τθ Ρζα Δθμοκρατία, Πακάριοσ Οαηαρίδθσ και Γιάννθσ Υαςχαλίδθσ, θ Βουλευτισ Ξαβάλασ με τον ΧΩΦΛΗΑ-

Υροοδευτικι Χυμμαχία, Ψάνια Ελευκεριάδου, ο αναπλθρωτισ του Υεριφεριάρχθ ΑΠΚ και 

Αντιπεριφερειάρχθσ Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ, Ξϊςτασ Αντωνιάδθσ, ο 

Αντιπεριφερειάρχθσ Ξαβάλασ, Αλζξθσ Υολίτθσ, ο Αντιπεριφερειάρχθσ Ενζργειασ και Υεριβάλλοντοσ, 

Χριςτοσ Γάκθσ, ο Διμαρχοσ Ξαβάλασ, Κόδωροσ Πουριάδθσ, ο Διμαρχοσ Υαγγαίου, Φίλιπποσ 

Αναςταςιάδθσ, ο Διμαρχοσ Κάςου, Οευτζρθσ Ξυριακίδθσ, ο πρόεδροσ Εμπορικοφ Χυλλόγου Ξαβάλασ κ. 

Βαςίλθσ Οεμονίδθσ , θ πρόεδροσ Εμπορικοφ Χυλλόγου Χρυςοφπολθσ κα. Οίλθ Ξαχζλου, ο πρόεδροσ του 

Δικθγορικοφ Χυλλόγου κ. Γιϊργοσ Γραμμζνοσ, Υροζδροι Επιμελθτθρίων και φορζων, εκπρόςωποι τθσ 

αντιπολίτευςθσ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου Ξαβάλασ και του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου ΑΠ-Κ, του ΔΛΥΑΕ, 

του Ψουριςμοφ, κακϊσ και τθσ επιχειρθματικότθτασ. 

Διαδικτυακι ενθμερωτικι εκδιλωςθ για 
τθν Ψθφιακι Μάρτα Εργαςίασ 

Ψο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ, πραγματοποίθςε 

ενθμερωτικι εκδιλωςθ ςε ςυνεργαςία με τα 

Επιμελθτιρια Χερρϊν, Δράμασ, το 2ο Υεριφερειακό 

Ψμιμα Ανατολικισ Πακεδονίασ του Σικονομικοφ 

Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, τουσ ΣΕΒΕΧ Χερρϊν, Δράμασ 

και Ξαβάλασ, τουσ ΕΦΕΕ Χερρϊν και Δράμασ και τον 

Χφλλογο Οογιςτϊν – Φοροτεχνικϊν Ελευκζρων 

Επαγγελματιϊν Ρ. Ξαβάλασ ενθμερωτικι εκδιλωςθ 

ςτθν οποία δόκθκαν οι Απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ προσ 

τουσ επιχειρθματίεσ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ 
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Ψθφιακισ Ξάρτασ ςτθν εργαςία. Θ εκδιλωςθ με κζμα «Ψθφιακι Ξάρτα Εργαςίασ Εργάνθ ΛΛ» 

πραγματοποιικθκε διαδικτυακά τθν Δευτζρα 19 Δεκεμβρίου 2022 ςτισ 17:30. Αφοροφςε το ςυνολικό 

πλαίςιο για το ωράριο εργαςίασ των εργαηομζνων, τα χρονικά όρια εργαςίασ κακϊσ και το ό,τι ιςχφεισ για 

τθν εργαςία τισ Ξυριακζσ και για τα διαλείμματα ςτθν εργαςία. Ειςθγθτισ τθσ εκδιλωςθσ ιταν ο κ. Ρίκοσ Α. 

Φραγκιαδάκθσ, Οογιςτισ-Φοροτεχνικόσ, Χφμβουλοσ Επιχειριςεων, Πζλοσ του Δ.Χ. του Λνςτιτοφτου 

Σικονομικϊν και Φορολογικϊν Πελετϊν, που ανζλυςε όλο το ιςχφον πλαίςιο, ενθμζρωςε και κακοδιγθςε 

τουσ επιχειρθματίεσ ϊςτε να ανταποκρικοφν χωρίσ προβλιματα ςτα νζα δεδομζνα 

Υυνάντθςθ του προζδρου του Επιμελθτθρίου Μαβάλασ κ. Δζμπα με τον 
Σρωκυπουργό κ. Μυριάκο Ξθτςοτάκθ 

Σ Υρόεδροσ του Επιμελθτθρίου 

Ξαβάλασ κ. Πάρκοσ Δζμπασ 

ςυναντικθκε με τον Υρωκυπουργό κ. 

Ξυριάκο Πθτςοτάκθ με αφορμι τθν 

επίςκεψθ του δεφτερου ςτθν 

Ξομοτθνι, ςτισ 13 Λανουαρίου, ςτο 

πλαίςιο τθσ παρουςίαςθσ  του 

Αναπτυξιακοφ Υρογράμματοσ 

Ανατολικισ Πακεδονίασ και Κράκθσ, 

το οποίο περιλαμβάνει περιςςότερα 

από 360 ζργα, προχπολογιςμοφ 6,8 

δις. ευρϊ.  

Πετά το τζλοσ τθσ ςυνάντθςθσ ο πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου Ξαβάλασ διλωςε ότι: «Υαρακολουκιςαμε 

μια πολφ καλά οργανωμζνθ παρουςίαςθ των αναπτυξιακϊν ζργων τθσ Υεριφζρειάσ μασ από τον ίδιο το 

Υρωκυπουργό και ςχεδόν το ςφνολο του Ωπουργικοφ Χυμβουλίου. Υρόκειται για ζργα που ζρχονται 

να αλλάξουν τα δεδομζνα τθσ περιοχισ μασ. Θ ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ, το ςθμαντικότερο ζργο δεκαετιϊν, 

θ αναβάκμιςθ των πυλϊν ειςόδου τθσ χϊρασ, θ ενίςχυςθ με υψθλά κίνθτρα των επενδυτικϊν ςχεδίων είναι 

μερικά από αυτά για τα οποία είχαμε τθν ευκαιρία να ςυηθτιςουμε ςτθν πολφωρθ ςυνάντθςι μασ. 

Αιςιοδοξοφμε και ςυνεχίηουμε να διεκδικοφμε τα καλφτερα για τθν περιοχι μασ». 

Ρι βαςικοί άξονεσ του Αναπτυξιακοφ Σρογράμματοσ 

Ψο Υρόγραμμα χωρίηεται ςε τζςςερισ βαςικοφσ άξονεσ: Ψθν καταςκευι ςφγχρονων δικτφων και υποδομϊν, 

τον εκςυγχρονιςμό τθσ αγροτικισ παραγωγισ ςτο πλαίςιο τθσ πράςινθσ μετάβαςθσ, τθν προϊκθςθ και 

ενίςχυςθ καινοτόμων επενδφςεων ςτθν περιοχι και τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν. Ψα 

ζργα προσ υλοποίθςθ περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, παρεμβάςεισ για τθ βελτίωςθ των μεταφορϊν και 

τθ διαςυνδεςιμότθτα, τθ βελτίωςθ τθσ άρδευςθσ καλλιεργιςιμων περιοχϊν, για τθν ενζργεια, τθν υγεία, 

τθν παιδεία και τον πολιτιςμό, τθ βελτίωςθ ςυνοριακϊν διαβάςεων και τθν αςφάλεια. Χτο χαρτοφυλάκιο 

των ςιδθροδρομικϊν υποδομϊν περιλαμβάνονται θ αναβάκμιςθ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ ςτο 

τμιμα Αλεξανδροφπολθ-Σρμζνιο, εγκακιςτϊντασ θλεκτροκίνθςθ και ςθματοδότθςθ και βελτιϊνοντασ τθ 

ςφνδεςθ με το βουλγαρικό ςιδθρόδρομο, θ καταςκευι νζασ μονισ ςιδθροδρομικισ γραμμισ 206 χλμ. ςτο 

τμιμα Κεςςαλονίκθ-Ψοξότεσ, θ οποία κα ενϊνει τθ Κεςςαλονίκθ με τθν Ξαβάλα και ταυτόχρονα κα ςυνδζει 

το υπό ανάπτυξθ λιμάνι τθσ Ρζασ Ξαρβάλθσ µε το υφιςτάμενο ςιδθροδρομικό δίκτυο ςτθν περιοχι των 
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Ψοξοτϊν άνκθσ και τθ ςυντιρθςθ και βελτίωςθ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου τθσ Βορείου Ελλάδασ ςτα 

τμιματα μεταξφ Χτρυμόνα – Αλεξανδροφπολθσ και Υλατζωσ – Φλϊρινασ μζςω ΧΔΛΨ. 

Για τθν αναβάκμιςθ του οδικοφ δικτφου τθσ Σεριφζρειασ προβλζπονται, ανάμεςα ςε άλλα, θ καταςκευι 

των τμθμάτων Χμίνκθ-Εχίνοσ και Δθμάριο-Ελλθνοβουλγαρικά ςφνορα επί του κάκετου άξονα τθσ Εγνατίασ 

Σδοφ άνκθ-Εχίνοσ-Ελλθνοβουλγαρικά ςφνορα, αλλά και του τμιματοσ Άγιοσ Ακανάςιοσ-Α/Ξ Ξρθνίδων επί 

του κακζτου άξονα τθσ Εγνατίασ Σδοφ Χζρρεσ-Δράμα-Ξαβάλα. 

Για τθ διοχζτευςθ τθσ διερχόμενθσ κυκλοφορίασ από και προσ το λιμάνι Αλεξανδροφπολθσ, το αεροδρόμιο 

«Δθμόκριτοσ», τθν Ξομοτθνι, τθν Εγνατία Σδό, χωρίσ κυκλοφοριακι επιβάρυνςθ του αςτικοφ ιςτοφ, είναι 

ςε εξζλιξθ θ καταςκευι τθσ Ανατολικισ Υεριφερειακισ Σδοφ τθσ πόλθσ, ενϊ παράλλθλα εκτελείται και το 

ζργο για τθν αναβάκμιςθ τθσ ανατολικισ ειςόδου τθσ Δράμασ. 

Σ ςχεδιαςμόσ προβλζπει επίςθσ τθν αναβάκμιςθ του Οιμζνα Αλεξανδροφπολθσ, μζςα από τθν υλοποίθςθ 

ζργων αποκατάςταςθσ βακϊν και τθν εκβάκυνςθ τθσ λιμενολεκάνθσ και του διαφλου. Ψο ζργο 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν απόκτθςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ φορτοεκφόρτωςθσ και τθν οδικι ςφνδεςθ 

τθσ νζασ Σεριφερειακισ Ρδοφ Αλεξανδροφπολθσ με τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ. 

Εκδιλωςθ Αναπτυξιακισ Φράπεηασ «Σαρουςίαςθ υφιςτάμενων και νζων 
Χρθματοδοτικϊν Εργαλείων» 

Ψο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ, ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι 

Αναπτυξιακι Ψράπεηα-HDB, 

πραγματοποίθςε διαδικτυακι 

εκδιλωςθ τθν Δευτζρα 16 

Λανουαρίου  με κζμα  «Υαρουςίαςθ 

υφιςτάμενων και νζων 

Χρθματοδοτικϊν Εργαλείων». Σ 

ςτόχοσ τθσ εκδιλωςθσ ιταν θ 

προϊκθςθ τθσ δίκαιθσ και βιϊςιμθσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθν οποία 

επιηθτεί θ Αναπτυξιακι Ψράπεηα, θ 

ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, θ 

διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ των επιχειριςεων ςε χρθματοδοτικά εργαλεία, καλφπτοντασ δυςλειτουργίεσ και 

ανεπάρκειεσ τθσ αγοράσ, θ ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, θ προςζλκυςθ 

κεφαλαίων και θ προϊκθςθ των επενδφςεων ςτθν χϊρα μασ.   

Ξεντρικοί ομιλθτζσ ιταν:  ο κ. Χουγιουτηόγλου Χτζργιοσ – Γενικόσ Διευκυντισ Χρθματοδοτικϊν Υροϊόντων, ο 

κ. Ψςαγκαράκθσ Γεϊργιοσ – Διευκυντισ Δανείων/Εγγυιςεων  και ο κ. Υαπαγεωργίου Υαναγιϊτθσ – 

Διευκυντισ Ξαινοτομίασ.  

Χτθν εκδιλωςθ ςφντομο χαιρετιςμό απθφκυνε ο Υρόεδροσ του Επιμελθτθρίου Ξαβάλασ κ. Πάρκοσ Δζμπασ.   

Ενθμερωτικι Εκδιλωςθ: «ΣΤΡΩΘΘΥΘ ΜΑΙ ΒΕΝΦΙΩΥΘ ΦΘΥ ΑΓΡΤΑΥ ΓΙΑ ΦΑ 
ΣΤΡΛΡΟΦΑ ΑΝΙΕΙΑΥ ΜΑΙ ΧΔΑΦΡΜΑΝΝΙΕΤΓΕΙΑΥ ΦΡΧ Ο. ΜΑΒΑΝΑΥ  ΥΦΘΟ ΙΦΑΝΙΑ, 
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ΙΥΣΑΟΙΑ, ΒΕΝΓΙΡ, ΓΕΤΞΑΟΙΑ ΜΑΙ ΒΡΧΝΓΑΤΙΑ» 

Ψο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ πραγματοποίθςε με επιτυχία  τθν Υζμπτθ 12 Λανουαρίου ενθμερωτικι εκδιλωςθ 

του προγράμματοσ με τίτλο: «ΥΦΣΩΚΘΧΘ ΞΑΛ ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΨΘΧ ΑΓΣΦΑΧ ΓΛΑ ΨΑ ΥΦΣΝΣΡΨΑ ΑΟΛΕΛΑΧ ΞΑΛ 

ΩΔΑΨΣΞΑΟΟΛΕΦΓΕΛΑΧ ΨΣΩ Ρ. ΞΑΒΑΟΑΧ ΧΨΘΡ ΛΨΑΟΛΑ, ΛΧΥΑΡΛΑ, ΒΕΟΓΛΣ, ΓΕΦΠΑΡΛΑ ΞΑΛ ΒΣΩΟΓΑΦΛΑ», 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 920.312,50 €. 

Χτθν εκδιλωςθ ο Υρόεδροσ του 

Επιμελθτθρίου Ξαβάλασ κ. 

Πάρκοσ Δζμπασ ανζλυςε τουσ 

ςτόχουσ και τισ δράςεισ του 

προγράμματοσ και ο 

Αντιπεριφερειάρχθσ Αλιείασ κ. 

Ανδρζασ Ξαραγιϊργθσ 

επιςιμανε το κζμα των 

ςυνεργειϊν με τθν Υεριφζρεια 

Ανατολικισ Πακεδονίασ & 

Κράκθσ και ςυγκεκριμζνα τθσ 

Υ.Ε. Ξαβάλασ. Από τθν ανάδοχθ 

εταιρεία, ΣΛΞΣΡΣΠΣΨΕΧΡΛΞΘ 

ΕΥΕ, ο κ. Υαντελισ Χκαρλάτοσ 

παρουςίαςε τθν ςυμμετοχι του Επιμελθτθρίου Ξαβάλασ ςτισ τρείσ επόμενεσ προγραμματιςμζνεσ διεκνείσ 

εκκζςεισ ςτθν Λταλία, ςτθν Λςπανία και ςτθ Γερμανία όπου δίνεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ και προβολισ 

των επιχειριςεων και των προϊόντων αλιείασ. Υιο ςυγκεκριμζνα: 

Ζκκεςθ Σεριοχι  Θμερομθνία 

AQUAFARM 2022 Pordenone, Italy 15 - 16.02.2023 

SEAFOOD EXPO 2023 Barcelona, Spain 25 - 27.04.2023 

ANUGA 2023 Cologne, Germany 07 - 11.10.2023 

 

Χτθν εκδιλωςθ ςυμμετείχαν επιχειρθματίεσ του κλάδου και ςτελζχθ τθσ  Υεριφζρειασ ΑΠΚ. 

Χφμφωνα με το ςχζδιο δράςθσ, τα προϊόντα τα οποία αλιεφονται ςτθν περιοχι (Ξαβάλα, Ξεραμωτι, Κάςοσ) 
και για τα οποία κα υλοποιθκοφν οι δράςεισ είναι τα τυποποιθμζνα μφδια, θ τςιποφρα και το λαβράκι. 

Σι δράςεισ ζχουν ςαφι προςανατολιςμό ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ ςυςκευαςίασ και τθσ 
προϊκθςθσ, με απϊτερο ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των προϊόντων αλιείασ και 
υδατοκαλλιζργειασ. Αυτζσ αφοροφν:  

 Ψθν αναηιτθςθ νζων αγορϊν 
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 Ψθ βελτίωςθ των όρων διάκεςθσ ςτθν αγορά προϊόντων αλιείασ και ιχκυοκαλλιεργειϊν 

 Ψθν προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των προϊόντων 

 Ψθ διενζργεια ερευνϊν αγοράσ και μελετϊν 

 Ψθ διοργάνωςθ εκςτρατειϊν γνωςτοποίθςθσ και προϊκθςθσ. 

 Ψθ δθμιουργία επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν για τα αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα 
υδατοκαλλιζργειασ. 

Χφμφωνα με το πρόγραμμα κα πραγματοποιθκοφν δράςεισ εξωςτρζφειασ όπωσ: 

 Εκκεςιακζσ ςυμμετοχζσ ςε Διεκνισ εκκζςεισ ςτθν Λταλία, Λςπανία, Βζλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία 

(Ενοικίαςθ χϊρου, Catering, Διερμθνείσ, Σργάνωςθ workshops- Β2Β εκδθλϊςεισ, Αποςτολι 

δειγμάτων, Ξάλυψθ φωτογραφιϊν και βίντεο).  

 Υαράλλθλεσ Δράςεισ 
Επίδειξθσ Παγειρικισ και 
Γευςιγνωςίασ.  

 Εμπορικζσ αποςτολζσ για τα 
επιλζξιμα μζλθ του 
προγράμματοσ, και για 
επαγγελματίεσ του κλάδου 
για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ 
εκκζςεισ και τισ επιδείξεισ 
μαγειρικισ και 
γευςιγνωςίασ. 

 Δράςεισ δικτφωςθσ – 
Σργάνωςθ επιςκζψεων 
επαγγελματιϊν του 
εξωτερικοφ ςτο Ρ. Ξαβάλασ 

 Χχεδιαςμό ςυλλογικισ 
ταυτότθτασ των προϊόντων 
αλιείασ και 
υδατοκαλλιζργειασ του Ρ. Ξαβάλασ 

 Δθμιουργία και λειτουργία δυναμικισ πολυγλωςςικισ ιςτοςελίδασ (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, 
ιταλικά, ιςπανικά και βουλγάρικα) – www.seafoodfantastic.eu  

 Βίντεο – ντοκιμαντζρ του Ρ. Ξαβάλασ με τα προϊόντα αλιείασ, διάρκειασ  20 λεπτϊν. 

 Χχεδιαςμόσ-παραγωγι ενθμερωτικοφ πολυςζλιδου εντφπου. 

 Υαραγωγι υλικοφ προϊκθςθσ notepad – usb 

 Ανάπτυξθ, ςχεδίαςθ, παραγωγι ολοςζλιδων αφιερωμάτων (advertorials) 

 Ενθμζρωςθ και διαφιμιςθ ςτα κυριότερα ΠΠΕ, όπωσ ραδιόφωνο, τθλεόραςθ, τφπο, κλπ 

 Δράςεισ δθμοςιότθτασ ςτα κοινωνικά δίκτυα 
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ΕΦΕΦ : Ενθμζρωςθ για διεξαγωγι εξετάςεων χειριςτϊν τροφίμων που ζχουν 
παρακολουκιςει εκπαιδευτικά προγράμματα Χγιεινισ και Αςφάλειασ Φροφίμων 

Επιπζδου-1 

Χασ γνωρίηουμε ότι ςε εφαρμογι τθσ υπ’ αρικ. 14708/2007 ΩΑ, με τθν υπ’ αρικ. 201/06-06-2022 απόφαςθ 

του Δ.Χ. του ΕΦΕΨ, οι εξετάςεισ αξιολόγθςθσ των καταρτιςκζντων από τουσ φορείσ υλοποίθςθσ 

προγραμμάτων Ωγιεινισ και Αςφάλειασ Ψροφίμων Επιπζδου-1, κα πραγματοποιοφνται ςτο εξισ μζςω 

θλεκτρονικισ εφαρμογισ εξζταςθσ (e-exam).  

Για τθν ςυμμετοχι των καταρτιςκζντων ςτισ εξετάςεισ e-exam, ο ΕΦΕΨ κα αποςτείλει ςε κάκε φορζα 

υλοποίθςθσ, ςχετικι ειδοποίθςθ ςτθν οποία κα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ κακϊσ και θ διαδικαςία υλοποίθςισ τουσ. Πετά τθν παραλαβι τθσ ςχετικισ 

ειδοποίθςθσ οι φορείσ υλοποίθςθσ οφείλουν να ενθμερϊςουν τουσ καταρτιςκζντεσ για τισ προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ τουσ ςτισ εξετάςεισ μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ εξζταςθσ (e-exam).  

Επιςθμαίνεται ότι οποιαδιποτε ςυμμετοχι καταρτιςκζντοσ ςτισ εξετάςεισ πριν τθν επίςθμθ ειδοποίθςθ 

του φορζα υλοποίθςθσ από τον ΕΦΕΦ δεν κα γίνει αποδεκτι. 

Εφαρμογι για το ζτοσ 2022 τθσ υπουργικισ απόφαςθσ για τθν επιμόρφωςθ 
εργοδοτϊν και εργαηομζνων για κζματα άςκθςθσ κακθκόντων τεχνικοφ 

Υεμινάρια 
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αςφάλειασ ςε επιχειριςεισ Βϋ και Γϋ κατθγορίασ 

Εγκφκλιο με Aρ. πρωτ.: οικ. 357/04.01.2022 εξζδωςε το υπουργείο εργαςίασ ςχετικά με τθν επιμόρφωςθ 

εργοδοτϊν και εργαηομζνων για κζματα άςκθςθσ κακθκόντων τεχνικοφ αςφάλειασ ςε επιχειριςεισ Βϋ και Γϋ 

κατθγορίασ. Πε τθν εγκφκλιο και διευκρινίηει τον τρόπο και τισ διαδικαςίεσ εφαρμογισ των προβλεπόμενων 

ςτθν 39278/1823/25.7.2018 Ωπουργικι Απόφαςθ όπωσ ιςχφει. Θ εγκφκλιοσ αναφζρεται αναλυτικά ςτθν 

επιμόρφωςθ εργοδοτϊν, τθ διαδικαςία ζγκριςθσ και εκτζλεςθσ προγραμμάτων και τθν τιρθςθ 

διαδικαςιϊν. 

Ενθμζρωςθ για Υεμινάρια Φεχνικϊν Αςφαλείασ-Οζεσ Σροδιαγραφζσ 

Ψο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ, ςασ ενθμερϊνει ότι ςφμφωνα με το Ρόμο 3850/2010, όπωσ ιςχφει, δίνεται θ 

δυνατότθτα ςε εργοδότεσ επιχειριςεων που ανικουν ςτθ Βϋ και Γϋ κατθγορία, εάν δεν επικυμοφν να 

ανακζςουν κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ ςε εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ (Εξωτερικζσ Ωπθρεςίεσ Υροςταςίασ 

και Υρόλθψθσ- ΕΩΥΥ) να επιμορφϊνονται οι ίδιοι προκειμζνου να αναλάβουν κακικοντα τεχνικοφ 

αςφαλείασ, εφόςον ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα. 

Ψο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ υλοποιεί ςεμινάρια επιμόρφωςθσ εργοδοτϊν για κζματα άςκθςθσ κακθκόντων 

τεχνικοφ αςφαλείασ ςε επιχειριςεισ Βϋ & Γϋ κατθγορίασ. 

Ειδικότερα, τα ςεμινάρια  κατατάςςονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ επικινδυνότθτασ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 

του Ξ.Ρ.Ω.Α.Ε: 

Β’ Ματθγορίασ: για όςουσ πλθροφν τισ  απαραίτθτεσ ειδικζσ προχποκζςεισ, είναι διάρκειασ 35 ωρϊν. Για τα 

μζλθ του Επιμελθτθρίου πρζπει να είναι πλθρωμζνο το τζλοσ ΓΕΠΘ μζχρι και το 2022 και θ ςυνδρομι του 

Επιμελθτθρίου του ζτουσ 2022, ενϊ το κόςτοσ για τα μθ μζλθ είναι 100€.  

Γ’ Ματθγορίασ: για εργοδότεσ που οι επιχειριςεισ τουσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 50 εργαηόμενουσ, 

διάρκειασ 10 ωρϊν.  Για τα μζλθ του Επιμελθτθρίου πρζπει να είναι πλθρωμζνο το τζλοσ ΓΕΠΘ μζχρι και το 

2022 και θ ςυνδρομι του Επιμελθτθρίου του ζτουσ 2022, ενϊ το κόςτοσ για τα μθ μζλθ είναι 50€. 

Δικαιολογθτικά υποβολισ: 

• Χυμπλθρωμζνθ αίτθςθ με πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ του ενδιαφερόμενου εργοδότθ 
• Εικόνα taxis με όλεσ τισ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ 

Ψα πιςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ κα απονζμονται από το Επιμελθτιριο Ξαβάλασ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ  παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με το Επιμελθτιριο Ξαβάλασ, τθλ. 2510 

222212 κα Χοφηθ Παυρομμάτθ (εςωτ. 4) και κα. Παρία Αρβανιτάκθ (εςωτ. 20), και ςτο 

info@chamberofkavala.gr 

Ενθμζρωςθ για τα ςεμινάρια Χγιεινισ Φροφίμων-Εκπαίδευςθ προςωπικοφ των 
επιχειριςεων τροφίμων-Οζεσ προδιαγραφζσ 

Ψο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ,  ςασ ενθμερϊνει ότι οι επιχειριςεισ τροφίμων-ποτϊν  ζχουν υποχρζωςθ να 

καταρτίηουν όλο το προςωπικό τουσ, που αςχολείται με χειριςμό τροφίμων, βάςει τθσ διαδικαςίασ που 

περιγράφεται ςτθν  Ωπουργικι Απόφαςθ 14708/17-08-07/ΦΕΜ 1616/Β/17-08-2007.  



22 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 w www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Ψθλ. 2510222212 

Fax 2510835946 

 email: info@chamberofkavala.gr 

Αφορά το προςωπικό των επιχειριςεων που παράγουν, επεξεργάηονται, αποκθκεφουν, μεταφζρουν, 

διακινοφν τρόφιμα ι αςχολοφνται με το λιανικό εμπόριο, τθ διάκεςθ τροφίμων, τθ μαηικι εςτίαςθ και 

ηαχαροπλαςτικι ι είναι εργαςτιρια παραγωγισ ι μεταποίθςθσ τροφίμων.  

ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ ΥΦΘΟ ΧΓΙΕΙΟΘ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

Είναι πρόγραμμα  κατάρτιςθσ απλϊν χειριςτϊν ςε γενικά κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ τροφίμων. 

Ελάχιςτθ διάρκεια: 10 ϊρεσ.   

ΕΠΑΙΤΡΧΟΦΑΙ Σι επιχειριςεισ τροφίμων που υποχρεοφνται ςε πλιρθ ανάπτυξθ ςυςτιματοσ HACCP. 

Ψα προγράμματα αυτά αποςκοποφν ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, τθν παραγωγι αςφαλϊν προϊόντων και 

τθν προςταςία του καταναλωτι ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό 852/2004 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και 

του Χυμβουλίου τθσ 29θσ Απριλίου 2004 για τθν υγιεινι των τροφίμων. 

Φο κόςτοσ ςυμμετοχισ για το τρζχον ζτοσ, για τα μζλθ που είναι τακτοποιθμζνα οικονομικά, δθλαδι με 

πλθρωμζνο το τζλοσ ΓΕΞΘ μζχρι και το 2022 κακϊσ και τθ ςυνδρομι Επιμελθτθρίου του 2022,  είναι: 

 Για Επιχειριςεισ 

 Μαβάλα ςαράντα ευρϊ (40 €)  

 Θάςο τριάντα ευρϊ (30 €)  

 Για Εργαηομζνουσ 

 Μαβάλα εξιντα ευρϊ (60€) 

 Θάςο πενιντα ευρϊ (50€) 

Φα υπόλοιπα ζξοδα οργάνωςθσ του ςεμιναρίου  καλφπτονται από το Επιμελθτιριο Μαβάλασ. 

ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑ ΕΠΕΦΑΥΕΩΟ. Χτο τζλοσ του προγράμματοσ οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται ςε εξετάςεισ 

προκειμζνου να αξιολογθκοφν. Θ αξιολόγθςθ και θ κατάρτιςθ του τελικοφ πίνακα των επιτυχόντων γίνεται 

με μζριμνα των τριμελϊν επιτροπϊν που ορίηονται από το Δ.Χ. του ΕΦΕΨ ςφμφωνα με το άρκρο 11 του ν. 

3438/2006.  

Υεριςςότερεσ πλθροφορίεσ, τθλ. επικοινωνίασ 2510 222212,  κα. Χοφηθ Παυρομμάτθ  (εςωτ. 4). 

Βιωματικό ςεμινάριο ποιότθτασ και οργανολθπτικισ αξιολόγθςθσ ελαιολάδου, 6 
Φεβρουαρίου 2023 
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Ψο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Χτιριξθσ Πικρομεςαίων Επιχειριςεων, Enterprise 
Europe Network, ςασ ενθμερϊνει ότι ςε ςυνεργαςία με τον Διεκνι Διαγωνιςμό Ελαιολάδου ATHENA IOOC 
διοργανϊνει ότι κα πραγματοποιιςει βιωματικό ςεμινάριο ποιότθτασ και οργανολθπτικισ αξιολόγθςθσ 
ελαιολάδου με κζμα: «Διεκνείσ Διαγωνιςμοί Ελαιολάδου: Σ δρόμοσ προσ τθν διάκριςθ». Ψο ςεμινάριο κα 
πραγματοποιθκεί ςτισ 6 Φεβρουαρίου 2023 και ϊρα 17:00 ςτο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ, Σμονοίασ 50 ςτθν 
Ξαβάλα.  

Ψο ςεμινάριο απευκφνεται ςε παραγωγοφσ, ελαιουργοφσ, τυποποιθτζσ, εμπόρουσ ελαιολάδου, ςτελζχθ 
εταιρειϊν, φορζων ι άλλων κλάδων που αςχολοφνται με το ελαιόλαδο, αλλά και ςε άτομα που ςχεδιάηουν 
να αςχολθκοφν μελλοντικά με το ελαιόλαδο και είναι ςχεδιαςμζνο με ςκοπό να εφοδιάςει τουσ 
ςυμμετζχοντεσ με βαςικζσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ για το ελαιόλαδο και τθν οργανολθπτικι του γευςιγνωςία. 

Ψο ςεμινάριο κα ξεκινιςει με ςφντομο χαιρετιςμό του Ξωνςταντίνου Χτεργίδθ, πρόεδρο του Athena 
International Olive Oil Competition, με ενθμζρωςθ για τον διαγωνιςμό και τα οφζλθ που αποφζρει ςτο 
ελλθνικό ελαιόλαδο και τουσ παραγωγοφσ του.  

Χτθ ςυνζχεια κα ακολουκιςει το ςεμινάριο εκπαίδευςθσ ελαιολάδου με τθν εξισ κεματολογία: 
I. Σρκζσ πρακτικζσ για τθν παραγωγι ελαιολάδου υψθλισ ποιότθτασ, ςε όλα τα ςτάδια παραγωγισ, 

από τον ελαιϊνα μζχρι τθν τυποποίθςθ.  
II. Βαςικζσ αρχζσ οργανολθπτικισ δοκιμισ και αξιολόγθςθσ ελαιολάδων  
III. Ξριτιρια αξιολόγθςθσ διεκνϊν διαγωνιςμϊν: τι απαιτείται για να διακρικεί ζνα ελαιόλαδο. 
IV. Γευςτικι δοκιμι 10 βραβευμζνων ξζνων ελαιολάδων, με ςκοπό τθ γνωριμία με ελαιόλαδα 

αριςτείασ και τθν εξοικείωςθ με τον ανταγωνιςμό. 

 

Ειςθγιτρια είναι θ κα Παρία Ξατςοφλθ, πιςτοποιθμζνθ Olive Oil Taster, με εμπειρία ςε διεκνείσ 
διαγωνιςμοφσ και ςυνιδρυτισ και διευκφντρια του διεκνοφσ διαγωνιςμοφ ελαιολάδου ΑΨΘΕΡΑ.  

Ψο εν λόγω ςεμινάριο ζχει πραγματοποιθκεί με ιδιαίτερθ επιτυχία, ςε ςυνεργαςία με τα κατά τόπουσ 
Εμπορικά Επιμελθτιρια, ςε διάφορεσ ελαιοκομικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, όπωσ: Χανιά  (2017), Άμφιςςα (2018), 
Κεςςαλονίκθ (2019), Ξεφαλλονιά (2019), Χθτεία (2019) και Βόλο (2022).  

Σι ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ παρακαλοφμε να ςτείλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ μζχρι τισ 31 Ιανουαρίου 2023 
ςτο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ και ςτο email info@chamberofkavala.gr 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με το Επιμελθτιριο Ξαβάλασ ςτο 2510 222212 
(εςωτ. 4) κα. Χοφηθ Παυρομμάτθ 
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Σροδθμοςίευςθ δζςμθσ Δράςεων «Ψθφιακόσ Ξεταςχθματιςμόσ ΞμΕ» 

Ψο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Χτιριξθσ Πικρομεςαίων Επιχειριςεων, Enterprise 

Europe Network, ςασ ενθμερϊνει για τθν προδθμοςίευςθ τθσ δζςμθσ δράςεων «Ψθφιακόσ Πεταςχθματιςμόσ 

ΠμΕ». Θ δζςμθ Δράςεων κρατικϊν ενιςχφςεων «Ψθφιακόσ Πεταςχθματιςμόσ ΠμΕ» ςτο Υρόγραμμα 

«Ανταγωνιςτικότθτα» του ΕΧΥΑ 2021 – 2027, προχπολογιςμοφ 300.000.000 €, ςτοχεφει ςτθν αντιμετϊπιςθ 

τθσ υςτζρθςθσ των ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτθν υιοκζτθςθ και ενςωμάτωςθ των ςφγχρονων ψθφιακϊν 

τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγικι τουσ δραςτθριότθτα και καλφπτει ςτοχευμζνεσ ανάγκεσ των ΠμΕ ανάλογα με 

τθν υφιςτάμενθ ψθφιακι και τεχνολογικι ωριμότθτά τουσ, αλλά και τισ διαφορετικζσ επενδυτικζσ ανάγκεσ 

τουσ. 

Υε ποιουσ απευκφνεται 

Δράςθ 1 – Βαςικόσ Ψθφιακόσ Πεταςχθματιςμόσ ΠμΕ: αφορά επιχειριςεισ, οι οποίεσ δεν ζχουν ακόμα 

ενςωματϊςει ςθμαντικζσ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν (ΨΥΕ) ςτθν λειτουργία τουσ και 

ςτοχεφουν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν ελλείψεων ςε εφαρμογζσ και εξοπλιςμό. 

Δράςθ 2 – Υροθγμζνοσ Ψθφιακόσ Πεταςχθματιςμόσ ΠμΕ: αφορά επιχειριςεισ οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθ 

διεφρυνςθ τθσ ψθφιακισ και τεχνολογικισ τουσ ωριμότθτασ με ολοκλθρωμζνεσ επενδφςεισ ςε νζεσ ΨΥΕ που 

κα αναβακμίςουν τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ. 

Δράςθ 3 – Ψθφιακόσ Πεταςχθματιςμόσ Αιχμισ ΠμΕ: αφορά επιχειριςεισ που ζχουν ενςωματϊςει ιδθ ΨΥΕ 

ςε πολλζσ λειτουργίεσ τουσ και πλζον επιδιϊκουν να υλοποιιςουν ολοκλθρωμζνεσ επενδφςεισ ςε τεχνολογίεσ 

αιχμισ ι ςε λφςεισ 4θσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ. 

Είδοσ ενίςχυςθσ: Επιχοριγθςθ / Επιδότθςθ 

Σεριοχι εφαρμογισ: Τλθ θ Ελλάδα 

Ενεργά προγράμματα 

Χρθματοδότθςθσ  
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Σροχπολογιςμόσ: € 300.000.000 

Υχετικά αρχεία 

Υροδθμοςίευςθ Δράςθσ 1 – Βαςικόσ Ψθφιακόσ Πεταςχθματιςμόσ ΠμΕ  

Υροδθμοςίευςθ Δράςθσ 2 – Υροθγμζνοσ Ψθφιακόσ Πεταςχθματιςμόσ ΠμΕ  

Υροδθμοςίευςθ Δράςθσ 3 – Ψθφιακόσ Πεταςχθματιςμόσ Αιχμισ ΠμΕ 

Σροδθμοςίευςθ για τθν δζςμθ δράςεων «Σράςινθ Ξετάβαςθ ΞμΕ» 

Υροδθμοςιεφτθκε θ δζςμθ δράςεων κρατικϊν ενιςχφςεων «Υράςινθ Πετάβαςθ ΠμΕ», του προγράμματοσ 

«Ανταγωνιςτικότθτα» (ΕΧΥΑ 2021 - 2027) με ςυνολικό προχπολογιςμό 700.000.000 ευρϊ,  που ςτοχεφει 

ςτθν  αναβάκμιςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων τθσ χϊρασ. 

Σι ενδιαφερόμενοι κα βρουν τθν προδθμοςίευςθ αναρτθμζνθ ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του υπουργείου 

Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων για το ΕΧΥΑ (http://www.antagonistikotita.gr ). 

Χτισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ των δράςεων περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων: κτίρια, εγκαταςτάςεισ και περιβάλλων 

χϊροσ, μθχανιματα - εξοπλιςμόσ, πιςτοποίθςθ προϊόντων, δαπάνεσ marketing, κακϊσ και δαπάνεσ  για τθν 

βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

Θ κάκε επιμζρουσ δράςθ καλφπτει διαφορετικοφ φψουσ επενδυτικά ςχζδια. 

Δράςθ 1:  Σράςινοσ Ξεταςχθματιςμόσ ΞμΕ, αφορά επιχειριςεισ με  επιχορθγοφμενο προχπολογιςμό 

επενδυτικοφ ςχεδίου από 200.001 ευρϊ ζωσ και 1.000.000 ευρϊ (επιλογι είτε ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΩ Ε.Ε. 

