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Πρόσκληση για συμμετοχή στην 28η  ΔΙΕΘΝΗ  ΕΚΘΕΣΗ «KAVALAEXPO 2022»,   

    07-10 Οκτωβρίου 2022 

 

Αγαπητοί Εκθέτες, 

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων « Enterprise Europe 
Network», σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια στήριξης της επιχειρηματικότητας, προώθησης των 
ποιοτικών τοπικών προϊόντων  και ενίσχυσης της εξωστρέφειας, αποφάσισε την διοργάνωση της 28ης 
Διεθνούς Έκθεσης “KAVALAEXPO 2022”, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 7  έως τις 10 
Οκτωβρίου 2022, στον Εκθεσιακό χώρο «Απόστολος Μαρδύρης» στην Νέα Καρβάλη Καβάλας. 

Η «KAVALAEXPO 2022» είναι πλέον θεσμός για την ευρύτερη περιοχή και έχει καθιερωθεί ως τόπος 
διερεύνησης των επιχειρηματικών συνεργασιών, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την 
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, την αύξηση της τουριστικής κίνησης με την προσέλευση και 
διακίνηση εμπορικών αντιπροσώπων και επισκεπτών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδιαίτερα 
από τις Βαλκανικές χώρες. Στη διάρκεια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλα ημερίδες για 
την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την εφαρμογή 
καινοτομίας, την αντιμετώπιση της κρίσης, την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών (Β2Β) και τις 
ευκαιρίες προσαρμογής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη νέα οικονομική κατάσταση.  

Κύριοι Εκθέτες, 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην έκθεσή μας και να δώσετε την ευκαιρία στην επιχείρηση σας να 
προβληθούν δυναμικά τα προϊόντα σας, να διερευνήσουμε τη δυνατότητα διείσδυσης σε νέες αγορές 
και να προωθήσουμε τις επιχειρηματικές συνεργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 
να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 222212, κα Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 4), κα Α. 
Μάρκου  (εσωτ. 13), κα. Δ. Παρασύρη (εσωτ.11)  και  στην ιστοσελίδα www.kcci.gr                              

Παρακαλούμε να μας δηλώστε έγκαιρα, τη συμμετοχή σας στην Έκθεση μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2022.  

H συμμετοχή σας είναι καθοριστική για την επιτυχία της φετινής διοργάνωσης και της οικονομικής 
ανάπτυξης. Σας ευχαριστούμε και σας αναμένουμε να σας καλωσορίσουμε στην  «KAVALAEXPO 
2022». 

Ο Πρόεδρος 

Μάρκος Δέμπας  
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Δραστηριότητες Διοίκησης 
Ολοκληρώθηκε το δεύτερο βαρόμετρο οικονομικής συγκυρίας του Επιμελητηρίου 

Καβάλας 

Ολοκληρώθηκε το δεύτερο Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας του Επιμελητηρίου Καβάλας, που αφορά τις 
επιχειρήσεις - μέλη του και αποτελεί δίμηνη έρευνα, με ερωτήσεις επικαιρότητας και ερωτήσεις αναφορικά 
με την πορεία των επιχειρήσεων. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 335 επιχειρήσεων το διάστημα Ιουλίου-
Αυγούστου από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Καβάλας.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 
ικανοποιητική κρίνουν 4 στους 10 
καβαλιώτες επιχειρηματίες, που 
συμμετείχαν στην έρευνα, την 
κατάσταση της επιχείρησης  τους για το 
διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου 2022, ενώ 
για το επόμενο εξάμηνο 4 στους 10  
εκτιμούν πως η επιχείρηση τους θα 
κινηθεί στα ίδια επίπεδα, 2 στους 10 
διαβλέπουν χειροτέρευση της πορείας 
της. Στην ερώτηση πως κρίνετε την 
κατάσταση της επιχείρηση σας το 46,1% 
δηλώνει πως είναι ικανοποιητική, το 
25,8% κακή, ενώ το 28,1% καλή.  

Στασιμότητα, στα ίδια επίπεδα, βλέπει για το επόμενο εξάμηνο το 47,2% των συμμετεχόντων επιχειρήσεων 
στην έρευνα,  το 20% πιστεύει πως η κατάσταση των επιχειρήσεων του θα χειροτερεύσει ενώ το 32,8% 
πιστεύει πως θα βελτιωθεί.  
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Αρνητικό το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων 

Για το επόμενο δίμηνο το 78,3% των συμμετεχόντων επιχειρήσεων στην έρευνα σχεδιάζει να διατηρήσει το 
προσωπικό που απασχολεί, το 14,5% θα προχωρήσει σε απολύσεις και το 7,2% θα κάνει προσλήψεις. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι το προηγούμενο δίμηνο το ποσοστό των επιχειρήσεων το οποίο δήλωσε ότι θα απέλυε 
προσωπικό ήταν μόνο 2,8% ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων το οποίο θα προσλάμβανε προσωπικό ήταν 
11,3%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 32,5% των επιχειρηματιών δήλωσε πως ο τζίρος των επιχειρήσεων τους μειώθηκε,  το 36% πως παρέμεινε 
ο ίδιος, ενώ το 31,5% πως αυξήθηκε.  
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Ακόμα ένα βάρος για τις επιχειρήσεις η αποπληρωμή της επιστρεπτέας 

Στο πρώτο μέρος της έρευνας αναφορικά με την αποπληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής και το πώς 
αυτή θα επηρεάσει τη συνέπεια της επιχείρησης ως προς τις άλλες υποχρεώσεις της, οι επιχειρήσεις 
απάντησαν σε ποσοστό 59,6% ότι θα τις επηρεάσει, σε ποσοστό 30,3% ότι δεν θα τις επηρεάσει και σε 
ποσοστό 10,1% ότι δεν τις αφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι αυξήσεις της ενέργειας πέρασαν στον καταναλωτή 

Σχετικά με τις αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος που έχουν κληθεί να πληρώσουν οι επιχειρήσεις και τις 
αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών/ προϊόντων, και το αν οι αυξήσεις αυτές ενσωματώθηκαν στο τελικό 
κόστος πώλησης των προϊόντων τους η πλειοψηφία (51,7%) απάντησε ότι τις ενσωμάτωσε, το 39,3% ότι δεν 
τις ενσωμάτωσε ενώ το 9% ότι δεν τους αφορά .  
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Πρόβλημα η εύρεση κατάλληλου προσωπικού 

Αναφορικά με τις δυσκολίες στην αναζήτηση για εύρεση προσωπικού, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (το 66,7%) 
των επιχειρήσεων απάντησε ότι δυσκολεύεται να βρει το προσωπικό που χρειάζεται και δεν βρήκε τελικά, το 
21,6% ότι δυσκολεύτηκε αλλά τελικά βρήκε το προσωπικό που χρειαζόταν ενώ μόνο το 11,7% ότι βρήκε 
εύκολα αυτό που έψαχνε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Όχι» σε πρόωρες εκλογές 

Τέλος όσον αφορά το ενδεχόμενο 
πρόωρων εκλογών και το πώς αυτές 
θα επηρεάσουν την λειτουργία της 
αγοράς και των επιχειρήσεων του 
Νομού Καβάλας το 62,9% των 
επιχειρήσεων απάντησαν ότι θα 
επηρεαστεί η λειτουργία, το 24,7% 
ότι δεν θα επηρεαστεί ενώ το 12,4% 
Δεν ξέρω/Δεν απαντώ. 

  

 

 

Μικρή πτώση του δείκτη 

Αναφορικά με την γενική πορεία της οικονομίας στον Νομό Καβάλας και το κλίμα που επικρατεί στις 
επιχειρήσεις η έρευνα έδειξε ότι το κλίμα εξακολουθεί να είναι θετικό αλλά εμφανίζει πτωτική τάση σε σχέση  
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με το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου. Αυτό εν μέρει μπορεί να εξηγηθεί από το τέλος της καλοκαιρινής σεζόν και το 
δυσμενές κλίμα που υπάρχει σε σχέση με την κατάσταση που θα επικρατήσει στην οικονομία τον προσεχή 
χειμώνα.   

 

Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, του Αρχιεπίσκοπου 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου και του Μητροπολίτη Κιέβου και Πάσης 

Ουκρανίας Επιφάνιου στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Θάσου 

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν το 
μεσημέρι της Πέμπτης 4 Αυγούστου ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. 
Στέφανος, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Καβάλας, Αλέξης Πολίτης, ο 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, 
Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού και 
Επικοινωνίας του Δήμου Καβάλας, 
Λεωνίδας Παππάς, οι Δήμαρχοι 
Νέστου, Σάββας Μιχαηλίδης και 
Θάσου, Λευτέρης Κυριακίδης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκος Δέμπας και οι Εκπρόσωποι 
του ΔΙΠΑΕ, Δημήτρης Εμμανολούδης και Νίκος Βόρδος, προκειμένου να παρουσιάσουν το πρόγραμμα της 
επίσκεψης στην Καβάλα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος Ιερώνυμου και του Μητροπολίτη Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας Επιφάνιου. 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος τόνισε ότι “η εν λόγω 
προσκυνηματική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2022, με αφορμή τον πρώτο 
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επίσημο εορτασμό της Συνάξεως των έξι Αγίων της Θάσου (Λούκας, Δανιήλ, Ιωάννης, Ευφρόσυνος, Ευθύμιος, 
Χάιδω) και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες εκκλησιαστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Θάσο, στη 
Χρυσούπολη και στην Καβάλα. Η έλευση του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας, 
θα δώσει την ευκαιρία να στείλουμε και ένα μήνυμα ειρήνης προς όλη την ανθρωπότητα”. 

Ο κ. Παππάς, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Καβάλας, Θόδωρο Μουριάδη, ανέφερε ότι η επίσκεψη του 
Οικουμενικού Πατριάρχη, του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και του Μητροπολίτη Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας, 
αποτελεί μεγάλη τιμή για την τοπική μας εκκλησία και τον Δήμο Καβάλας. 

Οι Δήμαρχοι Θάσου και Νέστου, Λευτέρης Κυριακίδης και Σάββας Μιχαηλίδης αντίστοιχα, όπως και ο 
Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Αλέξης Πολίτης, συνεχάρησαν τον Μητροπολίτη ΦΝΘ κ. Στέφανο για την 
πρωτοβουλία του, ενώ τόσο οι Εκπρόσωποι του ΔΙΠΑΕ, Δημήτρης Εμμανολούδης και Νίκος Βόρδος, όσο και 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκος Δέμπας, ευχαρίστησαν τον Σεβασμιώτατο για το γεγονός 
ότι τους ενέταξε στο πρόγραμμα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επισκέψεως εις την Ιερὰν Μητρόπολιν Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου του Παναγιωτάτου 
Οικουμενικού Πατριάρχου κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης  

Ελλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ 

ΘΑΣΟΣ – ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΒΑΛΑ 

3 - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022  

12.00 Άφιξις εις την ΙΜΦΝΘ. 