1407/2013/De minimis είτε ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΩ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΞΑΞ). 

Δράςθ 2: Σράςινθ Σαραγωγικι Επζνδυςθ ΞμΕ, αφορά επιχειριςεισ με  επιχορθγοφμενο προχπολογιςμό 

επενδυτικοφ ςχεδίου από 30.000 ευρϊ ζωσ και 200.000 ευρϊ (ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis). 

Επιςθμαίνεται ότι υποβολι αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ επιτρζπεται είτε μόνο ςτθ «Δράςθ 1 - «Υράςινοσ 

Πεταςχθματιςμόσ ΠμΕ », είτε μόνο ςτθ «Δράςθ 2- «Υράςινθ Υαραγωγικι Επζνδυςθ ΠμΕ». 

Σι δράςεισ, όπωσ αναφζρεται, αναμζνεται να προκθρυχκοφν ςτο αμζςωσ επόμενο διάςτθμα. 

Θ αναλυτικι πρόςκλθςθ (κακϊσ και το ςφνολο των εγγράφων που τθν ςυνοδεφουν) του προγράμματοσ, κα 

αναρτθκοφν ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ΕΩΔ http://www.antagonistikotita.gr , του ΕΧΥΑ www.espa.gr  και του 

www.efepae.gr  . 

E-mail επικοινωνίασ: infoepan@mou.gr  Γραμμι επικοινωνίασ: 801 11 36300 

«Ζξυπνθ Ξεταποίθςθ» του Φαμείου Ανάκαμψθσ 

Επιδοτοφνται επενδυτικά ςχζδια πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων του ελλθνικοφ 

βιομθχανικοφ οικοςυςτιματοσ για τθν ενίςχυςθ τθσ τεχνολογικισ τουσ υποδομισ και τθν αναβάκμιςθ του 

καταςκευαςτικοφ τουσ εξοπλιςμοφ με χριςθ ζξυπνων τεχνολογιϊν αιχμισ με χαμθλζσ περιβαλλοντικζσ 

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
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.efepae.gr/
mailto:infoepan@mou.gr
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επιπτϊςεισ. 

Υυνολικόσ Σροχπολογιςμόσ: €73.227.620,00 

Σροχπολογιςμόσ Φαμείου: €73.227.620,00 

Ζναρξθ Χποβολισ Αιτιςεων: 07/12/2022 από τισ 13:00 

Νιξθ Χποβολισ Αιτιςεων: 01/02/2023 ζωσ τισ 13:00 

Γεωγραφικι Υεριοχι: Τλθ θ Ελλάδα 

Λςτοςελίδα Δθμοςίευςθσ Υρόςκλθςθσ: https://www.ggb.gr 

Για να διαβάςετε τθν Υρόςκλθςθ πατιςτε εδϊ. 

Επιχειρθματικι χρθματοδότθςθ του Φαμείου Επιχειρθματικότθτασ ΙΙ (ΦΕΣΙΧ ΙΙ) από 
το Εκνικό Φαμείο Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ 

«Φα προγράμματα τθσ Ελλθνικισ Αναπτυξιακισ Φράπεηασ, παρζχουν χρθματοδοτιςεισ μζςω δανείων 
επενδυτικοφ ςκοποφ ι/και κεφαλαίων κίνθςθσ, με πολφ ευνοϊκοφσ όρουσ όπωσ μειωμζνα επιτόκια, 
χαμθλζσ εξαςφαλίςεισ, επιδοτοφμενουσ τόκουσ κ.α., ςε πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ ςτο 
ςφνολο τθσ ελλθνικισ επικράτειασ και απευκφνονται ςε διάφορουσ τομείσ τθσ ελλθνικισ 
επιχειρθματικότθτασ. Ρι χρθματοδοτιςεισ παρζχονται μζςω των ςυνεργαηόμενων Σιςτωτικϊν Ιδρυμάτων. 

Φα ενεργά προγράμματα από τα οποία μποροφν να ωφελθκοφν οι ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ είναι τα 
εξισ: 

 Φαμείο Επιχειρθματικότθτασ ΙΙ (ΦΕΣΙΧ ΙΙ): Δάνεια για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ζωσ 1,5 εκ. € με 
μειωμζνο επιτόκιο κατά 40%. 

 Φαμείο Εγγυοδοςίασ ΕΑΦ-ΦΞΕΔΕ: Εγγυιςεισ για παροχι δανείων κεφαλαίων κίνθςθσ ζωσ 200 χιλ. € 
ςτον κλάδο των μθχανικϊν- μελετθτϊν- εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων. 

 Φαμείο Εγγυοδοςίασ Δανείων Επιχειριςεων Σαραγωγισ Ρπτικοακουςτικϊν Ζργων: Εγγυιςεισ για 
παροχι δανείων επενδυτικοφ ςκοποφ ι/και κεφαλαίων κίνθςθσ ζωσ 900 χιλ. € ςε επιχειριςεισ του 
κλάδου των οπτικοακουςτικϊν και του gaming. 

 Φαμείο Εγγυοδοςίασ Μαινοτομίασ: Εγγυιςεισ για παροχι δανείων ςε καινοτόμεσ και Start-
up επιχειριςεισ ζωσ 400 χιλ. €  με δυνατότθτα μείωςθσ του οφειλόμενου κεφαλαίου ζωσ και 20% 
βάςει επίτευξθσ ςτόχων καινοτομίασ και ESG. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ (το μονοπάτι να οδθγεί ςτθ ςελίδα τθσ Ελλθνικισ Αναπτυξιακισ 
Ψράπεηασ  hdb.gr)» 

 

Ανάπτυξθ δεξιοτιτων εργαηομζνων, για τθν προςαρμογι τουσ ςτο νζο αναπτυξιακό 
μοντζλο τθσ Ρικονομίασ  

https://www.ggb.gr/
https://greece20.gov.gr/?calls=exypni-metapoiisi
https://hdb.gr/
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Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ δράςθσ είναι 16.000 εργαηόμενοι του ιδιωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ, ανεξαρτιτωσ 

κλάδου απαςχόλθςθσ, να αναβακμίςουν τισ γνϊςεισ τουσ, να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ, να 

ενιςχφςουν τθν επαγγελματικι τουσ ικανότθτα και εφόςον ολοκλθρϊςουν επιτυχϊσ τισ εξετάςεισ 

πιςτοποίθςθσ να αποκτιςουν το αντίςτοιχο Υιςτοποιθτικό Ξατάρτιςθσ ςε εξειδικευμζνεσ όςο και οριηόντιεσ 

ειδικότθτεσ και κεματικζσ ενότθτεσ όπωσ επιγραμματικά αναφζρονται ακολοφκωσ: 

 Χτζλεχοσ βιομθχανικισ παραγωγισ (τιρθςθ προτφπων και διαδικαςιϊν βιομθχανικισ παραγωγισ) 

 Χτζλεχοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ και αςφάλειασ τροφίμων 

 Ψεχνικόσ παραγωγισ επιχειριςεων τροφίμων και ποτϊν 

 Χυντιρθςθ εγκαταςτάςεων αυτοματιςμοφ και αυτόματου ελζγχου 

 Ψεχνίτθσ εργαλειομθχανϊν 

 Χτζλεχοσ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ ζργου 

 Χτζλεχοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

 Αςφάλεια πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων 

 Υρογραμματιςμόσ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν (HTML, CSS, JavaScript) 

 Digital marketing και on line branding 

 Ωπεφκυνοσ προςταςίασ δεδομζνων DPO 

 Χτζλεχοσ εξαγωγϊν και διεκνοφσ εμπορίου 

 Υροϊκθςθ και πϊλθςθ προϊόντων/ υπθρεςιϊν μζςω του θλεκτρονικοφ εμπορίου 

 Υαροχι πρϊτων βοθκειϊν – Αςφάλεια ςτθν εργαςία 

 Γραμματζασ διοίκθςθσ 

 Ωπάλλθλοσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ 

Ψο ζργο αφορά ςε υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ, κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν τισ 

κάτωκι ενζργειεσ:  

 Υαροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςτουσ ωφελοφμενουσ μζςω 
ατομικϊν ςυνεδριϊν (5 ςυνεδρίεσ ανά ωφελοφμενο). 

 Ωλοποίθςθ ςτοχευμζνων προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, διάρκειασ 
120 ωρϊν.  

 Υιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISO 17024 ι τον ΕΣΥΥΕΥ. 

Επιχειρθςιακό πρόγραμμα: ΕΥ Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Ξαινοτομία 

Σεριοχι εφαρμογισ: Τλθ θ Ελλάδα 

Σερίοδοσ υποβολισ: 09/09/2022, ζωσ εξαντλιςεωσ του προχπολογιςμοφ 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ 

Σρογράμματα κατάρτιςθσ εργαηομζνων ςε διάφορουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ 
(ενθμζρωςθ 5/12/2022) 

Αναμζνεται 

Ψο ΕΧΥΑ, μζςω του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ "Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Ξαινοτομία", 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5613
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χρθματοδοτεί προγράμματα κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ εργαηομζνων διαφόρων εργαςιακϊν κλάδων με 

ςκοπό τθν απόκτθςθ νζων εξειδικευμζνων και οριηόντιων γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων. Ψα 

προγράμματα υλοποιοφν επαγγελματικοί και κλαδικοί φορείσ. 

Δθμοςιεφονται οι προςκλιςεισ κατάρτιςθσ που απευκφνονται προσ τουσ ωφελοφμενουσ /εργαηόμενουσ 

προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ. 

Χθμειϊνεται ότι ςτο espa.gr δθμοςιεφονται οι Υροςκλιςεισ που αποςτζλλονται από τουσ 

επαγγελματικοφσ/κλαδικοφσ φορείσ. 

Χυςτινεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ για τθν πλιρθ ενθμζρωςι τουσ, να επιςκζπτονται και τουσ 

διαδικτυακοφσ τόπουσ των επαγγελματικϊν/ κλαδικϊν φορζων του τομζα που τουσ ενδιαφζρει.  

Ενεργζσ Σροςκλιςεισ 

Διαμόρφωςθ οδθγϊν κατάρτιςθσ και εκπαιδευτικϊν εγχειριδίων Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ 

(ΙΕΜ) 

Φορζασ υλοποίθςθσ: Λνςτιτοφτο Πικρϊν Επιχειριςεων τθσ ΓΧΕΒΕΕ 

Αντικείμενο: Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ για τθν ανάπτυξθ οδθγϊν κατάρτιςθσ ειδικοτιτων ΛΕΞ, Χυγγραφζασ – 

εκπαιδευτισ πυρθνικϊν μακθμάτων ΛΕΞ «Χτζλεχοσ διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ», Χυγγραφζασ – 

επαγγελματίασ ειδικότθτασ ΛΕΞ «Χχεδίαςθ και καταςκευι υποδθμάτων». 

Υλθροφορίεσ: https://imegsevee.gr/ 

 

Ανάπτυξθ επικαιροποίθςθ και πιςτοποίθςθ επαγγελματικϊν περιγραμμάτων και πλαιςίων εκπαιδευτικϊν 

προδιαγραφϊν 

Φορζασ υλοποίθςθσ: Ξζντρο Ανάπτυξθσ Ελλθνικοφ Εμπορίου και Επιχειρθματικότθτασ (ΞΑΕΟΕ) 

Αντικείμενο: Εμπειρογνϊμονεσ Επαγγελμάτων για τθν ανάπτυξθ 33 επαγγελματικϊν περιγραμμάτων και 

πλαιςίων εκπαιδευτικϊν προδιαγραφϊν προγραμμάτων 

Υλθροφορίεσ: http://www.kaele.gr 

 

Διαμόρφωςθ οδθγϊν κατάρτιςθσ και εκπαιδευτικϊν εγχειριδίων Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ 

(ΙΕΜ) 

Φορζασ υλοποίθςθσ: Ξζντρο Ανάπτυξθσ Ελλθνικοφ Εμπορίου και Επιχειρθματικότθτασ (ΞΑΕΟΕ) 

Αντικείμενο: Χφμβουλοι Πεκοδολογίασ, Επιςτθμονικοί υπεφκυνοι, Χυγγραφείσ μακιματοσ ειδικότθτασ / 

Επαγγελματίεσ ειδικότθτασ, Χυγγραφείσ μακθμάτων ειδικότθτασ / Εκπαιδευτζσ πυρθνικϊν μακθμάτων 

ειδικότθτασ, για τθν ανάπτυξθ 2 Σδθγϊν Ξατάρτιςθσ των ειδικοτιτων ΛΕΞ "Ψεχνικόσ προκετικϊν και 

ορκωτικϊν καταςκευϊν και λοιπϊν ειδϊν αποκατάςταςθσ" και "Διαχείριςθ και προϊκθςθ προϊόντων 

μόδασ". 

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/epanadimosiefsi-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-tin-anazitisi-4-epistimonikon-ypefthynon-odigon-katartisis-eidikotiton-i-e-k/
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/epanadimosiefsi-anazitisi-syngrafea-mathimaton-eidikotitas-ekpaidefti-tria-pyrinikon-mathimaton-iek/
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/epanadimosiefsi-anazitisi-syngrafea-mathimaton-eidikotitas-ekpaidefti-tria-pyrinikon-mathimaton-iek/
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/epanadimosiefsi-anazitisi-syngrafea-mathimaton-eidikotitas-epangelmatia-eidikotitas-i-e-k/
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/epanadimosiefsi-anazitisi-syngrafea-mathimaton-eidikotitas-epangelmatia-eidikotitas-i-e-k/
https://imegsevee.gr/
http://www.kaele.gr/
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Υλθροφορίεσ: http://www.kaele.gr 

 

Ματάρτιςθ εργαηομζνων από τθν Σανελλινια Ρμοςπονδία Σρατθριοφχων Εμπόρων Μαυςίμων για τθν 

απόκτθςθ και πιςτοποίθςθ επίκαιρων ειδικϊν όςο και οριηόντιων γνϊςεων και ικανοτιτων βάςει 

διάγνωςθσ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν 

Φορζασ υλοποίθςθσ: Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Υειραιά 

Αντικείμενο: Ωπάλλθλοσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ, Χτζλεχοσ διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, Υωλθτισ 

λιανικισ, Ειδικόσ Social Media Marketing. 

Υλθροφορίεσ: https://110.bep.gr/ 

 

Ματάρτιςθ και πιςτοποίθςθ εργαηομζνων όλων των κλάδων του ιδιωτικοφ τομζα ςε αντικείμενα 

μάρκετινγκ, εξαγωγϊν και μθχανογράφθςθσ 

Φορζασ υλοποίθςθσ: Υανελλινια Σμοςπονδία Βιοτεχνϊν Αργυροχρυςοχόων Ξοςμθματοπωλϊν 

Ωρολογοπωλϊν (ΥΣΒΑΞΩ) 

Αντικείμενο: Ψθφιακό μάρκετινγκ και θλεκτρονικό εμπόριο, Εξαγωγικό εμπόριο και ενίςχυςθ εξωςτρζφειασ, 

Πθχανογράφθςθ λειτουργίασ κοςμθματοπωλείου και εργαςτθρίου αργυροχρυςοχοΐασ. 

Υλθροφορίεσ: https://povako.gr/ 

 

Χλοποίθςθ δράςεων ςυμβουλευτικισ, κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ 

Φορζασ υλοποίθςθσ: Εκνικι Χυνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρία (ΕΧΑμεΑ) 

Αντικείμενο: Δεξιότθτεσ ΨΥΕ (Σριηόντιο πρόγραμμα), Εμπόριο και εξωςτρζφεια, Ωπάλλθλοσ 

Γραφείου/Διοικθτικισ Ωποςτιριξθσ 

Υλθροφορίεσ: https://www.esamea.gr/ 

Σρόγραμμα ΙΙΙ «ΨΘΦΙΑΜΕΥ ΥΧΟΑΝΝΑΓΕΥ» – Σαράταςθ Χποβολισ Αιτιςεων 
Χρθματοδότθςθσ  

Ψροποποιοφνται και παρατείνονται οι θμερομθνίεσ αιτιςεων χρθματοδότθςθσ του Υρογράμματοσ ΛΛΛ 

«ΨΘΦΛΑΞΕΧ ΧΩΡΑΟΟΑΓΕΧ» για τισ κατθγορίεσ τζςςερα (4), πζντε (5) και ζξι (6) ενεργειϊν. Ειδικότερα, 

ςφμφωνα με τθν 2θ Ψροποποίθςθ του Υρογράμματοσ ΛΛΛ, θ χρονικι διάρκεια και τα ορόςθμα του 

Υρογράμματοσ ΛΛΛ, μεταβάλλονται ωσ εξισ:  

Αιτιςεισ Χρθματοδότθςθσ για τισ Ματθγορίασ τζςςερα (4):  

 Αιτιςεισ Χρθματοδότθςθσ ειδικά για τθν Ξατθγορία Ενζργειασ τζςςερα (4), μποροφν να 
υποβάλλονται από δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ, από τθν Φρίτθ 10 Ιανουαρίου 2023, ζωσ και τθν 

http://www.kaele.gr/
https://110.bep.gr/
https://povako.gr/
https://www.esamea.gr/
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Σαραςκευι 31 Ξαρτίου 2023.  
 

  

 

 Σραγματοποίθςθ αγορϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν που εντάςςονται ςτθν Ξατθγορία Ενζργειασ 
τζςςερα (4), με χριςθ των vouchers που κα εκδοκοφν προσ όφελοσ των εγκεκριμζνων δικαιοφχων, 
μπορεί να γίνεται ζωσ τθν Σζμπτθ 31 Αυγοφςτου 2023.  

 Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ μεταβατικισ περιόδου (cooling off period) για τθν οποία επιτρζπονται 
οριςμζνεσ μόνο (κατ’ εξαίρεςθ) περιπτϊςεισ εξαργφρωςθσ vouchers, ορίηεται το Υάββατο 30 
Υεπτεμβρίου 2023.  

 Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των πάςθσ φφςεωσ πλθρωμϊν και ολοκλιρωςθσ του Υρογράμματοσ 
για τισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ ενεργειϊν ορίηεται θ Φρίτθ 31 Ρκτωβρίου 2023.  

Αιτιςεισ Χρθματοδότθςθσ για τισ Ματθγορίεσ πζντε (5) και ζξι (6):  

 Αιτιςεισ Χρθματοδότθςθσ ειδικά για τισ Ξατθγορίεσ Ενεργειϊν πζντε (5) και ζξι (6), μποροφν να 
υποβάλλονται από δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ, από το Υάββατο 1 Απριλίου 2023, ζωσ και τθν 
Σαραςκευι 30 Ιουνίου 2023.  

 Σραγματοποίθςθ αγορϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν που εντάςςονται ςτισ Ξατθγορίεσ Ενεργειϊν 
πζντε (5) και ζξι (6), με χριςθ των vouchers που κα εκδοκοφν προσ όφελοσ των εγκεκριμζνων 
δικαιοφχων, μπορεί να γίνεται ζωσ τθν Σζμπτθ 30 Οοεμβρίου 2023.  

 Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ μεταβατικισ περιόδου (cooling off period) για τθν οποία επιτρζπονται 
οριςμζνεσ μόνο (κατ’ εξαίρεςθ) περιπτϊςεισ εξαργφρωςθσ vouchers, ορίηεται το Υάββατο 30 
Δεκεμβρίου 2023.  

 Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των πάςθσ φφςεωσ πλθρωμϊν και ολοκλιρωςθσ του Υρογράμματοσ 
για τισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ ενεργειϊν ορίηεται θ Φετάρτθ 31 Ιανουαρίου 2024.  

Ωπενκυμίηεται ότι οι αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ του Υρογράμματοσ ΛΛΛ ειδικά για τισ Ξατθγορίεσ Ενεργειϊν ζνα 

(1), δφο (2) και τρία (3), μποροφν να υποβλθκοφν ζωσ και τθν Δευτζρα 31 Σκτωβρίου 2022. 

Οζο Σρόγραμμα «Σράςινα Φαξί» Σλατφόρμα τθσ Δράςθσ prasinataxi.gov.gr 

Ψο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Χτιριξθσ μικρομεςαίων επιχειριςεων Enterprise 

Europe Network,ςασ ενθμερϊνει ότι ξεκίνθςε το πρόγραμμα «Σράςινα ΦΑΠΙ» Από τισ 9 Λανουαρίου 2023 

ξεκίνθςε θ υποβολι αιτιςεων και παράλλθλα τίκεται ςε λειτουργία θ θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ δράςθσ 

prasinataxi.gov.gr 

Θ νζα δράςθ «Σράςινα ΦΑΠΙ» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 40 εκατ. ευρϊ, χρθματοδοτικθκε από πόρουσ του 

Ψαμείου Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ ςτο ςτόλο των 

οχθμάτων ΨΑΛ που κυκλοφοροφν εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ με αντικατάςταςθ περίπου 2.000 παλιϊν 

και ρυπογόνων ταξί με νζα αμιγϊσ θλεκτρικά. 

Πε το νζο πρόγραμμα δίνεται θ δυνατότθτα επιδότθςθσ ςε ιδιοκτιτεσ οχιματοσ ΨΑΛ, για αγορά ι 

χρονομίςκωςθ (leasing) αμιγϊσ θλεκτρικοφ οχιματοσ ΦΑΠΙ κακϊσ και τθσ αγοράσ και εγκατάςταςθσ 
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«ζξυπνου» ςθμείου επαναφόρτιςθσ θλεκτρικοφ οχιματοσ. 

Θ επιδότθςθ (οικολογικό bonus) ανζρχεται ςε ποςοςτό 40%, με το μζγιςτο ποςό να αγγίηει τισ 17.500 

ευρϊ και τθν υποχρεωτικι απόςυρςθ οχιματοσ ΨΑΛ, να επιβραβεφεται με 5.000 ευρϊ. Επίςθσ, λαμβάνεται 

ειδικι μζριμνα για τα ΑμεΑ, τισ οικογζνειεσ με 3 εξαρτϊμενα τζκνα και άνω και τουσ νζουσ ζωσ 29 ετϊν, με 

ξεχωριςτι προςαφξθςθ ςε κάκε κατθγορία. 

Χθμειϊκθκε πωσ θ υποβολι των αιτιςεων ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ δράςθσ prasinataxi.gov.gr ξεκινά 

ςτισ 9 Λανουαρίου και ολοκλθρϊνεται τθν 31θ Δεκεμβρίου 2023. 

 

Ωφελοφμενοι του προγράμματοσ 

 

Τλοι οι ιδιοκτιτεσ οχθμάτων ΨΑΛ κατθγορίασ ElJR05 και παλαιότερθσ, με βάςθ τθν άδεια κυκλοφορίασ. 

Λδιοκτιτεσ κεωροφνται όςοι κατζχουν το 100% τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ. Χε περίπτωςθ φπαρξθσ 

περιςςότερων μεριδιοφχων επί τθσ αδείασ (ςυνιδιοκτιτεσ/ςυγκφριοι), θ αίτθςθ υποβάλλεται από το ςφνολο 

των δικαιοφχων. 

Ξάκε ωφελοφμενοσ δικαιοφται τθν αγορά ι ςφναψθ χρονομίςκωςθσ (leasing) ενόσ αμιγϊσ θλεκτρικοφ 

αυτοκινιτου μθδενικϊν εκπομπϊν ρφπων C02 (BEV), ανά άδεια. 

Σι δικαιοφχοι υποχρεοφνται να προβοφν ςε απόςυρςθ και καταςτροφι του παλαιοφ οχιματοσ ΨΑΛ. Ψο ποςό 

επιδότθςθσ για τθν απόςυρςθ ςυνυπολογίηεται ςτο τελικό ποςό του οικολογικοφ bonus. 

Θ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν, ορίηεται θ 1θ Δεκεμβρίου του 2021, από τισ οποίεσ 

εξαιροφνται οι δαπάνεσ που αφοροφν τθν προκαταβολι για τθν παραγγελία του οχιματοσ. 

 

Ψψοσ ενιςχφςεων 

I. Για αμιγϊσ θλεκτρικά αυτοκίνθτα (BEV) οχιματα ταξί θ επιδότθςθ ανζρχεται ςε ποςοςτό 40% επί 

τθσ Οιανικισ Ψιμισ Υρο Φόρων (ΟΨΥΦ), με μζγιςτο ποςό τισ 17.500 ευρϊ. 

II. Θ υποχρεωτικι απόςυρςθ οχιματοσ ΨΑΛ επιβραβεφεται με 5.000 ευρϊ. 

III. Θ αγορά «ζξυπνου» ςθμείου επαναφόρτιςθσ θλεκτρικοφ οχιματοσ, για εγκατάςταςθ ςε οικιακό 

περιβάλλον ι ςε χϊρο ςτάκμευςθσ επιχείρθςθσ με ιδιωτικι πρόςβαςθ, επιδοτείται με ποςό 

ςυνολικοφ φψουσ 500 ευρϊ και είναι προαιρετικι. 

 

Για ποιουσ προβλζπονται bonus 

Χτισ περιπτϊςεισ που θ άδεια είναι ατομικι: 

I. Για τισ κατθγορίεσ ΑμεΑ, προβλζπεται προςαφξθςθ κατά 1.000 ευρϊ ςτο ποςό τθσ επιδότθςθσ για 

αγορά ι μίςκωςθ θλεκτρικοφ οχιματοσ ΨΑΛ. 

II. Για τισ κατθγορίεσ οικογενειϊν με τουλάχιςτον 3 εξαρτϊμενα τζκνα, προβλζπεται προςαφξθςθ 

κατά 1.000 ευρϊ ςτο ποςό τθσ επιδότθςθσ για αγορά ι μίςκωςθ θλεκτρικοφ οχιματοσ ΨΑΛ. 

III. Για νζουσ ζωσ 29 ετϊν, που είναι ιδθ κάτοχοι άδειασ οχιματοσ ΨΑΛ, προβλζπεται προςαφξθςθ 

κατά 1.000 ευρϊ ςτο ποςό τθσ επιδότθςθσ για αγορά ι μίςκωςθ θλεκτρικοφ οχιματοσ ΨΑΛ. 

Χτθν περίπτωςθ που οι δικαιοφχοι με βάςθ τθν υφιςτάμενθ άδεια Ε.Δ.Χ. οχιματοσ ΨΑΛ είναι παραπάνω από 

ζνασ, και κακζνασ από αυτοφσ τυχαίνει να ανικει ςτισ ωσ άνω ειδικζσ κατθγορίεσ, το ποςό τθσ προςαφξθςθσ 

https://prasinataxi.gov.gr/
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που δικαιοφται ανάλογα με τθν κάκε ειδικι κατθγορία υπολογίηεται με βάςθ το ποςοςτό, που του αναλογεί 

ςτθν υφιςτάμενθ άδεια Ε.Δ.Χ. οχιματοσ ΨΑΛ. 

 

Σροδθμοςίευςθ τθσ Δράςθσ «Ερευνϊ – Μαινοτομϊ 2021-2027» 

Αναμζνεται 

Ενίςχυςθ τθσ Ζρευνασ και τθσ Ξαινοτομίασ, προκειμζνου να τοποκετθκεί θ καινοτομία ςτο επίκεντρο μιασ 

βιϊςιμθσ και ανκεκτικισ ανάκαμψθσ από τθν πανδθμία, αλλά και για τθν επιτάχυνςθ τθσ πράςινθσ και 

ψθφιακισ μετάβαςθσ και τθ διαςφάλιςθ τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ.  

Επιχειρθςιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιςτικότθτα 

Σεριοχι εφαρμογισ: Τλθ θ Ελλάδα 

Σερίοδοσ υποβολισ: 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ 

 

Ρδθγίεσ για το «μπόνουσ» των 300 ευρϊ ςε μθ επιδοτοφμενουσ μακροχρόνια 
ανζργουσ που καταρτίηουν Ψθφιακό Ατομικό Υχζδιο Δράςθσ 

Ενεργοποιικθκε θ πλατφόρμα για τθν εφάπαξ χρθματικι παροχι φψουσ 300 ευρϊ που κα καταβάλει θ ΔΩΥΑ 

ςε μθ επιδοτοφμενουσ μακροχρόνια ανζργουσ που καταρτίηουν Ψθφιακό Ατομικό Χχζδιο Δράςθσ (Ψθφιακό 

ΑΧΔ).  

Χτόχοσ τθσ νζασ ενίςχυςθσ, που κεςμοκετικθκε μζςω του νόμου «Δουλειζσ ανά», είναι θ ενεργοποίθςθ των 

μακροχρόνια ανζργων με ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ επικαιροποιθμζνου Ψθφιακοφ ΑΧΔ βάςει του οποίου κα 

μποροφν να κατευκυνκοφν άμεςα ςε δράςεισ ανάπτυξθσ τθσ απαςχολθςιμότθτάσ τουσ (π.χ. επαγγελματικι 

κατάρτιςθ) και εφρεςθσ εργαςίασ. 

Δικαιοφχοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που πλθροφν όλεσ τισ εξισ προχποκζςεισ: 

 Ζχουν ςυμπλθρϊςει ςυνεχόμενθ εγγεγραμμζνθ ανεργία άνω των 5 ετϊν και κατόπιν καταρτίςουν 
Ψθφιακό ΑΧΔ 

 Ζχουν ειςόδθμα ζωσ 16.000 ευρϊ για άγαμουσ, 24.000 ευρϊ για ζγγαμουσ προςαυξανόμενο κατά 
3.000 ευρϊ για κάκε τζκνο ι 27.000 ευρϊ για μονογονεϊκι οικογζνεια προςαυξανόμενο κατά 
3.000 ευρϊ για κάκε τζκνο. 

Θ διαδικαςία για τθν καταβολι τθσ παροχισ ζχει ωσ εξισ: 

 Σι δυνθτικά δικαιοφχοι ειςζρχονται ςτθν πλατφόρμα με τουσ κωδικοφσ TaxisNet ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ephapax-khrematike-parokhe-
gia-anergous  

 Ξαταχωροφν ι επικαιροποιοφν τα ςτοιχεία τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (IBAN) για τθν καταβολι τθσ 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5616
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ephapax-khrematike-parokhe-gia-anergous
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ephapax-khrematike-parokhe-gia-anergous


33 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

παροχισ, κακϊσ και τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ  

 Θ ΔΩΥΑ ελζγχει τθν πλιρωςθ των προχποκζςεων αυτεπάγγελτα (διάςτθμα ανεργίασ και Ψθφιακό ΑΧΔ), 
κακϊσ και μζςω διαςταφρωςθσ με τα ςτοιχεία αρμόδιων φορζων (ΑΑΔΕ, ΘΔΛΞΑ)  

 Θ καταβολι τθσ παροχισ γίνεται αυτόματα ςτουσ λογαριαςμοφσ των δικαιοφχων. 

 

Επιςθμαίνεται ότι μόνο όςοι είναι μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 5 ζτθ και καταρτίςουν Ψθφιακό ΑΧΔ 

μποροφν να ειςζλκουν ςτθν πλατφόρμα και να καταχωρίςουν ΛΒΑΡ.  

Τςοι άνεργοι ζχουν ιδθ καταρτίςει Ατομικό Χχζδιο Δράςθσ (ΑΧΔ) κα πρζπει να το μετατρζψουν ςε Ψθφιακό 

ΑΧΔ. Χυγκεκριμζνα, κα ειςζρχονται με κωδικοφσ TaxisNet ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ (eservices) τθσ ΔΩΥΑ 

και κα επιβεβαιϊνουν ι επικαιροποιοφν τα ςτοιχεία του ΑΧΔ ϊςτε να μετατραπεί αυτόματα ςε Ψθφιακό ΑΧΔ. 

Τςοι άνεργοι δεν ζχουν ιδθ καταρτίςει ΑΧΔ κα πρζπει να κλείςουν ραντεβοφ με εργαςιακό ςφμβουλο ςτο 
Ξζντρο Υροϊκθςθσ Απαςχόλθςθσ (ΞΥΑ2) τθσ περιοχισ τουσ είτε μζςω τθλεδιάςκεψθσ (MyDYPAlive) είτε δια 
ηϊςθσ.  
Για να κλείςουν ραντεβοφ μζςω τθλεδιάςκεψθσ, οι άνεργοι κα πρζπει να επιςκεφτοφν τθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ: 
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-
me-telediaskepse-apo-ton-organismo-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed  
Για να κλείςουν ραντεβοφ δια ηϊςθσ, οι άνεργοι κα πρζπει είτε να ςτείλουν μινυμα θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείο (email) ςτο ΞΥΑ2 είτε να τθλεφωνιςουν ςτο ενιαίο τθλεφωνικό κζντρο 1555 του Ωπουργείου 
Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων. 
Για να βρείτε το ΞΥΑ2 ςτο οποίο ανικετε με βάςθ τθν κατοικία ςασ, κακϊσ και το αντίςτοιχο email, 
επιςκεφτείτε τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
https://www.dypa.gov.gr/poy-aniko  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφτείτε https://www.dypa.gov.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιχειρθματικι 

πλθροφόρθςθ 

 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-ton-organismo-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-ton-organismo-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed
https://www.dypa.gov.gr/poy-aniko
https://www.dypa.gov.gr/
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Εγγραφζσ-Διαγραφζσ επιχειριςεων ςτο Επιμελθτιριο από 01/01-20/12/2022 

Χφμφωνα με το Βιβλίο Εγγραφϊν – Διαγραφϊν του Επιμελθτθρίου Ξαβάλασ για το χρονικό διάςτθμα από 

01/01/2022 ζωσ 20/12/2022 οι Εγγραφζσ που πραγματοποιθκικαν ανά Ψμιματα του Επιμελθτθρίου Ξαβάλασ 

(Εμπορικό, Πεταποίθςθσ, Ψουριςτικό, Ωπθρεςιϊν, Εξαγωγικό) είναι 669 και οι Διαγραφζσ είναι 175. Δθλαδι 

οι Εγγραφζσ είναι περίπου 73% περιςςότερεσ από τισ Διαγραφζσ. Χτον παρακάτω πίνακα αναφζρονται 

αναλυτικότερα τα ςτοιχεία.  

 

Ψο ςφνολο των ενεργϊν επιχειριςεων που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ είναι 11.170 

επιχειριςεισ. 

Ψθφιακι Χπογραφι για τισ κεφαλαιουχικζσ εταιρίεσ μζλθ του Επιμελθτθρίου 
Μαβάλασ 

Ψο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ ςε ςυνεργαςία με τθν Ξεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ και τα Ωπουργεία 

Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων ξεκίνθςε τθ δωρεάν διάκεςθ τθσ ψθφιακισ 

υπογραφισ ςτα μζλθ του, με αρχι τισ κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ (ΑΕ, ΕΥΕ, ΛΞΕ).  Ψα πλεονεκτιματα για 

όςουσ τθν αποκτιςουν είναι πολλά, όπωσ θ νομικι τθσ ιςχφ που είναι  ιςοδφναμθ με τθν ιδιόχειρθ 

υπογραφι, θ μείωςθ του κόςτουσ, θ εξοικονόμθςθ χρόνου ανταλλαγισ  εγγράφων, θ κατάργθςθ τθσ 

«φυςικισ αρχειοκζτθςθσ», θ διαςυνοριακι τθσ ιςχφ που ενιςχφει  ςθμαντικά τθν εξωςτρζφεια των 
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επιχειριςεων, θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε ανοικτοφσ  διαγωνιςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και  πολλά  

άλλα. 

Σροχποκζςεισ για τθν διάκεςθ Ψθφιακισ Χπογραφισ 

Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ προκειμζνου θ επιχείρθςθ-μζλοσ του Επιμελθτθρίου Ξαβάλασ να δικαιοφται τθ 

δθμιουργία αίτθςθσ ζκδοςθσ προθγμζνθσ (άυλθσ ) ψθφιακισ υπογραφισ (Remote Singing) είναι οι κάτωκι: 

 

 Ρα είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Γενικό Εμπορικό Πθτρϊο Γ.Ε.ΠΘ. 
 Ρα είναι κεφαλαιουχικι, δθλαδι θ νομικι τθσ μορφι να είναι Ανϊνυμθ Εταιρία (Α.Ε.), 

Εταιρία Υεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) και Λδιωτικι Ξεφαλαιουχικι Εταιρία (ΛΞΕ). 

Θ απόκτθςι τθσ γίνεται πανεφκολα με αίτθςθ μζςω του κεντρικοφ ιςτοτόπου του Γ.Ε.ΠΘ. Πετά τθν 

ταυτοποίθςθ του χριςτθ, (ψθφιακά ι απομακρυςμζνα), θ ολοκλιρωςθ τθσ ζκδοςθσ είναι άμεςθ. 

Διάκεςθ Ψθφιακισ Χπογραφισ Εγγράφου 

Αναλυτικά, θ διαδικαςία δθμιουργίασ αίτθςθσ ςυνίςταται ςτα παρακάτω βιματα:  

 

 Είςοδοσ τθσ επιχείρθςθσ ςτο ςφςτθμα services.businessportal.gr με τουσ κωδικοφσ Γ.Ε.ΠΘ. που 
διακζτει. 

 Επιλογι από το μενοφ για «Διάκεςθ ψθφιακισ υπογραφισ». 