12.15 Αναχώρησις απὸ την Κεραμωτὴν δια την Θάσον. 

13.00 Άφιξις * Υποδοχὴ Παναγιωτάτου και Μακαριωτάτων εις Λιμένα Θάσου * Υποδοχὴ ιεράς Εικόνος της 
συνάξεως των εν Θάσω Αγίων. 

14.00 Δοξολογία εις τον ιερὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Θάσου. 

19.00 Κατάθεσις θεμελίου λίθου διοικητηρίου νέων Κατασκηνώσεων Ιεράς Μητροπόλεως ΦΝΘ εις Σκάλαν 
Ραχωνίου Θάσου. 

20.00 Αναγόρευσις του Παναγιωτάτου και των Μακαριωτάτων εις Επιτίμους Δημότας του Δήμου Θάσου - 
Εκδήλωσις. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022  

07.00 Ο Όρθρος και η Πατριαρχικὴ Θεία Λειτουργία εις τον ιερὸν Ναὸν Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας 
Θάσου. 

18.00 Προσκύνημα εις την ιερὰν Μονὴν Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαριών Θάσου. 

19.30 Τελετὴ ονοματοδοσίας οδού εις Λιμενάρια Θάσου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022  

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ  
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11.00 Αναγόρευσις του Παναγιωτάτου και του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου εις Επιτίμους Δημότας 
του Δήμου Νέστου. 

Παρουσίασις του Λευκώματος «Ιερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ της Χάλκης - 50 χρόνια σιωπής, προσμονής, ελπίδας». 

12.30 Κατάθεσις θεμελίου λίθου ἱερού κοιμητηριακού Ναού εις Χρυσούπολιν Νέστου. 

ΚΑΒΑΛΑ  

17.30 Δοξολογία εις τον Καθεδρικὸν Ναὸν Αποστόλου Παύλου εις Καβάλαν. 

18.15 Ψηφιακή παρουσίασις α) Κειμηλιαρχείου Ιεράς Μητροπόλεως «Φιλιππησίων Χριστούπολις» και β) 
Εκθέσεως εικόνων και κειμηλίων εις το Αρχαιολογικόν Μουσείον Καβάλας. 

19.30 Επίσκεψις εις την Ιερὰν Μονὴν Αγίου Αποστόλου Σίλα Καβάλας * Τρισάγιον επί του τάφου του 
μακαριστοῦ Μητροπολίτου ΦΝΘ κυρού Προκοπίου * Παρουσίασις Τόμου Εγκυκλίων Γραμμάτων μακαριστού 
Μητροπολίτου ΦΝΘ κυρού Προκοπίου. 

21.00 Μουσικὴ Εκδήλωσις δια την Νεότητα εις το αρχαίον Θέατρον των Φιλίππων. 

ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022  

10.00 Επίσκεψις εις την Αντιπεριφέρειαν Καβάλας. 

10.30 Εκδήλωσις Επιμελητηρίου Καβάλας εις το Αρχαιολογικὸν Μουσεῖον. 

11.30 Εκδήλωσις Δήμου Καβάλας εις την Μεγάλην Λέσχην Καβάλας. 

12.30 Επίσκεψις εις το Διεθνὲς Πανεπιστήμιον Ελλάδος * Καβάλα. 

α) Τιμὴ προς τον Παναγιώτατον και τους Μακαριωτάτους υπὸ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΔΙΠΑΕ). 

β) Αναγόρευσις του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ως Επιτίμου Διδάκτορος του 
Τμήματος Δασολογίας του ΔΙΠΑΕ. 

γ) Αναγόρευσις του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ἱερωνύμου ως Επιτίμου Διδάκτορος του 
Τμήματος Φυσικής του ΔΙΠΑΕ. 

16.00 Προσκύνημα εις το Ιερόν Βαπτιστήριον της Αγίας Λυδίας εις Φιλίππους * Ανακοίνωσις ενάρξεως 
διεθνών Συνεδρίων. 

16.30 Αναχώρησις. 

Παρουσίαση του προγράμματος με τίτλο: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, 

ΙΣΠΑΝΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας πραγματοποίησε στις 04/08/2022 με επιτυχία, ενημερωτική εκδήλωση στα 
πλαίσια του προγράμματος με τίτλο: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΒΈΛΓΙΟ, ΓΕΡΜΑΝΊΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ», ΟΠΣ(MIS): 
5069307. 
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Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Δέμπας 
Μάρκος ανέλυσε τους στόχους και τις 
δράσεις του προγράμματος, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Αλιείας κ. 
Καραγιώργης Ανδρέας επισήμανε το θέμα 
της πιστοποίησης των επιχειρήσεων και τις 
προοπτικές του κλάδου στην Περιφέρειας 
ΑΜΘ και συγκεκριμένα της Π.Ε. Καβάλας. 
Από την ανάδοχη εταιρεία 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, ο κ. Σκαρλάτος 
Παναγιώτης παρουσίασε την συμμετοχή 
του Επιμελητηρίου Καβάλας στις δύο 
πρώτες προγραμματισμένες διεθνείς 
εκθέσεις στη Γερμανία και στη Βουλγαρία 
όπου δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και προβολής των αντίστοιχων επιχειρήσεων αλιείας. Πιο 
συγκεκριμένα: 

1) FISH INTERNATIONAL FAIR 2022, 4-6 Σεπτεμβρίου 2022, Βρέμη, Γερμανία 

2) INTERFOOD & DRINK 2022, Ημερομηνίες: 5-8 Οκτωβρίου 2022, Σόφια, Βουλγαρία 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επιχειρηματίες του κλάδου και στελέχη της  Περιφέρειας. 

 

Ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δράσεις εξωστρέφειας όπως: 

• Δέκα (10) Εκθεσιακές συμμετοχές σε Διεθνής εκθέσεις στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και 
Βουλγαρία.  

• Παράλληλες Δράσεις Επίδειξης Μαγειρικής και Γευσιγνωσίας στις αγορές-στόχους με συνταγές βάσει 
των προϊόντων υπό προώθηση. 

• Εμπορικές αποστολές για τα μέλη του προγράμματος, και για επαγγελματίες του κλάδου για τη 
συμμετοχή τους στις εκθέσεις και τις επιδείξεις μαγειρικής και γευσιγνωσίας. 

• Δράσεις δικτύωσης – Οργάνωση επισκέψεων επαγγελματιών του εξωτερικού στο Ν. Καβάλας 
• Σχεδιασμό συλλογικής ταυτότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του νομού 

Καβάλας 
• Δημιουργία δυναμικής πολυγλωσσικής ιστοσελίδας (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά 

και βουλγάρικα) 
•  Βίντεο – ντοκιμαντέρ του Νομού Καβάλας με τα προϊόντα αλιείας, διάρκειας  20 λεπτών. 
• Σχεδιασμός-παραγωγή ενημερωτικού εντύπου 24 σελίδων που θα χρησιμοποιηθεί στις δράσεις 

προβολής και προώθησης. 
• Παραγωγή υλικού προώθησης notepad – usb 
• Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε περιοδικά σε Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία 
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Σχόλια και προτάσεις Κ.Ε.Ε.Ε. επί του Νομοσχεδίου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα 

Την ικανοποίηση της για την αποδοχή δέκα (10) προτάσεων νομοθετικού περιεχομένου, εκφράζει η Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων με έγγραφο του προέδρου της, κ. Γιάννη Μασούτη, προς τους αρμόδιους υπουργούς 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα και προς 
τον υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Νίκο Ταγαρά. Η Κ.Ε.Ε.Ε. συμμετέχει στη δημόσια 
διαβούλευση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τα Επιχειρηματικά Πάρκα. 

Η Κ.Ε.Ε.Ε., στο αναλυτικό υπόμνημά της προς τους υπουργούς, υπενθυμίζει τις πολύχρονες προσπάθειες -
τόσο της Κ.Ε.Ε.Ε. όσο και των Επιμελητηρίων- για την προώθηση της οργανωμένης χωροθέτησης και την 
εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα. Στο υπόμνημα καθίσταται σαφής η θετικότητα 
των προτάσεων οι οποίες ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο, με αιχμή την απελευθέρωση της εγκατάστασης 
νέων δραστηριοτήτων κατηγορίας Α2 (πρώην μέση όχληση) στην Αττική, τη θεσμοθέτηση του διχωρικού 
Επιχειρηματικού Πάρκου (dry port των ελληνικών λιμένων) και την υιοθέτηση σειράς κινήτρων που 
διευκολύνουν και προάγουν την ανάπτυξη επενδύσεων στα Επιχειρηματικά Πάρκα.  

Παράλληλα, η Κ.Ε.Ε.Ε. υποβάλει σειρά προτάσεων και ζητάει την ενσωμάτωσή τους στο νόμο που θα 
ψηφιστεί, με σκοπό την ριζική του βελτίωση. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, αναδεικνύει την ανάγκη να 
διατηρηθεί η δυνατότητα αυτοδιαχείρισης των δημοτικών τελών και στις Άτυπες Βιομηχανικές 
Συγκεντρώσεις, όπως και σήμερα ισχύει στο Ν. 3982/11, καθώς και να παραμείνει η διάταξη με την οποία 
ένα Επιχειρηματικό Πάρκο μπορεί να κατασκευαστεί με συμφωνία των ιδιοκτητών που κατέχουν το 55% της 
έκτασης του. Προς επίρρωσιν της παραπάνω θέσης, η κατάργηση αυτής της διάταξης θα δημιουργήσει 
σοβαρές αναστολές και αδυναμίες υλοποίησης τέτοιων επενδύσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, η Κ.Ε.Ε.Ε. ζητάει από 
τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υιοθετήσει διατάξεις οι οποίες θα επιλύσουν με 
αποτελεσματικό τρόπο προβλήματα δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τονίζοντας την ανάγκη 
ανακατάταξης της περιβαλλοντικής κατηγορίας των πάρκων, με βάση τους πραγματικούς ρύπους που αυτά 
προκαλούν.  

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο του υπομνήματος: 

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Προς μεγάλη μας ικανοποίηση είδαμε ότι στο νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα υιοθετήθηκαν 
περίπου «αυτολεξεί» πάνω από δέκα (10) προτάσεις νόμου τις οποίες η Κ.Ε.Ε.Ε. είχε υποβάλει κατά καιρούς, 
μέσω σχετικών υπομνημάτων, προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Ενδεικτικά θα σταθούμε και θα επικροτήσουμε: 

Τη ριζική αντιμετώπιση και την ασφαλή και ολοκληρωμένη πλέον θεσμοθέτηση της δυνατότητας 
εγκατάστασης επιχειρήσεων κατηγορίας Α2 σε Επιχειρηματικά Πάρκα στην Περιφέρεια Αττικής, λύση που 
αναμένεται να αποτελέσει σοβαρό κίνητρο για την προσέλκυση επενδύσεων και την οργάνωση των Άτυπων 
Συγκεντρώσεων στην Μητροπολιτική Περιφέρεια της χώρας. 