 Ωποβολι Αίτθςθσ 

 Ψαυτοποίθςθ Χριςτθ (απομακρυςμζνα ι με επιτόπου επίςκεψθ ςτο Επιμελθτιριο κατόπιν 
επιβεβαίωςθσ του ψθφιακοφ ραντεβοφ από τθν πλατφόρμα) 

 Σλοκλιρωςθ αίτθςθσ – Ζκδοςθ Ψθφιακισ Ωπογραφισ   

Θ επιχείρθςθ μπορεί να προβεί ςτισ εξισ ενζργειεσ : 

 Επιλογι Φυςικϊν Υροςϊπων για Διάκεςθ Ψθφιακισ Ωπογραφισ 
 Αίτθμα Υροςκικθσ Ρόμιμου Εκπροςϊπου 
 Λςτορικό Επιλογισ Φυςικϊν Υροςϊπων 

 Λςτορικό Αιτθμάτων Υροςκικθσ Εκπροςϊπων 
 Ρα δει τισ Σδθγίεσ Χριςθσ 

 

Πεκινάνε τθ Δευτζρα 9 Ιανουαρίου οι υποβολζσ για το πρόγραμμα «Αναπτυξιακόσ 
Οόμοσ- Ελλάδα Ιςχυρι Ανάπτυξθ» Μακεςτϊσ «Επιχειρθματικότθτα 360»/ Επιδότθςθ 

ζωσ 75% 

Ψο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Χτιριξθσ μικρομεςαίων επιχειριςεων Enterprise 

Europe Network ςασ ενθμερϊνει ότι προκθρφχκθκε τθν Ψετάρτθ 28.12.2022 ο 1οσ Ξφκλοσ του Ξακεςτϊτοσ 

«Επιχειρθματικότθτα 360ο» του Αναπτυξιακοφ Ρόμου 4887/2022. Χκοπόσ του Ξακεςτϊτοσ: είναι «θ ενίςχυςθ 

του ςυνόλου των επενδυτικϊν ςχεδίων …, πλθν ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν για τισ οποίεσ κεςπίηονται ειδικά 

κακεςτϊτα, τα οποία αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ αρχικϊν επενδφςεων και τθ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ 
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πρόςκετων δαπανϊν, προσ όφελοσ των επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν…». Σ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ 

(Υ/Ω) του Ξακεςτϊτοσ ανζρχεται ςτα 150.000.000€, τα οποία επιμερίηονται ςε 75.000.000€ για 

επιχορθγιςεισ, επιδότθςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ και επιδότθςθσ του κόςτουσ δθμιουργοφμενθσ 

απαςχόλθςθσ και 75.000.000€ για φορολογικζσ απαλλαγζσ. Σι υποβολζσ αιτιςεων υπαγωγισ κα μποροφν να 

γίνονται από ενδιαφερόμενουσ φορείσ μζςω του Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ του Αναπτυξιακοφ Ρόμου (ΥΧ-

Αν), από τισ 09.01.2023 μζχρι τισ  10.04.2023. Βάςει των διατάξεων του Ρ4887/22 θ μζγιςτθ ενίςχυςθ 

διαμορφϊνεται ωσ 75% επί του ςυνολικοφ Υ/Ω του επενδυτικοφ ςχεδίου (Ε/Χ), ςφμφωνα με τα όρια του 

Χάρτθ Υεριφερειακϊν ενιςχφςεων (ΧΥΕ), ανάλογα με τον τόπο υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ. 

Χπαγόμενα Επενδυτικά Υχζδια 

Χτο παρόν Ξακεςτϊσ υπάγονται Ε/Χ: 

 όλων των Ξωδικϊν Αρικμϊν Δραςτθριότθτασ (ΞΑΔ), εξαιρουμζνων αυτϊν που εμπίπτουν ςτα 

Μακεςτϊτα ενιςχφςεων «Ξεταποίθςθ - Εφοδιαςτικι Αλυςίδα», «Ενίςχυςθ Φουριςτικϊν 

Επενδφςεων» και «Αγροδιατροφι - Σρωτογενισ Σαραγωγι και Ξεταποίθςθ Γεωργικϊν Σροϊόντων 

- Αλιεία - Χδατοκαλλιζργεια» 

 για τθν δθμιουργία Ξζντρων Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ, με ελάχιςτο φψοσ Υ/Ω επζνδυςθσ € 1 

εκατ 

 Υαροχισ Χτζγθσ Ωποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ Ατόμων με Αναπθρία, με ελάχιςτο φψοσ Υ/Ω επζνδυςθσ 

€ 1 εκατ 

 με ΞΑΔ 08.11.11 ΕΣΦΩΘ ΠΑΦΠΑΦΩΡ ΞΑΛ ΑΟΟΩΡ ΑΧΒΕΧΨΣΟΛΚΛΞΩΡ ΟΛΚΩΡ, ΓΛΑ ΠΡΘΠΕΛΑ Θ’ 

ΞΨΘΦΛΑ 08.11.12 ΕΣΦΩΘ ΓΦΑΡΛΨΘ, ΨΑΠΛΨΘ ΞΑΛ ΑΟΟΩΡ ΟΛΚΩΡ ΓΛΑ ΠΡΘΠΕΛΑ Θ’ ΞΨΘΦΛΑ 

(ΣΛΞΣΔΣΠΛΞΩΡ ΟΛΚΩΡ), τα οποία πραγματοποιοφνται από επιχειριςεισ με υφιςτάμενθ ι μζχρι τθν 

ολοκλιρωςθ των Ε/Χ τθσ εξόρυξθσ, αποκτθκείςα μεταποιθτικι δραςτθριότθτα 

 με ΞΑΔ 36.00.20.01 ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΑΦΑΟΑΨΩΧΘΧ ΚΑΟΑΧΧΛΡΣΩ ΡΕΦΣΩ, τα οποία πραγματοποιοφνται ςε 

νθςιωτικζσ περιοχζσ με αξιοποίθςθ Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται 

ςτο ενιςχυόμενο κόςτοσ τουσ 

 με ΞΑΔ 59 ΥΑΦΑΓΩΓΘ ΞΛΡΘΠΑΨΣΓΦΑΦΛΞΩΡ ΨΑΛΡΛΩΡ, ΒΛΡΨΕΣ ΞΑΛ ΨΘΟΕΣΥΨΛΞΩΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ, 

ΘΧΣΓΦΑΦΘΧΕΛΧ ΞΑΛ ΠΣΩΧΛΞΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ  

60.10.2 ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΦΑΔΛΣΦΩΡΛΞΘΧ ΧΩΧΡΣΨΘΨΑΧ (ΞΑΡΑΟΛΣΩ) 

60.20.1 ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΨΘΟΕΣΥΨΛΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΞΑΛ ΕΞΥΣΠΥΘΧ 

60.20.2 ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΥΦΩΨΣΨΩΥΩΡ ΨΘΟΕΣΥΨΛΞΩΡ ΕΞΥΣΠΥΩΡ 

60.20.3 ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΨΘΟΕΣΥΨΛΞΣΩ ΞΑΡΑΟΛΣΩ 

63.11.2 ΠΕΨΑΔΣΧΘ ΧΩΡΕΧΣΩΧ ΦΣΘΧ ΕΛΞΣΡΑΧ ΞΑΛ ΘΧΣΩ 
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63.11.21 ΠΕΨΑΔΣΧΘ ΧΩΡΕΧΣΩΧ ΦΣΘΧ ΕΛΞΣΡΑΧ 

63.11.22 ΠΕΨΑΔΣΧΘ ΧΩΡΕΧΣΩΧ ΦΣΘΧ ΘΧΣΩ,  για τθν δθμιουργία μόνιμων εγκαταςτάςεων studios   

 με ΞΑΔ 68.32.13 ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΑΞΛΡΘΨΩΡ ΥΣΩ ΔΕΡ ΥΦΣΣΦΛΗΣΡΨΑΛ ΓΛΑ ΞΑΨΣΛΞΘΧΘ, ΕΡΑΡΨΛ 

ΑΠΣΛΒΘΧ Θ’ ΒΑΧΕΛΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ, για επιχειριςεισ ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ Σργανωμζνων 

Ωποδοχζων Πεταποιθτικϊν και Επιχειρθματικϊν Δραςτθριοτιτων και εφόςον αυτά αφοροφν ςε 

ίδρυςθ ι επζκταςθ και υλοποιοφνται ςε ζκταςθ άνω των 300 ςτρεμμάτων. 

 με ΞΑΔ 93.11.10.01 ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΓΘΥΕΔΩΡ (4 x 4, 5 x 5 ΞΟΥ) ΥΣΔΣΧΦΑΛΦΣΩ, ΞΑΟΑΚΣΧΦΑΛΦΛΧΘΧ, 

ΑΡΨΛΧΦΑΛΦΛΧΘΧ ΞΟΥ  για τθν καταςκευι τουλάχιςτον ζξι(06) γθπζδων 

 με ΞΑΔ 93.11.10.03 ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΞΣΟΩΠΒΘΨΘΦΛΣΩ (ΥΛΧΛΡΑΧ) για τθν καταςκευι πιςίνασ διαςτάςεων 

άνω των 25 μ, αποκλειςτικά για ακλθτικοφσ ςκοποφσ 

 με ΞΑΔ 87.30.11.01 ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΣΛΞΩΡ ΕΩΓΘΦΛΑΧ, με ελάχιςτο φψοσ Υ/Ω επζνδυςθσ € 1 εκατ 

 με ΞΑΔ 96.01.13.01 ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΧΛΔΕΦΩΨΘΦΛΣΩ ΦΣΩΧΩΡ            

 με ΞΑΔ 96.01.19.02 ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΥΟΩΡΨΘΦΛΩΡ                                                                    με 

ελάχιςτο φψοσ Υ/Ω επζνδυςθσ € 1 εκατ, εφόςον θ δραςτθριότθτα τουσ αφορά ςε ποςοςτό άνω του 

60%, υπθρεςίεσ ςε νοςοκομεία, ξενοδοχεία, οίκουσ ευγθρίασ κλπ 

Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ – Δικαιοφχοι 

Δικαιοφχοι των ενιςχφςεων, που χορθγοφνται με βάςθ το παρόν Ξακεςτϊσ είναι οι φορείσ επενδφςεων που 

είναι εγκατεςτθμζνοι ι ζχουν υποκατάςτθμα ςτθν ελλθνικι Επικράτεια κατά τθ χρονικι ςτιγμι ζναρξθσ 

εργαςιϊν του Ε/Χ και ζχουν μία από τισ ακόλουκεσ μορφζσ: 

 Εμπορικζσ εταιρείεσ, (Ετερόρρυκμεσ, Ρμόρρυκμεσ, Ιδιωτικζσ Μεφαλαιουχικζσ, Σεριοριςμζνθσ 

Ευκφνθσ, Ανϊνυμεσ) 

 Υυνεταιριςμοί 

 Μοινωνικζσ Υυνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ (ΞοινΧΕπ), Αγροτικοί Υυνεταιριςμοί (ΑΧ), Ρμάδεσ 

Σαραγωγϊν (ΣΥ), Αςτικοί Υυνεταιριςμοί, Αγροτικϊν Εταιρικϊν Υυμπράξεων (ΑΕΧ) 

 Μοινοπραξίεσ που αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα 

 Είναι Δθμόςιεσ ι Δθμοτικζσ επιχειριςεισ και κυγατρικζσ τουσ, εφόςον: 

o δεν τουσ ζχει ανατεκεί θ εξυπθρζτθςθ δθμόςιου ςκοποφ, 

o δεν ζχει ανατεκεί από το κράτοσ αποκλειςτικά ςε αυτοφσ θ προςφορά υπθρεςιϊν, 

o δεν επιχορθγείται θ λειτουργία τουσ με δθμόςιουσ πόρουσ για το διάςτθμα τιρθςθσ των 
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μακροχρόνιων υποχρεϊςεων, 

Επίςθσ οι υποψιφιεσ επιχειριςεισ κα πρζπει να τθροφν βιβλία Β’ (για επενδυτικά ςχζδια ζωσ 300.000€) ι Γ’ 

κατθγορίασ του Ξϊδικα Βιβλίων και Χτοιχείων. 

  

 

Χαρακτιρασ Μινιτρου Αρχικισ Επζνδυςθσ 

Ψα Ε.Χ που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν ολοκλθρωμζνο χαρακτιρα αρχικισ επζνδυςθσ και να υλοποιοφνται 

ςε μία Υεριφερειακι Ενότθτα (ΥΕ) και ειδικότερα να πλθροφν μια από τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

 Δθμιουργία νζασ μονάδασ 

 Επζκταςθ τθσ δυναμικότθτασ υφιςτάμενθσ μονάδασ 

 Διαφοροποίθςθ τθσ παραγωγισ μιασ μονάδασ ςε προϊόντα που δεν ζχουν παραχκεί ποτζ ι 

υπθρεςίεσ που δεν ζχουν παραςχεκεί από αυτιν. Για τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, οι ενιςχυόμενεσ 

δαπάνεσ κα πρζπει να υπερβαίνουν τουλάχιςτον κατά 200% τθ λογιςτικι αξία των ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ που χρθςιμοποιοφνται εκ νζου. 

 Θεμελιϊδθσ αλλαγι του ςυνόλου τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ υφιςτάμενθσ μονάδασ. Για 

τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ απαιτείται, οι ενιςχυόμενεσ επενδυτικζσ δαπάνεσ να υπερβαίνουν τισ 

αποςβζςεισ των τριϊν(03) τελευταίων φορολογικϊν ετϊν των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, τα οποία 

ςυνδζονται με τθ δραςτθριότθτα που πρόκειται να εκςυγχρονιςτεί. 

Είδθ Ενιςχφςεων  

Φορολογικι απαλλαγι: απαλλαγι από τθν καταβολι φόρου ειςοδιματοσ επί των πραγματοποιοφμενων προ 

φόρου κερδϊν, τα οποία προκφπτουν με βάςθ τθν οικεία φορολογικι νομοκεςία, από το ςφνολο των 

δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ, αφαιρουμζνου του φόρου του νομικοφ προςϊπου ι τθσ νομικισ οντότθτασ 

που αναλογεί ςτα κζρδθ που διανζμονται ι αναλαμβάνονται από τουσ εταίρουσ. Ψο ποςό τθσ φορολογικισ 

απαλλαγισ υπολογίηεται ωσ ποςοςτό επί τθσ αξίασ των ενιςχυόμενων δαπανϊν του Ε/Χ ι και τθσ αξίασ του 

καινοφριου μθχανολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ, ο οποίοσ αποκτάται με χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing) 

και ςυνιςτά ιςόποςο αποκεματικό, το οποίο τθρείται ςε διακριτό λογαριαςμό ςτισ οικονομικζσ τουσ 

καταςτάςεισ. Σ φορζασ δφναται να αξιοποιιςει το ςφνολο τθσ δικαιοφμενθσ ενίςχυςθσ τθσ φορολογικισ 

απαλλαγισ εντόσ 15 φορολογικϊν ετϊν από το ζτοσ κεμελίωςθσ του δικαιϊματοσ χριςθσ τθσ ωφζλειασ. Ψο 

δικαίωμα ζναρξθσ χριςθσ τθσ ωφζλειασ κεμελιϊνεται με τθν πιςτοποίθςθ του 50% ι του 65% του κόςτουσ 
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τθσ επζνδυςθσ. Θ δικαιοφμενθ ενίςχυςθ δεν δφναται να υπερβαίνει κατ’ ζτοσ το 1/3 του ςυνολικοφ 

εγκεκριμζνου ποςοφ φοροαπαλλαγισ με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ τθσ μθ πλιρουσ αξιοποίθςισ του κατά τα 

προθγοφμενα φορολογικά ζτθ λόγω ζλλειψθσ επαρκϊν κερδϊν. Θ ενίςχυςθ που δικαιοφται ο 

ενδιαφερόμενοσ να μθν υπερβαίνει το 1/3 του ςυνολικοφ εγκεκριμζνου ποςοφ τθσ φορολογικισ απαλλαγισ, 

μζχρι το φορολογικό ζτοσ τθσ ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ ολοκλιρωςθσ και ζναρξθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ 

τθσ επζνδυςθσ. 

 Επιχοριγθςθ Μεφαλαίου:  δωρεάν παροχι από το Δθμόςιο χρθματικοφ ποςοφ για τθν κάλυψθ τμιματοσ των 

ενιςχυόμενων δαπανϊν του Ε/Χ που προςδιορίηεται ωσ ποςοςτό αυτϊν.  

Επιδότθςθ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (leasing): κάλυψθ από το Δθμόςιο τμιματοσ των καταβαλλόμενων 

δόςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ που ςυνάπτεται για τθν απόκτθςθ καινοφριου μθχανολογικοφ και λοιποφ 

εξοπλιςμοφ και προςδιορίηεται ωσ ποςοςτό επί τθσ αξίασ απόκτθςθσ αυτϊν και εμπεριζχεται ςτισ 

καταβαλλόμενεσ δόςεισ. Θ επιδότθςθ του leasing δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά(07) ζτθ μετά τθν 

θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ επζνδυςθσ.  

Επιδότθςθ του κόςτουσ δθμιουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ: κάλυψθ από το Δθμόςιο μζρουσ του μιςκολογικοφ 

κόςτουσ των νζων κζςεων εργαςίασ που δθμιουργοφνται και ςυνδζονται με το επενδυτικό ςχζδιο και οι 

οποίεσ δεν λαμβάνουν καμιά άλλθ κρατικι ενίςχυςθ. 

Σοςοςτό Ενίςχυςθσ 

Ψο Υοςοςτό Ενίςχυςθσ Ανατολικισ Πακεδονίασ και Κράκθσ είναι: 

Πικρζσ Επιχειριςεισ: 70% 

Πεςαίεσ Επιχειριςεισ: 60% 

Πεγάλεσ Επιχειριςεισ:50% 

Ζνταςθ Ενιςχφςεων 

Ψο κίνθτρο τθσ φοροαπαλλαγισ χορθγείται ςτισ πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ ςε ποςοςτό 100% επί του 

ανϊτατου ορίου του ΧΥΕ. Ψο κίνθτρο τθσ επιχοριγθςθσ χορθγείται ςε πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ, ςε 

ποςοςτό 80% του ανϊτατου ορίου του ΧΥΕ. Ψο κίνθτρο τθσ επιχοριγθςθσ χορθγείται ςε ποςοςτό 100% του 

ανϊτατου ορίου για τα Ε/Χ που υλοποιοφνται από πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

 ορεινζσ περιοχζσ, ςφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ τθσ ΕΟΧΨΑΨ, εκτόσ των δθμοτικϊν ενοτιτων που 

ςυνιςτοφν μζροσ του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ τθσ Ακινασ, 

 περιοχζσ που βρίςκονται ςε απόςταςθ ζωσ 30 χλμ από τα ςφνορα, 

 νθςιά με πλθκυςμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων 

 περιοχζσ που ζχουν πλθγεί από φυςικζσ καταςτροφζσ, ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ Ξυβερνθτικισ 
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Επιτροπισ Ξρατικισ Αρωγισ 

 Βιομθχανικζσ και Επιχειρθματικζσ Υεριοχζσ (ΒΕΥΕ), Επιχειρθματικά Υάρκα (ΕΥ), εξαιρουμζνων των 

Επιχειρθματικϊν Υάρκων Ενδιάμεςου Βακμοφ Σργάνωςθσ (ΕΥΕΒΣ), Ψεχνολογικά Υάρκα και Κφλακεσ 

Ωποδοχισ Ξαινοτόμων Δραςτθριοτιτων (ΚΩΞΨ) και ςε ΣΩΠΕΔ και δεν αφοροφν ςε εκςυγχρονιςμό ι 

επζκταςθ υφιςτάμενων δομϊν τθσ ενιςχυόμενθσ επιχείρθςθσ, 

 Ε/Χ που αφοροφν ςε επαναλειτουργία βιομθχανικϊν μονάδων, που ζχουν παφςει τθ λειτουργία τουσ 

για τα δφο(02) τουλάχιςτον τελευταία ζτθ. Θ αξία του πάγιου εξοπλιςμοφ τθσ βιομθχανικισ μονάδασ, 

θ οποία πρόκειται να επαναλειτουργιςει, πρζπει να καλφπτει ποςοςτό 50% τουλάχιςτον του 

ενιςχυόμενου κόςτουσ του Ε/Χ. 

 Ε/Χ που υλοποιοφνται ςτισ Ηϊνεσ Απολιγνιτοποίθςθσ, οι οποίεσ είναι οι ΥΕ Φλϊρινασ και Ξοηάνθσ και 

ο Διμοσ τθσ Πεγαλόπολθσ. 

Ψο κίνθτρο τθσ επιχοριγθςθσ χορθγείται ςε ποςοςτό 90% του ανϊτατου ορίου για τα Ε/Χ που υλοποιοφνται 

από πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ: 

 ςε διατθρθτζα κτιρια. 

 ςτισ ΥΕ Ξαςτοριάσ και Γρεβενϊν και ςτουσ Διμουσ Ψρίπολθσ, Σιχαλίασ και Γορτυνίασ, 

Για τισ μεςαίεσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ τα κίνθτρα πλθν τθ επιχοριγθςθσ χορθγοφνται ςε ποςοςτό ογδόντα 

τοισ εκατό (80%) του ανϊτατου ορίου του ΧΥΕ. Ειδικότερα και αποκλειςτικά για Ε/Χ που υλοποιοφνται 

από μεςαίεσ επιχειριςεισ ςτισ ΥΕ Φοδόπθσ, Ζβρου και άνκθσ, παρζχεται θ δυνατότθτα ςυνδυαςτικισ 

επιλογισ του κινιτρου ενίςχυςθσ τθσ επιχοριγθςθσ, ςε ποςοςτό 60% για τθν ΥΕ Ζβρου και 30% για τισ ΥΕ 

Φοδόπθσ και άνκθσ, του προβλεπόμενου ποςοςτοφ ενίςχυςθσ με τα υπολειπόμενα ποςοςτά φορολογικισ 

απαλλαγισ να διαμορφϊνονται ςε 40% και 70%, αντίςτοιχα. 

Ξζγιςτα ρια Ενιςχφςεων 

Ψο ςυνολικό ποςό ενίςχυςθσ ανά Ε/Χ που υποβάλλεται από πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ δε μπορεί να 

υπερβεί τα € 3 εκατ για όλα τα είδθ ενιςχφςεων, ιτοι τθσ επιχοριγθςθσ ι τθσ φορολογικισ απαλλαγισ ι τθσ 

επιδότθςθσ τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ι τθσ επιδότθςθσ του κόςτουσ τθσ δθμιουργοφμενθσ 

απαςχόλθςθσ. Ψο ςυνολικό ποςό ενίςχυςθσ ανά Ε/Χ που υποβάλλεται από μεςαίεσ και μεγάλεσ 

επιχειριςεισ δεν μπορεί να υπερβεί: 

1. τα € 3 εκατ για τισ ενιςχφςεισ τθσ επιδότθςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ι τθσ επιδότθςθσ του 

κόςτουσ τθσ δθμιουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ, 

2. τα € 3 εκατ για τισ ενιςχφςεισ τθσ επιχοριγθςθσ (ενιςχφςεισ για μεςαίεσ επιχειριςεισ ςτισ ΥΕ τθσ 

Κράκθσ) και 



41 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

3. τα € 5 εκατ για τθν ενίςχυςθ τθσ φορολογικισ απαλλαγισ. 

Χρθματοδοτικό Υχιμα Επενδυτικϊν Υχεδίων  

Ξάκε φορζασ ςυμμετζχει ςτο κόςτοσ του Ε/Χ είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερικι χρθματοδότθςθ, είτε με 

ςυνδυαςμό αυτϊν. Αναλυτικότερα, θ ςυμμετοχι του φορζα ςτο κόςτοσ του Ε/Χ, μπορεί να πραγματοποιθκεί 

με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ:  

Αφξθςθ μετοχικοφ/εταιρικοφ κεφαλαίου του φορζα επζνδυςθσ με νζεσ ειςφορζσ ςε μετρθτά των 

μετόχων/εταίρων  

Αφξθςθ μετοχικοφ/εταιρικοφ κεφαλαίου με κεφαλαιοποίθςθ υφιςτάμενων φορολογθκζντων αποκεματικϊν 

και κερδϊν εισ νζο. 

Ανάλωςθ υφιςτάμενων φορολογθκζντων αποκεματικϊν και κερδϊν εισ νζο. 

Εξωτερικι χρθματοδότθςθ - Ψραπεηικό ι Σμολογιακό Δάνειο τριετοφσ τουλάχιςτον διάρκειασ 

Ωπογραμμίηεται ότι, αποκλείεται θ χριςθ αλλθλόχρεου λογαριαςμοφ για τθν επιλογι τρόπου κάλυψθσ τθσ 

εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ, και ποςοςτό τουλάχιςτον 25% του τρόπου κάλυψθσ του ενιςχυόμενου κόςτουσ 

του Ε/Χ, δεν πρζπει να περιλαμβάνει κρατικι ενίςχυςθ. 

Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ 

Α.ΕΣΙΝΕΠΙΞΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΩΟ ΕΟΙΥΧΧΥΕΩΟ 

Α1. Χλικά περιουςιακά ςτοιχεία: 

   Α1.α  ΜΦΙΤΙΑΜΑ, ΕΙΔΙΜΕΥ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ, ΒΡΘΘΘΦΙΜΡΙ ΧΩΤΡΙ, ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ ΧΩΤΡΥ 

Α1.β ΑΓΡΤΑ ΣΑΓΙΩΟ ΥΦΡΙΧΕΙΩΟ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ 

Α1.γ ΑΓΡΤΑ ΜΑΙ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΜΑΙΟΡΧΤΙΩΟ ΥΧΓΧΤΡΟΩΟ ΞΘΧΑΟΘΞΑΦΩΟ & ΝΡΙΣΡΧ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ 

ΥΧΞΣΕΤΙΝΑΞΒΑΟΡΞΕΟΩΟ ΦΩΟ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ ΜΑΙ ΦΩΟ ΞΕΦΑΦΡΤΩΤΡΜΩΟ ΞΕΥΩΟ ΣΡΧ 

ΜΙΟΡΧΟΦΑΙ ΕΟΦΡΥ ΦΡΧ ΧΩΤΡΧ ΦΘΥ ΕΟΦΑΥΥΡΞΕΟΘΥ ΞΡΟΑΔΑΥ 

Α1.δ ΞΙΥΘΩΞΑ LEASING ΜΑΙΟΡΧΤΓΙΩΟ ΥΧΓΧΤΡΟΩΟ ΞΘΧΑΟΘΞΑΦΩΟ & ΝΡΙΣΡΧ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ 

Α1.ε ΔΑΣΑΟΕΥ ΕΜΥΧΧΤΡΟΙΥΞΡΧ ΕΙΔΙΜΩΟ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ (ΣΧΛ ΞΨΛΦΛΑ) & ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΙΜΩΟ 

ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ 

Α2. Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 

Α2.α  ΞΕΦΑΦΡΤΑ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΞΕΥΩ ΑΣΡΜΦΘΥΘΥ: ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΩΟ ΣΟΕΧΞΑΦΙΜΘΥ ΙΔΙΡΜΦΘΥΙΑΥ, 

ΑΔΕΙΩΟ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΘΥ ,ΕΧΤΕΥΙΦΕΧΟΙΩΟ ,ΦΕΧΟΡΓΟΩΥΙΑΥ ΜΑΙ ΞΘ ΜΑΦΡΧΧΤΡΞΕΟΩΟ ΦΕΧΟΙΜΩΟ 

ΓΟΩΥΕΩΟ 

Α2.β ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΔΙΑΥΦΑΝΙΥΘΥ & ΕΝΕΓΧΡΧ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ, ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΕΩΟ, ΣΤΡΞΘΘΕΙΑΥ & 

ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΝΡΓΙΥΞΙΜΡΧ & ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ 
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Α.3 Ξιςκολογικό κόςτοσ νζων κζςεων εργαςίασ που δθμιουργεί θ επζνδυςθ 

Β.ΕΣΙΝΕΠΙΞΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ ΕΜΦΡΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΩΟ ΕΟΙΥΧΧΥΕΩΟ 

Β.1 Δαπάνεσ για ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε ΞΞΕ 

Β.2 Δαπάνεσ για τθν αποκατάςταςθ μολυςμζνων χϊρων (άρ. 45 ΓΑΜ). 

Β.3 Δαπάνεσ για ανακφκλωςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ αποβλιτων 

Β.4 Δαπάνεσ για επαγγελματικι κατάρτιςθ 

Β.5 Ενιςχφςεισ για ςυμμετοχι ΞΞΕ ςε εμπορικζσ εκκζςεισ 

Β.6 Ενιςχφςεισ δαπανϊν για επενδυτικζσ ενιςχφςεισ ςε ΞΞΕ (ςφμφωνα με το άρκρο 17 του ΓΑΜ) 

ΞΘ ΕΟΙΥΧΧΡΞΕΟΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ 

α. Οειτουργικά ζξοδα 

β. Αγορά επιβατικϊν αυτοκινιτων μζχρι ζξι (6) κζςεων 

γ. Αγορά επίπλων & ςκευϊν γραφείων με εξαίρεςθ αν αποτελοφν μζροσ ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ  

δ. Αγορά οικοπζδων, γθπζδων, αγροτεμαχίων 

ε. Ειςφορά ςτο εταιρικό κεφάλαιο τθσ αξίασ μθχανθμάτων και λοιπϊν παγίων ςτοιχείων 

ςτ.  Ανζγερςθ ι επζκταςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων επί γθπζδου που δεν ανικει κατά κυριότθτα ςτο 

φορζα τθσ επζνδυςθσ, εκτόσ εάν τοφτο ζχει παραχωρθκεί από το Δθμόςιο ι ζχει μιςκωκεί για τουλάχιςτον 

15 ζτθ 

Βακμολογικά Μριτιρια  

Σ ζλεγχοσ δεικτϊν βακμολογίασ πραγματοποιείται επί τθ βάςει κριτθρίων που εξειδικεφονται με τθ χριςθ 

ςυγκεκριμζνων δεικτϊν, οι οποίοι βακμολογοφνται με βάςθ ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά του Ε/Χ ι του 

επενδυτικοφ φορζα. Σι τιμζσ των δεικτϊν, με τθ μορφι που αποτυπϊνονται ςτισ ςχετικζσ κλίμακεσ 

βακμολογίασ, κακϊσ και θ αποδιδόμενθ βακμολογία, υπολογίηονται με ςτρογγυλοποίθςθ ςε δεφτερο 

δεκαδικό ψθφίο. 

Ψα κριτιρια διακρίνονται ςε τζςςερισ(04) Σμάδεσ: 

1.Σμάδα Ξριτθρίων Ωριμότθτασ Ε/Χ με εφροσ βακμολογίασ 0 ζωσ 10 

2.Σμάδα Ξριτθρίων Αξιολόγθςθσ του χρθματοδοτικοφ ςχιματοσ με εφροσ βακμολογίασ 0 ζωσ 25 

3.Σμάδα Ξριτθρίων Αξιολόγθςθσ του φορζα του επενδυτικοφ ςχεδίου με εφροσ βακμολογίασ 0 ζωσ 25  

4.Σμάδα Ξριτθρίων Αξιολόγθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου με εφροσ βακμολογίασ 0 ζωσ 40. 

Ψο κριτιριο 1 «Ωριμότθτα Ε/Υ» λαμβάνει βακμολογία από τθν ικανοποίθςθ  κριτιριων όπωσ θ άμεςθ 

διακεςιμότθτα του τόπου υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ, θ φπαρξθ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, θ φπαρξθ 
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ζγκριςθσ όρων δόμθςθσ, ι φπαρξθ αδείασ από τθν Αρχαιολογικι υπθρεςία, θ φπαρξθ ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ  

και θ υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ ςε οργανωμζνουσ χϊρουσ υποδοχισ. Ψο κριτιριο 2 «Αξιολόγθςθ 

Χρθματοδοτικοφ Υχιματοσ» λαμβάνει βακμολογία από τθν ικανοποίθςθ  κριτιριων που ςχετίηονται με το 

φψοσ και τον τρόπο κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ του φορζα τθσ επζνδυςθσ, ςε ςχζςθ με το ςυνολικό φψοσ 

τθσ επζνδυςθσ. Ψο κριτιριο 3 «Αξιολόγθςθ Φορζα Ε/Υ» λαμβάνει βακμολογία από τθν ικανοποίθςθ  

χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν που ςχετίηονται με τθν υφιςτάμενθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του φορζα 

τθσ επζνδυςθσ. Ψο κριτιριο 4 «Αξιολόγθςθ Ε/Υ» λαμβάνει βακμολογία από τθν ικανοποίθςθ  κριτθρίων που 

ςχετίηονται με τθν μελλοντικι κατάςταςθ του φορζα τθσ επζνδυςθσ, τθν χρθματοοικονομικι ανάλυςθ τθσ 

επζνδυςθσ και τισ δθμιουργοφμενεσ νζεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ. Θ ςυνολικι βακμολογία των Ε/Χ που 

υλοποιοφνται ςτθν ΥΕ Ζβρου προςαυξάνεται κατά 10% και των Ε/Χ που υλοποιοφνται ςτισ ΥΕ άνκθσ και 

Φοδόπθσ προςαυξάνεται κατά 5%. Σ ζλεγχοσ των δεικτϊν βακμολογίασ διενεργοφνται με τθν μζκοδο τθσ 

ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ. Θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ βακμολογία που πρζπει να ςυγκεντρϊςει κάκε Ε/Χ 

προκειμζνου να κρικεί επιλζξιμο ανζρχεται ςε 65 βακμοφσ. 

Χποβολι Σροτάςεων & Χλοποίθςθ Επενδφςεων 

Θ θμερομθνία ζναρξθσ υποβολϊν επενδυτικϊν προτάςεων ορίηεται θ Δευτζρα 09.01.2023 ενϊ ωσ 

θμερομθνία λιξθσ του κφκλου υποβολϊν ορίηεται θ 10.04.2023. 

Θ χρονικι διάρκεια ολοκλιρωςθσ των εγκρικζντων Ε/Χ κακορίηεται ςτθν απόφαςθ υπαγωγισ και δε μπορεί 

να υπερβαίνει τα τρία(03) ζτθ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ. Ωπό προχποκζςεισ 

είναι δυνατι θ παράταςθ του εγκεκριμζνου χρόνου υλοποίθςθσ ζωσ και δφο(02) επιπλζον ζτθ. 

 

Δωρεάν προβολι των επιχειριςεων μζςω τθσ εφαρμογισ του ΕΡΦ Visit Greece Αpp 

Ψο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Χτιριξθσ Επιχειριςεων Enterprise Europe 

Network, ςε ςυνεργαςία με τθν Δθμοτικι Ξοινωφελι Επιχείρθςθ «Δθμωφζλεια»,  ςασ ενθμερϊνει για τθν 

εφαρμογι του ΕΣΨ Visit App. 

To Visit Greece Αpp αποτελεί ζνα επιπλζον χρθςτικό εργαλείο για τουσ ταξιδιϊτεσ και τουσ επιςκζπτεσ τθσ 

Ελλάδασ που ςυμπεριλιφκθκε ςτθ διαδικτυακι φαρζτρα του EOT τον Πάιο του 2020. Σ χριςτθσ που 

κατεβάηει τθν εφαρμογι του Visit Greece ζχει τθ δυνατότθτα όπου και αν βρίςκεται να μπορεί γριγορα και 

εφκολα να αντλιςει ταξιδιωτικζσ πλθροφορίεσ για τουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ και τισ εμπειρίεσ που να 

μπορεί να βιϊςει ςε κακζνα από αυτοφσ, να βρει και να κλείςει προγραμματιςμζνεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ 

ςε όλθ τθν επικράτεια, να αγοράςει θλεκτρονικά ειςιτιρια για επιςκζψεισ ςε μουςεία και χϊρουσ 

πολιτιςμοφ, να βρει πλθροφορίεσ για διαμονι, εςτίαςθ και νυχτερινι διαςκζδαςθ και πλθκϊρα άλλων 

δραςτθριοτιτων που μποροφν να απολαφςουν ςε όλθ τθν επικράτεια. 

Πε γνϊμονα τθν προςταςία και τθν αςφάλειά του κάκε ταξιδιϊτθ ξεχωριςτά, μζςω ενόσ διαδραςτικοφ 

chatbot, ο ταξιδιϊτθσ λαμβάνει άμεςα απαντιςεισ ςε ερωτιματά ςχετικά με τον Covid-19 και ενθμερϊνεται 

για τα πλθςιζςτερα νοςοκομεία αναφοράσ ανά περιοχι. Επίςθσ με τθν εγγραφι του χριςτθ ςτθν εφαρμογι, 
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μπορεί να λαμβάνει ειδοποιιςεισ (push notifications) για ζκτακτεσ ενθμερϊςεισ κακ' όλο ζτοσ. Θ Εφαρμογι 

του Visit Greece είναι διακζςιμθ δωρεάν ςε IOS και Android αντίςτοιχα ςτο θλεκτρονικό κατάςτθμα App Store 

και Play Store. 

Σ εμπλουτιςμόσ τθσ εφαρμογισ του Visit Greece με όλεσ τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ κάκε προοριςμοφ είναι 

πολφ ςθμαντικι για τθν εικόνα του. Για το λόγο αυτό, o EOT ενκαρρφνει τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ να 

κάνουν αίτθςθ για να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν εφαρμογι του Visit Greece ςτθν ιςτοςελίδα: 

https://visitgreeceapp.com/ . 

Σι επιχειριςεισ προβάλλονται δωρεάν μζςα από τθν εφαρμογι του Visit Greece παρζχοντασ τισ βαςικζσ 

παροχζσ τθσ επιχείρθςισ τουσ προσ τουσ ταξιδιϊτεσ. 

Για οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία ι διευκρίνιςθ με τθν παραπάνω διαδικαςία, μπορείτε να 

επικοινωνιςετε με το Ψμιμα Χχεδιαςμοφ και Χυντονιςμοφ Ψουριςτικισ Υροβολισ και τθν κα Κζμιδα 

Υαναγιωτoποφλου ςτο τθλζφωνο: 210-8707085 ι μζςω ςτο e-mail ςτο panagiotopoulou_th@gnto.gr. 

 

Ψθφιακι διαδικαςία για τθν ζναρξθ ατομικισ επιχείρθςθσ μζςω τθσ πλατφόρμασ 
gov.gr 

Ψο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Χτιριξθσ Επιχειριςεων Enterprise Europe 

Network, ςασ ενθμερϊνει ότι από τθν Υαραςκευι 13 Λανουαρίου κα είναι δυνατι θ ζναρξθ ατομικισ 

επιχείρθςθσ μζςω του gov.gr 

Χφμφωνα με τθν απόφαςθ που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΞ, για να μπορζςει ζνασ πολίτθσ να κάνει θλεκτρονικι 

ζναρξθ ατομικισ επιχείρθςθσ κα πρζπει 

α. να διακζτει ζγκυρο και ενεργό Ελλθνικό Α.Φ.Π. και 

β. να προτίκεται να αςκιςει εμπορικι δραςτθριότθτα. 

 

Φα ςυςτιματα 

Για τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν ζναρξθσ ατομικισ επιχείρθςθσ, θ ειδικι εφαρμογι τθσ παροφςασ 

διαλειτουργεί μζςω του Ξζντρου Διαλειτουργικότθτασ (ΞΕΔ) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υλθροφοριακϊν 

Χυςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Γ.Γ.Υ.Χ.Δ.Δ.) του Ωπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρκρο 84 του ν. 4727/2020 με τα εξισ Υλθροφοριακά Χυςτιματα 

(Υ/Χ): 

α. το Υ/Χ Γ.Ε.ΠΘ.: To Εκνικό Πθτρϊο Εμπορικισ Δθμοςιότθτασ που περιγράφεται ςτισ διατάξεισ του ν. 