Τη θεσμοθέτηση του διχωρικού Επιχειρηματικού Πάρκου που έχει προταθεί προ ετών από την Ένωση μας, 
ως μοναδικό μέτρο λύσης για τη δημιουργία dry port υποδοχέων για τους εμπορευματικούς λιμένες της 
επικράτειας και την ενίσχυση της εθνικής στρατηγικής για την εφοδιαστική αλυσίδα και τη διατροπικότητα 
των μεταφορών. 
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Την εναρμόνιση της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των ρεμάτων στα Επιχειρηματικά Πάρκα και την 
απλούστευση της γραφειοκρατικής αντιμετώπισης τους, με τρόπο περιβαλλοντικά ασφαλή και 
επιχειρηματικά εναρμονισμένο με τις ανάγκες γρήγορης αδειοδότησης των επενδύσεων των 
Επιχειρηματικών Πάρκων. 

Την απλούστευση των διαδικασιών. Η κατάργηση της υποχρέωσης πολεοδομικής αδειοδότησης των 
κατεδαφίσεων των  ρυμοτομούμενων κτιρίων και περιφράξεων, θα συμβάλει τα μέγιστα στην άρση των 
εμποδίων και την επίσπευση της υλοποίησης των  Επιχειρηματικών Πάρκων, ιδίως αυτών που αναπτύσσονται 
σε Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις με δομημένος χώρους, περιφράξεις και κτίρια. 

Τις διατάξεις που δημιουργούν νέα αφετηρία έξι (6) ετών για την επιστροφή του φόρου μεταβίβασης για 
δικαιοπραξίες - αγορές οικοπέδων εντός πάρκων κ.λπ. που συντελέστηκαν στα χρόνια των οικονομικών 
κρίσεων. Με τη λήξη της πενταετίας, άλλωστε, αυτός ο φόρος θα έπρεπε να επιστραφεί εάν οι σχετικές 
επενδύσεις δεν είχαν εξελιχθεί «εμπρόθεσμα». 

Την υπαγωγή των εισφορών σε χρήμα στην ενότητα των παραγωγικών  δαπανών και ως εκ τούτου την ένταξή 
τους στις επιχειρηματικές δαπάνες οι οποίες εκπίπτουν κατά τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Πρόκειται 
για μία σημαντική θεσμική ρύθμιση – κίνητρο για την εκούσια και ευκολότερη συμμετοχή των επιχειρήσεων 
στις προσπάθειες ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων στις περιοχές των άτυπων συγκεντρώσεων. 

Παράλληλα ζητάμε τη προσοχή σας:  

Α) για την επανεξέταση και αναδιατύπωση συγκεκριμένων άρθρων που καταργούν σημαντικές υπάρχουσες 
διατάξεις του ισχύοντος Ν. 3982/2011 οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων και  

Β) την αποδοχή και θεσμοθέτηση και άλλων προτάσεων νόμου που σας έχουμε υποβάλει, οι οποίες έχουν 
τον ίδιο αντικειμενικό σκοπό και η ψήφιση τους θα έχει αποκλειστικά θετικές συνέπειες στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον και τις επενδύσεις. 

Αναλυτικά:  

Α) Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία παρατηρήσεων έχουμε να επισημάνουμε τα κάτωθι: 

Στο Άρθρο 8 θα πρέπει να επανέλθει η δυνατότητα της διασφάλισης της έκτασης με την έκφραση της 
σύμφωνης γνώμης του 55% της επιφάνειας της, όπως εφαρμόστηκε επιτυχημένα επί σειρά ετών. Η πρόταση 
αυτή είναι απολύτως ισορροπημένη νομικά και συνταγματικά καθώς το Επιχειρηματικό Πάρκο είναι έργο 
δημόσιας ωφέλειας που αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή περιβαλλοντική φροντίδα των επιχειρηματικών 
περιοχών με την ένταξή τους  στο σχέδιο πόλης· ενέργεια για την οποία η πολιτεία δεν είναι υποχρεωμένη  
να εξασφαλίζει τη συναίνεση της ιδιοκτησίας, εφόσον αυτή δεν θίγεται αλλά αντιθέτως προάγεται και 
αναβαθμίζεται. Αν το άρθρο 8 παραμείνει ως έχει κανένα νέο πάρκο σε αδόμητη έκταση δε θα μπορέσει να 
υλοποιηθεί, παρά τη σαφή πρόνοια της πολεοδομικής νομοθεσίας για τη πολεοδόμηση περιοχών που 
περιλαμβάνουν πολλές ιδιοκτησίες στους κατακερματισμένους κλήρους της μικρής ιδιοκτησίας στη χώρα 
μας. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να διογκώνονται οι άτυπες συγκεντρώσεις εκτός σχεδίου, θα αναπτύσσονται 
φαινόμενα αισχροκέρδειας στη γη και θα καταργούνται σταδιακά όλες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού 
σχεδιασμού της χώρας μας  (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ) μέσα από τις οποίες 400 και πλέον περιοχές της επικράτειας 
έχουν λάβει χρήση και προορισμό βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας για να αναπτυχθούν ως 
Επιχειρηματικά Πάρκα του Ν. 3982/2011 αλλά δεν αφορούν σε ακίνητα μιας ιδιοκτησίας. 
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Στο Άρθρο 25 επιβάλλεται να επανέλθει ή καλύτερα να διατηρηθεί η διάταξη του Ν. 3982/2011 σύμφωνα με 
την οποία τις ανταποδοτικές υπηρεσίες και τα δημοτικά τέλη μπορούν να τα διαχειριστούν, οι Φορείς των 
επιχειρήσεων και στις Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις, εφόσον αυτές έχουν θεσμικά αναγνωριστεί και 
έχει συσταθεί φορέας ΕΑΔΕΠ για το μετασχηματισμό τους σε Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης. Αυτή η 
διάταξη όπως σήμερα ισχύει αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τη μετατροπή των άτυπων συγκεντρώσεων σε 
Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης και μειώνει σημαντικά τις διοικητικές - ανταποδοτικές δαπάνες στις 
εγκατεστημένες επιχειρήσεις αυτών των περιοχών και ως εκ τούτου επιβάλλεται να διατηρηθεί. 

Β) Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία παρατηρήσεων-προσθήκης νέων άρθρων σημειώνουμε τα κάτωθι: 

Σε μια γενναία και εκ βάθρων αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα 
επιβάλλεται να λυθεί επιτέλους το ζήτημα επανακατάταξης της περιβαλλοντικής κατηγορίας των 
Επιχειρηματικών Πάρκων, τα οποία συλλήβδην -ανεξάρτητα από το μέγεθος και τους  περιβαλλοντικούς 
ρύπους που πραγματικά προκαλούν, κατατάσσονται οριζόντια και πλήρως ατεκμηρίωτα στη κατηγορία Α1.  

Θέματα Γης Υψηλής Παραγωγικότητας και ορίων των Καταφυγίων Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) επιβάλλεται να 
αντιμετωπιστούν, με προέγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, όταν και εφόσον δεν υπάρχουν πραγματικά 
περιβαλλοντικά προβλήματα ή άλλα θέματα υψηλής προστασίας. Σχετική πρόνοια υπήρχε σε πρόσφατη 
εκδοχή του  νομοσχεδίου (Μάιος 2022) που ετέθη σε «εσωτερική» διαβούλευση, αλλά καταργήθηκε στη 
τελική εκδοχή που αναρτήθηκε στο opengov. 

Η έγκριση επέμβασης σε δασικές εκτάσεις πρέπει να χορηγείται πριν την κατάρτιση του επενδυτικού σχεδίου 
του Επιχειρηματικού Πάρκου για να είναι σαφές το περίγραμμα της έκτασης επί του οποίου αυτό θα 
αναπτυχθεί. Σημαντικό είναι να εκλείψει κάθε αβεβαιότητα επ’ αυτού και ο φάκελος των μελετών που θα 
κατατεθεί να αφορά στην τελική έκταση του ΕΠ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που προέρχεται από 
έγκριση επέμβασης. Ομοίως θα πρέπει να επανέλθει η διάταξη του αρχικού Ν. 998/79 (καταργήθηκε με τον 
Ν. 4280/14), σύμφωνα με την οποία η δασική έκταση παραχωρείται κατά κυριότητα και υπό όρους. Η 
παραχώρηση χρήσης δασικών εκτάσεων δημιουργεί, μετά τη πολεοδόμηση, οικόπεδα διαφορετικών 
ταχυτήτων όσον αφορά την προέλευση τους (εν μέρει από δασική έκταση και εν μέρει από ιδιωτικά ακίνητα) 
και ως εκ τούτου τα ακίνητα που προκύπτουν από πράξη εφαρμογής ή άλλως πως δεν αποτελούν ακίνητα 
υψηλού επαγγελματικού ενδιαφέροντος. 

Η διοίκηση θα πρέπει να υποχρεωθεί να αντιδρά εντός συγκεκριμένων προθεσμιών για την αδειοδότηση 
ενός Επιχειρηματικού Πάρκου, όπως ισχύει και σήμερα με το Ν. 3982/2011 έστω κι αν αυτές (οι προθεσμίες) 
δεν εφαρμόζονται. Ενδεικτικά θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί η προθεσμία των 150 ημερών (το διάστημα το 
οποίο ισχύει σήμερα είναι στις 75 ημέρες) για την αδειοδότηση Επιχειρηματικού Πάρκου, με αφετηρία την 
δημιουργία πλήρους φακέλου μελετών και εγγράφων και την κατάθεσή του στη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας. 

Αν θέλουμε να βελτιώσουμε και να απλοποιήσουμε το διοικητικό σύστημα, κρίνεται σωστό και 
επιβεβλημένο, μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης Επιχειρηματικού Πάρκου να δοθεί σε πιστοποιημένους 
φορείς της ιδιωτικής οικονομίας παράλληλα  με την σημαντική ενίσχυση σε κίνητρα, αποδοχές και 
προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. 

Το δικαίωμα της απαλλοτρίωσης, της αξιοποίησης δασικών εκτάσεων και της προσάρτησης εδαφών 
ιδιοκτησίας τρίτων, υπό όρους και προϋποθέσεις,  θα πρέπει να διασφαλιστεί και για τα Επιχειρηματικά 
Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας, προκειμένου να αρτιώνονται 
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οι εκτάσεις τους και να μπορούν να επεκταθούν, αποκλειστικά για λόγους λειτουργικούς, μέχρι τα 
πλησιέστερα έργα υποδομής και τις οδούς πρόσβασης. 