4919/2022 (Α’ 71) αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, 

β. το Υ/Χ TAXIS: Ψο Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα Φορολογίασ που περιγράφεται ςτισ 

διατάξεισ του άρκρου 37 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) αρμοδιότθτασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων(Α.Α.Δ.Ε.), 

https://visitgreeceapp.com/
mailto:panagiotopoulou_th@gnto.gr
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γ. τθν Ενιαία Ψθφιακι Υφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΕΨΥ-gov.gr) αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν του Ωπουργείου Ψθφιακισ 

Διακυβζρνθςθσ, 

δ. Ψο Εκνικό Πθτρϊο Επικοινωνίασ Ε.Π.Επ.: Ψο Υ/Χ διαχείριςθσ των ςτοιχείων επικοινωνίασ όλων των 

φυςικϊν προςϊπων αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ. 

 

Βιμα προσ βιμα θ διαδικαςία 

1. Σ ενδιαφερόμενοσ ειςζρχεται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι εφαρμογι, κατόπιν αυκεντικοποίθςισ του 

με τθ χριςθ των κωδικϊν διαπιςτευτθρίων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (taxisnet). 

2. Πετά τθν αυκεντικοποίθςθ και τθν είςοδό του ςτο ςφςτθμα, ο χριςτθσ επιλζγει τον τρόπο με τον 

οποίο επικυμεί να ςυνδεκεί ςτθν εφαρμογι. Ειδικότερα, ειςζρχεται ςτθν εφαρμογι είτε ο ίδιοσ, 

είτε ωσ εκπρόςωπόσ φυςικοφ προςϊπου που επικυμεί να προβεί ςε ζναρξθ ατομικισ επιχείρθςθσ, 

επιλζγοντασ το πεδίο ςφνδεςθσ «εκ μζρουσ τρίτου». 

 

Φα βιματα ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ επιλζξει «ιδίασ χριςθσ» 

Χτθν περίπτωςθ επιλογισ του πεδίου τθσ «ιδίασ χριςθσ», εμφανίηονται τα προςωπικά ςτοιχεία του 

αιτοφντοσ, ιτοι, όνομα, επϊνυμο, πατρϊνυμο, Α.Φ.Π. και Δ.Σ.Ω. 2. Ακολοφκωσ, οι χριςτεσ επιλζγουν τον 

τφπο τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ. 

Υυγκεκριμζνα, επιλζγουν 

i. Λδιόκτθτθ Ζδρα και 

ii. Πθ ιδιόκτθτθ Ζδρα. 

 

α. Θ εφρεςθ των ςτοιχείων διεφκυνςθσ ςε περίπτωςθ ιδιόκτθτθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ, γίνεται μζςω 

καταχϊριςθσ του Αρικμοφ Ψαυτότθτασ Ακινιτου (εφεξισ Α.Ψ.ΑΞ.) Πε τθν εν λόγω καταχϊριςθ, αντλοφνται 

μζςω διαλειτουργικότθτασ τα ςτοιχεία του ακινιτου και ςυμπλθρϊνονται αυτόματα ςτα ειδικά πεδία τθσ 

εφαρμογισ τα ςτοιχεία διεφκυνςθσ τθσ ζδρασ. 

β. Χε περίπτωςθ μθ ιδιόκτθτθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ, ο χριςτθσ τθσ εφαρμογισ ςυμπλθρϊνει τον αρικμό και 

το ζτοσ υποβολισ Διλωςθσ Υλθροφοριακϊν Χτοιχείων Πίςκωςθσ Ακίνθτθσ Υεριουςίασ για το ακίνθτο που 

μιςκϊνει. Πε τθν εν λόγω καταχϊριςθ, αντλοφνται μζςω διαλειτουργικότθτασ τα ςτοιχεία τθσ μίςκωςθσ και 

ςυμπλθρϊνονται αυτόματα ςτα ειδικά πεδία τθσ εφαρμογισ τα ςτοιχεία διεφκυνςθσ τθσ ζδρασ. Ψα 

αναφερόμενα ςτο παρόν αφοροφν και τθ χριςθ ακινιτου από παραχϊρθςθ. 

Σι χριςτεσ καταχωροφν τθν επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ, θ οποία ταυτίηεται με το ονοματεπϊνυμο του 

φυςικοφ προςϊπου, και εφόςον το επικυμοφν, επιλζγουν και διακριτικό τίτλο, ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία 

που προβλζπεται ςτο άρκρο 8. Ψόςο θ επωνυμία, όςο και ο διακριτικόσ τίτλοσ αποδίδονται αυτόματα και με 
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λατινικοφσ χαρακτιρεσ. 

Χτθ ςυνζχεια καταχωροφν Χτοιχεία Επιχείρθςθσ, Χτοιχεία Ελλθνικϊν Οογιςτικϊν Υροτφπων (ΕΟΥ), Χτοιχεία 

Φ.Υ.Α. και Χτοιχεία Δραςτθριοτιτων Επιχείρθςθσ, τισ οποίεσ ο χριςτθσ καλείται να επιλζξει μζςω 

διαλειτουργικότθτασ τθν ΑΑΔΕ. 

 

Φα βιματα ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ ενεργεί για τρίτο πρόςωπο 

Για τθν παροχι εξουςιοδότθςθσ ςε τρίτο, ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει ςε ειδικά διαμορφωμζνο πεδίο τθσ 

εφαρμογισ, τον Α.Φ.Π. του τρίτου προςϊπου, προσ το οποίο χορθγείται θ πλθρεξουςιότθτα. Εφόςον βρεκεί 

ο Α.Φ.Π. μζςω διαλειτουργικότθτασ ςτο Φορολογικό Πθτρϊο και για τον Α.Φ.Π. αυτόν ζχουν καταχωριςτεί 

ςτοιχεία επικοινωνίασ ςτο Ε.Π.Επ, τότε ο Α.Φ.Π. και το ονοματεπϊνυμο του τρίτου προςϊπου (με κρυμμζνα 

όλα τα γράμματα εκτόσ των αρχικϊν) εμφανίηονται ςτθν οκόνθ, και ο χριςτθσ μπορεί να προχωριςει τθν 

διαδικαςία επιλζγοντασ τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ. 

Θ εξουςιοδότθςθ προσ τρίτο πρόςωπο ενεργοποιεί νζο προφίλ ςφνδεςθσ ςτον χριςτθ που εξουςιοδοτείται, 

το οποίο καλείται να επιλζγει ςε κάκε είςοδό του ςτθν εφαρμογι. 

Σ εξουςιοδοτθμζνοσ τρίτοσ αποκτά αποκλειςτικι πρόςβαςθ ςτθν επεξεργαςία τθσ αίτθςθσ, ενϊ ταυτόχρονα 

ο εξουςιοδοτϊν αποκόπτεται από τθ δυνατότθτα επεξεργαςίασ αυτισ. 

Σ εξουςιοδοτϊν μπορεί οποτεδιποτε να άρει τθν εξουςιοδότθςθ, οπότε αυτόματα ο εξουςιοδοτθμζνοσ 

τρίτοσ παφει να ζχει πλζον πρόςβαςθ ςτθν διαδικαςία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ. 

 

 

Διαςφνδεςθ με Σ/Υ ΓΕΞΘ και Χποχρεϊςεισ Δθμοςιότθτασ ςτο Γ.Ε.ΞΘ. 

Πζςω τθσ διαςφνδεςθσ τθσ εφαρμογισ του άρκρου 1 με το Υ/Χ του Γ.Ε.ΠΘ. πραγματοποιοφνται οι εξισ 

ενζργειεσ: 

α) Υροζλεγχοσ και αυτόματθ δζςμευςθ επωνυμίασ ι/ και διακριτικοφ τίτλου: Θ εφαρμογι του άρκρου 1 

διαςυνδζεται με το Ενιαίο Πθτρϊο Επωνυμιϊν και διακριτικϊν τίτλων που τθρείται ςτο Γ.Ε.ΠΘ. και 

αυτόματα πραγματοποιείται ζλεγχοσ και δζςμευςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 52-54 του ν. 

4919/2022 (Α’ 71) και τθν υπ’ αρ. 68281/2022 (Β’ 3647) υπουργικι απόφαςθ. 

β) Πετά τθν υποβολι τθσ ζναρξθσ και τθν «εγγραφι» ςτθν Α.Α.Δ.Ε., μζςω διαλειτουργικότθτασ με το Γ.Ε.ΠΘ., 

πραγματοποιείται εγγραφι τθσ ατομικισ επιχείρθςθσ ςτο Γ.Ε.ΠΘ. και λιψθ αρικμοφ Γενικοφ Εμπορικοφ 

Πθτρϊου.γ) Δθμιουργία θλεκτρονικοφ φακζλου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4919/2022 

(Α’ 71). δ) Εγγραφι τθσ ατομικισ επιχείρθςθσ ςτο κακ’ φλθν και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελθτιριο. 

Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζναρξθσ εργαςιϊν οι ατομικζσ επιχειριςεισ ζχουν τθν υποχρζωςθ καταχϊριςθσ 

ςτο Γ.Ε.ΠΘ. των πράξεων και ςτοιχείων που προβλζπονται ςτο άρκρο 33 του ν. 4919/2022, κακϊσ και κάκε 

μεταβολι αυτϊν. 
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Ρλοκλιρωςθ ζναρξθσ 

Ξατόπιν των ανωτζρω διαδικαςιϊν εκδίδεται βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν από τθν Α.Α.Δ.Ε., ςτθν οποία 

αναγράφονται τα ςτοιχεία, όπωσ αυτά ςυμπλθρϊκθκαν ςτθν εφαρμογι. Σι βεβαιϊςεισ που εκδίδονται, 

αποςτζλλονται ςτθν ΕΨΥ και αποκτοφν τα χαρακτθριςτικά του άρκρου 27 του ν.4727/2020 (Α’ 184). 

 

Μοινωνικι Αςφάλιςθ 

Θ Α.Α.Δ.Ε. ενθμερϊνει τον χριςτθ για τθν υποχρζωςθ εγγραφισ του ςτον Θλεκτρονικό Εκνικό Φορζα 

Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ (e-ΕΦΞΑ). Σ χριςτθσ οφείλει μζχρι τθ δζκατθ (10θ) θμζρα του επόμενου μινα από το 

μινα ζναρξθσ ι μεταβολισ εργαςιϊν να υποβάλει αίτθςθ εγγραφισ ςτον e-ΕΦΞΑ μζςω των θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν του. 

 

Χε περίπτωςθ που ο υπόχρεοσ δεν προχωριςει ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, ο 

e-ΕΦΞΑ προχωρά ςε αυτεπάγγελτθ εγγραφι του βάςει του άρκρου 39Α του ν. 4387/2016 (Α’ 85), αντλϊντασ 

τα απαραίτθτα ςτοιχεία προσ τοφτο από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ. 

 

Κδρυςθ ατομικϊν επιχειριςεων με απλζσ διαδικαςίεσ μζςω του gov.gr 

Ψο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Χτιριξθσ Επιχειριςεων Enterprise Europe Network 

ενθμερϊνει τα μζλθ του ότι από 13.01.2023 (ΦΕΞ11/Β/9-1-2023) τζκθκε ςε εφαρμογι θ δυνατότθτα ζναρξθσ 

ατομικισ επιχείρθςθσ μζςω τθσ ενιαίασ ψθφιακισ πφλθσ του Δθμοςίου gov.gr και ειδικότερα μζςα από τον 

ςφνδεςμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/enarxe-kai-luse-epikheireses  

Ψο νζο απλοποιθμζνο κεςμικό πλαίςιο προβλζπεται ςε κοινι υπουργικι απόφαςθ των Ωπουργϊν 

Σικονομικϊν, Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων, Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων, Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, 

Επικρατείασ και του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ αρχισ Δθμοςίων εςόδων. 

 Σροχποκζςεισ θλεκτρονικισ ζναρξθσ ατομικισ επιχείρθςθσ:  

α) ο ενδιαφερόμενοσ να διακζτει ζγκυρο και ενεργό Ελλθνικό ΑΦΠ 

β) να διακζτει κωδικοφσ taxisnet  

γ) να προτίκεται να αςκιςει εμπορικι ι επιχειρθματικι  δραςτθριότθτα 

Σ ενδιαφερόμενοσ κα κάνει ζναρξθ εργαςιϊν ςτθν ΑΑΔΕ και κα παίρνει βεβαίωςθ ζναρξθσ με τα ςτοιχεία τθσ 

νζασ επιχείρθςθσ που δθμιοφργθςε. Σι βεβαιϊςεισ κα αποςτζλλονται αυτομάτωσ από τθν ΑΑΔΕ, απευκείασ 

ςτον ΕΦΞΑ, κα γίνεται εγγραφι ςτο ΓΕΠΘ, κα παίρνει αρικμό Εμπορικοφ Πθτρϊου και  κα εγγράφεται και 

ςτο Επιμελθτιριο. Ψαυτόχρονα θ ΑΑΔΕ κα ενθμερϊνει τον χριςτθ για τθν υποχρζωςθ εγγραφισ του ςτον e-

ΕΦΞΑ. 

http://gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/enarxe-kai-luse-epikheireses
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Διαδικαςία από τον υπόχρεο: 

1. μπαίνει με τουσ κωδικοφσ Taxisnet και επιβεβαιϊνονται τα ςτοιχεία του ΑΦΠ. Αν υπάρχουν λάκθ, πρζπει 

να απευκυνκεί ςτθν αρμόδια ΔΣΩ. Ππορεί να το πράξει ο ίδιοσ ι να εξουςιοδοτιςει κάποιον άλλο να προβεί 

ςτθ διαδικαςία για λογαριαςμό τουσ (με τουσ δικοφσ του κωδικοφσ). 

2. επιλζγει τον τφπο τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ. 

3. καταχωρεί τθν επωνυμία τθσ ατομικισ επιχείρθςθσ, θ οποία ταυτίηεται με το ονοματεπϊνυμο του φυςικοφ 

προςϊπου. Εφόςον επικυμεί, επιλζγει και διακριτικό τίτλο. 

4. Ακολοφκωσ γίνεται και διαςφνδεςθ με το ΓΕΠΘ. Αυτομάτωσ πραγματοποιοφνται οι εξισ ενζργειεσ: 

α) γίνεται προζλεγχοσ και αυτόματθ δζςμευςθ επωνυμίασ και διακριτικοφ τίτλου: 

β) μετά τθν εγγραφι ςτθν ΑΑΔΕ, γίνεται εγγραφι τθσ ατομικισ επιχείρθςθσ και ςτο Γ.Ε.ΠΘ. 

γ) θ επιχείρθςθ λαμβάνει αυτομάτωσ αρικμό Γενικοφ Εμπορικοφ Πθτρϊου – ΓΕΠΘ. 

5. Πζςω του ΓΕΠΘ γίνεται και θ εγγραφι τθσ ατομικισ επιχείρθςθσ ςτο κακ’ φλθν και κατά τόπο αρμόδιο 

Επιμελθτιριο. 

6. Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν οι ατομικζσ επιχειριςεισ ζχουν τθν υποχρζωςθ 

καταχϊρθςθσ ςτο Γ.Ε.ΠΘ. των πράξεων και ςτοιχείων που προβλζπονται ςτο άρκρο 21 του ν. 4919/2022. 

Θ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται επιτυχϊσ με τθν δθμιουργία τθσ Βεβαίωςθσ Ζναρξθσ Εργαςιϊν από τθν Α.Α.Δ.Ε. 

τθσ επιχείρθςθσ, που διακζτει τα χαρακτθριςτικά αςφαλείασ του gov.gr.  Χτθν ζντυπθ μορφι του δεν 

χρειάηεται επικφρωςθ και επιβεβαιϊνεται με τθν εφαρμογι εγκυρότθτασ εγγράφων του gov.gr. 

 

 Εγκφκλιοσ e-ΕΦΜΑ: «Ξόνιμθ μείωςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τουσ 
ςυνειςπραττόμενουσ κλάδουσ των υπαλλιλων που απαςχολοφνται ςτο Δθμόςιο 
Φομζα με ςχζςθ εργαςίασ Δθμοςίου Δικαίου και απεικόνιςθ τθσ αςφάλιςισ τουσ 
ςτθν Αναλυτικι Σεριοδικι Διλωςθ (ΑΣΔ), κατϋ εφαρμογι των διατάξεων του Ο. 

4997/2022» 

 

Θ Γενικι Διεφκυνςθ Ειςφορϊν του e-ΕΦΞΑ εξζδωςε τθ με αρ. πρωτ.: 2832/03.01.2023 Εγκφκλιο με κζμα: 

«Πόνιμθ μείωςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τουσ ςυνειςπραττόμενουσ κλάδουσ των υπαλλιλων που 

απαςχολοφνται ςτο Δθμόςιο Ψομζα με ςχζςθ εργαςίασ Δθμοςίου Δικαίου και απεικόνιςθ τθσ αςφάλιςισ τουσ 

ςτθν Αναλυτικι Υεριοδικι Διλωςθ (ΑΥΔ), κατϋ εφαρμογι των διατάξεων του Ρ. 4997/2022».  

Για να αποκτιςετε πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ Εγκυκλίου, πατιςτε εδϊ. 

 

http://gov.gr/
http://gov.gr/
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2023-01/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%20%281%29%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91_signed.pdf
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Σαράταςθ τθσ προκεςμίασ για τθν καταβολι των τελϊν κυκλοφορίασ και για τθ 
κζςθ των οχθμάτων ςε εκοφςια ακινθςία ζωσ τισ 28 Φεβρουαρίου 2023 

Πε απόφαςθ που υπζγραψε ςιμερα ο Ωφυπουργόσ Σικονομικϊν, κ. Απόςτολοσ Βεςυρόπουλοσ, 
παρατείνεται θ προκεςμία για τθν καταβολι των τελϊν κυκλοφορίασ του 2023, κακϊσ και για τθ κζςθ των 
οχθμάτων ςε εκοφςια ακινθςία, ζωσ τισ 28 Φεβρουαρίου 2023.  
Χε διλωςι του, ο κ. Βεςυρόπουλοσ ανζφερε:  

«Χε ςυνζχεια ςειράσ παρεμβάςεων τθσ Ξυβζρνθςθσ του Ξυριάκου Πθτςοτάκθ με γνϊμονα τθ διευκόλυνςθ 

των Ελλινων φορολογοφμενων, προχωράμε ςε δίμθνθ παράταςθ για τθν καταβολι των τελϊν κυκλοφορίασ 

του 2023 και για τθ κζςθ των οχθμάτων ςε εκοφςια ακινθςία, ϊςτε να ζχουν όλοι τθ δυνατότθτα να 

εκπλθρϊςουν αυτι τθν υποχρζωςθ». 

 

Αναδρομικι επιδότθςθ ςε λογαριαςμοφσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ για 1.250.000 
εμπορικοφσ καταναλωτζσ, αρτοποιοφσ και αγρότεσ 

Ψο Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ανακοινϊνει τθν καταβολι τθσ αναδρομικισ επιδότθςθσ ςε 

λογαριαςμοφσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ εμπορικϊν καταναλωτϊν με παροχι ιςχφοσ ζωσ 35 kVA, αρτοποιείων 

κακϊσ και αγροτϊν, φψουσ 85 εκατ. ευρϊ, για τουσ μινεσ Φεβρουάριο και Πάρτιο.  

Θ αναδρομικι επιδότθςθ αφορά ςυνολικά 1.250.000 παροχζσ και το ποςό προζρχεται από το Ψαμείο 

Ενεργειακισ Πετάβαςθσ.  

Δικαιοφχοι τθσ επιδότθςθσ είναι όλοι οι μθ οικιακοί καταναλωτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ με επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα, οι οποίοι πλθροφν τα παρακάτω κριτιρια:  

Α) Ζχουν παροχζσ ιςχφοσ μζχρι και 35 kVA, ι ζχουν κφρια δραςτθριότθτα με Ξωδικό Αρικμό Δραςτθριότθτασ 

(ΞΑΔ) 10.71, (Αρτοποιία παραγωγι νωπϊν ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ ) ιτοι αρτοποιεία, ανεξαρτιτωσ ορίου 

ιςχφοσ παροχισ και επιπζδου τάςθσ ι ζχουν παροχι αγροτικισ χριςθσ ανεξαρτιτωσ ορίου ιςχφοσ παροχισ 

και επιπζδου τάςθσ.  

Β) Από τον μινα Φεβρουάριο του 2022 ζωσ τον μινα Λοφλιο του 2022 ιταν ςυμβεβλθμζνοι ςε κυμαινόμενα 

τιμολόγια προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ που αναπροςαρμόηονται με βάςθ τθν χονδρεμπορικι τιμι 

αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ («Εφεξισ κυμαινόμενα τιμολόγια προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ») και από 

τον μινα Αφγουςτο του ζτουσ 2022 ζωσ τον μινα Ροζμβριο του 2022 είναι ςυμβεβλθμζνοι ςε κυμαινόμενα 

τιμολόγια προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ ι ςε τιμολόγια προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ του άρκρου 

138 του ν. 4951/2022 (Α’ 129). («Εφεξισ κυμαινόμενα τιμολόγια προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ χωρίσ 

ριτρα αναπροςαρμογισ»).  

Γ) Ζχουν γνωςτοποιιςει τόςο ςτον αρμόδιο διαχειριςτι δικτφου θλεκτρικισ ενζργειασ όςο και ςτον 

Υρομθκευτι Θλεκτρικισ Ενζργειασ, τον Αρικμό Φορολογικοφ Πθτρϊου (ΑΦΠ) τουσ. 
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 Εγκφκλιοσ e-ΕΦΜΑ: «Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (Α.Α.Ε.) του e-
Ε.Φ.Μ.Α. - Επικαιροποίθςθ απαλλαςςόμενων και εξαιρζςεων» 

 Θ Γενικι Διεφκυνςθ Ειςφορϊν του e-ΕΦΞΑ εξζδωςε Εγκφκλιο με αρικμό ΑΔΑ: ΨΠ1Ω46ΠΑΥΧ-0ΧΠ (αρικμόσ 
πρωτ.: 7385/09.01.2023) με κζμα: «Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (Α.Α.Ε.) του e-Ε.Φ.Ξ.Α. - 
Επικαιροποίθςθ απαλλαςςόμενων και εξαιρζςεων» ςχετικά με τα απαλλαςςόμενα πρόςωπα και τισ 
εξαιροφμενεσ ςυναλλαγζσ από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ Αποδεικτικοφ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 
(Α.Α.Ε.) του e-ΕΦΞΑ.  

Για να αποκτιςετε πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ Εγκυκλίου, πατιςτε εδϊ. 

 

 

Υτα 10 χρόνια μειϊνεται ο χρόνοσ παραγραφισ των μθ βεβαιωμζνων οφειλϊν προσ 
τον e-ΕΦΜΑ 

Χε 10 χρόνια -από 20 που ίςχυε μζχρι ςιμερα- μειϊνεται ο χρόνοσ που ζχει ςτθ διάκεςι του ο e-ΕΦΞΑ 
προκειμζνου να βεβαιϊςει και να ειςπράξει απαιτιςεισ από μθ καταβλθκείςεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 4997/2022.  
Εάν θ απαίτθςθ του e-ΕΦΜΑ δεν βεβαιωκεί και θ οφειλι δεν κοινοποιθκεί ςτον αςφαλιςμζνο μζςα ςε 
αυτό το διάςτθμα, οι οφειλζσ παραγράφονται. Θ διάταξθ αφορά όλεσ τισ κατθγορίεσ οφειλετϊν 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (εργοδότεσ, ελεφκεροι επαγγελματίεσ, αυτοτελϊσ απαςχολοφμενοι, αγρότεσ).  
Για τθν παραγραφι των μθ βεβαιωμζνων οφειλϊν δεν απαιτείται αίτθςθ αςφαλιςμζνου. Θ διαδικαςία 
παραγραφισ των βεβαιωμζνων γίνεται κεντρικά και μαηικά κάκε ζτοσ από τισ υπθρεςίεσ του KEAO και οι εν 
λόγω οφειλζσ δεν κα εμφανίηονται ςτθν καρτζλα του οφειλζτθ.  
Επιπλζον, οι οφειλζσ που δθμιουργοφνται από το 2026 και μετά κα παραγράφονται ςτα πζντε χρόνια, 
ϊςτε οι χρόνοι παραγραφισ των αςφαλιςτικϊν οφειλϊν να προςεγγίηουν αυτζσ των φορολογικϊν.  
Ψονίηεται πωσ το ενδεχόμενο παραγραφισ παφει να ιςχφει όταν ο e-ΕΦΞΑ ι το ΞΕΑΣ- εντόσ τθσ 10ετίασ- 
ειδοποιιςει με οποιονδιποτε τρόπο τον αςφαλιςμζνο για τθν οφειλι: με δικαςτικό επιμελθτι-κλθτιρα, 
επιςτολι, θλεκτρονικι ειδοποίθςθ, εφόςον υπάρξει μζτρο διοικθτικισ εκτζλεςθσ για τθν είςπραξι τθσ 
(κοινοποίθςθ ατομικισ ειδοποίθςθσ, επιβολι κατάςχεςθσ επί κινθτισ/ακίνθτθσ περιοφςιασ ι απαίτθςθσ εισ 
χείρασ Ψρίτου, προςδιοριςμόσ προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ κ.λπ.) κ.α.  
Επιςθμαίνεται ότι οι εργαηόμενοι δεν χάνουν τα αςφαλιςτικά δικαιϊματά τουσ για οφειλζσ των εργοδοτϊν 
τουσ κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ περιόδου 2006-2011, που- βάςει τθσ νζασ διάταξθσ- ζχουν παραγραφεί.  
Ψζλοσ, ςε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ κζλει να υποβάλλει ζνςταςθ ςχετικά με τθν παραγεγραμμζνθ 
οφειλι, μπορεί να το πράξει απευκυνόμενοσ ςτθν Ψοπικι Διεφκυνςθ του e-ΕΦΞΑ ςτθν οποία ανικει.  
Αναλυτικά το δελτίο τφπου εδϊ  

Για να ζχετε πρόςβαςθ ςτθν εγκφκλιο πατιςτε εδϊ 

Δράςεισ Αντιμετϊπιςθσ Φθσ Ανεργίασ 

Αλλαγζσ ςτο επίδομα ανεργίασ 

Αρχζσ του νζου ζτουσ κα ιςχφςει θ μεγάλθ αλλαγι ςτο επίδομα ανεργίασ, το οποίο λαμβάνουν κοντά ςτουσ 

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2023-01/7385_09012023.pdf
https://www.efka.gov.gr/el/deltia-typoy/deltio-typoy-178
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-12/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%2043.pdf
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150.000 άνεργοι, ςφμφωνα με τα τελευταία ςτοιχεία τθσ Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ Απαςχόλθςθσ (τζωσ ΣΑΕΔ).  Σ 

λόγοσ για τθ μετατροπι του επιδόματοσ ανεργίασ ςε "επίδομα εργαςίασ”, δθλαδι τθν καταβολι του 

επιδόματοσ ανεργίασ ςτο 50% για όποιον δικαιοφχο του, εκελοντικά διακόψει τθν επιδότθςθ προκειμζνου να 

εργαςκεί ξανά.  

Θ ςχετικι ρφκμιςθ προβλζπεται ςτο νόμο "Δουλειζσ ανά", ο οποίοσ ζχει ψθφιςκεί από τον Απρίλιο, αλλά 

δεν ζχει ςιμερα εφαρμοςκεί, κακϊσ δεν ζχει εκδοκεί θ ςχετικι υπουργικι απόφαςθ και διαπιςτωτικι πράξθ. 

Χφμφωνα με αρμόδια ςτελζχθ του Ωπουργείου Εργαςίασ, αυτό κα ςυμβεί από τισ αρχζσ του ερχόμενου ζτουσ 

και ζτςι θ εφαρμογι τθσ εν λόγω ρφκμιςθσ κα επζλκει αμζςωσ μετά.  

ΔΥΠΑ : Πίνακες αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα επιτειρηματικότητας νέων, με έμυαση στις 

γσναίκες και επιτορήγηση 14.800 εσρώ 

Ψθν Υαραςκευι 23 Δεκεμβρίου 2022, αναρτικθκαν ςτον ιςτότοπο τθσ ΔΩΥΑ οι πίνακεσ με τα αποτελζςματα 

τθσ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ για τον Βϋ κφκλο του προγράμματοσ νεανικισ 

επιχειρθματικότθτασ, με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ. Σ ςτόχοσ τθσ 12μθνθσ δράςθσ είναι θ προϊκθςθ ςτθν 

αυτοαπαςχόλθςθ 1.000 νζων ανζργων μζςω τθσ δθμιουργίασ βιϊςιμων επιχειριςεων, ενϊ τουλάχιςτον 60% 

των δικαιοφχων κα είναι άνεργεσ γυναίκεσ. 

 

Ψο ποςό ενίςχυςθσ των νζων επιχειριςεων ανζρχεται ςε 14.800 ευρϊ και κα καταβλθκεί ςε τρεισ δόςεισ ωσ 

εξισ: 

 1θ δόςθ 4.000 ευρϊ, μετά τθν ζναρξθ δραςτθριότθτασ ςτθ ΔΣΩ 

 2θ δόςθ 5.400 ευρϊ, μετά τθ λιξθ του α’ εξαμινου από τθν ζναρξθ τθσ επιχείρθςθσ 

 3θ δόςθ 5.400 ευρϊ, μετά τθ λιξθ του β’ εξαμινου από τθν ζναρξθ τθσ επιχείρθςθσ  

Αιτιολογθμζνεσ ενςτάςεισ (με τυχόν δικαιολογθτικά ςυνθμμζνα) μποροφν να υποβλθκοφν θλεκτρονικά μζςω 

του Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ Ξρατικϊν Ενιςχφςεων (ΥΧΞΕ) εντόσ τθσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ των 10 

θμερϊν από τθν θλεκτρονικι ενθμζρωςθ των δυνθτικά δικαιοφχων ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

www.ependyseis.gr 

Θ δράςθ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 43.400.000 ευρϊ, ςυγχρθματοδοτείται από το Ελλθνικό Δθμόςιο και 

το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο/Υρωτοβουλία για τθν Απαςχόλθςθ των Ρζων ςτο πλαίςιο του 

Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια βίου Πάκθςθ 2014 -

2020». Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαθερόμενοι μπορούν να επιζκεθηούν ηον ιζηόηοπο ηης 

ΓΥΠΑ www.dypa.gov.gr   

ΔΧΣΑ : Επιχοριγθςθ επιχειριςεων για τθν πρόςλθψθ 3.000 ανζργων θλικίασ 56 ετϊν και άνω 

Δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΞ 6015/Β/28.11.2022 θ Απόφαςθ Αρικμ. 110359 «Σρόγραμμα επιχοριγθςθσ 

επιχειριςεων για τθν πρόςλθψθ 3.000 ανζργων θλικίασ 56 ετϊν και άνω, που ολοκλιρωςαν το 

πρόγραμμα επιχοριγθςθσ για τθν απαςχόλθςθ μακροχρόνια ανζργων, θλικίασ 55-67 ετϊν». Χκοπόσ του 

προγράμματοσ είναι θ δθμιουργία 3.000 νζων κζςεων εργαςίασ, πλιρουσ απαςχόλθςθσ, με τθν πρόςλθψθ 

http://www.dypa.gov.gr/
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ανζργων θλικίασ 56 ετϊν και άνω, που ολοκλιρωςαν το πρόγραμμα επιχοριγθςθσ για τθν απαςχόλθςθ 

μακροχρόνια ανζργων, θλικίασ 55-67 ετϊν που προβλζπεται ςτθν υπό ςτοιχεία οικ. 28286/450/20.6.2017 

κοινι υπουργικι απόφαςθ. 

Δικαιοφχοι είναι όλεσ οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα που αςκοφν τακτικά 

οικονομικι δραςτθριότθτα και δραςτθριοποιοφνται ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ τθσ Χϊρασ. Υεριςςότερεσ 

πλθροφορίεσ ςτο link : file:///C:/Users/User/Desktop/FEK-2022-Tefxos%20B-06015-downloaded%20-

18_01_2023.pdf 

Δ.ΧΣ.Α. : Δφο νζα προγράμματα για «ειδικζσ κατθγορίεσ» ανζργων 

Δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΜ 5106/Β/29.09.2022 θ Απόφαςθ Αρικμ. 90097 που αφορά δφο νζα προγράμματα για 

τουσ ανζργουσ . Θ υποβολι αιτιςεων ξεκινά από Ψετάρτθ 07 Δεκεμβρίου 2022 . Σι εργοδότεσ που 

ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν μποροφν να υποβάλλουν τθν αίτθςι τουσ αποκλειςτικά θλεκτρονικά είτε α) 

μζςω τθσ πλατφόρμασ e-services τθσ ΔΩΥΑ (dypa.gov.gr) είτε β) μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Υφλθσ του 

ελλθνικοφ δθμοςίου gov.gr κάνοντασ χριςθ των προςωπικϊν τουσ κωδικϊν TAXISnet. Υρόκειται για τα 

παρακάτω προγράμματα :  

A. Σρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ 3.000 ανζργων που ανικουν 
ςε δφςκολα εξυπθρετιςιμεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ  

Χκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ ανάςχεςθ των ςυνεπειϊν τθσ ανεργίασ και θ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ 

ςυνοχισ, ιδιαίτερα για τισ «πιο δφςκολα εξυπθρετιςιμεσ» πλθκυςμιακζσ ομάδεσ και ειδικότερα τα άτομα με 

αναπθρία, οι αποφυλακιςμζνοι, τα απεξαρτθμζνα από εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ άτομα, τα νεαρά παραβατικά 

άτομα ι νεαρά άτομα που βρίςκονται ςε κοινωνικό κίνδυνο, τα κφματα ενδοοικογενειακισ ι ζμφυλθσ βίασ, 

τα διεμφυλικά πρόςωπα, τα κφματα εμπορίασ ανκρϊπων και τα πρόςωπα που ςυνεχίηουν να διαμζνουν μετά 

τθν ενθλικίωςι ςε Πονάδεσ Υαιδικισ Υροςταςίασ και Φροντίδασ, μζςω τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ζγκαιρθσ 

ζναρξθσ του εργαςιακοφ βίου και τθσ παρουςίασ τουσ ςε δουλειζσ με προοπτικι. 

Δικαιοφχοι του προγράμματοσ είναι: 

(α) ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα που αςκοφν τακτικι οικονομικι 

δραςτθριότθτα για όλεσ τισ ομάδεσ ςτόχο του παρόντοσ κεφαλαίου, και 

(β) επιχειριςεισ ΣΨΑ Α’ και Β’ βακμοφ, όςον αφορά ςτθν απαςχόλθςθ ατόμων με αναπθρία ςε όλθ τθν 

επικράτεια. 

B. Σρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ 7.000 ανζργων που 
αντιμετωπίηουν εμπόδια ςτθν ζνταξθ ι επανζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Χκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ ανάςχεςθ των ςυνεπειϊν τθσ ανεργίασ και θ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ 

ςυνοχισ, για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ ανζργων που αντιμετωπίηουν εμπόδια ςτθν ζνταξθ ι ςτθν 

επανζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ: οι μθτζρεσ που επιςτρζφουν ςτθν αγορά εργαςίασ μετά τθν 

ανατροφι των παιδιϊν τουσ, οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 24 μθνϊν, οι άνεργοι άνω των 55 ετϊν με 

12μθνθ ανεργία, άνεργοι που δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ ι που ζχουν 

file:///C:/Users/User/Desktop/FEK-2022-Tefxos%20B-06015-downloaded%20-18_01_2023.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/FEK-2022-Tefxos%20B-06015-downloaded%20-18_01_2023.pdf
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ολοκλθρϊςει τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ χωρίσ ςτθ ςυνζχεια να ζχουν προχωριςει ςε ανϊτερθ βακμίδα 

εκπαίδευςθσ, οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ και οι ρομά. 

Δικαιοφχοι του παρόντοσ προγράμματοσ είναι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ 

τομζα που αςκοφν τακτικι οικονομικι δραςτθριότθτα, ςε όλθ τθν επικράτεια. 

Ψο πρόγραμμα αφορά ςτθν επιχοριγθςθ επιχειριςεων για τθν πρόςλθψθ ανζργων των κάτωκι κατθγοριϊν 

εγγεγραμμζνων ςτο μθτρϊο των Ωπθρεςιϊν τθσ Δ.ΩΥ.Α. 

i. άνεργεσ μθτζρεσ, οι οποίεσ επιςτρζφουν ςτθν αγορά εργαςίασ μετά τθν ανατροφι των παιδιϊν τουσ και 

ζχουν τουλάχιςτον ζνα τζκνο ζωσ οκτϊ (8) ετϊν και εξάμθνθ ανεργία, (ii). άνεργοι άνω των 55 ετϊν με 

δωδεκάμθνθ ανεργία, (iii). άνεργοι με 24μθνθ ανεργία, (iv). άνεργα άτομα που δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθν 

υποχρεωτικι εκπαίδευςθ ι που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ χωρίσ ςτθ ςυνζχεια να 

ζχουν προχωριςει ςε ανϊτερθ βακμίδα εκπαίδευςθσ, (v). άνεργα μζλθ μονογονεϊκϊν οικογενειϊν, και (vi). 

άνεργοι ρομά. 

Θ επιχοριγθςθ για τθν αποηθμίωςθ δαπανϊν τθσ δράςθσ ανζρχεται ςε ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό του 

75% του μοναδιαίου κόςτουσ (μιςκολογικό και μθ μιςκολογικό) με ανϊτερο όριο τα 700 ευρϊ μθνιαίωσ. Χτο 

μιςκολογικό και μθ μιςκολογικό κόςτοσ ςυμπεριλαμβάνονται οι ακακάριςτεσ πραγματικζσ μθνιαίεσ 

αποδοχζσ και οι ειςφορζσ που βαρφνουν τον εργοδότθ. Σι αποηθμιϊςεισ του Δϊρου Χριςτουγζννων, Δϊρου 

Υάςχα και Επιδόματοσ Αδείασ αποτελοφν επιλζξιμθ δαπάνθ του προγράμματοσ, και ςυμπεριλαμβάνονται ςτο 

ςυνολικό ανϊτατο ποςό επιχοριγθςθσ (ιτοι 700 ευρϊ) των μθνϊν όπου αυτά καταβάλλονται.  

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ επιχοριγθςθσ του προγράμματοσ ορίηεται ςτουσ δϊδεκα (12) μινεσ. Ψο ανϊτερο 

ποςό επιχοριγθςθσ που μπορεί να λάβει μία επιχείρθςθ για κάκε ωφελοφμενο είναι 8.400 ευρϊ = 12 ΠΘΡΕΧ 

x 700 ευρϊ. 

Θ αίτθςθ υπαγωγισ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτο Υλθροφορικό Χφςτθμα τθσ Δ.ΩΥ.Α. (e-services), ςτθν 

ιςτοςελίδα αυτισ (https://www.dypa.gov.gr/) 

Επιχειριςεισ που διατθροφν υποκαταςτιματα και επικυμοφν να προςλάβουν άτομα για να απαςχολθκοφν ςε 

αυτά, υποβάλλουν ξεχωριςτι αίτθςθ για κάκε υποκατάςτθμα, ςτο αρμόδιο ΓΕ ΕΞΣ ι ΞΥΑ2, εφόςον ζχουν 

δθμιουργιςει τουσ ςχετικοφσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςτο Υ.Χ. τθσ Δ.ΩΥ.Α., μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο 

ΓΕ ΕΞΣ ι ΞΥΑ2, πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ. Ωποβάλλεται μόνο μια αίτθςθ ανά ζδρα ι/και 

υποκατάςτθμα ανάλογα με τα όρια ςϊρευςθσ του κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ που επιλζγει θ επιχείρθςθ. 

Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ και για τα δφο προγράμματα ςτο link : file:///C:/Users/User/Desktop/FEK-2022-

Tefxos%20B-05106-downloaded%20-18_01_2023.pdf 

Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργοσς νέοσς ηλικίας έως 29 ετών σε όλη της 

επικράτεια. 

Δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΜ 4530/Β/26.08.2022 θ απόφαςθ Αρικμ. 78564 «Υρόγραμμα προεργαςίασ για 10.000 
ανζργουσ 
νζουσ, θλικίασ 18-30 ετϊν». Θ ζναρξθ και λιξθ υποβολισ των αιτιςεων δθμοςιεφονται με δελτία τφπου και 

file:///C:/Users/User/Desktop/FEK-2022-Tefxos%20B-05106-downloaded%20-18_01_2023.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/FEK-2022-Tefxos%20B-05106-downloaded%20-18_01_2023.pdf
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αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ.ΩΥ.Α. (www.oaed.gr) και του ΕΧΥΑ (www.espa.gr). Χτόχοσ τθσ δράςθσ είναι 
θ προετοιμαςία δζκα χιλιάδων (10.000) εγγεγραμμζνων ςτα Πθτρϊα ανζργων των ΞΥΑ2 τθσ Δ.ΩΥ.Α., εκτόσ 
απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ που κατοικοφν ςε όλθ τθν επικράτεια, θλικίασ 18 ζωσ 29 ετϊν, 
αποφοίτων τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, ςε εργαςιακό περιβάλλον του δθμοςίου ι του ιδιωτικοφ 
τομζα ενόψει τθσ ζνταξισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Ψο πρόγραμμα απευκφνεται ςε: α) ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ςε Φορείσ Ξοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Σικονομίασ 
(Ξ.ΑΟ.Σ) και ςε 
β) επιχειριςεισ, φορείσ, οργανιςμοφσ του δθμοςίου, όπωσ αυτόσ ορίηεται από το άρκρο 51 του ν. 1892/1990 
(Α’ 101) και επιχειριςεισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ που αςκοφν τακτικά 
οικονομικι δραςτθριότθτα ςε περιοχζσ των Υεριφερειϊν Αττικισ και Ξεντρικισ Πακεδονίασ  
Θ διάρκεια του προγράμματοσ είναι επτά (7) μινεσ (πλιρθσ απαςχόλθςθ). Θ προεργαςία ορίηεται ςτισ οκτϊ 
(8) ϊρεσ θμερθςίωσ και πζντε (5) θμζρεσ μζςα ςτθν εβδομάδα (από Δευτζρα ζωσ και Χάββατο) ςφμφωνα με 
το αντικείμενο δραςτθριότθτασ και το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο του παρόχου. Δεν είναι δυνατι θ 
προεργαςία μετά τθν 22θ ϊρα βραδινι ζωσ και τθν 6θ ϊρα πρωινι. Θ προεργαςία πιςτοποιείται με τθν 
τιρθςθ παρουςιολογίου. Υεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτον ςφνδεςμο 
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204530  
 
Για επιπλζον πλθροφορίεσ ςτθν Χαλκιδικι ςτο Δ.ΩΥ.Α. - ΞΥΑ2 ΥΣΟΩΓΩΦΣΩ 
Διεφκυνςθ: Υολυτεχνείου 7 Υολφγυροσ Χαλκιδικισ, Ψ.Ξ. 63100 
Ψθλζφωνο:  23710 22369, 23710 24875 
E-mail:    kpapoligiros@dypa.gov.gr 

Εκπαίδευςθ & επιμόρφωςθ εργαηομζνων 

ΔΧΣΑ : Voucher για 150.000 εργαηομζνουσ του ιδιωτικοφ τομζα ςε απόκτθςθ ψθφιακϊν και «πράςινων» 

γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων 

Δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΞ 5961/Β/22.11.2022 θ Απόφαςθ Αρικμ 6073/125  «Επιχοριγθςθ τθσ Δ.ΧΣ.Α. για τθν 

υλοποίθςθ του Ζργου: Σρογράμματα αναβάκμιςθσ δεξιοτιτων και επανακατάρτιςθσ εργαηομζνων ςε 

όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ με ζμφαςθ ςτισ ψθφιακζσ και πράςινεσ δεξιότθτεσ (Μωδικόσ ΡΣΥ ΦΑ 

5174739)» ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ: «SUB2: Ρριηόντια προγράμματα αναβάκμιςθσ δεξιοτιτων για 

ςτοχευμζνεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) - 

Δράςθ 16913». 

Ψο ζργο κα υλοποιθκεί με τθ διαδικαςία τθσ παροχισ επιταγϊν κατάρτιςθσ (vouchers) προσ τουσ 

ωφελοφμενουσ, οι οποίοι κα επιλεγοφν μζςω δθμόςιασ πρόςκλθςθσ τθσ ΔΩΥΑ. Σι ωφελοφμενοι του ζργου, 

δικαιοφνται μια προςωπικι επιταγι κατάρτιςθσ, με τθν οποία αποκτοφν τθ δυνατότθτα να καταρτιςτοφν ςε 

ςυγκεκριμζνο κεματικό αντικείμενο που επιλζγουν οι ίδιοι, κατά τθ φάςθ τθσ υποβολισ αίτθςθσ ςτθν 

πρόςκλθςθ, που κα εκδϊςει θ ΔΩΥΑ. Ψο κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ, διάρκειασ 50 ζωσ 100 ωρϊν, κα πρζπει 

να ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο ςε διάςτθμα 2 μθνϊν. Για τθ ςυμμετοχι των ωφελουμζνων ςτα 

προγράμματα Χυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ θ ΔΩΥΑ κα δθμοςιεφει πρόςκλθςθ, θ οποία κα 

απευκφνεται ςε εργαηόμενουσ, ςτον Λδιωτικό Ψομζα, όλων των κλάδων τθσ οικονομίασ, τουσ οποίουσ κα καλεί 

να υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ ςυμμετοχισ. Θ υποβολι των Αιτιςεων ςυμμετοχισ των εργαηομζνων ςτο 

http://www.espa.gr/
file:///C:/Users/User/Desktop/FEK-2022-Tefxos%20B-04530-downloaded%20-18_01_2023.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/FEK-2022-Tefxos%20B-04530-downloaded%20-18_01_2023.pdf
mailto:kpapoligiros@dypa.gov.gr


55 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

ζργο κα γίνεται αποκλειςτικά θλεκτρονικά. Θ διαδικαςία και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των εργαηομζνων 

κα κακορίηονται αναλυτικά ςτθν πρόςκλθςθ. Υεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο Link : 

file:///C:/Users/User/Desktop/FEK-2022-Tefxos%20B-05961-downloaded%20-18_01_2023.pdf 

 

ΔΧΣΑ : Σρόγραμμα Σάω Ξπροςτά - Kατάρτιςθ 150.000 εργαηομζνων ςτισ ψθφιακζσ και πράςινεσ 

δεξιότθτεσ 

Από το Γραφείο Ψφπου του Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων εκδόκθκε θ ακόλουκθ 
ανακοίνωςθ:  
“Χυνολικά 150.000 εργαηόμενοι ςε όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ κα ζχουν τθν ευκαιρία να 
αναβακμίςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ με το νζο Υρόγραμμα «Υάω Ππροςτά» του Ωπουργείου Εργαςίασ και 
Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων. Φορζασ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ είναι θ Δθμόςια Ωπθρεςία Απαςχόλθςθσ 
(ΔΩΥΑ) και θ χρθματοδότθςθ προζρχεται από πόρουσ του Ψαμείου Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ, φψουσ 
154,5 εκατομμυρίων ευρϊ.   
Για πρϊτθ φορά, θ ΔΩΥΑ, ςε ςυνεργαςία με τα Ξζντρα Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου Πάκθςθσ (ΞΕΔιΒιΠ) των 
Υανεπιςτθμίων, διεκνείσ κολοςςοφσ τεχνολογίασ και αδειοδοτθμζνα Ξζντρα Δια Βίου Πάκθςθσ (ΞΔΒΠ), κα 
προςφζρει ςτουσ εργαηόμενουσ μία μεγάλθ λίςτα επιμζρουσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ με ζμφαςθ ςτισ 
ψθφιακζσ και «πράςινεσ» δεξιότθτεσ, από τα οποία κα μποροφν να επιλζξουν, ανάλογα με το εκπαιδευτικό 
και επαγγελματικό τουσ προφίλ.  
Ενδεικτικά, οι επιλογζσ κα περιλαμβάνουν από βαςικά ψθφιακά εργαλεία γραφείου, προγράμματα για social 
media marketing και διαχείριςθ e-shop, μζχρι αντικείμενα πιο υψθλισ εξειδίκευςθσ όπωσ data analytics, 
εφαρμογζσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, logistics και υιοκζτθςθ ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτον αγροτικό τομζα. 
Χτόχοσ είναι οι εργαηόμενοι να προςαρμοςτοφν ςτισ απαιτιςεισ των ςφγχρονων τάςεων ςτουσ χϊρουσ 
εργαςίασ, να αναβακμίςουν τισ προοπτικζσ τουσ και κατά ςυνζπεια να ςυμβάλουν ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ 
ελλθνικισ οικονομίασ. 
Από ςιμερα (Υζμπτθ 22/12/2022) ςτθ 13:00 οι ενδιαφερόμενοι, μιςκωτοί του ιδιωτικοφ τομζα, κα μποροφν 
να υποβάλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα μζςω τθσ ιςτοςελίδασ voucher.gov.gr, πατϊντασ ςτον 
ςφνδεςμο «Εγγραφι ςτο Πθτρϊο Ωφελουμζνων Εργαηομζνων για κατάρτιςθ». Αφοφ οριςτικοποιθκεί θ 
πρϊτθ φάςθ του Πθτρϊου Ωφελουμζνων, οι εργαηόμενοι  κα μποροφν να επιλζξουν το πρόγραμμα 
κατάρτιςθσ  που επικυμοφν να παρακολουκιςουν, από τθ λίςτα των προςφερόμενων που κα εμφανίηεται 
ςτθν προαναφερόμενθ ιςτοςελίδα. 
Θ επιλογι των ωφελουμζνων κα γίνεται κατά ςειρά προτεραιότθτασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ και μζχρι 
εξαντλιςεωσ των προςφερόμενων κζςεων. 
Σ κάκε ωφελοφμενοσ κα παρακολουκιςει ζνα πρόγραμμα κεωρθτικισ κατάρτιςθσ ςυνολικισ διάρκειασ 80 
ωρϊν (διά ηϊςθσ και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ). 
Πε τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ και τθν επιτυχία  τθσ πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων ο καταρτιηόμενοσ 
κα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα που ανζρχεται ςε 5 ευρϊ/ϊρα κατάρτιςθσ. Σι ωφελοφμενοι που κα 
ολοκλθρϊςουν τθν κατάρτιςθ υποχρεοφνται να ςυμμετάςχουν ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ και με τθν 
επιτυχι εξζταςι τουσ κα λάβουν από τον φορζα πιςτοποίθςθσ που ζχουν επιλζξει «Υιςτοποιθτικό γνϊςεων 
και δεξιοτιτων». 
Χυνεπϊσ αν κάποιοσ ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα 80 ωρϊν και πετφχει ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ κα λάβει 
εκπαιδευτικό επίδομα φψουσ 400 ευρϊ. Ψο πρόγραμμα «Υάω Ππροςτά» εντάςςεται ςτθ ςυνολικότερθ 
πολιτικι τθσ Ξυβζρνθςθσ και του Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων για τθν επανακατάρτιςθ 
και τθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων τόςο των ανζργων όςο και των εργαηομζνων. 

file:///C:/Users/User/Desktop/FEK-2022-Tefxos%20B-05961-downloaded%20-18_01_2023.pdf
https://www.voucher.gov.gr/
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Υεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ για τισ προχποκζςεισ και τα κριτιρια για ςυμμετοχι ςτο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΩΥΑ ςτο link : https://www.dypa.gov.gr/proghramma-pao-mprosta  

 

Αναδρομικι επιδότθςθ ςε λογαριαςμοφσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ για 1.250.000 
εμπορικοφσ καταναλωτζσ, αρτοποιοφσ και αγρότεσ 

Χφμφωνα με το από 04/01/2023 Δελτίο Ψφπου του Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ανακοινϊνεται θ 

καταβολι τθσ αναδρομικισ επιδότθςθσ ςε λογαριαςμοφσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ εμπορικϊν καταναλωτϊν με 

παροχι ιςχφοσ ζωσ 35 kVA, αρτοποιείων κακϊσ και αγροτϊν, φψουσ 85 εκατ. ευρϊ, για τουσ μινεσ 

Φεβρουάριο και Πάρτιο.  

Θ αναδρομικι επιδότθςθ αφορά ςυνολικά 1.250.000 παροχζσ και το ποςό προζρχεται από το Ψαμείο 

Ενεργειακισ Πετάβαςθσ.  

Δικαιοφχοι τθσ επιδότθςθσ είναι όλοι οι μθ οικιακοί καταναλωτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ με επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα, οι οποίοι πλθροφν τα παρακάτω κριτιρια:  

Α) Ζχουν παροχζσ ιςχφοσ μζχρι και 35 kVA, ι ζχουν κφρια δραςτθριότθτα με Ξωδικό Αρικμό Δραςτθριότθτασ 

(ΞΑΔ) 10.71, (Αρτοποιία παραγωγι νωπϊν ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ ) ιτοι αρτοποιεία, ανεξαρτιτωσ ορίου 

ιςχφοσ παροχισ και επιπζδου τάςθσ ι ζχουν παροχι αγροτικισ χριςθσ ανεξαρτιτωσ ορίου ιςχφοσ παροχισ 

και επιπζδου τάςθσ.  

Β) Από τον μινα Φεβρουάριο του 2022 ζωσ τον μινα Λοφλιο του 2022 ιταν ςυμβεβλθμζνοι ςε κυμαινόμενα 

τιμολόγια προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ που αναπροςαρμόηονται με βάςθ τθν χονδρεμπορικι τιμι 

αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ («Εφεξισ κυμαινόμενα τιμολόγια προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ») και από 

τον μινα Αφγουςτο του ζτουσ 2022 ζωσ τον μινα Ροζμβριο του 2022 είναι ςυμβεβλθμζνοι ςε κυμαινόμενα 

τιμολόγια προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ ι ςε τιμολόγια προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ του άρκρου 

138 του ν. 4951/2022 (Α’ 129). («Εφεξισ κυμαινόμενα τιμολόγια προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ χωρίσ 

ριτρα αναπροςαρμογισ»).  

Γ) Ζχουν γνωςτοποιιςει τόςο ςτον αρμόδιο διαχειριςτι δικτφου θλεκτρικισ ενζργειασ όςο και ςτον 

Υρομθκευτι Θλεκτρικισ Ενζργειασ, τον Αρικμό Φορολογικοφ Πθτρϊου (ΑΦΠ) τουσ. 

 

Χοριγθςθ ενίςχυςθσ ςε επιχειριςεισ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων λόγω τθσ 
ενεργειακισ κρίςθσ και τθν αφξθςθ του κόςτουσ των λιπαςμάτων 

Δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΜ 6446/Β/16.12.2022 θ απόφαςθ Αρικμ. 2300/384441 με τθν οποία χορθγείται κρατικι 

ενίςχυςθ με τθ μορφι άμεςθσ επιχοριγθςθσ ςε πλθγείςεσ επιχειριςεισ από τθν ενεργειακι κρίςθ. Δικαιοφχοι 

τθσ ενίςχυςθσ είναι επιχειριςεισ, φυςικά και νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ, γεωργικϊν 

https://www.dypa.gov.gr/proghramma-pao-mprosta
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εκμεταλλεφςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ ςε όλθ τθ χϊρα οι οποίεσ 

μεταξφ άλλων ζχουν πραγματοποιιςει αγορζσ λιπαςμάτων και τα ςχετικά παραςτατικά ζχουν εκδοκεί από 

1/10/2021 ζωσ και 30/9/2022. Ψο φψοσ τθσ ενίςχυςθσ για κάκε δικαιοφχο ανζρχεται ςε ποςοςτό 10,95% των 

παραςτατικϊν για τθν αγορά λιπαςμάτων που ζχουν γίνει το χρονικό διάςτθμα από 1/10/2021 ζωσ και 

30/9/2022.  Θ ενίςχυςθ είναι αφορολόγθτθ, ακατάςχετθ και ανεκχϊρθτθ ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, 

κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 250.000 ευρϊ. Χτο 

ποςό των 250.000 ευρϊ περιλαμβάνονται κάκε μορφισ φόροι και λοιπζσ επιβαρφνςεισ. Αρμόδιοσ φορζασ για 

τθν χοριγθςθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ παροφςασ είναι ο Σργανιςμόσ Υλθρωμϊν και Ελζγχου Ξοινοτικϊν 

Ενιςχφςεων Υροςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων (Σ.Υ.Ε.Ξ.Ε.Υ.Ε.). Για τθ χοριγθςθ τθσ ενίςχυςθσ, θ Ανεξάρτθτθ 

Αρχι Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) καταρτίηει και αποςτζλλει θλεκτρονικά ςτον Σ.Υ.Ε.Ξ.Ε.Υ.Ε. ψθφιακό αρχείο 

ςε επεξεργάςιμθ μορφι που περιζχει αναλυτικά τα ςτοιχεία των δικαιοφχων (Σνοματεπϊνυμο και 

Υατρϊνυμο ι Επωνυμία, ΑΦΠ), το ΛΒΑΡ των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν των νομικϊν προςϊπων και το ποςό 

των παραςτατικϊν που αντιςτοιχεί ςε κακζναν από τουσ δικαιοφχουσ. Υεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο Link : 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206446  

 

Σαράταςθ προκεςμίασ απομάκρυνςθσ λόγω αλλαγισ χριςθσ γθσ των 
μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων ζωσ 31.12.2027 - Φροποποίθςθ παρ. 1 άρκρου 75 ν. 

3982/2011 

Δθμοςιεφτθκε ο νόμοσ 4994 /18.11.2022 (ΦΕΜ 215/Α/) «Ενςωμάτωςθ τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2019/882 του 

Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 17θσ Απριλίου 2019 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ 

προςβαςιμότθτασ προϊόντων και υπθρεςιϊν και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ 

ανάπτυξθσ.» όπου ςτο άρκρο 32 αναφζρεται ότι Θ προκεςμία απομάκρυνςθσ λόγω αλλαγισ χριςθσ γθσ των 

νομίμωσ υφιςτάμενων μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων παρατείνεται μζχρι τισ 31.12.2027. Υροκειμζνου να 

ιςχφςει το προθγοφμενο εδάφιο, οι επιχειριςεισ οφείλουν να λειτουργοφν μζχρι τότε με εγκεκριμζνουσ 

περιβαλλοντικοφσ όρουσ. Πετά τθν θμερομθνία αυτιν με ευκφνθ τθσ Αδειοδοτοφςασ Αρχισ διακόπτεται θ 

λειτουργία των δραςτθριοτιτων και ςφραγίηονται όςα μθχανιματα εξακολουκοφν να υπάρχουν ςτουσ 

χϊρουσ τθσ εγκατάςταςθσ. Διαδικαςίεσ διακοπισ λειτουργίασ λόγω αλλαγισ χριςθσ γθσ, οι οποίεσ για τον 

λόγο αυτόν 

βρίςκονται ςε εκκρεμότθτα, αναςτζλλονται ςφμφωνα με τα παραπάνω εδάφια μζχρι 31.12.2027. …» 

 

ΕΦΜΑ : Ελεφκεροι Επαγγελματίεσ, Αυτοαπαςχολοφμενοι και Αγρότεσ επιλζγουν 
αςφαλιςτικι κατθγορία για το νζο αςφαλιςτικό ζτοσ (2023) 

Χε λειτουργία τζκθκε ςτον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΞΑ (www.efka.gov.gr) θ ειδικι θλεκτρονικι πλατφόρμα 

(https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/epilogi-asfalistikis-katigorias), μζςω τθσ οποίασ οι 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206446
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αςφαλιςμζνοι ελεφκεροι επαγγελματίεσ, αυτοτελϊσ απαςχολοφμενοι και αγρότεσ μποροφν να επιλζξουν 

ελεφκερα τθν αςφαλιςτικι κατθγορία ςτθν οποία επικυμοφν να καταταχκοφν για το νζο ζτοσ 2023 (Ενότθτα 

Αςφαλιςμζνοι-> Επιλογι Αςφαλιςτικισ Κατθγορίασ Κφριασ Αςφάλιςθσ Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ 

Ραροχϊν από 1/1/2023).  

Θ επιλογι αςφαλιςτικισ κατθγορίασ δθλϊνεται για τουσ κλάδουσ Ξφριασ και Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και 

Εφάπαξ Υαροχισ ςε ενιαία αίτθςθ και ιςχφει για όλο το ζτοσ. Θ προκεςμία υποβολισ τθσ αίτθςθσ - διλωςθσ 

επιλογισ αςφαλιςτικισ κατθγορίασ ζχει καταλθκτικι θμερομθνία τθν 31θ/1/2023.  

Διευκρινίηεται ότι οι αςφαλιςμζνοι που δεν κα υποβάλλουν αίτθςθ - διλωςθ επιλογισ/μεταβολισ κα 

παραμείνουν, για το ζτοσ 2023, ςτθν κατθγορία που είχαν καταταχκεί το προθγοφμενο ζτοσ.  

Ωπενκυμίηεται ότι θ επιλογι των ανϊτερων αςφαλιςτικϊν κατθγοριϊν οδθγεί και ςε υψθλότερεσ 

ςυνταξιοδοτικζσ παροχζσ. 

 

Ξζχρι τισ 31-3-23 οι δθλϊςεισ για ακίνθτα που αποκτικθκαν το 2022  

Τςοι αγόραςαν, ποφλθςαν, μεταβίβαςαν με γονικι παροχι ι δωρεά, ι κλθρονόμθςαν ακίνθτα το 2022 κα 

πρζπει μζχρι τισ 31 Ξαρτίου 2023 να το δθλϊςουν ςτθν πλατφόρμα του Ε9. Από το 2023 και εφεξισ, θ 

καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποχρζωςθ υποβολισ Διλωςθσ Χτοιχείων Ακινιτων (Ε9) είναι θ 31θ 

Παρτίου εκάςτου ζτουσ, αντί για τθν 31θ Παΐου που ίςχυε πριν. Πζχρι τθν ανωτζρω θμερομθνία, εκτόσ από 

όςουσ αγόραςαν ι ιρκε ςτθν κατοχι τουσ με οποιονδιποτε τρόπο ακίνθτο, κα πρζπει και όςοι ζχουν λάκθ 

ςτθν περιουςιακι τουσ κατάςταςθ να μεταβοφν ςτθν εφαρμογι "Υεριουςιολόγιο" ςτον προςωπικό τουσ 

λογαριαςμό ςτο myAADE και να ελζγξουν τα ςτοιχεία των ακινιτων τουσ. Πποροφν να διορκϊςουν λάκθ ςτα 

τετραγωνικά, ςτο ποςοςτό κυριότθτασ, ι να δθλϊςουν τθν αποπεράτωςθ εργαςιϊν ςε θμιτελι κτίςματα. 

 

 

Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ (ΕΓΔΙΧ) - νζα υπθρεςία 
εξυπθρζτθςθσ ςυμβοφλων για τον εξωδικαςτικό μθχανιςμό ρφκμιςθσ οφειλϊν 

Χασ ενθμερϊνουμε ότι από 1.1.2023 αλλάηει το τθλζφωνο επικοινωνίασ για ςυμβοφλουσ (λογιςτζσ, 
οικονομολόγουσ, δικθγόρουσ, ςυμβοφλουσ επιχειριςεων κ.λπ.), φυςικά πρόςωπα και εκπροςϊπουσ 
επιχειριςεων που επικυμοφν να εξυπθρετθκοφν για τον εξωδικαςτικό μθχανιςμό ρφκμιςθσ οφειλϊν. 

Ππορείτε να κλείςετε το ψθφιακό ςασ ραντεβοφ για να εξυπθρετθκείτε με τθλεδιάςκεψθ ςτθν θλεκτρονικι 
πλατφόρμα myEGDIX.live.gov.gr , ι τθλεφωνιςτε ςτο 213.212.5730 για να ςασ κλείςουν το ραντεβοφ ςασ 
κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ 09:00 – 17:00. 
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Δείτε το Δελτίο Ψφπου: http://www.keyd.gov.gr/%ce%bd%ce%b5%ce%b1/ 

 

ΧΣΕΟ : Σροτεινόμενα μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ ΞΕ ΧΩΤΡΧΥ 
ΓΤΑΦΕΙΩΟ ι/και ΧΩΤΡΧΥ ΥΧΟΑΘΤΡΙΥΘΥ ΜΡΙΟΡΧ 

Χτο πλαίςιο ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, το Ωπουργείο 

Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ζχει ςυντάξει και ανακοινϊςει προτάςεισ μζτρων μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ και βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτουσ τομείσ 

δραςτθριότθτασ (δθμόςιο, οικιακόσ τομζασ). Πε το παρόν ζγγραφό μασ, ςασ κοινοποιοφμε προτάςεισ μζτρων 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για επιχειριςεισ με χϊρουσ γραφείων ι/και ςυνάκροιςθσ κοινοφ και παρακαλοφμε 

όπωσ αυτζσ επικοινωνθκοφν ςτα μζλθ ςασ. 

Υροτεινόμενα μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε επιχειριςεισ με χϊρουσ γραφείων ι/και χϊρουσ 

ςυνάκροιςθσ κοινοφ: 

i. Διενζργεια ενεργειακϊν ελζγχων ι εφαρμογι ςυςτθμάτων ενεργειακισ διαχείριςθσ ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ 

για τθν αποτφπωςθ των ενεργειακϊν καταναλϊςεων αυτϊν και διάγνωςθ προςαρμοςμζνων μζτρων για 

βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ τουσ απόδοςθσ. 

ii. Χυντιρθςθ ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και ψφξθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κλιματιςτικϊν μονάδων, 

τουλάχιςτον μία φορά κατ’ ζτοσ. 

iii. Ξακοριςμόσ εςωτερικισ κερμοκραςίασ (μζγιςτθσ/ ελάχιςτθσ), τόςο ςε κερμαινόμενα/κλιματιηόμενα, όςο 

και ςε μθ, κτίρια, βάςει των προδιαγραφϊν του προτφπου ΕΟΣΨ EN 16798-1:2019. Θ εςωτερικι κερμοκραςία 

των κτιρίων γραφείων και χϊρων επίςκεψθσ ι/και ςυνάκροιςθσ κοινοφ ςτισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, κατά τθν 

κερινι περίοδο ςυςτινεται να τθρείται ςτουσ 27ο C και κατά τθν χειμερινι ςτουσ 19ο C. 

iv. Απενεργοποίθςθ ψφξθσ/κζρμανςθσ ςε χϊρουσ και ϊρεσ που δεν υπάρχουν εργαηόμενοι. 

v. Απενεργοποίθςθ εξοπλιςμοφ γραφείου ςε χϊρουσ και ϊρεσ που δεν υπάρχουν εργαηόμενοι. 

vi. Χριςθ του νυχτερινοφ αεριςμοφ των κτιρίων, όπου αυτό είναι δυνατό. 

vii. Χκίαςθ του κτιρίου προσ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ του ςυμπεριφοράσ, εφόςον αυτό δεν μειϊνει ςε μθ 

ανεκτό επίπεδο τον φυςικό φωτιςμό των εςωτερικϊν χϊρων. 

viii. Αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν τιμολογίων (https://www.rae.gr/anakoinoseis)  

ix. Ψοπικι και κεντρικι αντιςτάκμιςθ. 

x. Βελτίωςθ κερμομόνωςθσ δικτφων. 

xi. Χριςθ ανανεϊςιμων μορφϊν ενζργειασ με ενεργειακό ςυμψθφιςμό. 

xii. Επενδφςεισ ςε νζο εξοπλιςμό, βελτιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων, βελτιςτοποίθςθ ι αλλαγι διαδικαςιϊν, 

http://www.keyd.gov.gr/%ce%bd%ce%b5%ce%b1/
https://www.rae.gr/anakoinoseis
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οδθγοφν ςε χαμθλότερεσ απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ (αποφυγι ζκτακτθσ ςυντιρθςθσ), μειωμζνο κόςτοσ 

ςυντιρθςθσ, μειωμζνο κόςτοσ υλικϊν ςυντιρθςθσ. 

xiii. Βελτιωμζνο περιβάλλον εργαςίασ: βελτιωμζνθ κερμικι άνεςθ, φωτιςμόσ, ακουςτικι και αεριςμόσ. Σι 

βελτιωμζνεσ ςυνκικεσ ςυμβάλουν ςτθ διατιρθςθ και τθν προςζλκυςθ ειδικευμζνου προςωπικοφ. Σι 

βελτιωμζνεσ ςυνκικεσ εργαςίασ και το εργαςιακό περιβάλλον μποροφν να αυξιςουν τθν παραγωγι 

εργαςίασ. 

 

Επζκταςθ τθσ Ψθφιακισ Μάρτασ Εργαςίασ ςε αςφαλιςτικζσ και ςε εταιρείεσ security 

Από το Γραφείο Ψφπου του Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων εκδόκθκε θ ακόλουκθ 

ανακοίνωςθ: 

Επεκτείνεται, ςτθ βάςθ του ςχεδιαςμοφ που ζχει ιδθ παρουςιάςει το Ωπουργείο Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν 

Ωποκζςεων, το πεδίο εφαρμογισ τθσ Ψθφιακισ Ξάρτασ Εργαςίασ ςε επιχειριςεισ παροχισ αςφαλιςτικϊν 

υπθρεςιϊν και ςε εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ και προςταςίασ. 

Υιο ςυγκεκριμζνα, από τθν Υζμπτθ 16 Φεβρουαρίου 2023 ςτο πεδίο εφαρμογισ του μθχανιςμοφ Ψθφιακισ 

Ξάρτασ εντάςςονται οι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ, των οποίων ο πρωτεφων ι δευτερεφων Ξωδικόσ Αρικμοφ 

Δραςτθριότθτασ (Ξ.Α.Δ.) ανικει ςτον τετραψιφιο Ξ.Α.Δ. 6622, με υποχρζωςθ να προβοφν ςτισ απαιτοφμενεσ 

ενζργειεσ. 

Ψαυτόχρονα, από τθν ίδια θμερομθνία, Υζμπτθ 16/2/2023 εντάςςονται ςτο κακεςτϊσ τθσ ψθφιακισ κάρτασ 

και με τισ αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ και προςταςίασ με πρωτεφοντα 

ι δευτερεφοντα τετραψιφιο Ξ.Α.Δ. 8010 και 8020. Χθμειϊνεται ότι οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ 

και προςταςίασ με τετραψιφιο Ξ.Α.Δ. 8030 δεν εντάςςονται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ψθφιακισ κάρτασ. 

Θ ζνταξι τουσ γίνεται είτε μζςω τθσ εφαρμογισ myErgani mobile app για τουσ εργαηόμενουσ, θ οποία ζχει 

αναβακμιςτεί προκειμζνου να υποςτθρίηει τθ λειτουργία τθσ Ψθφιακισ Ξάρτασ Εργαςίασ, και τθν εφαρμογι 

Ergani CardScanner για τισ επιχειριςεισ που δεν διακζτουν ιδθ ςφςτθμα ωρομζτρθςθσ, θ οποία «διαβάηει»  

 

κατά τθν ζναρξθ και λιξθ τθσ εργαςίασ τισ Ψθφιακζσ Ξάρτεσ των εργαηομζνων και μεταδίδει αυτόματα ςε 

πραγματικό χρόνο τθν πλθροφορία ςτο Υ.Χ. ΕΦΓΑΡΘ ΛΛ. 

Σ μθχανιςμόσ «ανάγνωςθσ» τθσ Ψθφιακισ Ξάρτασ είναι παρόμοιοσ με τθ διαδικαςία που ακολουκείτο για το 

«ςκανάριςμα» των πιςτοποιθτικϊν εμβολιαςμοφ ι νόςθςθσ κατά τθν περίοδο τθσ πανδθμίασ. 

Επιπλζον ςθμειϊνεται ότι το προςεχζσ διάςτθμα, κα αναρτθκεί από το Ωπουργείο ςτον ψθφιακό χϊρο του ΥΧ 

ΕΦΓΑΡΘ, για τισ ενταςςόμενεσ επιχειριςεισ ςχετικόσ κατάλογοσ ερωτιςεων και απαντιςεων αναφορικά με τθ 

διαδικαςία και τον τρόπο εναρμόνιςθσ των επιχειριςεων ςτισ υποχρεϊςεισ του πεδίου τθσ ψθφιακισ κάρτασ. 
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Οζοσ νόμοσ 5006/2022 - Υτεγαςτικι πολιτικι για τουσ νζουσ, δράςθ «Ανακαινίηω – 
Οοικιάηω», διατακτικζσ ςίτιςθσ 

Χασ ενθμερϊνουμε ότι από 1.1.2023 αλλάηει το τθλζφωνο επικοινωνίασ για ςυμβοφλουσ (λογιςτζσ, 
οικονομολόγουσ, δικθγόρουσ, ςυμβοφλουσ επιχειριςεων κ.λπ.), φυςικά πρόςωπα και εκπροςϊπουσ 
επιχειριςεων που επικυμοφν να εξυπθρετθκοφν για τον εξωδικαςτικό μθχανιςμό ρφκμιςθσ οφειλϊν. 

Ππορείτε να κλείςετε το ψθφιακό ςασ ραντεβοφ για να εξυπθρετθκείτε με τθλεδιάςκεψθ ςτθν θλεκτρονικι 
πλατφόρμα myEGDIX.live.gov.gr, ι τθλεφωνιςτε ςτο 213.212.5730 για να ςασ κλείςουν το ραντεβοφ ςασ 
κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ 09:00 – 17:00. 

Δείτε το Δελτίο Ψφπου: http://www.keyd.gov.gr/%ce%bd%ce%b5%ce%b1/ 

 

Σϊσ διαμορφϊνεται θ επιδότθςθ ρεφματοσ για νοικοκυριά και επιχειριςεισ 

 
 Χε ςυνζχεια του από 20/12/22 ενθμερωτικοφ δελτίου, παρατίκενται οι ςθμερινζσ ανακοινϊςεισ του 
Ωπουργοφ Ενζργειασ κ. Ξ. Χκρζκα ςχετικά με τθν επιδότθςθ ρεφματοσ.  

Ειδικότερα ο Ωπουργόσ ανζφερε : «9 ςτα 10 νοικοκυριά κα ζχουν επιδότθςθ 330 ευρϊ ανά μεγαβατϊρα για 

όλεσ τισ παροχζσ κφριασ και μθ κφριασ κατοικίασ, χωρίσ ειςοδθματικά κριτιρια και ανεξαρτιτωσ παρόχου, θ 

κλιμακωτι επιδότθςθ για τον Λανουάριο διαμορφϊνεται ωσ εξισ»: 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 

• Για καηανάλωζη έωρ 500 κιλοβαηώπερ, η επιδόηηζη διαμοπθώνεηαι ζηα 330 εςπώ ανά 

μεγαβαηώπα. Η καηηγοπία αςηή αθοπά ηο 9 ζηα 10 νοικοκςπιά Ελλάδα. 

• Για καηανάλωζη από 501 έωρ 1000 κιλοβαηώπερ, η επιδόηηζη διαμοπθώνεηαι ζηα 280 εςπώ ανά 

μεγαβαηώπα 

• 


• Για καηανάλωζη πάνω από 1001 κιλοβαηώπερ, η επιδόηηζη διαμοπθώνεηαι ζηα 190 εςπώ ανά 

μεγαβαηώπα. Αθοπά μόνο ηο 2% ηων νοικοκςπιών ζηην Ελλάδα. Και ζε αςηή ηην κλίμακα ιζσύει η 

επιπλέον επιδόηηζη ηων 50 εςπώ ανά MWh, αν ςπάπξει μείωζη καηανάλωζηρ καηά 15%.. 

• Για Τα νοικοκςπιά πος είναι ενηαγμένα ζηο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) αποπποθούν 

ζσεδόν ηο 100% ηηρ αύξηζηρ και η επιδόηηζη ανέπσεηαι ζηα 378 €/MWh  

 

Επιδότθςθ ςε Επαγγελματικά Φιμολόγια 

• Για τουσ εμπορικοφσ καταναλωτζσ με παροχι ιςχφοσ ζωσ 35 KVa και κατανάλωςθ ζωσ τισ 2.000 kWh, 
θ επιδότθςθ για τον μινα Λανουάριο ανζρχεται ςτα 292 €/ΠWh.  

http://www.keyd.gov.gr/%ce%bd%ce%b5%ce%b1/


62 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

• Για τουσ επαγγελματικοφσ και εμπορικοφσ καταναλωτζσ ζωσ 35 KVa που ξεπερνοφν τισ 2.000 kWh, 
αλλά και όλα τα υπόλοιπα μθ οικιακά τιμολόγια χαμθλισ μζςθσ και υψθλισ τάςθσ, θ επιδότθςθ 
ανζρχεται ςε 134 €/MWh.  