Ενόψει της ανάγκης καταγραφής, οργάνωσης και παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής της πολιτικής για 
τα Επιχειρηματικά Πάρκα, επιβάλλεται η θεσμοθέτηση του Μηχανισμού Εποπτείας και Παρακολούθησης της 
Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, το οποίο έχει εισηγηθεί η Ένωση μας. Πρόκειται για ένα σύστημα 
επιτελικής οργάνωσης και παρακολούθησης που συγκροτείται σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων των 
εμπλεκομένων Υπουργείων και θεσμικών εκπροσώπων των επιχειρήσεων και της αυτοδιοίκησης  και 
αποτελεί προσάρτημα της δομής της εθνικής πολιτικής για την βιομηχανία. 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Συμμετέχοντας με τον τρόπο μας στη διαβούλευση που συντελείται στον παρόντα χρόνο για το νέο 
νομοσχέδιο των Επιχειρηματικών Πάρκων, έχουμε την ελπίδα ή καλύτερα τη βεβαιότητα ότι οι προτάσεις 
που σας αποστέλλονται, αλλά και τα σχόλια μας επί του νομοσχεδίου, θα τύχουν της ιδιαίτερης προσοχής 
και εν τέλει της αποδοχής σας για ένα καλύτερο θεσμικό περιβάλλον που θα αποτρέπει την εκτός σχεδίου 
δόμηση και θα θεωρεί και θα συμβάλει εις τρόπον ώστε οι εγκαταστάσεις στα Επιχειρηματικά Πάρκα να είναι 
ελκυστική και συμφέρουσα για τις επιχειρήσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση, όλα τα Επιμελητήρια της χώρας 
θα συνεχίσουν να είναι στη πρώτη γραμμή, όπως επί σειρά ετών γίνεται. 

Για αναλυτική εξειδίκευση, αλλά και περαιτέρω τεκμηρίωση επί των προτάσεων που υποβάλλονται με το 
παρόν, θέτουμε στη διάθεσή σας (και των συνεργατών σας), τον κ. Μανώλη Μπαλτά, Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της ReDePlan AE, που αποτελεί τον σταθερό -επί χρόνια- επιστημονικό συνεργάτη της Κ.Ε.Ε.Ε. για θέματα 
επιχειρηματικής χωροθεσίας και κυκλικής οικονομίας, με βαθιά γνώση και εμπειρία επί των θεμάτων 
αυτών.» 

Cosmolights: Μεταμεσονύκτιο υπερθέαμα στο Επιμελητήριο Καβάλας 

Η Καβάλα υποδέχτηκε για 3η συνεχόμενη 
χρονιά το CosmoLights, διεθνή διαγωνισμό 
projection mapping, στο πλαίσιο του 
Cosmopolis Festival 2022.  

Τα έργα των καλλιτεχνών που 
συμμετείχαν προβλήθηκαν στο κτίριο του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου τα ξημερώματα 
της Παρασκευής 19 Αυγούστου, καθώς η 
Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας δεν 
επέτρεψε τη διακοπή της κυκλοφορίας στις 
προγραμματισμένες ώρες προβολής, λόγω υπερβολικής κυκλοφοριακής συμφόρησης εντός της πόλης.  

Οι καλλιτέχνες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους σε μια από τις πιο κεντρικές τοποθεσίες 
της πόλης, αναδεικνύοντας την ιστορία και την αρχιτεκτονική του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας και 
εντυπωσιάζοντας με το υπερθέαμα.  

Με τη μέθοδο του 3D Projection Mapping, ένα τρισδιάστατο βίντεο προβάλλεται σε ένα επίπεδο δύο 
διαστάσεων, καταφέρνοντας να πετύχει φαντασμαγορικές αλλαγές στη δομή και την όψη ολόκληρων 
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κτιρίων. Με τον τρόπο αυτόν τα κτίρια αλλάζουν σχήμα και χρώμα, γκρεμίζονται μπροστά στα μάτια του 
κοινού και ξαναχτίζονται μεμιάς.  

Η επιλογή των έργων που συμμετείχαν 
έγινε από επαγγελματίες του χώρου, 
με βάση την ποιότητα του 
περιεχομένου, των γραφικών, της 
πρωτοτυπίας της ιδέας και του ήχου, 
καθώς και την ποιότητα της οπτικής 
σχέσης που αναπτύσσουν τα γραφικά 
με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του 
κτιρίου. Τα έργα έγιναν προσβάσιμα 
στο ευρύ κοινό μέσω μετάδοσης από 
τα social media, δίνοντας σε όλους την 
ευκαιρία να ψηφίσουν το αγαπημένο τους έργο μέσω της ειδικής πλατφόρμας του φεστιβάλ. 

Από τους σχεδιαστές που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το πρώτο βραβείο 
κέρδισε ο Panagiotis Tomaras και το έργο του "Warp", ενώ στη δεύτερη και την τρίτη θέση βρέθηκαν οι Zù 
Massimo με το έργο "Ρίζες" και Eunjin Park με το έργο "Knock", αντίστοιχα.  

Παρουσία πλήθους κόσμου και αρκετών τοπικών παραγωγών πραγματοποιήθηκε 
η πρώτη γιορτή «Περί οίνου και γεύσεων» στην Παραλία Οφρυνίου το βράδυ του 

Σαββάτου 30 Ιουλίου. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Παρουσία πλήθους κόσμου και αρκετών τοπικών παραγωγών πραγματοποιήθηκε η πρώτη γιορτή «Περί 
οίνου και γεύσεων» στην Παραλία Οφρυνίου το βράδυ του Σαββάτου 30 Ιουλίου.  Η πρώτη γιορτή άφησε 
μεγάλη ικανοποίηση τόσο στους τοπικούς φορείς όσο και στους τοπικούς παραγωγούς, και όπως δήλωσε 
κατά την διάρκεια του χαιρετισμού της η πρόεδρος του κοινωφελούς του Δήμου Παγγαίου, κ. Μυρσίνη 
Χρυσαφούδη, η συγκεκριμένη γιορτή πρόκειται να γίνει θεσμός. 

Στην γιορτή το Επιμελητήριο Καβάλας, το οποίο ήταν υποστηρικτής της εκδήλωσης, συμμετείχε με δικό του 
stand. 
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Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στη «Λευκή Νύχτα» στη Χρυσούπολη 

 Ο Εμπορικός Σύλλογος Χρυσούπολης και το Επιμελητήριο Καβάλας 
στα πλαίσια του εορτασμού των Ελευθεριών διοργάνωσαν ΛΕΥΚΗ 
ΝΥΧΤΑ την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 θέλοντας να τονώσουν την 
τοπική αγορά. 

Η βραδιά είχε διάρκεια από τις 6:00 έως τις 12:00 το βράδυ και 
περιελάβανε δωρεάν εδέσματα των μελών του Εμπορικού 
Συλλόγου Χρυσούπολης, παγωμένη μπύρα και κοκτέιλ χορηγία του 
Συλλόγου. 

Υπήρχαν διασκεδαστές για τους μικρούς μας φίλους, DJ και 
χορευτικά σόου για τους μεγαλύτερους. 

Την βραδιά πλαισίωσε με την ορχήστρα της η Χριστίνα Μαραγκόζη 
προσφορά του Δήμου Νέστου. 

Στα καταστήματα των μελών του Εμπορικού Συλλόγου υπήρξαν 
μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις . 

Πραγματοποιήθηκε το «1ο Μουσικό Σταυροδρόμι Φιλίππων» από τον Εμπορικό 
Σύλλογο Φιλίππων 

Το «1ο Μουσικό Σταυροδρόμι Φιλίππων» 
διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Φιλίππων το 
Σάββατο 27 Αυγούστου στις Κρηνίδες στις 9:30. Η 
εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία σύμφωνα με τον 
τοπικό εμπορικό σύλλογο. 

Προσκεκλημένος ο Άρης Μακρής και μια συναυλία 
με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Φιλίππων ευχαρίστησε όλους όσοι 
βοήθησαν στην πραγματοποίησή του: 

«Κάθε αρχή και δύσκολη λένε. Ξεπερνώντας τα 
απρόοπτα, τελικά το 1ο μουσικό σταυροδρόμι Φιλίππων ολοκληρώθηκε κατά γενική ομολογία με επιτυχία. 

Ευχαριστούμε θερμά τον Εμπορικό Σύλλογο Φιλίππων για την οργάνωση της εκδήλωσης, η οποία γέμισε τα 
καταστήματα και τους δρόμους με αμέτρητους μικρούς και μεγαλύτερους επισκέπτες. 

Επίσης ευχαριστούμε θερμά το Επιμελητήριο Καβάλας, τον Δήμο Καβάλας και τους διασώστες Καβάλας για 
την ενεργό συμμετοχή τους στην εκδήλωση. Η αγορά των Κρηνίδων ξανά στις επάλξεις. Συνεχίζουμε...» 
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Εφαρμογή για το έτος 2022 της υπουργικής απόφασης για την επιμόρφωση 
εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού 

ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 

Εγκύκλιο με Aρ. πρωτ.: οικ. 357/04.01.2022 εξέδωσε το υπουργείο εργασίας σχετικά με την επιμόρφωση 
εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ 
κατηγορίας. Με την εγκύκλιο και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπόμενων 
στην 39278/1823/25.7.2018 Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει. Η εγκύκλιος αναφέρεται αναλυτικά στην 
επιμόρφωση εργοδοτών, τη διαδικασία έγκρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων και την τήρηση διαδικασιών. 
 

Ενημέρωση για Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές 

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

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

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

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

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

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Είναι πρόγραμμα  κατάρτισης απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ελάχιστη 
διάρκεια: 10 ώρες.   
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP. 
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και 
την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. 
Το κόστος συμμετοχής για το τρέχον έτος, για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά, δηλαδή με 
πληρωμένο το τέλος ΓΕΜΗ μέχρι και το 2022 καθώς και τη συνδρομή Επιμελητηρίου του 2022,  είναι: 

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

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

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

Περισσότερες πληροφορίες, τηλ. επικοινωνίας 2510 222212,  κα. Σούζη Μαυρομμάτη  (εσωτ. 4), κα. Μαρία 
Αρβανιτάκη (εσωτ. 20) και στο info@chamberofkavala.gr 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (1-49) 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων “Enterprise Europe 
Network”, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος 
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 0,06 2022) που απευθύνονται σε εργαζομένους στις 
επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτομα.  

Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων θα είναι διάρκειας 40 ωρών.  

Στα σεμινάρια θα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι σύμφωνα με τον αριθμό απόφασης 2262/52 του 
ΟΑΕΔ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2280/10.05.2022. 

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού 5,00€ ανά ώρα ήτοι σε 
ολοκληρωμένα προγράμματα το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€) και θα χορηγηθεί βεβαίωση 
παρακολούθησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας  την αίτηση 
συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ταυτότητα, ΙΒΑΝ από τράπεζα, αποδεικτικό της ΔΟΥ για την 
διασταύρωση του ΑΦΜ π.χ. βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, πτυχίο) 

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα (1) σεμινάριο 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
απευθύνονται στο Επιμελητήριο Καβάλας, υπεύθυνη κα Σούζη Μαυρομμάτη τηλ:2510-222212 εσωτ. 4 και 
κα. Αφροδίτη Μάρκου εσωτ 13.  