• Για τουσ φοφρνουσ θ επιδότθςθ είναι 292 €/MWh  
• Για τουσ αγρότεσ, θ επιδότθςθ είναι οριηόντια και ανζρχεται ςτα 230 €/MWh  

Φυςικό Αζριο - Επιδότθςθ ςε Ρικιακά Φιμολόγια - Οοικοκυριά 
Θ ΔΕΥΑ Εμπορίασ ςε ςυνεργαςία με τουσ υπόλοιπουσ παρόχουσ κα δϊςει μια οριηόντια επιδότθςθ που κα 
ανζλκει ςε 20 € ανά κερμικι MWh (από 25 ευρϊ) για όλουσ τουσ οικιακοφσ καταναλωτζσ. Ψο μζτρο αφορά ςε 
700.000 οικιακοφσ καταναλωτζσ ανεξαρτιτωσ ειςοδιματοσ, μεγζκουσ κατοικίασ ι παρόχου. 
 

Υε λειτουργία θ θλεκτρονικι πλατφόρμα (ΡΣΥΜΕ) για τισ επιχειριςεισ που 
ενδιαφζρονται να χρθματοδοτθκοφν από τα νζα προγράμματα του ΕΥΣΑ 2021 – 

2027 

Χε λειτουργία τίκεται ςιμερα Υζμπτθ, 19 Λανουαρίου 2023, το νζο Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα 
Ξρατικϊν Ενιςχφςεων (ΣΥΧΞΕ). 
Χτόχοσ του ΣΥΧΞΕ είναι να αποτελζςει τον κεντρικό κόμβο διαχείριςθσ όλων των δράςεων κρατικϊν 
ενιςχφςεων και ιςςονοσ ςθμαςίασ κακϊσ και παρεμβάςεων τθσ ΧΧ ΞΑΥ ςυγχρθματοδοτοφμενων από τα 
Ευρωπαϊκά Ψαμεία μζτρων ενίςχυςθσ για τθν Υρογραμματικι Υερίοδο 2021 - 2027 αλλά και προγράμματα, 
δράςεισ ι ζργα που χρθματοδοτοφνται από εκνικοφσ ι ενωςιακοφσ πόρουσ, όπωσ το Εκνικό Υρόγραμμα 
Ανάπτυξθσ, το Ψαμείο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ κακϊσ και τον τακτικό προχπολογιςμό, από το ςτάδιο 
Ωποβολισ Υροτάςεων ζωσ και τον Ζλεγχο Πακροχρόνιων Ωποχρεϊςεων των ενιςχυόμενων δικαιοφχων. 

Ψο ΣΥΧΞΕ εγγυάται τθ διαφάνεια, τθν αποδοτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων, 
προωκϊντασ τθν υγιι επιχειρθματικότθτα και, μζςω αυτισ, τθν οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ. 

Υολφ πιο ςφγχρονο από το Υλθροφοριακό Χφςτθμα Ξρατικϊν Ενιςχφςεων που διαχειρίςτθκε επιτυχϊσ τισ 
δράςεισ τθσ προθγοφμενθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου, το αναβακμιςμζνο ΣΥΧΞΕ εξαςφαλίηει διαςφνδεςθ 
με τισ πλατφόρμεσ δθμοςίων δεδομζνων (taxis, ΕΦΓΑΡΘ, ΓΕΠΘ κ.ο.κ.) ενϊ υπολογίηεται να υποδεχτεί 
τουλάχιςτον 400.000 επενδυτικά ςχζδια. Ψο νζο ΣΥΧΞΕ ζχει ςτον πυρινα τθσ λογικισ του τθ διευκόλυνςθ του 
υποψιφιου Επενδυτι / δικαιοφχου. 

 
 
Πζςω αυτοφ του εργαλείου καλοφνται οι επιχειριςεισ που ενδιαφζρονται να χρθματοδοτθκοφν από τα νζα 
προγράμματα του ΕΧΥΑ 2021 - 2027 να δθμιουργιςουν το «προφίλ» τουσ ςτθ νζα θλεκτρονικι 
πλατφόρμα (www.opske.gr) από τθν Υζμπτθ 19 Λανουαρίου ςτισ 12:00 προκειμζνου να μποροφν υποβάλλουν 
προτάςεισ ςτισ δράςεισ που αναμζνεται άμεςα να προκθρυχκοφν. 
Θ δθμιουργία «προφίλ» αποτελεί το πρϊτο βιμα για μια επιχείρθςθ- δυνθτικό δικαιοφχο προγραμμάτων 
ΕΧΥΑ ι άλλων κρατικϊν ενιςχφςεων. 

«Υροφίλ» κα πρζπει να δθμιουργιςουν εκτόσ από τισ εταιρείεσ και οι ςφμβουλοι εταιρειϊν ςτουσ οποίουσ κα 
ανατεκεί από εταιρείεσ θ υποβολι πρόταςθσ. 

https://opske.gr/
https://opske.gr/
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Ξζςω taxisnet θ διαδικαςία 
Θ είςοδοσ ςτο opske.gr γίνεται με κωδικοφσ taxisnet για τα νομικά και φυςικά πρόςωπα με ζδρα ςτθν Ελλάδα 
αλλά υπάρχει θ δυνατότθτα και με κωδικοφσ ΣΥΧΞΕ για πρόςωπα που ζχουν τθν ζδρα τουσ εκτόσ Ελλάδασ. 
Πε τον τρόπο αυτό γίνονται ςαφείσ οι ρόλοι, οι ςφμβουλοι που κα τουσ ανατεκεί θ υποβολι αίτθςθσ από 
κάποιεσ εταιρείεσ κα μποροφν να κάνουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ μζςω του δικοφ τουσ προφίλ ωσ 
ςυμβοφλων. 

Χτθν περίπτωςθ ειςόδου με κωδικοφσ taxisnet θ ενθμζρωςθ των ςτοιχείων γίνεται αυτόματα από τθν 

ΑΑΔΕ. Χε διαφορετικι περίπτωςθ κα πρζπει ο χριςτθσ να καταχωρίςει τα ςτοιχεία του. 

Πε τθ νζα λειτουργία ανάκεςθσ ενεργειϊν κακίςταται εφκολο τόςο για το δικαιοφχο όςο και για τον 

ςφμβουλο να παρακολουκεί τισ ενεργζσ ςχζςεισ που ζχει ςτισ δράςεισ κρατικϊν ενιςχφςεων ενιςχφοντασ τθ 

διαφάνεια ςτθν υποβολι προτάςεων 

Δικαιοφχοι 

Χτο ςφνολο του το ΣΥΧΞΕ προβλζπεται να αξιοποιιςει το ςφνολο των διαλειτουργικοτιτων των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του Δθμοςίου με ςτόχο τθν ελάχιςτθ επιβάρυνςθ από τθν πλευρά των 

δικαιοφχων για τθν υποβολι ςτοιχείων. Σι πρϊτεσ αιτιςεισ/ επενδυτικά ςχζδια που κα υποδεχτεί θ νζα 

πλατφόρμα αφοροφν ςτθν πρϊτθ δράςθ του ΕΧΥΑ 2021-2027 «Ψθφιακόσ Πεταςχθματιςμόσ» ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 300 εκατ. ευρϊ. Θ προδθμοςίευςθ του προγράμματοσ Ανταγωνιςτικότθτα κα προκθρυχκεί 

ςτο τζλοσ Λανουαρίου με τθ δεφτερθ δράςθ που αφορά τθν Υράςινθ Πετάβαςθ, προχπολογιςμοφ 700 εκατ. 

ευρϊ, να δρομολογείται για το τζλοσ του πρϊτου τριμινου. Δυνθτικά δικαιοφχοι και για τα δφο προγράμματα 

είναι περίπου 56.000 μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. 

 

 

 

 

Αγροδιατροφικι Υφμπραξθ Σεριφζρειασ Μεντρικισ Ξακεδονίασ : Σρόςκλθςθ 
ςυμμετοχισ για τισ επιχειριςεισ αγροδιατροφικοφ τομζα τθσ Σεριφζρειασ Μεντρικισ 
Ξακεδονίασ, ςτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SUSTEM / Sustainable European food and 

wine from the Mediterranean  

Θ ΑΓΦΣΔΛΑΨΦΣΦΛΞΘ ΧΩΠΥΦΑΘ τθσ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ είναι ο ςυντονιςτισ εταίροσ ςε 

ςυνεργαςία με τον ΕΣΧ ΧΑΠΣΩ και τθν ENOTECA REGIONALE EMILIA ROMAGNA από τθν Λταλία. 

 

Χτόχοι του SUSTEM είναι (α) θ Ανάδειξθ τθσ βιωςιμότθτασ του αγροδιατροφικοφ τομζα τθσ Υεριφζρειασ 

https://opske.gr/
https://www.espa.gr/el/Documents/2127/Digital_Transform_Program_010922_presentation_rev1.pdf
http://21-27.antagonistikotita.gr/prodimosiefsi-desmis-draseon-psifiakos-metaschimatismos-mme/
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1583
mailto:info@agromacedonia.gr
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Ξεντρικισ Πακεδονίασ, (β) θ Ενίςχυςθ τθσ Αναγνωριςιμότθτασ και τθσ ηιτθςθσ των προϊόντων ςτισ αγορζσ τθσ 

Γερμανίασ και τθσ Χουθδίασ. 

Δράςεισ του SUSTEM είναι (α) Χυμμετοχι ςε διεκνείσ εκκζςεισ τροφίμων & ποτϊν, (β) Εκδθλϊςεισ για 

επαγγελματίεσ (Σλοιμερεσ εκδθλϊςεισ για επαγγελματίεσ με showroom προϊόντων, masterclass οίνων και 

μαγειρικζσ επιδείξεισ) , (γ) εβδομάδεσ εςτιατορίων (προϊκθςθ προϊόντων ςε ςυνεργαςία με εςτιατόρια ςτθ 

Γερμανία & Χουθδία) , (δ) Επιςκζψεισ εργαςίασ (Σργάνωςθ επιχειρθματικϊν αποςτολϊν με τθ φυςικι 

παρουςία των ςυμμετεχόντων επιχειριςεων ςτισ εκκζςεισ και ςτισ εκδθλϊςεισ ςτθν Γερμανία και Χουθδία), 

(ε) Διαφιμιςθ (Εξατομικευμζνθ προβολι προϊόντων & επιχειριςεων μζςω τθσ ιςτοςελίδασ και των 

λογαριαςμϊν κοινωνικϊν δικτφων κακϊσ και προβολι προϊόντων και επιχειριςεων ςε περιοδικά με υψθλι 

αναγνωςιμότθτα ςτισ δφο αγορζσ). 

Χτισ δράςεισ του ζργου μποροφν να ςυμμετάςχουν επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτα όρια τθσ 

Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ και ςτθν παραγωγι και εμπορία των παρακάτω  κατθγοριϊν προϊόντων : 

- Ψυροκομικά προϊόντα ΥΣΥ και γιαοφρτι 
- Ελαιόλαδο και ελιζσ ΥΣΥ 
- Ελαιόλαδο και ελιζσ 
- Πεταποιθμζνα φροφτα και λαχανικά  
- Υροϊόντα δθμθτριακϊν , ρφηι 
- Αρτοςκευάςματα και προϊόντα ηαχαροπλαςτικισ  
- Σίνοι ΥΣΥ, ΥΓΕ και ποικιλιακοί  
- Ψςίπουρο 
- Οοιπά προϊόντα ηωικισ προζλευςθσ 

 

Σι επιχειριςεισ που κα ςυμμετάςχουν ςτισ δράςεισ τουσ κα λάβουν τθν ιδιότθτα του Χυνεργαηόμενου 

Πζλουσ τθσ ΑΓΦΣΔΛΑΨΦΣΦΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ τθσ ΥΞΠ (https://agromacedonia.gr/kanonismos/)  

Για Δράςεισ προβολισ (δθμόςιεσ ςχζςεισ, Λςτοςελίδα & κοινωνικά δίκτυα, ζντυπα, θλεκτρονικι διαφιμιςθ, 

προωκθτικά βίντεο) το κόςτοσ ςυμμετοχισ ανά ζτοσ ανζρχεται ςτο ποςό των δφο χιλιάδων ευρϊ (2.000,00 €). 

Για Δράςεισ προϊκθςθσ το ποςό κυμαίνεται αναλόγωσ τθν επιλογι του κάκε ςυμμετζχοντα. 

Υεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο link : https://epihal.gr/prosklisi-summetoxis-

sustem-sustainable-european-food-and-wine-from-the-mediterranean/ 

Επικοινωνία με : Γεϊργιοσ Πίςκασ , miskas@economotechniki.gr, Δάφνθ Ξαψάλα , 

d.kapsala@agromacedonia.gr  κακϊσ και ςτα τθλζφωνα τθσ Αγροδιατροφικισ Χφμπραξθσ ΥΞΠ 2313 330053. 

 

ΧΣΡΧΤΓΕΙΡ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ : ΣΤΡΥΜΝΘΥΘ ΓΙΑ ΧΣΡΒΡΝΘ ΑΙΦΘΥΕΩΟ ΓΙΑ ΦΘΟ ΡΞΑΔΑ 
ΕΞΣΕΙΤΡΓΟΩΞΡΟΩΟ "ΞΑΗΙ ΓΙΑ ΦΡΟ ΦΡΧΤΙΥΞΡ ΦΘΥ ΕΕ - Φ4Φ" 

Χτισ 16 Λανουαρίου 2023, θ Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Αγοράσ, Βιομθχανίασ, Επιχειρθματικότθτασ και 

https://epihal.gr/prosklisi-summetoxis-sustem-sustainable-european-food-and-wine-from-the-mediterranean/
https://epihal.gr/prosklisi-summetoxis-sustem-sustainable-european-food-and-wine-from-the-mediterranean/
mailto:miskas@economotechniki.gr
mailto:d.kapsala@agromacedonia.gr
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ΠΠΕ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (DG GROW) ςυνζςτθςε τθν ομάδα εμπειρογνωμόνων τθσ Επιτροπισ "Παηί 

για τον τουριςμό τθσ ΕΕ - T4T” που κα ζχει ωσ ζργο:   

 να ςυνδράμει τθ ΓΔ GROW ςτθν προετοιμαςία των πρωτοβουλιϊν πολιτικισ που απορρζουν από τθ 
Διαδρομι Πετάβαςθσ ςτον τουριςμό,  

 να υποςτθρίξει τθ ςυνεργαςία και τον ςυντονιςμό μεταξφ τθσ Επιτροπισ, των χωρϊν τθσ ΕΕ και των 
ενδιαφερομζνων μερϊν ςε ηθτιματα που αφοροφν τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ, των δράςεων, των 
προγραμμάτων και των πολιτικϊν τθσ Ζνωςθσ για τθ ςτιριξθ του τουριςτικοφ οικοςυςτιματοσ, 

 να προωκιςει τθν ανταλλαγι εμπειριϊν και ορκϊν πρακτικϊν ςτον τομζα του τουριςμοφ για τθν 
υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ τθσ Διαδρομισ Πετάβαςθσ για τον τουριςμό 

 να αναλάβει ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ατηζντασ για τον Ψουριςμό 2030. 

  

Θ Επιτροπι απευκφνει πρόςκλθςθ για υποβολι αιτιςεων με ςκοπό τθν επιλογι μελϊν τθσ ομάδασ, μθ 

ςυμπεριλαμβανόμενων των αρχϊν των χωρϊν τθσ ΕΕ και άλλων δθμόςιων φορζων. Σ αρικμόσ των 

εμπειρογνωμόνων που κα επιλεγοφν κα είναι κατ' ανϊτατο όριο πενιντα (50).  Θ πρόςκλθςθ κα παραμείνει 

ανοικτι ωσ τισ 16 Φεβρουαρίου 2023. Σι αιτιςεισ κα πρζπει να υποβλθκοφν το αργότερο ςτισ 12:00 

(μεςθμζρι). Θ αξιολόγθςθ των αιτιςεων κα πραγματοποιθκεί τον Φεβρουάριο και Πάρτιο 2023.  

 Υρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων ςτο link : https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/call-

applications-open-selection-members-expert-group-together-eu-tourism-t4t-2023-01-19_en 

Πθτρϊο ομάδων εμπειρογνωμόνων τθσ Επιτροπισ και άλλων παρόμοιων φορζων (europa.eu) ςτο link : 

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/calls-

application?lang=en&do=calls.calls_for_app  

 

ΣΑΓΜΡΥΞΙΡΥ ΡΤΓΑΟΙΥΞΡΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ : Διαγωνιςμόσ Οεοφυϊν Επιχειριςεων για 
νθςιωτικοφσ προοριςμοφσ 

Σ Υαγκόςμιοσ Σργανιςμόσ Ψουριςμοφ (UNWTO) και το Μδρυμα Εμπορικϊν Εκκζςεων των Ξαναρίων Ρθςιϊν 

(INFECAR) ςυμπράτουν ςτθ διοργάνωςθ ενόσ διαγωνιςμοφ νεοφυϊν επιχειριςεων για τθν εξεφρεςθ  

αειφόρων, καινοτόμων και ανατρεπτικϊν επιχειρθματικϊν μοντζλων, για τα ιδιαίτερα και ιδιάηοντα κζματα 

ςτουσ νθςιωτικοφσ προοριςμοφσ , ιδιαίτερα μετά τθν πανδθμία COVID – 19. Σ διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε 

νεοφυείσ επιχειριςεισ και ενδιαφερόμενουσ φορείσ από όλθ τθν αλυςίδα αξίασ του τουριςμοφ, που μποροφν 

να προςφζρουν καινοτόμεσ και ζξυπνεσ λφςεισ για νθςιωτικοφσ προοριςμοφσ με πρόςθμο τθν αειφορία. 

Ρ διαγωνιςμόσ περιλαμβάνει δφο κατθγορίεσ :  

1: Φθν προθγμζνθ Φεχνολογία (Deep Tech) : Ρζεσ Ψεχνολογίεσ εφαρμοςμζνεσ ςτθν αειφορία : Ζχει προκφψει 

μεγάλθ ανάγκθ για ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν , ψθφιακϊν εργαλείων και ικανοτιτων για τθν επιτάχυνςθ 

τθσ ςτροφισ προσ τθν αειφορία, θ οποία κα πρζπει να διζπει πλζον όλο τον κλάδο του τουριςμοφ, 

λαμβάνοντασ τα κατάλλθλα μζτρα. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/404a8144-8892-11ec-8c40-01aa75ed71a1
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15441-2022-INIT/en/pdf
https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/call-applications-open-selection-members-expert-group-together-eu-tourism-t4t-2023-01-19_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/call-applications-open-selection-members-expert-group-together-eu-tourism-t4t-2023-01-19_en
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/calls-application?lang=en&do=calls.calls_for_app
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/calls-application?lang=en&do=calls.calls_for_app
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/calls-application?lang=en&do=calls.calls_for_app
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2.Μαινοτομία και ψθφιοποίθςθ για νθςιωτικοφσ προοριςμοφσ :  Θ προςπάκεια για τθν περαιτζρω ενίςχυςθ 

του τουριςμοφ αποτελεί ευκαιρία για μεταςχθματιςμό, με ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ των επιπτϊςεϊν του 

ςτουσ νθςιϊτικουσ προοριςμοφσ και ςτθν οικοδόμθςθ πιο ανκεκτικϊν κοινοτιτων και επιχειριςεων μζςω τθσ 

καινοτομίασ, τθσ ψθφιοποίθςθσ, τθσ βιωςιμότθτασ και των ςυμπράξεων. 

Σ διαγωνιςμόσ προςκαλεί καινοτόμεσ νεοφυείσ επιχειριςεισ οι οποίεσ κα εςτιάςουν ςε αυτοφσ τουσ τομείσ, 

αναπτφςςοντασ νζεσ τεχνολογίεσ και ψθφιακά εργαλεία που εφαρμόηονται για τθν αειφορία ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο νθςιωτικό πλαίςιο. Σι επιχειριςεισ κα πρζπει να ςυμβάλλουν ςτθν ανκεκτικότθτα, 

ςυμμετοχικότθτα, τθν ενδυνάμωςθ των τοπικϊν κοινοτιτων και τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των πόρων, 

μεταξφ άλλων ςτόχων ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ ατηζντασ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και ειδικά ςχεδιαςμζνων για 

νθςιωτικοφσ προοριςμοφσ.  

Χθμειϊνεται ότι οι φορείσ που κα διακρικοφν κα ζχουν τθν ευκαιρία να :  

- παρουςιάςουν τθν πρόταςι τουσ ςτθ διοργάνωςθ UNWTO Tourism Tech Adventures  
- λάβουν ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ από τον Σργανιςμό και ςθμαντικοφσ εταίρουσ 
- λάβουν εξατομικευμζνθ υποςτιριξθ για τθν νεοςφςτατθ επιχείρθςι τουσ  
- γίνουν μζλοσ του δικτφου καινοτομίασ του Σργανιςμοφ . 

Σροκεςμία υποβολισ αιτιςεων : 27 Φεβρουαρίου 2023 

Ανακοίνωςθ των προτάςεων που κα που κα διακρικοφν : 03 Παρτίου 2023 

Επιτάχυνςθ και κακοδιγθςθ από εμπειρογνϊμονεσ του τομζα : 15 Παρτίου 2023  

Υαρουςίαςθ των προτάςεων που κα διακρικοφν : 16 Παρτίου 2023  

 

 

Υρόκειται για μια ςθμαντικι πρωτοβουλία, θ οποία μπορεί να ζχει κετικό πρόςθμο τόςο για τισ επιχειριςεισ 

όςο και για τον τουριςμό εν γζνει.  Σι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνιςουν με τθν κα Δζςποινα 

Δαμιανίδου, Ψμιμα Διεκνϊν ςχζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, Διεφκυνςθ Χτρατθγικοφ Χχεδιαςμοφ, 

Ωπουργείο Ψουριςμοφ, Ψθλ .: (+30) 210 3736369, Φαξ : (+30) 210 3736181,  e-mail :  

damianidou_d@mintour.gr ι να ενθμερωκοφν από τον ακόλουκο ςφνδεςμο:  

 

 

Market Pass:  Ζωσ 15 Ξαρτίου 2023 θ υποβολι αίτθςθσ για τθ λιψθ οικονομικισ 
ενίςχυςθσ για τα νοικοκυριά  

Δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΜ 242/Β/20.01.2023 θ απόφαςθ Αρικμ. 1170 «Ξακοριςμόσ του χρόνου τθσ 

παραγωγικισ λειτουργίασ τθσ ειδικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 115 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), των 

mailto:damianidou_d@mintour.gr
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τεχνικϊν και οργανωτικϊν μζτρων για τθ λειτουργία τθσ, των απαραίτθτων διαλειτουργικοτιτων, των 

καταςτθμάτων και των λαϊκϊν αγορϊν όπου χρθςιμοποιείται θ ψθφιακι κάρτα και κάκε άλλθσ αναγκαίασ 

λεπτομζρειασ.», όπου περιγράφονται οι διαδικαςίεσ και οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ κρατικισ οικονομικισ 

ενίςχυςθσ προσ τα νοικοκυριά για τουσ μινεσ Φεβρουάριο 2023 ζωσ και Λοφλιο 2023, με ςκοπό τθν κάλυψθ 

μζρουσ του αυξθμζνου κόςτουσ αγορϊν ιδίωσ ειδϊν διατροφισ, λόγω τθσ ςθμαντικισ αφξθςθσ του δείκτθ 

τιμϊν καταναλωτι.  

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να λάβει ο δικαιοφχοσ τθν οικονομικι ενίςχυςθ είναι να υποβάλει αίτθςθ ςε 

ειδικι εφαρμογι τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Υφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr - ΕΨΥ) που δθμιουργείται από 

τθν ΞτΥ Π.Α.Ε., μζχρι τθν 15θ Ξαρτίου 2023. 

Ψο φψοσ τθσ ενίςχυςθσ ανά νοικοκυριό ανζρχεται ςε δζκα τοισ εκατό (10%) επί του μθνιαίου φψουσ αγορϊν 

που κακορίηεται ςτο δεφτερο εδάφιο. Ψο μθνιαίο φψοσ των αγορϊν, επί του οποίου χορθγείται ενίςχυςθ 

δζκα τοισ εκατό (10%), ανζρχεται ςε διακόςια είκοςι (220) ευρϊ για το μονομελζσ νοικοκυριό, αυξανόμενο 

κατά εκατό (100) ευρϊ για κάκε επιπλζον μζλοσ του νοικοκυριοφ και ζωσ χίλια (1000) ευρϊ αγορϊν. Χε 

περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ επιλζξει τθν πίςτωςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό, τα ποςά που καταβάλλονται 

ανζρχονται ςτο ογδόντα τοισ εκατό (80%) επί του ανωτζρω φψουσ.  Ψο ωσ άνω ποςό τθσ οικονομικισ 

ενίςχυςθσ είναι αφορολόγθτο, ανεκχϊρθτο και ακατάςχετο ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, κατά 

παρζκκλιςθ κάκε γενικισ και ειδικισ διάταξθσ, δεν υπόκειται ςε οποιαδιποτε κράτθςθ, τζλοσ ι ειςφορά 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ, δεν δεςμεφεται και δεν ςυμψθφίηεται με 

βεβαιωμζνα χρζθ προσ τθ φορολογικι διοίκθςθ και το Δθμόςιο εν γζνει, τουσ διμουσ, τισ περιφζρειεσ, τα 

αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά ιδρφματα και δεν υπολογίηεται ςτα ειςοδθματικά όρια για τθν καταβολι 

οποιαςδιποτε παροχισ κοινωνικοφ ι προνοιακοφ χαρακτιρα. 

Θ είςοδοσ του φυςικοφ προςϊπου - δικαιοφχου ςτθν ειδικι εφαρμογι, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 

Ενιαίασ Ψθφιακισ Υφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr-ΕΨΥ) ι μζςω του vouchers.gov.gr, 

πραγματοποιείται  

 

κατόπιν αυκεντικοποίθςισ του με τθ χριςθ των κωδικϊν διαπιςτευτθρίων τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (taxisnet). Υεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο Link : 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230200242 

 

Εγκρίκθκε θ δεφτερθ πλθρωμι, 3,6 δις. ευρϊ, από το Φαμείο Ανάκαμψθσ - Ξζχρι τα 
10 δις. ευρϊ οι ςυμβαςιοποιιςεισ δανείων το πρϊτο εξάμθνο του 2023 

 Εγκρίκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, δια του Επιτρόπου Σικονομικϊν Ωποκζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, κ. Υάολο Ψηεντιλόνι, το αίτθμα που υπζβαλε θ Ελλάδα για τθ δεφτερθ πλθρωμι από το Ψαμείο 
Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ (ΨΑΑ), φψουσ 3,6 δις. ευρϊ. Υιο ςυγκεκριμζνα, το αίτθμα (επιδοτιςεισ: 1,72 
δις. ευρϊ και δάνεια: 1,84 δις. ευρϊ) κατατζκθκε ςτισ 30.9.2022, δια του αρμόδιου για τθν υλοποίθςθ του 
εκνικοφ Υρογράμματοσ, Αναπλθρωτι Ωπουργοφ Σικονομικϊν, κ. Κόδωρου Χκυλακάκθ, αφοφ ολοκλθρϊκθκαν 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230200242
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με επιτυχία τα 28 προβλεπόμενα ορόςθμα. Από αυτά, 19 αφοροφν ςε μεταρρυκμίςεισ, 6 ςε επενδφςεισ, ενϊ 
3 ορόςθμα -που εκπλθρϊκθκαν νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματιςμό- ςε δάνεια.  Χε επίπεδο 
πλθρωμϊν, θ εκταμίευςθ των πόρων από το Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΥΔΕ) διαμορφϊνεται ςε 
3.149.744.081 ευρϊ. Πόνο το 2022 ανιλκε ςε 2.843.203.079 ευρϊ, επιτυγχάνοντασ το 101% του 
ανακεωρθμζνου ςτόχου εκταμιεφςεων του Πεςοπρόκεςμου Υλαιςίου Δθμοςιονομικισ Χτρατθγικισ 2023-
2026. Ψο ΨΑΑ, ςτο 40% τθσ πορείασ του, ζχει εντάξει το 75% των ζργων και ζχει εκταμιεφςει το 17% των 
πόρων. 

 

IOBE: Ανάπτυξθ 1,4% το 2023- Υτο 4% ο πλθκωριςμόσ 

Βραδφτερθ ανάπτυξθ ςτο 1,4% προβλζπει για τθν ελλθνικι οικονομία ςτο βαςικό ςενάριο για το 2023 το 

Λνςτιτοφτο Σικονομικϊν & Βιομθχανικϊν Ερευνϊν (ΛΣΒΕ), ζναντι προθγοφμενθσ πρόβλεψθσ για 1,6%, λόγω 

επιβράδυνςθσ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ και διατιρθςθσ του πλθκωριςμοφ και τθσ αβεβαιότθτασ. 

Ωσ προσ τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ ανάπτυξθσ το 2023, οι επενδφςεισ αναμζνεται να ζχουν τθν υψθλότερθ ςυμβολι, 

με ετιςια διεφρυνςθ κατά 8,5%, ενϊ θ κατανάλωςθ αναμζνεται να αυξθκεί κατά μόλισ 0,3% (με πιο 

ανκεκτικι τθν ιδιωτικι κατανάλωςθ, +0,8%). Αναμζνεται επίςθσ μικρι περαιτζρω επιδείνωςθ ςτο ιςοηφγιο 

τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν, με τισ εξαγωγζσ και τισ ειςαγωγζσ να αυξάνονται ετθςίωσ το 2023 κατά 2,1% και 

2,7% αντιςτοίχωσ. 

Τςον αφορά τθν επενδυτικι βακμίδα, που είναι ςθμαντικι ςυνκικθ για τθν αφξθςθ των επενδφςεων, ϊςτε 

να τεκεί θ ελλθνικι οικονομία ςυςτθματικά ςε τροχιά ιςχυρισ ανάπτυξθσ, το ΛΣΒΕ αναμζνει ότι θ Ελλάδα κα 

ανακτιςει τθν επενδυτικι βακμίδα το δεφτερο εξάμθνο του ζτουσ. 

Χτο μζτωπο του πλθκωριςμοφ αναμζνεται κάμψθ, με τον δείκτθ τιμϊν καταναλωτι να διαμορφϊνεται ςτο 

4%, από 9,6% το 2022. Σ ςυνολικόσ πλθκωριςμόσ ςτθν Ελλάδα είναι χαμθλότεροσ από το μζςο όρο τθσ 

Ευρϊπθσ, ωςτόςο, ο δομικόσ πλθκωριςμόσ ςτθν χϊρα μασ καταγράφεται υψθλότεροσ. «Αν αυτι θ εικόνα 

παγιωκεί, κα είναι πολφ ανθςυχθτικι και κα υπονομεφςει τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθ δυνατότθτα αφξθςθσ 

ειςοδθμάτων ςτθ ςυνζχεια», αναφζρεται. 

 

Θ εκτίμθςθ του ΛΣΒΕ για το ποςοςτό τθσ ανεργίασ είναι ςτθν περιοχι του 11,5%. 

 

Αλλάηει πάλι ο νόμοσ για το κάπνιςμα 

Ρα κλείςει τα «παράκυρα» τθσ αντικαπνιςτικισ νομοκεςίασ που επιτρζπουν να βαπτίηονται χϊροι κατ’ 
ουςίαν κλειςτοί ωσ υπαίκριοι, διαλφοντασ τον καπνό που κολϊνει το τοπίο για τισ ελεγκτικζσ αρχζσ, κα 
επιχειριςει το πρϊτο τρίμθνο του 2023 το υπουργείο Ωγείασ. 

Χε ςυνεργαςία με τα ςυναρμόδια υπουργεία κα προχωριςει ςτθν επικαιροποίθςθ του νόμου για τθν 

https://www.kathimerini.gr/tag/antikapnistikos-nomos/
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απαγόρευςθ του καπνίςματοσ ςε δφο βαςικζσ κατευκφνςεισ: 

 τθν ακριβζςτερθ περιγραφι των χϊρων όπου απαγορεφεται το κάπνιςμα, με ενδεχόμενθ διεφρυνςι 
τουσ, κακϊσ και 

 τον επαναπροςδιοριςμό των καπνικϊν προϊόντων των οποίων θ χριςθ απαγορεφεται ςε κλειςτοφσ 
δθμόςιουσ χϊρουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα νζα προϊόντα που κυκλοφοροφν. 

Ιδθ το υπουργείο ζχει ξεκινιςει τθν επεξεργαςία των ςχετικϊν διατάξεων με ςτόχο να είναι ζτοιμο το νζο 
κεςμικό πλαίςιο το πρϊτο τρίμθνο του 2023. Ψθν ίδια ςτιγμι ςχεδιάηονται και δράςεισ πρόλθψθσ τθσ 
καπνιςτικισ ςυνικειασ από τισ πολφ μικρζσ θλικίεσ. Σ ςτόχοσ είναι τα παιδιά που κα γεννθκοφν ςτθν Ελλάδα 
το 2025 να είναι θ πρϊτθ γενιά που δεν κα καπνίηει και δεν κα εκτίκεται ςτον καπνό. 

 

 

Υε λειτουργία από τθν Σζμπτθ 19.01.2023 θ θλεκτρονικι πλατφόρμα για τισ 
επιχειριςεισ που ενδιαφζρονται να χρθματοδοτθκοφν από τα νζα προγράμματα 

ΕΥΣΑ 2021-2027 

Χε λειτουργία τίκεται από τθν Υζμπτθ 19 Λανουαρίου 2023 το νζο Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα 
Ξρατικϊν Ενιςχφςεων (ΣΥΧΞΕ).  
Χτόχοσ του ΣΥΧΞΕ είναι να αποτελζςει τον κεντρικό κόμβο διαχείριςθσ όλων των δράςεων κρατικϊν 
ενιςχφςεων και ιςςονοσ ςθμαςίασ κακϊσ και παρεμβάςεων τθσ ΧΧ ΞΑΥ ςυγχρθματοδοτοφμενων από τα 
Ευρωπαϊκά Ψαμεία μζτρων ενίςχυςθσ για τθν Υρογραμματικι Υερίοδο 2021 – 2027 αλλά και προγράμματα, 
δράςεισ ι ζργα που χρθματοδοτοφνται από εκνικοφσ ι ενωςιακοφσ πόρουσ, όπωσ το Εκνικό Υρόγραμμα 
Ανάπτυξθσ, το Ψαμείο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ κακϊσ και τον τακτικό προχπολογιςμό, από το ςτάδιο 
Ωποβολισ Υροτάςεων ζωσ και τον Ζλεγχο Πακροχρόνιων Ωποχρεϊςεων των ενιςχυόμενων δικαιοφχων.  
Ψο ΣΥΧΞΕ εγγυάται τθ διαφάνεια, τθν αποδοτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων, 
προωκϊντασ τθν υγιι επιχειρθματικότθτα και, μζςω αυτισ, τθν οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ.  
Υολφ πιο ςφγχρονο από το Υλθροφοριακό Χφςτθμα Ξρατικϊν Ενιςχφςεων που διαχειρίςτθκε επιτυχϊσ τισ 
δράςεισ τθσ προθγοφμενθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου, το αναβακμιςμζνο ΣΥΧΞΕ εξαςφαλίηει διαςφνδεςθ 
με τισ πλατφόρμεσ δθμοςίων δεδομζνων (taxis, ΕΦΓΑΡΘ, ΓΕΠΘ κ.ο.κ.), ενϊ υπολογίηεται να υποδεχτεί 
τουλάχιςτον 400.000 επενδυτικά ςχζδια. Ψο νζο ΣΥΧΞΕ ζχει ςτον πυρινα τθσ λογικισ του τθ διευκόλυνςθ του 
υποψιφιου Επενδυτι / δικαιοφχου.  
Ξζςω αυτοφ του εργαλείου καλοφνται οι επιχειριςεισ που ενδιαφζρονται να χρθματοδοτθκοφν από τα 
νζα προγράμματα του ΕΥΣΑ 2021 – 2027 να δθμιουργιςουν το «προφίλ» τουσ ςτθ νζα θλεκτρονικι 
πλατφόρμα (www.opske.gr) από τθν Σζμπτθ 19 Ιανουαρίου ςτισ 12:00 μ.μ., προκειμζνου να μποροφν 
υποβάλλουν προτάςεισ ςτισ δράςεισ που αναμζνεται άμεςα να προκθρυχκοφν. 
 

Εγκφκλιοσ e-ΕΦΜΑ: «Μοινοποίθςθ τθσ διάταξθσ του άρκρου 21 του Ο. 4997/2022 
περί κακοριςμοφ του αρμόδιου οργανιςμοφ για τθν κρίςθ του ςυνταξιοδοτικοφ 

δικαιϊματοσ ςε περίπτωςθ διαδοχικισ αςφάλιςθσ μεταξφ του Θλεκτρονικοφ 
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Εκνικοφ Φορζα Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ και άλλων αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν» 

Θ Γενικι Διεφκυνςθ Χυντάξεων του e-ΕΦΞΑ εξζδωςε τθ με αρικμό ΑΔΑ: 6ΦΔΦ46ΠΑΥΧ-Π7 (αρ. πρωτ.: 
20586/16.01.2023) Εγκφκλιο με κζμα: «Ξοινοποίθςθ τθσ διάταξθσ του άρκρου 21 του Ρ. 4997/2022 περί 
κακοριςμοφ του αρμόδιου οργανιςμοφ για τθν κρίςθ του ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ ςε περίπτωςθ 
διαδοχικισ αςφάλιςθσ μεταξφ του Θλεκτρονικοφ Εκνικοφ Φορζα Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και άλλων 
αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν – Ψροποποίθςθ των παραγράφων 1 ζωσ 3 του άρκρου 2 του Ρ.Δ.4202/1961».  

Για να αποκτιςετε πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ Εγκυκλίου, πατιςτε εδϊ. 

 

Εγκφκλιοσ e-ΕΦΜΑ: «Υφνταξθ λόγω αναπθρίασ από κοινι νόςο – Σροςκικθ άρκρου 
11Α ςτο Ο. 4387/2016. Γνωςτοποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 26 του Ο. 

4997/2022.» 

Θ Γενικι Διεφκυνςθ Χυντάξεων του e-ΕΦΞΑ εξζδωςε τθ με αρικμό ΑΔΑ: ΩΧΞ46ΠΑΥΧ-ΔΑ5 (αρ. πρωτ.: 
17675/13.01.2023) Εγκφκλιο με κζμα: «Χφνταξθ λόγω αναπθρίασ από κοινι νόςο – Υροςκικθ άρκρου 11Α 
ςτο Ρ. 4387/2016. Γνωςτοποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 26 του Ρ. 4997/2022.»  

Για να αποκτιςετε πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ Εγκυκλίου, πατιςτε εδϊ. 

 

Υε λειτουργία θ θλεκτρονικι αίτθςθ των Ρμογενϊν για απονομι αυξθμζνθσ Εκνικισ 
Υφνταξθσ 

ΔΕΟΨΛΣ ΨΩΥΣΩ e-ΕΦΞΑ 16.01.2023 
Ψζκθκε ςιμερα ςε λειτουργία ςτον ιςτότοπο του e-ΕΦΞΑ (www.efka.gov.gr), θ θλεκτρονικι αίτθςθ για τθν 
απονομι αυξθμζνθσ Εκνικισ Χφνταξθσ ςτουσ Σμογενείσ προερχόμενουσ από τθν Αλβανία κακϊσ και όςων 
προζρχονται από τθν πρϊθν Χοβιετικι Ζνωςθ.  
Υρόκειται για τθν υλοποίθςθ τθσ ςχετικισ νομοκετικισ διάταξθσ που ψθφίςτθκε από τθν παροφςα 
Ξυβζρνθςθ και περιλαμβάνεται ςτο N. 4915/2022 αρ.73 (Αϋ63), ΞΩΑ 73135 (ΦΕΞ βϋ4135/2022), με τθν οποία 
μειϊνονται από 40 ςε 30 τα απαιτοφμενα χρόνια διαμονισ ςτθ χϊρα για λιψθ πλιρουσ εκνικισ ςφνταξθσ, 
κακϊσ οι Σμογενείσ από τισ δφο αυτζσ περιοχζσ δεν ιταν ςε κζςθ να βρίςκονται και να εργάηονται ςτθν 
Ελλάδα προ του 1992, λόγω των ιδιαίτερων πολιτικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφςαν ςτισ χϊρεσ διαμονισ τουσ 
εκείνθ τθν περίοδο.  
Για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για τθν απονομι αυξθμζνθσ Εκνικισ Χφνταξθσ οι ενδιαφερόμενοι επιςκζπτονται 
τθν ιςτοςελίδα του ΕΦΞΑ ακολουκϊντασ τθν εξισ διαδρομι: Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ για ςυνταξιοφχουσ => 
Θλεκτρονικι Ωπθρεςία Ωποβολισ Αίτθςθσ Χυνταξιοδότθςθσ, ςτθν επιλογι: Ωποβολι Αίτθςθσ Σμογενϊν 
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2023-01/odigies-xrisis-aitisis-omogenon-012023.pdf (βάςει του 
άρκρου 73 του Ρ. 4915/22).  
Πε τθ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία υπολογίηεται πωσ διευκολφνονται 15.000 άτομα που είναι ιδθ 
ςυνταξιοφχοι, ενϊ δυνθτικά ωφελοφμενοι κα είναι περίπου 55.000 άτομα που εκτιμάται ότι κα καταςτοφν 
ςυνταξιοφχοι μζςα ςτθν επόμενθ δεκαετία.  

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2023-01/EGK_4_2023.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2023-01/EGK_3_2023.pdf
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Χθμειϊνεται ότι για τθν εν λόγω αίτθςθ δεν υπάρχει προκεςμία υποβολισ. 

 

Γ.Ε.ΞΘ.: Δζςμευςθ και προδζςμευςθ επωνυμίασ ι/και διακριτικοφ τίτλου φυςικοφ 
ι νομικοφ προςϊπου που αςκεί εμπορικι ι οικονομικι δραςτθριότθτα  

Χε ςυνζχεια των άρκρων 53-55 του Ρ. 4919/2022 (ΦΕΞ 71/Ψεφχοσ Αϋ/07.04.2022) και τθσ υπ’ αρικμ. 

68281/05.07.2022 Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, εξεδόκθ θ με αρ. πρωτ. 

103399/27.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΒΨΓ46ΠΨΟΦ-ΔΧΟ) ερμθνευτικι Εγκφκλιοσ με κζμα: «Σδθγίεσ ςχετικά με τουσ 

νζουσ κανόνεσ δζςμευςθσ και προδζςμευςθσ επωνυμίασ ι/και διακριτικοφ τίτλου φυςικοφ ι νομικοφ 

προςϊπου που αςκεί εμπορικι ι οικονομικι δραςτθριότθτα». Θ Εγκφκλιοσ αυτι αναφζρεται ςτο εκνικό 

Πθτρϊο Επωνυμιϊν και Διακριτικϊν Ψίτλων, το οποίο κεςμοκετικθκε και τζκθκε ςε εφαρμογι με τον Ρ. 

4919/2022 ωσ ζνασ ενιαίοσ μθχανιςμόσ ελζγχου και δζςμευςθσ επωνυμίασ και διακριτικοφ τίτλου, ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ και τθσ νομιμότθτασ.  

Πε τθν ωσ άνω Εγκφκλιο παρζχονται διευκρινίςεισ ςχετικά με: α) τθν αυτόματθ δζςμευςθ ι προδζςμευςθ 

επωνυμίασ ι/και διακριτικοφ τίτλου από υπόχρεουσ εγγραφισ ςτο Γ.ΕΠ.Θ. ι από φυςικά ι νομικά πρόςωπα 

που δεν αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα, β) τον ζλεγχο επωνυμίασ και διακριτικοφ τίτλου από τθν Ωπθρεςία 

Γ.ΕΠ.Θ. κατά τθν αυτόματθ δζςμευςθ ι προδζςμευςθ επωνυμίασ ι/και διακριτικοφ τίτλου και γ) τθ 

δζςμευςθ επωνυμίασ και διακριτικοφ τίτλου από τθν Ωπθρεςία Γ.ΕΠ.Θ..  

Επιπλζον, διευκρινίηονται ηθτιματα ςχετικά με τθν πανελλινια ιςχφ επωνυμίασ και διακριτικοφ τίτλου, τον 

ζλεγχο προτεινόμενθσ επωνυμίασ/προτεινόμενου διακριτικοφ τίτλου ςτο Πθτρϊο Χθμάτων που τθρείται από 

τον Σργανιςμό Βιομθχανικισ Λδιοκτθςίασ (Σ.Β.Λ.) και τισ προχποκζςεισ για τθ δυνατότθτα χριςθσ 

πανομοιότυπθσ επωνυμίασ και διακριτικοφ τίτλου. Χτο τζλοσ τθσ Εγκυκλίου υπάρχει αφενόσ παράρτθμα με 

τουσ κανόνεσ ςχθματιςμοφ μίασ αποδεκτισ επωνυμίασ ι ενόσ αποδεκτοφ διακριτικοφ τίτλου και αφετζρου 

πίνακασ τελϊν δζςμευςθσ και προδζςμευςθσ επωνυμίασ και διακριτικοφ τίτλου.  

Ψο νζο ςφςτθμα χαρακτθρίηεται από ταχφτθτα και αςφάλεια, οι οποίεσ επιτυγχάνονται με τθν 

αυτοματοποίθςθ των νζων διαδικαςιϊν, όπου αυτό είναι εφικτό, και με τθν παράλλθλθ δυνατότθτα ελζγχου 

από τισ Ωπθρεςίεσ Γ.Ε.ΠΘ., όποτε αυτό κρίνεται απαραίτθτο. Διευκρινίηεται, ωςτόςο, ότι οι δυνατότθτεσ που 

παρζχονται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ για αυτόματθ δζςμευςθ και προδζςμευςθ επωνυμίασ και διακριτικοφ 

τίτλου δεν τουσ απαλλάςςει από τθν ευκφνθ τθσ τελικισ επιλογισ, μζςω τθσ οποίασ οφείλουν να 

διαςφαλίηουν τθν εξατομίκευςθ τθσ επιχείρθςθσ τουσ, χωρίσ να δθμιουργοφν ςφγχυςθ ι να παραπλανοφν το 

καταναλωτικό κοινό και να εκμεταλλεφονται ξζνθ φιμθ. Χυνεπϊσ, για τθν ορκι και ςφννομθ επιλογι του 

λεκτικοφ δεν αρκεί θ αποδοχι του από το θλεκτρονικό ςφςτθμα, το οποίο αποτελεί απλϊσ ζνα εργαλείο 

διευκόλυνςθσ.  

Χε κάκε περίπτωςθ, θ τελικι επιλογι μίασ επωνυμίασ ι ενόσ διακριτικοφ τίτλου κα πρζπει να ανταποκρίνεται 

ςτουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ, θ μθ τιρθςθ των οποίων επιφζρει τισ ςυνζπειεσ και τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται 

ςτα άρκρα 12 και 13 τθσ υπ’ αρικμ. 68281/05.07.2022 Ωπουργικισ Απόφαςθσ. 
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Οζο νομοκετικό πλαίςιο για τθν λειτουργία του μθτρϊου και των υπθρεςιϊν 
Γ.Ε.ΞΘ. 

Θ υπθρεςία Γ.Ε.ΠΘ. του Επιμελθτιριου Ξαβάλασ, ενθμερϊνει τα μζλθ του ότι ςτισ 07/10/2022 παρζρχεται θ 

εξάμθνθ προκεςμία από τθν ψιφιςθ του Ρόμου 4919/2022, με τον οποίο κεςπίςτθκε νζο νομοκετικό πλαίςιο 

για τθν λειτουργία του μθτρϊου και των υπθρεςιϊν Γ.Ε.ΠΘ. 

Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 58 « εντόσ 6 μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, 

όςοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Γ.Ε.ΠΘ και δεν είναι υπόχρεοι εγγραφισ ςε αυτό, εξαιρουμζνων των αγροτικϊν 

ςυνεταιριςμϊν τθσ παρ. 4 του άρκρου 16, διαγράφονται αυτοδίκαια από το Γ.Ε.ΠΘ….» 

Ψα μζλθ που ζχουν υποχρζωςθ εγγραφισ αναφζρονται περιοριςτικά ςτο άρκρο 16 του Ρ. 4919/2022 (ΦΕΞ 

71/Α/07.04.2022). Τλα τα υπόλοιπα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ενϊςεισ προςϊπων ι άτυπεσ μορφζσ 

νομικϊν προςϊπων που δεν αναφζρονται ςτο άρκρο 16 του ανωτζρω νόμου, κα διαγραφοφν αυτόματα από 

τθν Ξεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ. Θ υπθρεςία Γ.Ε.ΠΘ του Επιμελθτθρίου Ξαβάλασ, εφιςτά τθν 

προςοχι ιδιαίτερα ςε όςουσ ςυμμετζχουν ςε κοινωνίεσ δικαιϊματοσ (ι κοινωνία κλθρονόμων) που αποτελεί 

και τθν μεγαλφτερθ «ομάδα» εγγεγραμμζνων για τουσ οποίουσ επίκειται θ διαγραφι τουσ. 

 

ΧΣΡΧΤΓΕΙΡ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ : Ρι Μ.Α.Δ. που αντιςτοιχοφν ςε εμπορικι δραςτθριότθτα, 
για τθν εγγραφι των φυςικϊν προςϊπων ςτο Γ.Ε.ΞΘ. 

Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΜ 2226Β_06.05.2022  θ με Αρικμ. 44070/6-5-2022 απόφαςθ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ 

ςχετικά με τον κακοριςμό των Ξωδικϊν Αρικμϊν Δραςτθριότθτασ που αντιςτοιχοφν ςε άςκθςθ εμπορικισ 

δραςτθριότθτασ, προκειμζνου τα φυςικά πρόςωπα που κάνουν ζναρξθ εργαςιϊν ςτθ Δ.Σ.Ω. να εγγράφονται 

αυτόματα ςτο Γ.Ε.ΠΘ. 

 

Ρφειλόμενα ετιςια τζλθ Γ.Ε.ΞΘ.  

Ξάκε επιχείρθςθ κα πρζπει να προβεί ςτθν εξόφλθςθ των ετιςιων τελϊν Γ.Ε.ΠΘ.  

Ψο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ ενθμερϊνει τα μζλθ του ότι είναι υποχρεωτικι από το 2011 θ εγγραφι των 

επιχειριςεϊν τουσ ςτο Γενικό Εμπορικό Πθτρϊο - Γ.Ε.ΠΘ. (Ρ. 3419/2005, ΦΕΞ Α’ 297/6.12.2005) και από το 

2015 θ ετιςια καταβολι του ενιαίου ειδικοφ τζλουσ Γ.Ε.ΠΘ., όπωσ αυτό ορίηεται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ 

(άρκρο 2 Ξ.Ω.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΞ Β’ 3623/2014). Ειδικά για τισ ατομικζσ επιχειριςεισ και τισ 

προςωπικζσ εταιρίεσ είναι υποχρεωτικι θ καταχϊριςθ ςτο Γ.Ε.ΠΘ. του αποδεικτικοφ υποβολισ φορολογικισ 

διλωςθσ (άρκρο 5 Ξ.Ω.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΞ Β’ 3623/2014). 

Χε περίπτωςθ μθ καταβολισ του ετιςιου τζλουσ, θ αρμόδια Ξεντρικι Ωπθρεςία Γ.Ε.ΠΘ. κα αποςτείλει από τα 

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=EAC78B408A735C0.1D031AEA53&version=2022/04/28
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εν λόγω, τα τζλθ του 2015 ςτθν αρμόδια Φορολογικι Αρχι για βεβαίωςθ και είςπραξθ με βάςθ τισ διατάξεισ 

του Ξϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (άρκρο 3 Ξ.Ω.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΞ Β’ 3623/2014). 

Υροσ αποφυγι αυτοφ, θ κάκε επιχείρθςθ κα πρζπει να προβεί ςτθν άμεςθ εξόφλθςι τουσ. 

Ψζλοσ, εφιςτά ςε όλουσ τθν προςοχι ςτα εξισ: 

Θ πλθρωμι γίνεται με τουσ παρακάτω τρόπουσ  

α). Πζςω web-banking που υποςτθρίηει πλθρωμζσ ΔΛΑΧ ςε Ψράπεηα 

β). Ψα ανωτζρω τζλθ δεν πλθρϊνονται ςτο Επιμελθτιριο 

γ). Δικαιοφχοσ είναι θ Ξεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (Ξ.Ε.Ε.Ε.) 

ΣΤΡΥΡΧΘ:  

 Υε περίπτωςθ ΔΙΑΜΡΣΘΥ/ΞΕΦΑΒΡΝΘΥ ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ παρακαλοφμε να ενθμερϊςετε 

ΑΞΕΥΑ τθν Χπθρεςία του Επιμελθτθρίου πριν προβείτε ςτθν εξόφλθςθ του ποςοφ 

 Υε περίπτωςθ που ζχετε εξοφλιςει τισ ανωτζρω οφειλζσ ςασ πριν τθν λιψθ τθσ παροφςασ 

ειδοποίθςθσ παρακαλοφμε αγνοιςτε τθν. 

Για κάκε πλθροφορία ςχετικά με τισ οφειλζσ ςασ ςτο Γ.Ε.ΠΘ., μπορείτε να ενθμερωκείτε θλεκτρονικά μζςω 

του www.services.businessportal.gr ι μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο  Επιμελθτιριο Ξαβάλασ (Σμονοίασ 50 – 

Ψθλ: 2510222212 εςωτ.1). 

 

Αναςτολι καταχϊριςθσ ςτο Γ.ΕΞ.Θ. για ΙΜΕ λόγω μθ πιςτοποίθςθσ εταιρικοφ 
κεφαλαίου 

Ξατόπιν ςχετικισ ενθμζρωςθσ τθσ Ωπθρεςίασ Γ.ΕΠ.Θ. του Επιμελθτθρίου μασ, θ Ξεντρικι Ωπθρεςία ΥΧ 

Γ.Ε.ΠΘ. πρόκειται να προβεί άμεςα ςε εφαρμογι των διατάξεων τθσ με αρ. πρωτ. 60522/10.06.2022 

Εγκυκλίου που εξζδωςε θ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων με κζμα: 

«Αναςτολι καταχϊριςθσ (άρκρο 29, Ρ. 4919/2022 (Αϋ71))». Ματ’ εφαρμογι τθσ Εγκυκλίου αυτισ, κα τεκοφν 

ςε αναςτολι καταχϊριςθσ όςεσ ΙΜΕ ζχουν παραλείψει να πιςτοποιιςουν το εταιρικό τουσ κεφάλαιο κατά 

τθ ςφςταςι τουσ ι ζπειτα από αφξθςθ του κεφαλαίου τουσ.  

Ωπενκυμίηεται ότι με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία, αν οι υπόχρεεσ ΛΞΕ δεν ζχουν προβεί ςε διαδικαςία 

πιςτοποίθςθσ του εταιρικοφ τουσ κεφαλαίου εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηονται ςτο Ρ. 4072/2012, ιτοι 

μζςα ςε ζναν μινα μετά τθ ςφςταςθ ι τθν αφξθςθ κεφαλαίου με κεφαλαιακζσ ειςφορζσ, θ εταιρεία τίκεται 

ςε αναςτολι καταχϊριςθσ.  

Ξε βάςθ τθν ωσ άνω Εγκφκλιο, κάκε υπόχρεοσ μπορεί είτε να υποβάλει ςχετικι αίτθςθ καταχϊριςθσ τθσ 

πιςτοποίθςθσ του εταιρικοφ κεφαλαίου εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν 

θμερομθνία τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ, είτε να εκκζςει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν πρζπει να τεκεί θ 

εταιρεία ςε αναςτολι καταχϊριςθσ (αναλογικι εφαρμογι τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 30 του Ο. 

4919/2022).  

Υαρακαλοφμε πολφ όςοι υπόχρεοι δεν ζχουν προβεί ςτισ ωσ άνω ενζργειεσ, να το πράξουν άμεςα προσ 

https://services.businessportal.gr/


74 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

αποφυγι των κυρϊςεων που προβλζπει θ κείμενθ νομοκεςία. 

 

ΓΕΞΘ _Οζα εγκφκλιοσ για τουσ διακριτικοφσ τίτλουσ 

Διαβιβάηουμε προσ τα μζλθ μασ ςυνθμμζνθ τθν υπ' αρικμό  103399 – 27/10/2022 (ΑΔΑ:6ΒΨΓ46ΞΦΝΤ-ΔΧΝ) 

Εγκφκλιο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου του Χπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, με κζμα: 

"Ρδθγίεσ ςχετικά με τουσ νζουσ κανόνεσ δζςμευςθσ και προδζςμευςθσ επωνυμίασ ι/και διακριτικοφ 

τίτλου φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου που αςκεί εμπορικι ι οικονομικι δραςτθριότθτα (Ο. 4919/2022). 

Γίνεται, περαιτζρω, γνωςτό ότι θ περιγραφόμενθ ςτθν ανωτζρω απόφαςθ διαδικαςία ακολουκείται ςε 

όλεσ τισ περιπτϊςεισ δζςμευςθσ και προδζςμευςθσ επωνυμίασ ι/και διακριτικοφ τίτλου, ςε αντικατάςταςθ 

τθσ βεβαίωςθσ που εκδίδονταν μζχρι ςιμερα από το Φμιμα Ξθτρϊου του Επιμελθτθρίου 

Χαλκιδικισ.Φζλοσ, υπογραμμίηεται ότι οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να ςυμπλθρϊνουν ΞΡΟΡ τθν 

επικυμθτι επωνυμία ι ΔΦ, ΧΩΤΙΥ προςκικθ του δθλωτικοφ τθσ εταιρικισ μορφισ ακρωνυμίου (ΡΕ, ΕΣΕ, 

ΙΜΕ, κ.λ.π.).  

Σεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο link: 

https://epihal.gr/%ce%a0%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-

%ce%95%cf%80%cf%89%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-

%ce%94%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e/ 

 

 

Θ επίςθμθ ςελίδα του Επιμελθτθρίου ςτα social media 

Χασ ενθμερϊνουμε ότι μπορείτε να μακαίνετε τα νζα του Επιμελθτθρίου Ξαβάλασ και μζςα από τθν ςελίδα 

μασ ςτο Facebook.  Για να παρακολουκείτε πιο άμεςα τα νζα και τισ ενθμερϊςεισ μασ, μπορείτε να κάνετε like 

ςτο  https://www.facebook.com/KavalaChamber 

Επίςθσ, κα μασ βρείτε πλζον και ςτισ ςελίδεσ μασ ςτο Twitter και Linked In 

https://twitter.com/KavalaChamber 

https://www.linkedin.com/in/chamber-of-kavala-abbbbb14b/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://epihal.gr/%ce%a0%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%95%cf%80%cf%89%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%94%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e/
https://epihal.gr/%ce%a0%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%95%cf%80%cf%89%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%94%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e/
https://epihal.gr/%ce%a0%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%95%cf%80%cf%89%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%94%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e/
https://www.facebook.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.linkedin.com/in/chamber-of-kavala-abbbbb14b/
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Ανακιρυξθ του 2023 ωσ Ευρωπαϊκό Ζτοσ Δεξιοτιτων 

Ψο Ευρωπαϊκό Ζτοσ κα ζχει ωσ βαςικό ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ επανειδίκευςθσ και αναβάκμιςθσ των 

δεξιοτιτων των εργαηομζνων προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ανταγωνιςτικότθτα των ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων. 

Θ Ε.Ε. κα υποςτθρίξει δραςτθριότθτεσ, όπωσ ςυνζδρια, ςυηθτιςεισ ςε φόρουμ και ενθμερωτικζσ εκςτρατείεσ 

που ςυμβάλλουν ςτθν ανάδειξθ των πρωτοβουλιϊν τθσ Ζνωςθσ για τθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων, ςτθν 

ενίςχυςθ του διαλόγου, κακϊσ και ςτθ διάδοςθ επιτυχθμζνων πρακτικϊν αναφορικά με τον προςδιοριςμό 

των τρεχουςϊν και μελλοντικϊν αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ. Επιλζξιμοι προσ χρθματοδότθςθ κα είναι τα δίκτυα 

και οι ενδιαφερόμενοι φορείσ που ςυμμετζχουν ςτο ςχεδιαςμό, ςτθ διάδοςθ και ςτθν υλοποίθςθ ευκαιριϊν 

κατάρτιςθσ. H χρθματοδότθςθ των δραςτθριοτιτων κα πραγματοποιθκεί κυρίωσ από το Ευρωπαϊκό 

Ξοινωνικό Ψαμείο, τον Πθχανιςμό Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ, κακϊσ και τα προγράμματα «Ψθφιακι 

Ευρϊπθ», «Σρίηων Ευρϊπθ» και «Erasmus+». 

>>> Υεριςςότερα 

Θζςπιςθ ςυςτιματοσ προςταςίασ για τα βιοτεχνικά και βιομθχανικά προϊόντα 
γεωγραφικισ προζλευςθσ 

Ψο νζο κανονιςτικό πλαίςιο κεςπίηει κανόνεσ για  τθν καταχϊριςθ, τθν προςταςία, τον ζλεγχο και τθν επιβολι 

ονομαςιϊν ςε βιοτεχνικά και βιομθχανικά προϊόντα με φιμθ και με χαρακτθριςτικά που ςυνδζονται 

ουςιαςτικά με τθν περιοχι παραγωγισ. Θ νομοκετικι πρωτοβουλία αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου 

ευρωπαϊκοφ δικαιϊματοσ διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ για τα βιοτεχνικά και βιομθχανικά προϊόντα το οποίο κα 

παρζχει προςταςία ςτθν ενιαία ευρωπαϊκι αγορά. Πε αυτό τον τρόπο, θ Ζνωςθ ευελπιςτεί ότι προβάλλοντασ 

τθν ποιότθτα και τθ γνθςιότθτα προϊόντων γεωγραφικισ προζλευςθσ, κα ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των μικρϊν βιοτεχνικϊν και βιομθχανικϊν επιχειριςεων. Σ κανονιςμόσ προβλζπεται να 

τεκεί ςε εφαρμογι το 2024. 

>>> Υεριςςότερα 

Διεκνι κζματα 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0526&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14703-2022-INIT/el/pdf
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Ρι προτεραιότθτεσ τθσ Υουθδικισ Σροεδρίασ 

Θ Χουθδία αναλαμβάνει, τθν 1θ Λανουαρίου και για ζξι μινεσ, τθν Υροεδρία του Χυμβουλίου τθσ Ε.Ε.. Χτισ 

βαςικζσ προτεραιότθτζσ τθσ περιλαμβάνονται θ ςυνζχιςθ τθσ οικονομικισ και ςτρατιωτικισ υποςτιριξθσ προσ 

τθν Συκρανία, θ ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ αμυντικισ ικανότθτασ, θ προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι, 

κακϊσ και θ προάςπιςθ των ευρωπαϊκϊν αξιϊν. Επιπλζον, θ Χουθδικι Υροεδρία κα επιδιϊξει να εδραιϊςει 

μια ςυντονιςμζνθ προςζγγιςθ για τθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθν εμβάκυνςθ τθσ ενιαίασ 

ευρωπαϊκισ αγοράσ, με ςτόχο να ενιςχυκεί θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ Ζνωςθσ ςτο διεκνζσ εμπόριο. 

Υαράλλθλα, κα αναλάβει πρωτοβουλίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ, τθ βελτίωςθ 

τθσ αςφάλειασ του κυβερνοχϊρου, τθ διεφρυνςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου, κακϊσ και τθν καλφτερθ 

προςταςία των καταναλωτϊν. 

>>> Υεριςςότερα 

Eurogroup: Επικυρϊκθκε θ προςχϊρθςθ τθσ Μροατίασ ςτθ ηϊνθ του ευρϊ  

Επικυρϊκθκε ςιμερα και τυπικά, ςτθ διάρκεια των εργαςιϊν του Eurogroup, θ προςχϊρθςθ τθσ Μροατίασ 

ςτθ ηϊνθ του ευρϊ. Θ χϊρα ζχει ιδθ υιοκετιςει το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμιςμα από τθν 1θ Λανουαρίου και 

ζγινε το 20ο κράτοσ-μελοσ τθσ Ευρωηϊνθσ. Χφμφωνα με τθν επίςθμθ ενθμζρωςθ του Ευρωπαϊκοφ 

Χυμβουλίου «θ Ξροατία προςχωρεί ςτθ ηϊνθ του ευρϊ κακϊσ και ςτθ ηϊνθ Χζνγκεν μόλισ μια δεκαετία 

αφότου ζγινε μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και μόλισ τρεισ δεκαετίεσ αφότου ζγινε ανεξάρτθτθ χϊρα. Θ 

Ξροατία ζχει διανφςει πολφ δρόμο με ταχφτθτα ρεκόρ. Ψϊρα ςυγκαταλζγεται ςτισ ταχφτερα αναπτυςςόμενεσ 

οικονομίεσ ςτθν Ευρϊπθ – πολφ πάνω από τον μζςο όρο τθσ ΕΕ – και μεταξφ εκείνων με ιςχυρότερεσ 

προβλζψεισ ανάπτυξθσ για φζτοσ». 

Χε άλλο ςθμείο αναφζρεται πωσ «ωσ μζλοσ τθσ ευρωηϊνθσ, θ Ξροατία κα ενταχκεί επίςθσ ςτον Ευρωπαϊκό 

Πθχανιςμό Χτακερότθτασ και ςτο εξισ κα λάβει κζςθ ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ξεντρικισ 

Ψράπεηασ». 

Σροςφορά εφθμερίδασ “Rheinischer Spiegel” για δωρεάν προβολι ελλθνικϊν 
προϊόντων με παρουςία ςτθ Γερμανία 

 

Από το Γραφείο Σικονομικϊν & Εμπορικϊν Ωποκζςεων του Γενικοφ Υροξενείου τθσ Ελλάδοσ ςτο Ρτφςςελντορφ 

τθσ Γερμανίασ λάβαμε τθν κάτωκι ενθμζρωςθ :  

Θ κακθμερινι εφθμερίδα „Rheinischer Spiegel“ με ζδρα τθν πόλθ Viersen τθσ Βόρειασ Φθνανίασ-Βεςτφαλίασ 

ανακοίνωςε, ότι κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2023 κα διακζτει δωρεάν χϊρο για τθν προβολι ελλθνικϊν 

προϊόντων, που είναι διακζςιμα ςτθ γερμανικι αγορά (https://rheinischer-spiegel.de/rheinischer-spiegel-

startet-aktion-zur-foerderung-griechischer-unternehmen-im-deutschen-markt/  

Χε επικοινωνία μασ με τθ ςφνταξθ τθσ προαναφερόμενθσ εφθμερίδασ πλθροφορθκικαμε, ότι θ πρωτοβουλία 

αφορά καταρχάσ ςε προϊόντα διατροφισ, αλλά ότι είναι ανοικτι και για τα υπόλοιπα ελλθνικά προϊόντα με 

https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/media/nlihve0l/the-swedish-presidency-programme.pdf
https://rheinischer-spiegel.de/rheinischer-spiegel-startet-aktion-zur-foerderung-griechischer-unternehmen-im-deutschen-markt/
https://rheinischer-spiegel.de/rheinischer-spiegel-startet-aktion-zur-foerderung-griechischer-unternehmen-im-deutschen-markt/
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παρουςία ςτθ Γερμανία, κακϊσ επίςθσ και για τουριςτικι προβολι τθσ Ελλάδασ. Χυγκεκριμζνα, το άρκρο 

αναφζρει: 

«Από τον Λανουάριο του 2023 και κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, θ κακθμερινι εφθμερίδα «Rheinische 

Spiegel» κα προςφζρει ςτουσ Ζλλθνεσ επιχειρθματίεσ διαφόρων ειδϊν δυνατότθτεσ δωρεάν διαφιμιςθσ, 

προκειμζνου προβλθκοφν ςτθ γερμανικι αγορά. Από τισ 15 Δεκεμβρίου 2022, θ Rheinischer Spiegel κα 

ξεκινιςει αρχικά με μια καμπάνια με δωρεάν διαφθμιςτικό χϊρο ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ….. 

Διατίκεται χϊροσ διαφιμιςθσ αξίασ € 600 διάρκειασ ενόσ μινα. Χτόχοσ είναι θ ενίςχυςθ των οικονομικϊν 

ςχζςεων μεταξφ Γερμανίασ και 

Ελλάδασ, θ προϊκθςθ του διαλόγου και θ προϊκθςθ ενόσ δικτφου εντόσ των δφο χωρϊν και όχι μόνο. 

Σι ελλθνικζσ εταιρείεσ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ με προϊόντα που είναι διακζςιμα ςτθ Γερμανία. Σ 

δωρεάν διαφθμιςτικόσ χϊροσ, που προςφζρεται, ζχει μζγεκοσ (728 pixel (πλάτοσ) x 180 pixel (φψοσ) με 

ςφνδεςμο ςτον ιςτότοπο τθσ διαφθμιηόμενθσ εταιρείασ. Εάν υποβάλουν αίτθςθ περιςςότερεσ εταιρείεσ και 

δεν υπάρχει αρκετόσ διακζςιμοσ χϊροσ, τότε αποφαςίηει θ εφθμερίδα (ς.ς. για το ποια εταιρεία κα 

προβλθκεί). Θ διαφιμιςθ κα δθμιουργείται από τισ επιλεγμζνεσ εταιρείεσ και κα διατίκεται ωσ αρχείο jpg. Θ 

αίτθςθ είναι δυνατι κακ' όλθ τθ διάρκεια του 2023 μζςω τθσ διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

redaktion@rheinischer-spiegel.de. Θ πρωτοβουλία λιγει ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2023». Ψο γραφείο μασ είναι 

διακζςιμο για οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία ι διευκρίνιςθ από τθν κα Φρίντα Γεωργίου (Χφμβουλοσ 

ΣΕΩ Β') Tel 0049 211 68785015-16 , Fax 0049 211 68 78 50 33 , e mail : ecocom-dusseldorf@mfa.gr  

 

Eurostat: Σρϊτθ θ Ελλάδα ςτθ μείωςθ του χρζουσ ςτθν ΕΕ 

Ψο υψθλότερο δθμόςιο χρζοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ωσ ποςοςτό του ΑΕΥ είχε θ Ελλάδα ςτο τζλοσ του 
τρίτου τριμινου του 2022, αν και ταυτόχρονα κατζγραψε τθ μεγαλφτερθ μείωςθ. Αναλυτικότερα, ςφμφωνα 
με τα ςτοιχεία τθσ ευρωπαϊκισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ Eurostat, το χρζοσ ανιλκε ςτο 178,2% του ΑΕΥ και 
ιταν το υψθλότερο ςτθν ΕΕ. 

Ακολοφκθςαν θ Λταλία με 147,3%, θ Υορτογαλία με 120,1%,θ  Λςπανία με 115,6%, θ Γαλλία με 113,4% και το 
Βζλγιο με 106,3%. Αντίκετα, το χαμθλότερο χρζοσ είχαν θ Εςκονία με 15,8% του ΑΕΥ, θ Βουλγαρία με 23,1% 
και το Οουξεμβοφργο με 24,6%. 

Από τθν άλλθ, ενϊ θ χϊρα μασ είχε το υψθλότερο χρζοσ ςτθν ΕΕ, κατζγραψε τθ μεγαλφτερθ μείωςθ. 

Ψο δθμόςιο χρζοσ τθσ Ελλάδασ ιταν μειωμζνο κατά 5,3 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςε ςχζςθ με το δεφτερο τρίμθνο 

του 2022 και κατά 24,7 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςε ςχζςθ με το τρίτο τρίμθνο του 2021. 

Αυτι θ μείωςθ κατά 5,3 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςε ςχζςθ με το δεφτερο τρίμθνο του 2022  ιταν θ μεγαλφτερθ 

μείωςθ χρζουσ, ςε ετιςια βάςθ, που καταγράφθκε ςτθν ΕΕ. Ακολοφκθςαν θ Ξφπροσ με 3,8 ποςοςτιαίεσ 

μονάδεσ, θ Υορτογαλία με 3,3 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, θ Λταλία με 3 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ και θ Ξροατία με 2,8 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

mailto:ecocom-dusseldorf@mfa.gr
https://www.naftemporiki.gr/tag/dimosio-chreos/
https://www.naftemporiki.gr/tag/eurostat/
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Αντίκετα, τισ μεγαλφτερεσ αυξιςεισ κατζγραψαν θ Βουλγαρία με 1,9 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, θ Ψςεχία με 1,7 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, θ Γαλλία με 0,3 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ και θ Χουθδία με 0,2 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

 

ΡΡΥΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξθ 1,1% φζτοσ και 1,8% το 2024 

Χε ζνα περιβάλλον ζντονθσ αβεβαιότθτασ, αυξθμζνων επιτοκίων και ανάγκθσ για δθμοςιονομικι πεικαρχία, θ 

ελλθνικι οικονομία αναμζνεται να αναπτυχκεί με ρυκμοφσ μόλισ 1,1% φζτοσ (φςτερα από 5,1% το 2022), για 

να ανεβάςει ελαφρϊσ ταχφτθτα ςτο 1,8% το 2024. Αυτι είναι θ νζα εκτίμθςθ του Σργανιςμοφ Σικονομικισ 

Χυνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (OΣΧΑ), o οποίοσ πάντωσ βλζπει άμβλυνςθ των πλθκωριςτικϊν πιζςεων, κακϊσ 

κα υποχωροφν οι τιμζσ ενζργειασ, με τον εναρμονιςμζνο δείκτθ τιμϊν καταναλωτι να διαμορφϊνεται ςτο 

3,7% φζτοσ ζναντι 9,5% το 2022 και ςτο 2,3% τθν επόμενθ χρονιά. Χτθν τακτικι ζκκεςι του για τθν ελλθνικι 

οικονομία δεν παραλείπει να επιςθμάνει ςτακερά «αγκάκια» για τθ μεςοπρόκεςμθ ανάπτυξθ και τθ 

βιωςιμότθτα του χρζουσ, αλλά και να ςτείλει εκ νζου ςιμα για ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ και ςυμβάςεισ 

εργαςίασ. 

Υαρά τθν αφξθςθ ςτον τουριςμό και τθ ςυνεχόμενθ δθμοςιονομικι ενίςχυςθ, θ κατανάλωςθ αναμζνεται να 

υποχωριςει το 2023 κακϊσ τα πραγματικά ειςοδιματα κα ςυρρικνωκοφν και θ οικονομικι αβεβαιότθτα κα 

αυξθκεί. Θ υποχϊρθςθ των τιμϊν ενζργειασ κα μειϊςουν πλθκωριςμό και κα ενιςχφςουν τθν κατανάλωςθ 

από το 2024.   

Σι χρθματοδοτιςεισ από το Ψαμείο Ανάκαμψθσ ςτοχεφουν να διατθριςουν μία ςεβαςτι αφξθςθ επενδφςεων 

παρά τα υψθλότερα κόςτθ. Σ πλθκωριςμόσ κα επθρεάςει το διακζςιμο ειςόδθμα κακϊσ θ ζλλειψθ 

εργατικοφ δυναμικοφ οδθγεί ςε πιζςεισ μιςκϊν. 

Ψο δθμόςιο χρζοσ από 175,1% του ΑΕΥ το 2022 κα υποχωριςει ςτο 170,7% φζτοσ και ςτο 163,6% το 2024, με 

τον ΣΣΧΑ να ςθμειϊνει πωσ παρά τθ μείωςι του παραμζνει υψθλό, αν και θ δομι του ςε ςυνδυαςμό με τα 

ςτακερά επιτόκια που είναι κλειδωμζνα ςε χαμθλά επίπεδα για τθν εξυπθρζτθςι του περιορίηουν τθν άμεςθ 

ζκκεςθ ςτισ αυξιςεισ των επιτοκίων ςτθν αγορά. 

Τςον αφορά το πρωτογενζσ αποτζλεςμα, ο ΣΣΧΑ υιοκετεί βλζπει πρωτογενζσ ζλλειμμα 1,6% του ΑΕΥ το 

2022, βάηοντασ οριακά χαμθλότερα τον πιχθ των προβλζψεων για το φετινό πρωτογενζσ πλεόναςμα ςτο 

0,5% του ΑΕΥ. Για το 2024 προβλζπει πρωτογενζσ πλεόναςμα 1,5% του ΑΕΥ, πρόβλεψθ τθν οποία ςυνοδεφει 

με ςυςτάςεισ για διατιρθςθ ετιςιου πρωτογενοφσ πλεονάςματοσ μεταξφ 1,5% και 2% για τα χρόνια μετά το 

2023. 

Χτα φορολογικά διαπιςτϊνεται μείωςθ τθσ φορολογικισ επιβάρυνςθσ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων με 

παράλλθλθ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, ο Σργανιςμόσ ςυνιςτά οι μελλοντικζσ παρεμβάςεισ επί των 

ςυντελεςτϊν να εςτιάςουν ςτθ ςυντιρθςθ των εςόδων με παράλλθλθ διεφρυνςθ τθσ φορολογικισ βάςθσ. 