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022. 
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Νέος αναπτυξιακός: Υπεγράφη η προκήρυξη για το καθεστώς «Μεταποίηση - 

Εφοδιαστική Αλυσίδα»  

Την πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση 
– Εφοδιαστική Αλυσίδα» υπέγραψε στις 21 Ιουλίου 2022, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης (ΦΕΚ 3890Β_22.07.2022, Απόφαση Αριθμ. 74086). 

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα μεταβάλει ουσιαστικά το περιβάλλον χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στις 
ιδιωτικές επενδύσεις, προκειμένου να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αποδοτικότητα των 
δημόσιων πόρων. Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες, επιτυγχάνοντας την τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και πλέον 
σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας ορίζονται πολύ υψηλά ανώτατα όρια ενισχύσεων με ιδιαίτερη 
μέριμνα για τις περιοχές μετάβασης. Επίσης, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων 
για δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων όπως δαπάνες για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δαπάνες για ανακύκλωση και 
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση κλπ. 

Ιδιαίτερη, σημαντική καινοτομία, αποτελεί και το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ. – Αν) 
που θα υποστηρίζει όλο τον «κύκλο ζωής» των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου. Μέσα από 
σύγχρονες και αυτοματοποιημένες μεθόδους επιτυγχάνεται η απλούστευση των διαδικασιών και η μείωση 
της περιττής γραφειοκρατίας σε ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις  με γρήγορες ταχύτητες. 

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του 
επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε: 

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, 

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, 

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, 

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς 
Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές 
Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.). 

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς 
ορίζεται η 27η Ιουλίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 31η Οκτωβρίου 2022. 

Ενεργά προγράμματα 
Χρηματοδότησης  
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Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω του Ο.Π.Σ. –(https://opsan.mindev.gov.gr ) από την 
Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022. Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 
περιηγηθείτε στην νέα ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ 
(https://ependyseis.mindev.gov.gr  ). 

Νέος αναπτυξιακός: Υπεγράφη η προκήρυξη για το καθεστώς «Ενίσχυση 
Τουριστικών Επενδύσεων» 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης υπέγραψε την προκήρυξη για 
το Καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 (ΦΕΚ 
4210/Β/09.08.2022_Απόφαση Αριθμ. 79187 ). 

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης 
«Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου 
υποβολών η 5η Δεκεμβρίου 2022. 

Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου ανέρχεται σε: 

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, 
β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, 
γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, 
δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς 

Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις 
Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.). 

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
(https://opsan.mindev.gov.gr ) που υποστηρίζει όλο τον «κύκλο ζωής» των επενδυτικών σχεδίων του 
Αναπτυξιακού Νόμου. 

Τα υπαγόμενα στο καθεστώς επενδυτικά σχέδια αφορούν κατά κύριο λόγο σε Κύρια Τουριστικά 
Καταλύματα: 

• ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, 
• εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 

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

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

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

http://www.kcci.gr/
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• ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός 
χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 
κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, 

• ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 
4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση 
ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων, 

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

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να περιηγηθείτε στην 
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (https://ependyseis.mindev.gov.gr) 
καθώς και στο link : http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204210 

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate 
Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β’ Κύκλος)» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ, «Στήριξη Νεοφυών 
Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β’ 
Κύκλος)» προϋπολογισμού 34 εκατ. ευρώ, που αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 
ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της 
Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3 του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece». Ο δεύτερος 
κύκλος της Δράσης έρχεται να υποστηρίξει τις εν λόγω επιχειρήσεις (στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί) με τη 
μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε αυτές να παραμείνουν βιώσιμες και να μη 
χαθούν θέσεις εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19 και την 
παρατεταμένη έξαρση της νόσου.  

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι 
εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων / Elevate Greece, elevategreece.gov.gr  

Επιδοτείται το Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021) 
με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.  

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, 
συγκεκριμένα το έτος 2020 ή το έτος 2021, επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.  

Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ευρώ ανέρχεται 
σε 100.000 ευρώ. Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει 
άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ.  

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:  

• των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης  
• των Αγορών Α Υλών και Υλικών Χρήσης  
• του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-

Βιολογικές δραστηριότητες)  

http://www.kcci.gr/
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• των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων  

Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν με τη με Α.Π. 1729/262/A2/ 16.03.2021 Απόφαση 
μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο Προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό 100.000 ευρώ. 
Μία επιχείρηση δεν δύναται να επιδοτηθεί και από τις δύο Προσκλήσεις για το ίδιο έτος αναφοράς, ήτοι το 
έτος 2020.  

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:  

(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο: www.ependyseis.gr  με την ένδειξη: «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού 
Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση πανδημίας COVID-19 – Β Κύκλος».  

(ii) διαρκεί από 22 Ιουνίου 2022 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2022  

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

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

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

• στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ. έως τις 4.30 μ.μ.  
• στην ιστοσελίδα της Δράσης  
• στην ιστοσελίδα www.espa.gr    
• στην ιστοσελίδα www.gsrt.gr   

Ψηφιακά εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις 
υπαγωγής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα “Ψηφιακά 
Εργαλεία ΜμΕ” (Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων). Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής 
ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα 
κλάδων της οικονομίας. Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εμπίπτει στη 
Δράση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 

Επιλέξιμη προς επιδότηση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, 
καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). 

Ποιες επιχειρήσεις αφορά το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία MμΕ”; 

Το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ” απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες 
συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ. 
• Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 
• Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022. 
• Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την 

υποβολή της αίτησης). 

http://www.kcci.gr/
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• Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η 
οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ. 

• Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική 
νομοθεσία, διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
και την ασκούμενη δραστηριότητά τους. 

• Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία 
ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική 
Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

• Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης. 
• Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 
200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά 
έτη). 

• Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (αφορά σε πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας) 

Ποιο είναι το ύψος και το ποσοστό της χρηματοδότησης; 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ” ανέρχεται στα 180.000.000 
ευρώ και επιμερίζεται ως εξής: 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Εταιρίες από 0,01 έως 10 ΕΜΕ: 90.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 2.000€. 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Εταιρίες από 10 έως 25 ΕΜΕ: 40.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 6.000€. 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εταιρίες από 25 έως 40 ΕΜΕ: 30.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 12.000€. 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Εταιρίες από 40 έως 250 ΕΜΕ: 20.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 20.000€. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η χρηματοδότηση αφορά στο 90% της επένδυσης. 

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης 
λύσης, η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να 
προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος. 

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω 
επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, 
με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος. Για να είναι δυνατή 
η αγορά λύσεων μέσω πολλαπλών συναλλαγών, η αναλογούσα ενίσχυση μπορεί να κατανεμηθεί σε 
παραπάνω επιταγές (οι οποίες στο σύνολό τους θα αθροίζουν την συνολική αξία voucher που αναλογεί στο 
δικαιούχο). 

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες; 

Στο πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ” οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν σε μία σειρά 
από διαφορετικές λύσεις (προϊόντα/υπηρεσίες). Οι κατηγορίες είναι αρκετές, ωστόσο, οι πιο βασικές είναι 
εξής: 

http://www.kcci.gr/
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• Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (eshop) 
• Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (π.χ. CRM) 
• Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού (HR) 
• Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS) 
• Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης 
• Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms 
• Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας και άλλα 

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος; 

Το χρονοδιάγραμμα αιτήσεων και υλοποίησης για το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ” διαφέρει 
ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εταιρία. Πιο συγκεκριμένα: 

 Για τους δικαιούχους της κατηγορίας 1: 

Αιτήσεις χρηματοδότησης: από 22/06/2022 έως 14/09/2022 

Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers: έως 31/11/2022 

Ολοκλήρωση πάσης φύσεως πληρωμών & ολοκλήρωση προγράμματος: έως 31/01/2023 

Για τους δικαιούχους των κατηγοριών 2, 3 και 4: 

Αιτήσεις χρηματοδότησης: από 22/06/2022 έως 14/09/2022 

Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers: έως 31/03/2023 

Ολοκλήρωση πάσης φύσεως πληρωμών & ολοκλήρωση προγράμματος: έως 31/05/2023 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην πρόσκληση η οποία είναι 
αναρτημένη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://digitalsme.gov.gr/wp-
content/uploads/2022/06/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%C
E%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_I.pdf#p
age=57 

Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για ωφελούμενους που 
απορρίφθηκαν στη Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και 

Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» 

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων 
Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία ωφελούμενοι, των 
οποίων η αίτηση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της 
Δράσης,  13/05/22 και ώρα 15:00 απορρίπτεται, έχουν τη δυνατότητα μετά την έκδοση της σχετικής 
απορριπτικής Απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να 
υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 21/09/2022 και ώρα 15:00 

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και Νομικών 
Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα σε 
ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους, λόγω των διευρυμένων και διαρκών αναγκών χρήσης ψηφιακών 
εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Δράση 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://digitalsme.gov.gr/wp-content/uploads/2022/06/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_I.pdf#page=57
https://digitalsme.gov.gr/wp-content/uploads/2022/06/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_I.pdf#page=57
https://digitalsme.gov.gr/wp-content/uploads/2022/06/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_I.pdf#page=57
https://digitalsme.gov.gr/wp-content/uploads/2022/06/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_I.pdf#page=57
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=85&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=85&cs=
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συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς 
πόρους. Δείτε την 2η τροποποίηση της πρόσκλησης στο link : 
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20220512_2h_trop_prosklhshs_logistes.pdf 

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 26/3/2019, έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  

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

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

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

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

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

δικαιολογητικών)  

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

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr  και του ΥΠΑΑΤ http://minagric.gr/index.php/el/  .  
Ο ΦΥ θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης αμέσως μετά την οριστικοποίηση των πρώτων 
αιτήσεων ενίσχυσης για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20220512_2h_trop_prosklhshs_logistes.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4350
http://www.gov.gr/
https://greece20.gov.gr/
http://minagric.gr/index.php/el/
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Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορούν να αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις entamposi@hq.minagric.gr  και akessisi@hq.minagric.gr  με ΘΕΜΑ: 
“ΕΡΩΤΗΜΑ_ΤΑΑ_16626_sub1- Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων. 
Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164843” .  
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Πρόγραμμα Πράσινος Αγροτουρισμός Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  
Ελλάδα 2.0 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης 
στο πρόγραμμα Πράσινος Αγροτουρισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στα πλαίσια 
του Ελλάδα 2.0. 

Η δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. 
Επιλέξιμοι δικαιούχοι όλα τα νομικά πρόσωπα και μεγέθη επιχειρήσεων. Δεν μπορούν να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις. 

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης 
πριν από την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης. 

Δεν είναι επιλέξιμα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με 
εξαίρεση τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες. 

Στόχοι της πρόσκλησης αυτής είναι: 

1. Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας. 
2. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από 

την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων 
βιωματικού αγροτουρισμού. 

3. Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών 
φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 

4. Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να  αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ανωτέρω 
στόχους και υποχρεωτικά τον στόχο της περίπτωσης 2. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:entamposi@hq.minagric.gr
mailto:akessisi@hq.minagric.gr
http://minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Tameio_Anakampsis/sub1/sub_1_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%99_%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9D%CE%97_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5066
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Απαιτήσεις προγράμματος 

Απαιτείται πλάνο βιωματικού αγροτουρισμού όπου να περιλαμβάνονται τεκμηριωμένα δράσεις 
γαστρονομίας και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού. 

Χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι απαιτείται προσκόμιση πλάνου συνεργασίας με τουλάχιστον 5 
νομικές και συλλογικές οντότητες από την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης, όπου θα περιγράφεται 
αναλυτικά: 

• Ο ρόλος τους στο πλάνο υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού τουρισμού. 
• Ο βαθμός διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος μέσα από την προτεινόμενη συνεργασία. 
• Η οικονομική συμμετοχή των επιλεγμένων οντοτήτων (η οποία δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για 

το παρόν επενδυτικό σχέδιο) στο πλαίσιο υλοποίησης της συνεργασίας. 
• Η δέσμευση υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού για χρονικό διάστημα που ορίζεται 

στις μακροχρόνιες δεσμεύσεις. 
• Τα προβλεπόμενα οικονομικά οφέλη. 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει περισσότερες της μιας αιτήσεις ενίσχυσης ανά ΑΦΜ. Το 
άθροισμα του προβλεπόμενου προϋπολογισμού ανά ΑΦΜ για το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, 
όμως, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα ανώτατα όρια του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν βασικά: 

– Κατασκευή ή εκσυγχρονισμό ακινήτων. 
– Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. 
– Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές α΄ υλών και προϊόντων εντός του χώρου της 

μονάδας. 
– Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού 

εργαστηρίων 
– Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, 

δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, 
φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας 
εγκαταστάσεων κ.λπ.). 

– Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. 
– Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών 

εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων κ.λπ. 
– Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, 

BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.). 
– Συμβουλευτικές υπηρεσίες. 
– Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις. 
– Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας και ο αιτούμενος προϋπολογισμός 
για  κάθε αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι : 

Από 500.000 ευρώ έως 7.500.000 ευρώ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Από 500.000 ευρώ έως 12.500.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. 

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών, 
που θα χορηγείται είτε για λόγους ανωτέρας βίας είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η 
Μαΐου 2025. 

Επιλέξιμες Δραστηριότητες 

Οι τουριστικές δραστηριότητες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του 
τουρισμού ως εξής: 

α. Καταλύματα 
β. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 
γ. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών 

κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 
δ. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 
ε. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 
στ. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

Σημαντικά σημεία του νέου καθεστώτος του Πράσινου Αγροτουρισμού είναι: 

1.Βαθμολογείται η ιδία συμμετοχή ή/και δυνατότητα δανεισμού. 

2.Η έναρξη της επένδυσης θα πρέπει να γίνει άμεσα μετά την έγκριση (εντός 3 μηνών και με υλοποίηση 
τουλάχιστον του 10% του φυσικού αντικειμένου). 

3.Δεν είναι απαραίτητα κατά την υποβολή : 

– Εγκεκριμένα Αρχιτεκτονικά Σχέδια 
– Απόδειξη ιδιοκτησία ή της μίσθωσης γης. 
– Εκ των προτέρων (κατά την αίτηση) η ύπαρξη εταιρείας. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €49.006.000,00  

Προϋπολογισμός Ταμείου: €49.006.000,00  

Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 05/07/2022  

Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30/09/2022 

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: 

http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/draseis-tameiou-anakampsis-kai-
anthektikotitas/id-16626-oikonomikos-metasximatismos-tou-agrotikoy-tomea1/12750- ypoergo-3-prasinos-
agrotourismos 

Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα»- Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/draseis-tameiou-anakampsis-kai-anthektikotitas/id-16626-oikonomikos-metasximatismos-tou-agrotikoy-tomea1/12750-%20ypoergo-3-prasinos-agrotourismos
http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/draseis-tameiou-anakampsis-kai-anthektikotitas/id-16626-oikonomikos-metasximatismos-tou-agrotikoy-tomea1/12750-%20ypoergo-3-prasinos-agrotourismos
http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/draseis-tameiou-anakampsis-kai-anthektikotitas/id-16626-oikonomikos-metasximatismos-tou-agrotikoy-tomea1/12750-%20ypoergo-3-prasinos-agrotourismos


34 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Τηλ. 2510222212 

Fax 2510835946 

 email: info@chamberofkavala.gr 

υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς τομέα (ID 16626) 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στα πλαίσια του Ελλάδα 2.0 

Η Δράση «Οικονομικός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα» (ID 16626) έχει ως στόχο την αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την προώθηση της καινοτομίας και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, στοχεύει στη δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων μέσω της 
αξιοποίησης του τουρισμού, στην ανάπτυξη καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών 
μαζικής παραγωγής και στην προώθηση της εξωστρέφειας στις διεθνείς αγορές. 

Δικαιούχοι προγράμματος 

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, είτε 
στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο 
ειδικό άρθρο του ΓΑΚ και του Καν. 702/2014, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία, είναι 
γραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης 
πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών και 
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η 
πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 
και άλλες διατάξεις». 

β) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός 
αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες: εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό όρους, προϋποθέσεις 
και περιορισμούς. 

γ) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός 
αυτών της περίπτωσης α), οι οποίες εμφανίζουν κατ’ έτος βαθμό καθετοποίησης, αξιοποιώντας 
ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα, σε ποσοστό τουλάχιστον 40% της αξίας του γεωργικού προϊόντος που 
χρησιμοποιούν ως Α’ ύλη. 

δ) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες 
σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης 

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, 
με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και της κοινοπραξίας. 

Επιλέξιμες Δαπάνες (συνοπτικά) 

Ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού πληρουμένων σε κάθε περίπτωση των 
προϋποθέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του ΓΑΚ. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος 
υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο 
στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη. 

1. Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων όπως ορίζονται στον ΓΑΚ 

α. Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων. 
β. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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γ. Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-
έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας (ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2, 
οχήματα που εκπέμπουν CO2μικρότερο των 50g/Km). 

δ. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού 
εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. 

ε. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που 
έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει 
την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης, υπό προϋποθέσεις 

στ. Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης 
ζ. Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία 
η. Δαπάνες για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής (logistic), υπό προϋποθέσεις 
θ. Άυλες δαπάνες 

ΙΙ. Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων, όπως ορίζονται στον ΓΑΚ 

α. Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 
β. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 
γ. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ 
δ. Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση 
ε. Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση 

της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων 
στ. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ΙΙΙ. Δαπάνες όπως ορίζονται στον Καν. 702/2014 

α. Ενισχύσεις ΜΜΕ για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή 

β. Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων 

Τι ενισχύεται: 

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα: 

Μέγεθος επιχειρήσεων – Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός – Ανώτατος αιτούμενος 
επιλέξιμος προϋπολογισμός 

Μικρομεσαίες – 500.000,00 ευρώ – 3.000.000,00 ευρώ 

Μεγάλες – 1.000.000,00 ευρώ – 10.000.000,00 ευρώ 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €98.111.000,00 

Προϋπολογισμός Ταμείου: €98.111.000,00 

Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 18/07/2022 

Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30/09/2022 

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/draseis-
tameiou-anakampsis-kai-anthektikotitas/id-16626-oikonomikos-metasximatismos-tou-agrotikoy-
tomea1/12749-ypoergo-2-eksygxronismos-tou-protogenoys-tomea 

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας 
(ενημέρωση 21/7/2022) 

Αναμένεται 

Το ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία", χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων διαφόρων εργασιακών 
κλάδων με σκοπό την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 
Τα προγράμματα υλοποιούν επαγγελματικοί και κλαδικοί φορείς. 

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

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

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

Ενεργές Προσκλήσεις 

 Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης 

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

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

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

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

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

• Αντικείμενο: Συγγραφέας μαθήματος ειδικότητας / Επαγγελματίας ειδικότητας για την ανάπτυξη 
ενός Οδηγού Κατάρτισης των ειδικοτήτων των ΙΕΚ για την ειδικότητα "Βοηθός Οδοντικής 
Τεχνολογίας" 

• Πληροφορίες: http://www.kaele.gr 
 

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα 
εμπορίας, προώθησης και παρασκευής προϊόντων 

• Φορέας υλοποίησης: Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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• Αντικείμενο: Ψηφιακό μάρκετινγκ & ηλεκτρονικό εμπόριο, Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων λιανικής, 
Τεχνικές παρασκευής κρεατοσκευασμάτων και ετοίμων γευμάτων. 

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

Ανάπτυξη επικαιροποίηση και πιστοποίηση 33 επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων 
εκπαιδευτικών προδιαγραφών 

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

• Αντικείμενο: - Σύμβουλοι επαγγελματικών προγραμμάτων, Μελετητές/συγγραφείς για την 
ανάπτυξη και επικαιροποίηση συγκεκριμένων επαγγελμάτων/ ειδικοτήτων, Εμπειρογνώμονες 
επαγγέλματος 

• Πληροφορίες: http://www.kaele.gr  
 

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

• Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ 

• Αντικείμενο: - Συγγραφείς μαθημάτων ειδικότητας-εκπαιδευτές πυρηνικών μαθημάτων ειδικότητας 
για την ανάπτυξη 2 οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων των ΙΕΚ, Συγγραφείς μαθημάτων 
ειδικότητας-επαγγελματίες ειδικότητας για την ανάπτυξη 2 οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων των 
ΙΕΚ 

• Πληροφορίες: https://tinyurl.com/54ndhk39    
                       https://tinyurl.com/2s4ecwhv 
                       

Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα  εξοικονόμησης ενέργειας 
κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων 

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ) 

• Αντικείμενα κατάρτισης: Διαχείριση έργων εξοικονόμησης ενέργειας, βελτίωσης ενεργειακής 
απόδοσης κτιριακών εγκαταστάσεων και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, Υδραυλικές 
εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού με χρήση φυσικού αερίου και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιοθερμία κ.ά.), Ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση 
ενέργειας στις μονώσεις κτιρίων. 

• Πληροφορίες: https://obye.gr/ 
 

Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Γραφείων 

• Φορέας υλοποίησης: Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Γραφείων    

• Αντικείμενο: Τουριστικός αντιπρόσωπος, Υπάλληλος τουριστικού γραφείου, Χειριστής εφαρμογών 
αυτοματοποιημένου γραφείου 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.pokk.gr/
http://www.kaele.gr/
https://tinyurl.com/54ndhk39
https://tinyurl.com/2s4ecwhv
https://obye.gr/


38 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Τηλ. 2510222212 

Fax 2510835946 

 email: info@chamberofkavala.gr 

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

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

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

• Αντικείμενο: - Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Οδηγών Κατάρτισης ΙΕΚ (12 θέσεις), Συγγραφείς 
μαθημάτων/ επαγγελματίες ειδικότητας Οδηγών Κατάρτισης ΙΕΚ (14 θέσεις), Συγγραφείς/ 
εκπαιδευτές πυρηνικών μαθημάτων ειδικότητας Οδηγών Κατάρτισης ΙΕΚ (12 θέσεις), Σύμβουλοι 
Μεθοδολογίας (12 θέσεις) 

• Πληροφορίες: http://www.kaele.gr 
 

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα 
διοικητικής υποστήριξης και επισκευής-συντήρησης 

• Φορέας υλοποίησης: Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων 
(ΠΟΒΕΣΑ) 

• Αντικείμενο: Διοικητική υποστήριξη, επισκευή-συντήρηση 

• Πληροφορίες: https://www.povesa.gr/espa.html 
 

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα 

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών 

• Αντικείμενα κατάρτισης: Στέλεχος περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφαλούς χρήσης χημικών 
αποβλήτων, Στέλεχος διεθνούς εμπορίου και εξωστρέφειας 

• Πληροφορίες: https://katartisi.haci.gr 

Πράσινος Αγροτουρισμός - Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ολοκληρώνεται 
στις 30/9/2022. 

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως Φορέας Υλοποίησης δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0, ανακοινώνει ότι 
εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Α.Π.: 164/7-04-2022 και ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο 
υποέργο 3 «Πράσινος αγρο-τουρισμός» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164846), η απόφαση αναρτήθηκε στον ιστοχώρο 
του ΥπΑΑΤ καθώς και στην κεντρική πύλη ενημέρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προς 
ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων. Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49.006.000,00 €, 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά την 12/07/2022, ώρα 12:00 
και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022, ώρα 12:00 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.potour.gr/
http://www.kaele.gr/
https://www.povesa.gr/espa.html
https://katartisi.haci.gr/
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν 

• Την Αίτηση Ενίσχυσης (σύμφωνα με το Παράρτημα IV: Αίτηση ενίσχυσης) και 
• Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: Λίστα 

δικαιολογητικών) 

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

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: 

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr του ΥΠΑΑΤ minagric.gr  

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: 

http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/draseis-tameiou-
anakampsis-kai-anthektikotitas/id-16626-oikonomikos-metasximatismos-tou-
agrotikoy-tomea1/12750-ypoergo-3-prasinos-agrotourismos   
Ο ΦΥ θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης αμέσως μετά την οριστικοποίηση των πρώτων 
αιτήσεων ενίσχυσης για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης. Για διευκόλυνση των τελικών αποδεκτών 
ενίσχυσης, ο ΦΥ συνέταξε ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ που έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της 
Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορούν να αποστέλλονται στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις entamposi@hq.minagric.gr    και akessisi@hq.minagric.gr  με ΘΕΜΑ: 
“ΕΡΩΤΗΜΑ_ΤΑΑ_16626_sub3- Πράσινος αγρο-τουρισμός. Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164846”. 

 

  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.gov.gr/
https://greece20.gov.gr/
http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/draseis-tameiou-anakampsis-kai-anthektikotitas/id-16626-oikonomikos-metasximatismos-tou-agrotikoy-tomea1/12750-ypoergo-3-prasinos-agrotourismos
http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/draseis-tameiou-anakampsis-kai-anthektikotitas/id-16626-oikonomikos-metasximatismos-tou-agrotikoy-tomea1/12750-ypoergo-3-prasinos-agrotourismos
http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/draseis-tameiou-anakampsis-kai-anthektikotitas/id-16626-oikonomikos-metasximatismos-tou-agrotikoy-tomea1/12750-ypoergo-3-prasinos-agrotourismos
mailto:entamposi@hq.minagric.gr
mailto:akessisi@hq.minagric.gr
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ΚΕΕΕ: Παρουσίαση Έρευνας για τις Επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας 
στις ελληνικές επιχειρήσεις και στον τουρισμό 

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σε συνεργασία με την Palmos Analysis πραγματοποίησε την 
πρώτη πανελλαδική έρευνα για τις: “Επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας στις ελληνικές 
επιχειρήσεις και στον τουρισμό”.  

Τα ευρήματα ήταν άκρως ενδιαφέροντα και αποτύπωναν την πραγματική διάσταση της κατάστασης, όπως 
αυτή διαμορφώνεται σήμερα και ειδικότερα:  

Εμπορικές συναλλαγές με Ρωσία/Ουκρανία: Καταγράφεται κάθετη πτώση εισαγωγικής και εξαγωγικής 
δραστηριότητας σε σχέση με τις δύο εμπόλεμες χώρες με έμφαση των προβλημάτων στη Βόρεια Ελλάδα και 
σε συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας. Ωστόσο, ο κίνδυνος “σκληρών” συνεπειών, όπως απολύσεις, 
αναστολή λειτουργίας κτλ., είναι περιορισμένος και εντοπίζεται κυρίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε 
συγκεκριμένους κλάδους. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, οι επιχειρήσεις με 
εισαγωγική/εξαγωγική δραστηριότητα με Ρωσία/Ουκρανία προχωρούν στην αναζήτηση εναλλακτικών 
χωρών ή εναλλακτικών οδών/ τρόπων για την εισαγωγή/εξαγωγή προϊόντων ή στη διοχέτευση των 
προϊόντων τους στην εσωτερική αγορά. Παράλληλα, καταγράφεται τάξη αύξησης των τιμών των προϊόντων 
τους πάνω από τα επίπεδα του τρέχοντος πληθωρισμού για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους, λόγω 
των μεγάλων αυξήσεων στα κόστη ενέργειας και πρώτων υλών κτλ. Τέλος, η επιδότηση του κόστους 
ενέργειας είναι το δημοφιλέστερο μέτρο στήριξης από την Πολιτεία, σύμφωνα με τις επιχειρήσεις που 
συμμετείχαν στην έρευνα, και ακολουθούν η αναστολή φορολογικών/ ασφαλιστικών υποχρεώσεων (κυρίως 
μεταξύ των πολύ μικρών επιχειρήσεων). 

Τουριστικές επιχειρήσεις σε περιοχές με παρουσία Ρώσων/Ουκρανών τουριστών: Γενικά, η συμμετοχή 
Ρώσων/Ουκρανών τουριστών στην πελατειακή βάση των τουριστικών επιχειρήσεων είναι μικρή και 
αναμένεται πολύ μικρή επίδραση στη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων από την ανακοπή του 
τουριστικού ρεύματος από τις δύο εμπόλεμες χώρες. Ήδη, οι τουριστικές επιχειρήσεις προσδοκούν 
αναπλήρωση των όποιων απωλειών, μέσω στόχευσης σε άλλες αγορές του εξωτερικού, αλλά και στην 
εσωτερική αγορά, ενώ εκτιμούν ότι θα υπάρξει αποκατάσταση της ροής τουριστών από Ρωσία/Ουκρανία, 
εφόσον τερματιστεί η πολεμική σύγκρουση, από την επόμενη κιόλας σεζόν. Παράλληλα, καταγράφεται 

Επιχειρηματική 
πληροφόρηση 
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σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας  για τις  τουριστικές  επιχειρήσεις, με  αποτέλεσμα  να  
αναμένεται αύξηση  

τιμών των υπηρεσιών τους, λίγο πάνω από τα επίπεδα του τρέχοντος πληθωρισμού, για την αντιμετώπιση 
αυξημένου κόστους ενέργειας και πρώτων υλών κτλ. Ωστόσο, οι τάσεις αύξησης των τιμών εμφανίζονται πιο 
ήπιες σε καταλύματα και τουριστικά γραφεία, λόγω “κλειδωμένων” συμφωνιών. Τέλος, η επιδότηση του 
κόστους ενέργειας καταγράφεται και εδώ ως το δημοφιλέστερο μέτρο στήριξης από την Πολιτεία. 

Ρώσοι τουρίστες εξωτερικού: Πρόκειται για υψηλότερης κοινωνικο-οικονομικής τάξης άτομα. Η ασφάλεια 
του προορισμού, η σχέση τιμής – αξίας (value for money) και το δίπτυχο “ήλιος & θάλασσα” είναι τα βασικά 
κριτήρια επιλογής προορισμού διακοπών στο εξωτερικό, ενώ οι σχέσεις της Ρωσίας με τη  χώρα προορισμού 
αξιολογείται πολύ πιο χαμηλά. Οργανώνουν τις διακοπές τους στο εξωτερικό κυρίως μέσω τουριστικών 
γραφείων και η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών του εξωτερικού για την 
πραγματοποίηση των διακοπών τους. Αναμένεται να υπάρξει σημαντική μείωση στη ροή Ρώσων τουριστών 
προς το εξωτερικό, λόγω του πολέμου και το πλήγμα από τις μειωμένες ροές κατά τη φετινή σεζόν φαίνεται 
να αφορά κυρίως στις Ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Μεσο-
μακροπρόθεσμα, ωστόσο, δεν διαφαίνεται μέχρι στιγμής κάποια σοβαρή επίπτωση στην εικόνα της Ελλάδας, 
ως τουριστικού προορισμού, από την επιδείνωση των σχέσεων των δύο χωρών, λόγω του πολέμου.  

Η έρευνα διεξήχθη πανελλαδικά, την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2022, μέσω τηλεφωνικών και on line 
συνεντεύξεων με ιδιοκτήτες/διευθυντικά στελέχη 155 επιχειρήσεων με συναλλαγές με Ρωσία και Ουκρανία, 
μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με  ιδιοκτήτες/διευθυντικά στελέχη 331 τουριστικών επιχειρήσεων, με τη 
χρήση των συστημάτων CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) και CAWI (Computer Assisted Web 
Interviewing). Επιπρόσθετα, έγιναν σε “βάθος συνεντεύξεις” με 15 εκπροσώπους Υπουργείων, Φορέων & 
Οργανισμών, ενώ την περίοδο 8-13/6/2022 διεξήχθη on line έρευνα (μέσω δομημένων on line panels με τη 
χρήση του συστήματος CAWI) σε 407 Ρώσους πολίτες, κατοίκους μεγάλων ρωσικών πόλεων, που 
πραγματοποιούν διακοπές στο εξωτερικό. 

"Η έρευνα καταδεικνύει ότι τόσο οι ελληνικές  εμπορικές επιχειρήσεις όσο και οι επιχειρήσεις εισαγωγών-
εξαγωγών από και προς τις δύο εμπόλεμες χώρες, Ρωσία και Ουκρανία, μπορούν να ανταπεξέλθουν στο νέο 
περιβάλλον με αλλαγές στην εμπορική τους πολιτική. Παράλληλα οι Τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας, που 
εξαρτώνται από τους επισκέπτες της Ρωσίας και τις Ουκρανίας, πρέπει να δοθεί χρόνος ώστε να περιοριστούν 
οι οικονομικές συνέπειες" δήλωσε ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Γιάννης 
Μασούτης. 