Ηθτά παράλλθλα τθν τακτικι δθμοςίευςθ ςτοιχείων για τα κόςτθ και τα οφζλθ όλων των φοροαπαλλαγϊν και 

επιδοτιςεων, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε αυτζσ που αφοροφν ςτα ορυκτά καφςιμα. 

https://www.naftemporiki.gr/tag/anaptyxi/
https://www.naftemporiki.gr/tag/plithorismos/
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ΑΝΒΑΟΙΑ 

Ψο Γραφείο Σικονομικϊν & Εμπορικϊν Ωποκζςεων τθσ Υρεςβείασ τθσ Ελλάδασ ςτα Ψίρανα, απζςτειλε 
ζγγραφο με κζμα: -Ενθμερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2022  
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Γραφείου 

ΣΕΩ τθσ Ελλάδασ ςτα Ψίρανα (www.agora.mfa.gr/al51), email: ecocom-tirana@mfa.gr ι τθν ιςτοςελίδα του 

ΒΕΚ www.veth.gov.gr . 

ΑΤΓΕΟΦΙΟΘ 

Ψο Γραφείο Σικονομικϊν & Εμπορικϊν Ωποκζςεων τθσ Υρεςβείασ τθσ Ελλάδοσ ςτο Ππουζνοσ Άιρεσ, 
απζςτειλε ενθμερωτικό ζγγραφο με κζμα: -Ενθμερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2022  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Γραφείου 

ΣΕΩ τθσ Ελλάδασ ςτο Ππουζνοσ Άιρεσ (www.mfa.gr/missionsabroad/es/argentina), email: ecocom-

buenosaires@mfa.gr ι τθν ιςτοςελίδα του ΒΕΚ www.veth.gov.gr . 

ΓΕΤΞΑΟΙΑ 

Το Γραθείο Οικονομικών & Δμπορικών Υποθέζεων ηης Πρεζβείας ηης Δλλάδας ζηο Βερολίνο, απέζηειλε:  
-Δνημερωηικό Γεληίο Γεκεμβρίοσ 2022  

Για περιζζόηερες πληροθορίες οι ενδιαθερόμενοι μπορούν να επιζκέπηονηαι ηην ιζηοζελίδα ηοσ Γραθείοσ ΟΔΥ ηης 

Δλλάδας ζηο Βερολίνο ( http://www.agora.mfa.gr/823 ) , email: eco-coberlin@mfa.gr ή ηην ιζηοζελίδα ηοσ ΒΔΘ 

www.veth.gov.gr. 

ΙΥΣΑΟΙΑ 

Ψο Γραφείο Σικονομικϊν & Εμπορικϊν Ωποκζςεων τθσ Υρεςβείασ τθσ Ελλάδοσ ςτθ Παδρίτθ απζςτειλε 
ζγγραφο με κζμα:  
-Δελτίο Σικονομικϊν και Επιχειρθματικϊν Εξελίξεων Λςπανίασ Δεκεμβρίου 2022  

Ενθμερϊςεισ για 

ξζνεσ αγορζσ 
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Γραφείο 

του ΣΕΩ για τθν Λςπανία: www.agora.mfa.gr ι τθν ιςτοςελίδα του ΒΕΚ https://www.veth.gov.gr/ 

ΝΙΒΑΟΡΥ 

Ψο Γραφείο Σικονομικϊν & Εμπορικϊν Ωποκζςεων τθσ Υρεςβείασ τθσ Ελλάδοσ ςτθ Βθρυτό απζςτειλε  
Ενθμερωτικό ζγγραφο  
Εκκίνθςθ λειτουργίασ τριϊν νζων φαρμακοβιομθχανιϊν ςτον Οίβανο  
Πζςο ποςοςτό πλθρότθτασ 53,5% ςε ξενοδοχεία 4 και 5 αςτζρων ςτθ Βθρυτό για το πρϊτο εννεάμθνο του 
2022  
Ψα επίπεδα ροϊν μεταναςτευτικϊν εμβαςμάτων προσ τον Οίβανο  
Ψο Γραφείο Σικονομικϊν & Εμπορικϊν Ωποκζςεων τθσ Υρεςβείασ τθσ Ελλάδοσ ςτθ Βθρυτό απζςτειλε 
ζγγραφο με κζμα:  
- Θ τρζχουςα κατάςταςθ του τομζα τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον Οίβανο  
-Χοριγθςθ 25 εκατ. ευρϊ για τθν ενίςχυςθ τθσ επιςιτιςτικισ αςφάλειασ ςτον Οίβανο από τθν Ε.Ε.  
-Χτοιχεία για τθν τρζχουςα κατάςταςθ του κλάδου ακίνθτθσ περιουςίασ ςτον Οίβανο  
-Υραγματοποίθςθ εγκαινίων για τθν ζναρξθ λειτουργίασ των κεντρικϊν γραφείων του Εκνικοφ Λνςτιτοφτου 
Αμπζλου και Σίνου ςτον Οίβανο, Βaabda – Τροσ Οιβάνου, 11.01.2023 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Γραφείο 
του ΣΕΩ για το Οίβανο www.agora.mfa.gr ι τθν ιςτοςελίδα του ΒΕΚ https://www.veth.gov.gr 
Ψο Γραφείο Σικονομικϊν & Εμπορικϊν Ωποκζςεων τθσ Υρεςβείασ τθσ Ελλάδοσ ςτθ Βθρυτό απζςτειλε 
ζγγραφο με κζμα:  
- Σι πολλαπλζσ προκλιςεισ για τισ νεοφυείσ επιχειριςεισ του Οιβάνου εν μζςω οικονομικισ κρίςθσ  
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Γραφείο 
του ΣΕΩ για το Οίβανο www.agora.mfa.gr ι τθν ιςτοςελίδα του ΒΕΚ https://www.veth.gov.gr 

ΡΝΝΑΟΔΙΑ 

 
Γραφείο Σικονομικϊν & Εμπορικϊν Ωποκζςεων τθσ Υρεςβείασ τθσ Ελλάδοσ ςτθ Χάγθ απζςτειλε ζγγραφο με 
κζμα:  
-Σικονομικζσ και Επιχειρθματικζσ ειδιςεισ Δεκεμβρίου 2022  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Γραφείου 

ΣΕΩ τθσ Ελλάδασ ςτθν Χάγθ : https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/81639 ι τθν ιςτοςελίδα του ΒΕΚ 

https://www.veth.gov.gr/ Ψθλ. +31 (0) 70 3561199, Email: ecocom-hague@mfa.gr 

ΦΡΧΤΜΙΑ 

Ψο Γραφείο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εξαγωγϊν, του Ωπουργείου Εμπορίου, τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Ψουρκίασ 
ςτθν Ξωνςταντινοφπολθ, απζςτειλε ενθμερωτικό ζγγραφο με κζμα:  

-Focus Business Turkiye, December 2022 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 

επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Γραφείου ΣΕΩ τθσ Ελλάδασ ςτθν Ξωνςταντινοφπολθ 

(https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/871) , email: ecocom-

istanbul@mfa.gr ι τθν ιςτοςελίδα του ΒΕΚ www.veth.gov.gr . 

https://www.veth.gov.gr/
https://www.veth.gov.gr/
mailto:ecocom-hague@mfa.gr
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ΓΕΩΤΓΙΑ 

Ψο Γραφείο Σικονομικϊν & Εμπορικϊν Ωποκζςεων τθσ Υρεςβείασ τθσ Ελλάδασ ςτθ Ψιφλίδα, απζςτειλε 
ενθμερωτικά ζγγραφο με κζμα:  
-Ενθμερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2022  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Γραφείου 

ΣΕΩ τθσ Ελλάδασ ςτθ Ψιφλίδα τθλ. 00995322942858, email: ecocom-tbilisi@mfa.gr ι τθν ιςτοςελίδα του ΒΕΚ 

www.veth.gov.gr . 

ΜΤΡΑΦΙΑ 

Ψο Γραφείο Σικονομικϊν & Εμπορικϊν Ωποκζςεων τθσ Υρεςβείασ τθσ Ελλάδασ ςτθ Ξροατία απζςτειλε 
ενθμερωτικό ζγγραφο με κζμα:  
-Δελτίο οικονομικισ & επιχειρθματικισ επικαιρότθτασ- Ψεφχοσ Λανουαρίου  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Γραφείου 

ΣΕΩ τθσ Ελλάδασ ςτθ Ξροατία τθλ. +38514835716, email: ecocom-zagreb@mfa.gr ι ςτθν ιςτοςελίδα του ΒΕΚ 

www.veth.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

Σρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςτθν ζκκεςθ Φουριςμοφ TTRI 

23-26 Φεβρουαρίου 2023,Βουκουρζςτι,Τουμανία 

 

Ψο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ δικτφου ςτιριξθσ μικρομεςαίων επιχειριςεων Enterprise 

Europe Network,ςε ςυνεργαςία με τθν Υεριφζρεια ΑΠ-Κ και άλλουσ φορείσ, ςασ ενθμερϊνει ότι κα 

ςυμμετζχει φζτοσ ςτθν διεκνι ζκκεςθ Φουριςμοφ TTR Bucharest, θ οποία κα πραγματοποιθκεί ςτο 

Βουκουρζςτι, Φουμανία, 23-26 Φεβρουαρίου 2023. 

Υρόκειται για ζκκεςθ που αποτελεί πόλο ζλξθσ χιλιάδων επιςκεπτϊν και εκπροςϊπων του τουριςμοφ και 

δίνεται ςθμαντικι ευκαιρία για τθν προβολι των ΠΠΕ τθσ Υεριφζρειασ, τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν και τθν 

Enterprise Europe 

Network 
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δθμιουργία ςθμαντικϊν επαφϊν και ςυνεργαςιϊν με επαγγελματίεσ του τουριςμοφ.  

Ψο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ ενθμερϊνει όλεσ τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ, ότι εφόςον το επικυμοφν, μποροφν 

να ςυμμετζχουν και να παραβρεκοφν ςτο Υερίπτερο με το υλικό προβολισ τουσ. 

Ρι επιχειριςεισ που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν κα πρζπει να αποςτείλουν τθν ςυμμετοχι τουσ  ςτο 

Επιμελθτιριο Μαβάλασ, το αργότερο ζωσ τθν Δευτζρα 6 Φεβρουαρίου 2023, κακϊσ κα πραγματοποιθκοφν 

B2B επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ, όπου κα οργανωκοφν από το Ευρωπαϊκό δίκτυο ςτιριξθσ ΞΞΕ 

Enterprise Europe Network. 

Θα υπάρχει δωρεάν μετακίνθςθ του Επιμελθτθρίου Μαβάλασ με λεωφορείο από Μαβάλα προσ 

Βουκουρζςτι, αναχϊρθςθ τθν Φετάρτθ 22/02 και επιςτροφι τθν Μυριακι 26/02. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με το Επιμελθτιριο Ξαβάλασ  ςτο τθλ. 2510 

222212 με τθν κα Χοφηθ Παυρομμάτθ (εςωτ.4),κ. Ππίλια Αναςτάςιο τθλ. 6946506997 και κ. Φραγκιόγλου 

Γεϊργιο τθλ. 6942219372 , e-mail.: info@chamberofkavala.gr , ιςτοςελίδα www.kcci.gr                   

 

 

 

Σλατφόρμα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Ανκεκτικότθτα τθσ Εφοδιαςτικισ 
Αλυςίδασ 

Εάν ζχετε επιχείρθςθ που αντιμετωπίηει προκλιςεισ με τισ δυςλειτουργίεσ τθσ διεκνοφσ εφοδιαςτικισ 

αλυςίδασ, τότε μπορείτε να εγγραφείτε ςτθν πλατφόρμα «Supply Chain Resilience» για να αναηθτιςετε 

νζουσ ςυνεργάτεσ παγκοςμίωσ. 

Υκοπόσ τθσ πλατφόρμασ «Supply Chain Resilience» 

 

 

Θ Ευρϊπθ αντιμετωπίηει μια ςειρά από οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ προκλιςεισ, με πιο 

αξιοςθμείωτθ τθν κρίςθ ςτθν Συκρανία, με τισ επιχειριςεισ να πλιττονται ςοβαρά από τισ δυςλειτουργίεσ τθσ 

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Για να αντιμετωπίςει αυτζσ τισ προκλιςεισ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςε ςυνεργαςία με 

το European Cluster Collaboration Platform και το δίκτυο Enterprise Europe Network δρομολόγθςε νζα μζτρα 

για τθν ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ τθσ ενιαίασ αγοράσ και τθν οικοδόμθςθ μιασ βιϊςιμθσ, ψθφιακισ και 

παγκοςμίωσ ανταγωνιςτικισ οικονομίασ. 

Θ πλατφόρμα «Supply Chain Resilience» κα βοθκιςει τισ επιχειριςεισ να διατθριςουν, να αναδιαρκρϊςουν 

ι/και να αντικαταςτιςουν τισ υπάρχουςεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ, κακϊσ και τθν προμικεια πρϊτων υλϊν, 

ανταλλακτικϊν, εξαρτθμάτων ι/και (θμι-ετοίμων) προϊόντων ι υπθρεςιϊν που χρειάηονται για να ςυνεχίςουν 

mailto:info@chamberofkavala.gr
http://www.kcci.gr/
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
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τθν παραγωγι τουσ. 

Μφριοι ςτόχοι 

 Δθμοςίευςθ προςφορϊν για πρϊτεσ φλεσ, ανταλλακτικά, εξαρτιματα ι/και (θμικατεργαςμζνα 
προϊόντα ι υπθρεςίεσ). 

 Υροϊκθςθ αιτθμάτων από ευρωπαϊκζσ εταιρείεσ για τθ διατιρθςθ των αλυςίδων εφοδιαςμοφ τουσ. 

 Αντιςτοίχιςθ διεκνϊν προμθκευτϊν με αγοραςτζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν. 

 Δθμιουργία διαςυνοριακϊν επαφϊν μεταξφ επιχειριςεων, βιομθχανιϊν, οργανιςμϊν υποςτιριξθσ, 
τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, ςθμαντικϊν μετόχων και κεςμικϊν φορζων λιψθσ αποφάςεων. 

Θ πλατφόρμα εςτιάηει ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

 Αγροδιατροφι 

 Ξαταςκευζσ 

 Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ 

 Θλεκτρονικι 

 Ενζργεια / Ανανεϊςιμθ ενζργεια 

 Ωγεία 

 Ξινθτικότθτα, Πεταφορζσ, Αυτοκίνθτα 

 Υρϊτεσ φλεσ 

 Ξλωςτοχφαντουργία 
 

Σοια είναι τα οφζλθ ςασ αν εγγραφείτε ςτθν πλατφόρμα; 

 Ππορείτε να ςυνδεκείτε με τθ διεκνι επιχειρθματικι κοινότθτα, να βρείτε νζουσ ςυνεργάτεσ / 
προμθκευτζσ / αγοραςτζσ. 

 Ππορείτε να προβάλετε τα πιο επιτυχθμζνα ζργα ςασ, τα καινοτόμα προϊόντα ςασ και τισ τεχνολογίεσ 
αιχμισ που κατζχετε. 

 Ππορείτε να λάβετε μζροσ ςτθ ςυηιτθςθ και μοιραςτείτε ιδζεσ ςχετικά με λφςεισ και πρωτοβουλίεσ 
για τθν αντιμετϊπιςθ των ευάλωτων ςθμείων ςτισ διεκνείσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ. 

Χε περίπτωςθ που ενδιαφζρεςτε να εγγραφτείτε, ςασ παρακαλοφμε όπωσ ςυμπλθρϊςετε τθ φόρμα 

εγγραφισ ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: https://supply-chain-resilience-

platform.b2match.io/signup  επιλζγοντασ GR - CHAMBER OF KAVALA – Souzi Mavrommati - ωσ Support 

Office. 

 

 

Τλα τα επιχειρθματικά προφίλ που κα ειςάγονται ςτθν πλατφόρμα κα επικυρϊνονται από τουσ επίςθμουσ 

ςυνεργάτεσ του δικτφου Enterprise Europe Network για τθ διευκόλυνςθ αςφαλϊν και αξιόπιςτων 

αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των επιχειριςεων. 

 

https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
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Επιχειρθματικζσ/Φεχνολογικζσ Υυνεργαςίεσ 

Ψο Επιμελθτιριο Ξαβάλασ, ωσ μζλοσ του ευρωπαϊκοφ δικτφου ςτιριξθσ μικρομεςαίων επιχειριςεων 

Enterprise Europe Network, ςτα πλαίςια προϊκθςθσ επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν, ζλαβε τισ παρακάτω 

επιχειρθματικζσ προςφορζσ και ηθτιςεισ.  

 

Ηιτθςθ Υυνεργαςίασ από Αραβικά Εμιράτα  

Θ εταιρεία TRADEX INTL PORTAL θ οποία δραςτθριοποιείται ςτο Ρτουμπάι αναηθτά άτομα που 

ενδιαφζρονται για αποκικευςθ προϊόντων - ςφγχρονεσ αποκικεσ υψθλισ ποιότθτασ, κακϊσ και υπθρεςίεσ 

logistics παγκοςμίωσ (Εξαγωγζσ / Ειςαγωγζσ).  

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει αποκικεσ για ψυχρι αποκικευςθ, ψφκτθ / κατεψυγμζνο κάλαμο, γενικι 

αποκικευςθ – εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ τροφίμων (μεταξφ + 25°C ζωσ μείον - 25°C). Υροϊόντα 

αποκικευςθσ μποροφν να είναι Ξατεψυγμζνα πουλερικά & κρζασ, προϊόντα ψαριϊν, είδθ ηαχαροπλαςτικισ, 

φροφτα/λαχανικά, ξθρά τροφι, όπωσ και βιομθχανικά υλικά χάλυβα, καταςκευζσ και οικοδομικά υλικά, μθ 

Επικίνδυνα Χθμικά, βιομθχανία χαρτοπολτοφ και χαρτιοφ, βιομθχανία πετρελαίου και φυςικοφ αερίου κ.α. Σι 

εγκαταςτάςεισ τθσ αποκικθσ είναι περίπου 300.000 τ.μ.  

Επίςθσ, θ εταιρία προςφζρει ςυνεργαςίεσ με αγορζσ (Amazon, Noon, κ.λπ.) και αγοραςτζσ / διανομείσ 

(Αναγνϊριςθ και αναηιτθςθ ςυνεργατϊν ςτα ΘΑΕ με δυνατότθτα επζκταςθσ των επιχειριςεων ςτισ χϊρεσ 

του Υερςικοφ Ξόλπου).  

Χε περίπτωςθ ενδιαφζροντοσ για τισ υπθρεςίεσ logistics τθσ TRADEX INTL PORTAL παρζχονται υπθρεςίεσ για 

άμεςθ εκκακάριςθ αποςτολισ, αεροπορικζσ, καλάςςιεσ, οδικζσ και ςιδθροδρομικζσ εμπορευματικζσ 

μεταφορζσ, μεταφορά μεγάλου φορτίου, υπθρεςίεσ ςε καλάςςια λιμάνια, απομάκρυνςθ 

εμπορευματοκιβωτίων από το λιμάνι, υπθρεςίεσ επανεξαγωγισ  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εταιρεία, δείτε αναλυτικά τισ υπθρεςίεσ εδϊ ι μπορείτε να 

επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα www.i-exporter.com ,ι να επικοινωνιςετε ςτο τθλζφωνο : +7 (912) 63 911 27 

και email: alex.r@i-exporter.com  

Σροςφορζσ - Ηθτιςεισ από Ινδία  

Θ Σμοςπονδία Λνδικϊν Σργανιςμϊν Εξαγωγϊν (FIEO) ζχει ςχεδιάςει και αναπτφξει το 

www.IndianBusinessPortal.in - Ζνα Διεκνζσ Ξζντρο Εμπορίου για Λνδοφσ Εξαγωγείσ και ζνουσ Αγοραςτζσ που 

κυκλοφόρθςε πρόςφατα από τθν Smt. Anupriya Patel, Αξιότιμθ Ωπουργόσ Εμπορίου, Ωπουργείο Εμπορίου και 

Βιομθχανίασ, Ξυβζρνθςθ τθσ Λνδίασ.  

Πζςω τθσ ιςτοςελίδασ οι ενδιαφερόμενοί αγοραςτζσ μποροφν να ανακαλφψουν νζεσ διαδικτυακζσ πθγζσ για 

τα προϊόντα που τουσ ενδιαφζρουν και ενκαρρφνετε τισ εικονικζσ ςυναντιςεισ από τθν άποψθ αυτι μεταξφ 

διακεκριμζνων αγοραςτϊν και πωλθτϊν.  

Ψο Indian Business Portal (IBP) είναι μια ψθφιακι αγορά B2B που παρζχει ζνα αξιόπιςτο δίκτυο Λνδϊν 

mailto:alex.r@i-exporter.com
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εξαγωγζων ςε ξζνουσ αγοραςτζσ. Θ πφλθ διακζτει ζνα ποικίλο μείγμα προϊόντων, όπωσ προϊόντα 

καταναλωτϊν και τρόπου ηωισ, βιομθχανικά προϊόντα, επιχειρθματικζσ υπθρεςίεσ και προϊόντα γεωγραφικισ 

ζνδειξθσ (GI). Σι αγοραςτζσ μποροφν να βρουν επαλθκευμζνουσ Λνδοφσ εξαγωγείσ με ζνα κλικ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτθν Υρεςβεία τθσ Λνδίασ ςτθν Ακινα 

https://www.indiaingreece.gov.in  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό πρόγραμμα Εκνικϊν εκκζςεων 

 

ΦΕΒΤΡΧΑΤΙΡΥ 2023 

 Zootechnia, Ζκκεςθ Μτθνοτροφίασ και πτθνοτροφίασ, ΔΕΘ-Helexpo, Θεςςαλονίκθ| 02-05 
Φεβρουαρίου 2023 

 9θ ΕΠΣΡΦΤΡΦ-The Greek Fine Food Exhibition, ςτο MEC Σαιανίασ | 04-06 Φεβρουαρίου 2023 

 17θ HORECA, Ζκκεςθ ξενοδοχείου και εςτίαςθσ, Metropolital Expo, Ακινα |10-13 Φεβρουαρίου 
2023 

 

 HORECA FAIR 2023, Διεκνι Γενικι Εμπορικι Ζκκεςθ, Υμφρνθ, Φουρκία | 15-18 Φεβρουαρίου 2023 

  

 

 «2o ΣΑΓΜΤΘΦΙΡ FORUM ΣΤΡΩΘΘΥΘΥ ΜΤΘΦΙΜΩΟ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΥΦΑ ΕΝΝΘΟΙΜΑ ΠΕΟΡΔΡΧΕΚΑ & ΦΑ 

ΔΙΜΦΧΑ ΔΙΑΟΡΞΘΥ»,ςτο ΡΑΜΑ | 17-18 Φεβρουαρίου 2023 

 Graphicaexpo.gr, Ζκκεςθ για γραφικζσ τζχνεσ και οπτικι επικοινωνία, ςτο MEC Σαιανίασ | 17-19 

Φεβρουαρίου 2023 

 8θ ΔΙΕΘΟΘΥ ΕΜΘΕΥΘ ΡΙΟΡΧ, Διεκνζσ Εκκεςιακό & Χυνεδριακό Ξζντρο Κεςςαλονίκθσ | 18-20 

Φεβρουαρίου 2023 

 31θ “Detrop”, Διεκνισ Ζκκεςθ Φροφίμων, Σοτϊν, Ξθχανθμάτων, Εξοπλιςμοφ και Υυςκευαςίασ 

Εκκζςεισ 

https://www.indiaingreece.gov.in/
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παράλλθλα με τθν 8θ “OENOS” Διεκνισ Ζκκεςθ Ρίνου, από τθ ΔΕΘ HELEXPO, ςτο Διεκνζσ 

Εκκεςιακό & Υυνεδριακό Μζντρο Θεςςαλονίκθσ | 18-20 Φεβρουαρίου 2023 

ΞΑΤΦΙΡΥ 2023 

   13θ ΣΑΟΕΝΝΘΟΙΑ ΕΜΘΕΥΘ ΓΙΑ ΦΘ ΓΕΩΤΓΙΑ ΜΑΙ ΦΘΟ ΜΦΘΟΡΦΤΡΦΙΑ, Υκεπαςτι Αγορά Οεάπολθσ 
Νάριςασ | 02-05 Παρτίου 2023 

 ARTOZA 2023, Ζκκεςθ για Αρτοποιία & Ηαχαροπλαςτικι, Athens Metropolitan Expo, Υπάτα, 
Αττικι | 03-06 Παρτίου 2023 

 FORWARD GREEN, 1θ Διεκνισ Ζκκεςθ για τθν Μυκλικι Ρικονομία, τθν Ενζργεια και τθν Δόμθςθ, 
Διεκνζσ Εκκεςιακό Μζντρο Θεςςαλονίκθσ | 31 Παρτίου-2 Απριλίου 2023 

ΑΣΤΙΝΙΡΥ 2023 

 1θ Διεκνισ Ζκκεςθ Ergo. Tec, Ζκκεςθ μθχανθμάτων ζργων και είδθ εξοπλιςμοφ εργοταξίων, ςτο 
Ξεςογειακό Εκκεςιακό Μζντρο, Σαιανία Αττικισ |21-23 Απριλίου 2023 

 Ergo.Tec, 1θ Διεκνισ Ζκκεςθ μθχανθμάτων ζργων και είδθ εξοπλιςμοφ εργοταξίων, ςτο 
Ξεςογειακό Εκκεςιακό Μζντρο, Σαιανία Αττικισ |21-23 Απριλίου 2023 

 
ΞΑΙΡΥ 2023  

“Thematic Tourism Expo & Food Festival ” Ζκκεςθ Θεματικοφ Φουριςμοφ και Γαςτρονομίασ , Ναμία| 06-

09  Παΐου 2023  

Alexpo, Διεκνισ Γενικι Ζκκεςθ, Νιμάνι Αλεξανδροφπολθσ | 12-19 Παΐου 2023 

Beyond 2023, Ζκκεςθ τεχνολογίασ , International Exhibition & Congress Center, Θεςςαλονίκθ |24-26 

Παΐου 2023 

21θ «ΣΑΞΘΣΕΙΤΩΦΙΜΘ 2023», Γενικι ζκκεςθ, Ιωάννινα |27-31 Παΐου 2023 

 

Γενικό πρόγραμμα Διεκνϊν εκκζςεων 

ΦΕΒΤΡΧΑΤΙΡΥ 2023 

 IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS, ΦΣΕ- Φεχνολογίεσ Σλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν, Βαρκελϊνθ 
| 31 Λανουαρίου-2 Φεβρουαρίου 2023 

 NANO TECH 2023, B2B meetings, περίπτερο του EU-Japan Centre, Φόκυο, Ιαπωνία | 01-03 
Φεβρουαρίου 2023 

 18th INTERNATIONAL AGRICULTURE EXHIBITION, Ζκκεςθ Γεωργίασ και Μτθνοτροφίασ, Υμφρνθ, 
Φουρκία |1-5 Φεβρουαρίου 2023 

 Fruit Logistica 2023, Ζκκεςθ φροφτων, Βερολίνο, Γερμανία|08-10 Φεβρουαρίου 2023 

 LifeStyle Türkiye, Ζκκεςθ γυναικείασ μόδασ, Μωνςταντινοφπολθ, Φουρκία |8-11 Φεβρουαρίου 2023 

 BIOFACH, Ζκκεςθ βιολογικϊν τροφίμων, Ουρεμβζργθ, Γερμανία |14-17 Φεβρουαρίου 2023 

 AQUAFARM 2023, Υυμμετοχι ςτο πρόγραμμα αλιείασ, Σορντετόνε, Ιταλία|15-16 Φεβρουαρίου 
2023 

 HORECA Fair/ FOOD PRODUCTS EXHIBITION, Ζκκεςθ Εςτιατόριου Πενοδοχείου, Μαφζ, Εξοπλιςμοφ 
Σλυντθρίου, Φεχνολογιϊν Φιλοξενίασ και Διαμονισ/ ’Ζκκεςθ Φροφίμων , İzmir Expo Center ,Υμφρνθ 



87 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

, Φουρκία | 15-18 Φεβρουαρίου 2023 

 PACKAGING and PACKAGING TECHNOLOGIES, Ζκκεςθ Υυςκευαςίασ και Φεχνολογίεσ Υυςκευαςίασ, 
İzmir International Fair Area, Υμφρνθ, Φουρκία | 15-18 Φεβρουαρίου 2023 

 19th INTERNATIONAL İSTANBUL YARN FAIR/THE FLOWER AND PLANT SHOW, Ζκκεςθ 
Οθμάτων/Ανκοκομικι ζκκεςθ, Tüyap Fair, Convention and Congress  Center, Μωνςταντινοφπολθ, 
Φουρκία |16-18 Φεβρουαρίου 2023 

 INTERNATIONAL SCHOOL, STATIONΕRY, PAPER, OFFICE SUPPLIES AND TOY FAIR ,Ζκκεςθ ςχολικϊν, 
γραφικισ φλθσ, χαρτικϊν, ειδϊν γραφείου και παιχνιδιϊν, Μωνςταντινοφπολθ, Φουρκία| 22-26 
Φεβρουαρίου 2023 

ΞΑΤΦΙΡΥ 2023 

 MODEKO 2023, Ζκκεςθ επίπλου, Υμφρνθ, Φουρκία |01-05 Παρτίου 2023 

 ISTFA 2023/HOUSEWARES AND KITCHEN PRODUCTS FAIR,Ζκκεςθ οικιακϊν ειδϊν και 
κουηινικϊν ςκευϊν , Μωνςταντινοφπολθ ,Φουρκία |02-05 Παρτίου 2023 

 Foodex 2023, Διεκνισ ζκκεςθ τροφίμων και ποτϊν, Ιαπωνία | 7-10 Παρτίου 2023 

 World Smart Energy Week Japan, Διεκνισ Ζκκεςθ Φεχνολογιϊν Ενζργειασ, Ιαπωνία | 15-17 
Παρτίου 2023 

 2nd Mesopotamia Tourism and Gastronomy Fair, Ζκκεςθ Φουριςμοφ και Γαςτρονομίασ 
Ξεςοποταμίασ, Οτιγιαρμπακίρ, Φουρκία |16-19 Παρτίου 2023 

 PROWEIN, Ζκκεςθ οίνων και ποτϊν, Γερμανία | 19-21 Παρτίου 2023 

ΑΣΤΙΝΙΡΥ 2023 

 Natural & Organic Products Europe (NOPEX)2023, Ζκκεςθ φυςικϊν και βιολογικϊν προϊόντων, 
Θνωμζνο Βαςίλειο| 16-17 Απριλίου 2023 

 Food & Drink Expo, Ζκκεςθ τροφίμων και ποτϊν, Birmingham, Θνωμζνο Βαςίλειο |24-26 Απριλίου 
2023 

 Seafood Expo 2023, Υυμμετοχι ςτο πρόγραμμα αλιείασ, Βαρκελϊνθ, Ιςπανία|25-27 Απριλίου 2023 

ΞΑΙΡΥ 2023 

 La Maison Expo 2023, Διεκνισ Ζκκεςθ Επίπλων, Οτόχα, Ματάρ | 09-13 Παΐου 2023 

 InterFood Azerbaijan, Διεκνισ Ζκκεςθ Βιομθχανίασ Φαγθτοφ, Ξπακοφ, Αηερμπαϊτηάν | 17-19 
Παΐου 2023 

 Expokos, Ζκκεςθ καταςκευϊν, ενζργειασ, μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και αςφαλείασ, Σριςτίνα, 
Μόςςοβο |18-19 Παΐου 2023 

Ιοφνιοσ 2023 

 Combo Foodpack Africa 2023, Διεκνισ Ζκκεςθ τροφίμων και επεξεργαςίασ τροφίμων, Τουάντα και 
Ρυγκάντα, Αφρικι | 09-11 Λουνίου και 15-17 Λουνίου 2023  

ΡΜΦΩΒΤΙΡΥ 2023 

 Anuga 2023, Ζκκεςθ τροφίμων και ποτϊν, Μολωνία, Γερμανία |07-11 Σκτωβρίου 2023 
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ςμμετοσή Πεπιυέπειαρ ΑΜΘ σε τοςπιστικέρ εκθέσειρ Α’ Εξαμήνος 2023 

FITOUR (Παδρίτθ) 18-22/1/2023 

SALON DES VACANCES (Βρυξζλλεσ) 2-5/2/2023 

ΒΛΨ (Πιλάνο) 12-14/2/2023 

ΛΠΨΠ (Ψελ Αβίβ) 14-15/2/2023 

IFT (Βελιγράδι) 23-26/2/2023 

TTR (Βουκουρζςτι) 23-26/2/2023 

ITB (Βερολίνο) 7-9/3/2023 

ITTF (Βαρςοβία) 16-18/3/2023 

FERIEN MESSE (Βιζννθ) 16-19/3/2023 
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1. Enterprise Europe Network – Hellas  
2. Enterprise Europe Network  
3. Δίκτυο Βιολογικϊν Υροϊόντων - ΧΒΒΕ  
4. Ευρωπαϊκι Επιτροπι – Αντιπροςωπεία ςτθν Ελλάδα  
5. Υροεδρία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ – Λταλία  
6. Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο – Γραφείο ςτθν Ελλάδα  
7.  Ζλλθνασ Επίτροποσ  
8. EUROPA, Θ δικτυακι πφλθ τθσ ΕΕ  
9. Θ Ευρϊπθ Χου – Επιχειριςεισ (Your Europe)  
10. Υφλθ τθσ Ε.Ε. για τθ διεκνοποίθςθ των επιχειριςεων (SME Internationalisation Portal)  
11. Ευρωπαίοσ Διαμεςολαβθτισ  
12. EU Bookshop  
13. Ηωι και Δουλειά ςτθν Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)  
14. Υλατφόρμα αναηιτθςθσ ερευνθτικϊν προγραμμάτων για MME (SME Techweb)  
15. European Research & Development Newsroom  
16. IMProve - θλεκτρονικό εργαλείο ςυγκριτικισ ανάλυςθσ επιδόςεων για ΠμΕ ςχετικά με τθ διαχείριςθ 

των καινοτομιϊν (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)  
17. European Standardisation SME Helpdesk  
18. European Commission Agrinet Portal  
19. Διαδικτυακι Υφλθ Υλθροφόρθςθσ για Ευρωπαϊκά τελωνειακά κζματα  
20. Δικτυακι Υφλθ τθσ ευρωπαϊκισ θλεκτρονικισ δικαιοςφνθσ  

Χριςιμεσ Υυνδζςεισ 

 

http://www.enterprise-hellas.gr/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.biocluster.gr/
http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm
http://www.italia2014.eu/en
http://www.europarl.gr/
http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
http://europa.eu/index_el.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site?request_locale=EN
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_15_en.htm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/newsfeeds/syndicated-newsroom.cfm
https://www.improve-innovation.eu/opencms/opencms/en/index.html
http://www.cen.eu/cen/Services/SMEhelpdesk/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/research/agriculture/index_en.html
http://ec.europa.eu/ecip/
https://e-justice.europa.eu/home.do?&action=home&lang=el
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21. Ευρωπαϊκι πφλθ για τθν ενίςχυςθ τθσ διεκνοποίθςθσ και καινοτομίασ των ΠμΕ (European 
Communication of Enterprises - EU.COM.EN)  

22. Υρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Ζνωςθ Ξαινοτομίασ» (Innovation Union) με ςκοπό τθ 
βελτίωςθ των ςυνκθκϊν και τθσ πρόςβαςθσ ςε ζρευνα και καινοτομία για ΠμΕ  

23. Δικτυακό τόπο τθσ Ξεντρικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ  
24. Υφλθ τθσ Ε.Ε. για ςυςτάδεσ επιχειριςεων (EU Cluster Portal)  

 
25. Χυνεργαςία Ευρωπαϊκϊν «cluster» (European Cluster Collaboration Platform)  
26. Υφλθ τθσ Ε.Ε. για τθν πρόςβαςθ των επιχειριςεων ςε χρθματοδότθςθ (Access to Finance for SMEs)  
27. «Εκπαίδευςθ ςτθν Επιχειρθματικότθτα» (Educating for Entrepreneurship website)  
28. Χφςτθμα Υλθροφόρθςθσ τθσ Εςωτερικισ Αγοράσ (Internal Market Information system)  
29. Ρζα Υλατφόρμα Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (Smart Specialisation Platform) του Ξοινοφ Ξζντρου Ερευνϊν 

(Joint Research Centre)  
30. Διάλογοσ για τθν Ευρϊπθ (Debating Europe)  
31. Ευρωπαϊκόσ Σργανιςμόσ Υεριβάλλοντοσ (European Environment Agency)  
32. Δίκτυο Εντεταλμζνων τθσ Ε.Ε. για ΠμΕ (Network of SME Envoys)  
33. Ευρωπαϊκι πλατφόρμα αποδοτικισ χριςθσ των πόρων (European Resource Efficiency Platform)  
34. Ε.Ε.-Ξίνα Υλατφόρμα Υλθροφόρθςθσ για Ψυποποίθςθ (EU-China Standardisation Information 

Platform)  
35. Υλατφόρμα του Ευρωπαϊκοφ Σργανιςμοφ Χθμικϊν Υροϊόντων για τθν ταξινόμθςθ και επιςιμανςθ 

των χθμικϊν ουςιϊν (Classification & Labelling Platform)  
36. EU Business in Japan  
37. Διατλαντικι ςχζςθ εμπορίου και επενδφςεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP)  
38. «E-certificate» για τθν αναηιτθςθ πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων που ςυνικωσ απαιτοφνται κατά τθ 

διαδικαςία δθμόςιων ςυμβάςεων  
39. Θ βάςθ δεδομζνων TED (Tenders Electronic Daily) είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ του Χυμπλθρϊματοσ 

τθσ Επίςθμθσ Εφθμερίδασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που αφορά τισ ευρωπαϊκζσ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ  

40. Λςτοςελίδα για ενθμερϊςεισ φορολογικϊν και οικονομικϊν κεμάτων www.taxheaven.gr   
41. Εκνικόσ Σργανιςμόσ Δθμόςιασ Ωγείασ www.eody.gov.gr  
42. Ξόμβοσ προκθρφξεων δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα" https://www.inediktio.gr/ 

 

 

 

 

Επιςκεφκείτε τθν ςελίδα του 

Επιμελθτθρίου Καβάλασ  

www.kcci.gr  

Έγκαιρθ και Έγκυρθ 

Πλθροφόρθςθ 

http://www.taxheaven.gr/
http://www.eody.gov.gr/
https://www.inediktio.gr/
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