Αναπτυξιακή Τράπεζα_ Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου οι ΜΜΕ θα 
δηλώνουν την επιδίωξή τους να χρηματοδοτηθούν. 

Με στόχο να διευκολύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να δανειοδοτηθούν μέσα από τα 
προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), η διοίκησή της προχωρά στη δημιουργία 
μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου οι εταιρείες θα δηλώνουν την επιδίωξή τους να χρηματοδοτηθούν. 

Με τον τρόπο αυτό η ΕΑΤ θα σαρώνει τις οφειλές των επιχειρήσεων, δεν θα αξιολογεί την πιστοληπτική τους 
ικανότητα ή τον πιστωτικό τους κίνδυνο και σε συνεργασία με τις τράπεζες, οι υποθέσεις και τα αιτήματα θα 
διεκπεραιώνονται με ταχύτερες διαδικασίες. Η πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα 
ξεκινήσει το φθινόπωρο, με στόχο την πλήρη λειτουργία της στις αρχές του 2023. 

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

Σύμφωνα με την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Αθηνά 
Χατζηπέτρου, η διευκόλυνση των επιχειρήσεων στοχεύει στο να αυξήσει τον αριθμό των "bankable 
εταιρειών" ενώ συμβάλλει και στην ενημέρωση της ΕΑΤ για το πόσες επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια 
χρηματοδότησης μέσω των προγραμμάτων της Αναπτυξιακής. 

Σημειώνεται ότι έως τώρα οι εταιρείες που θέλουν να χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ κ.λπ. καταθέτουν τις 
αιτήσεις τους στις τράπεζες. «Δυνητικά, μέσω της μόχλευσης δανείων, μπορεί η χρηματοδότηση μέσω της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας να φθάσει στην αγορά ακόμη και τα 11,1 δισ. ευρώ. Οι εισροές, συνολικού 
ύψους 3,6 δισ. ευρώ αφορούν κατά πλειοψηφία ευρωπαϊκά χρήματα, τα οποία στη συνέχεια μοχλεύονται 
με συντελεστή άνω του 3 και έτσι μπορεί να δώσουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των 11 δισ. ευρώ», 
δήλωσε η κα Χατζηπέτρου. 

Γ. Τσακίρης: Θέλουμε τις 40.000 επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται να τις κάνουμε 100.000 

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΑΤ, πολύ σύντομα θα δοθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης επιπλέον 2 δισ. 
ευρώ μέσα από νέα προγράμματα που θα ανακοινωθούν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (EIB), κυρίως προς την κατεύθυνση της καινοτομίας, ενώ, άλλο 1 δισ. ευρώ προγραμματίζεται 
για πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη την 3ετία. Στην παρουσίαση του έργου της ΕΑΤ παραβρέθηκε και ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, ο οποίος τόνισε ότι «δυστυχώς οι τράπεζες είναι το μόνο κανάλι 
διανομής τραπεζικών προϊόντων στην Ελλάδα» και πρόσθεσε: 

«Θέλουμε τις 40.000 επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται να τις κάνουμε 100.000, αλλά αυτό είναι ένα 
τεράστιο βήμα καθώς 800.000 επιχειρήσεις απασχολούν έως 10 άτομα και 150.000 από αυτές είναι 
ανενεργές, με μέσο όρο 1,7 εργαζομένους». 

Ενημερωτικό σημείωμα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αναφορικά με 
τις αρμοδιότητές του 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την 
κατοχύρωση των εφευρέσεων και την καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων & υποδειγμάτων καθώς επίσης 
για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και μεταφοράς τεχνολογίας.    

Σκοπός του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι να συμβάλλει στην τεχνολογική και βιομηχανική 
ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων ο ΟΒΙ διαθέτει Περιφερειακά Γραφεία 
(Βιβλιοθήκες) με στόχο την παροχή πληροφοριών και την ενημέρωση του κοινού. Συγκεκριμένα, λειτουργούν 
Περιφερειακά Γραφεία στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Βόλο, τα Ιωάννινα, την 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Ξάνθη - Κομοτηνή).  

Τι υπηρεσίες προσφέρουν τα Περιφερειακά Γραφεία (Βιβλιοθήκες); 

Τα Περιφερειακά Γραφεία προσφέρουν:  

• παροχή τεχνολογικών πληροφοριών από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) σε ελληνικό και διεθνές 
επίπεδο. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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• ενημέρωση και παροχή εξατομικευμένης βοήθειας σε θέματα προστασίας της βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και κατοχύρωσης ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

• τη λειτουργία τους ως σημείο επαφής και ενημέρωσης του Κοινού.  

• μεταφορά και διάχυση της τεχνολογικής πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο στον ελλαδικό 
χώρο.  

• προμηθεύουν σε κάθε ενδιαφερόμενο έντυπο πληροφοριακό υλικό σχετικό με τον Οργανισμό και τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες του, καθώς και έντυπα κατάθεσης αιτήσεων για τίτλους προστασίας.  

• βοηθούν στην προετοιμασία με οδηγίες προς τους καταθέτες σχετικά με την απόκτηση τίτλου από 
τον ΟΒΙ (ΔΕ,ΠΥΧ, Σχέδια και Υποδείγματα).  

Σε ποιους απευθύνονται τα Περιφερειακά Γραφεία (Βιβλιοθήκες); 

Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΟΒΙ απευθύνονται σε Εφευρέτες, Βιομηχανικούς Σχεδιαστές, Επιχειρήσεις, 
Επιμελητήρια, Ακαδημαϊκά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, 
startups, Επαγγελματικούς  Φορείς, φυσικά πρόσωπα κ.α. 

Ερωτηματολόγια Bu4Inno 

Tο Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ελλάδος (ΕΚΕΤΑ)/Institute of Applied Biosciences (INAB) (LP), 
η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων - Gotse Delchev, Κέντρο Προώθησης Επιχειρηματικότητας (PP2) και το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (UOM)/ Επιτροπή Ερευνών (RC)/Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 
Σπουδών (BSOS) (PP3), υλοποιούν έργο με θέμα  ''Bu4Inno: Business of Knowledge and Innovation in the 
primary and related secondary sector",  Project co-funded by the European Union and national funds of the 
participating countries.  

Το έργο Bu4Inno στοχεύει όχι μόνο σε νέες γεωργικές επιχειρήσεις και δυνητικούς επιχειρηματίες με ιδέες 
για να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, αλλά και σε υφιστάμενες μονάδες, οι οποίες προσπαθούν να 
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να καινοτομήσουν, να αναπτύξουν νέα προϊόντα/υπηρεσίες και να 
συνεργαστούν στην ελληνοβουλγαρική διασυνοριακή περιοχή. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε 
παραγωγούς και επιχειρηματίες του αγροτοδιατροφικού τομέα από τους νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, 
Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.  

 Για το ερωτηματολόγιο ακολουθήστε το Link: https://forms.gle/vjNExncUPhz3YWGV8 

Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων νομικών προσώπων για 
το έτος 2022  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας, σύντομα θα 
προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την παράταση των προθεσμιών διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων 
νομικών προσώπων για το έτος 2022.  

Ειδικότερα, η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018 
(Α΄ 104), του άρθρου 69 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955 (Α΄ 91) θα παραταθεί 
για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://forms.gle/vjNExncUPhz3YWGV8
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Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών Συνελεύσεων των μετόχων ή 
εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως. 

Ψηφιακά, μέσω myPROPERTY, η υποβολή πέντε ειδικών δηλώσεων φόρου 
μεταβίβασης ακινήτων  

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω των ψηφιοποιημέων υπηρεσιών της, η ΑΑΔΕ 
παρέχει από σήμερα τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής πέντε ειδικών δηλώσεων φόρου μεταβίβασης 
ακινήτων (ΦΜΑ), μέσω της πλατφόρμας «myPROPERTY»  

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή από τις 16-8-2022, υποβάλλονται ψηφιακά:  

1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, όπου ισχύει το σύστημα 
αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας και αφορούν:  

− την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα, της κτήσης του ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, σε 
συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή σύστασης άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό με 
οποιαδήποτε αιτία.  

− την πλασματική μεταβίβαση σε εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης και εργολαβικού προσυμφώνου.  

− τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέλεσης εργολαβικού προσυμφώνου, 
ιδανικού μεριδίου οικοπέδου.  

− τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο 
κτήσης του ακινήτου, σε περίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σε αυτό με 
οποιαδήποτε αιτία.  

2. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού, 
για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας 
ακινήτων.  

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας τριετίας, οι δηλώσεις αυτές ξεπερνούν συνολικά τις 30.000 
κατά μέσο όρο κατ’ έτος.  

Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται ψηφιακά προαιρετικά μέχρι τις 30/9/2022 και υποχρεωτικά από 
1/10/2022 και μετά. 

Εθνική Σύνταξη λόγω γήρατος ομογενών με αλβανική ιθαγένεια και ομογενών που 
προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, καθώς και των δικαιούχων 

σύνταξης κατά μεταβίβαση, λόγω θανάτου των προσώπων αυτών  

Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ εξέδωσε Εγκύκλιο με αριθμό ΑΔΑ: Ψ5ΘΓ46ΜΑΠΣ-ΔΥ0 (αριθμός 
πρωτ.: 373773/11.08.2022) με θέμα: «Εθνική Σύνταξη λόγω γήρατος ομογενών με αλβανική ιθαγένεια και 
ομογενών που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, καθώς και των δικαιούχων σύνταξης κατά 
μεταβίβαση, λόγω θανάτου των προσώπων αυτών. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν. 
4915/2022 και της σχετικής ΚΥΑ, με παροχή οδηγιών. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016.» σχετικά 
με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ Α΄ 63/24-03-2022 των διατάξεων του Ν. 4915/2022, στο άρθρο 73 του οποίου 
τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016 με την προσθήκη της παραγράφου 2α. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καθορίζεται, ειδικά για τους συνταξιούχους εξ ιδίου 
δικαιώματος (λόγω γήρατος) του e-ΕΦΚΑ, ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια και τους ομογενείς που 
προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης που δικαιούνται, 
καθώς και το ποσό της εθνικής σύνταξης δικαιούχων σύνταξης κατά μεταβίβαση, λόγω θανάτου των 
προσώπων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, το οποίο 
επανυπολογίζεται από 01.01.2022 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του Ν. 4915/2022. Περαιτέρω, στην 
ως άνω Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του νέου 
Νόμου, τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της εθνικής σύνταξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την 
έκταση εφαρμογής (υπαγόμενα πρόσωπα) και τη διαδικασία για την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.  

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Εγκύκλιο, πατήστε εδώ. 

Νέα ψηφιακή υπηρεσία e-ΕΦΚΑ για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης μη 
μισθωτών 

Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία έθεσε σε λειτουργία η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ με στόχο την διευκόλυνση των μη 
μισθωτών που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης. Η ψηφιακή 
υπηρεσία  "Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης ν.4387/2016" επιτρέπει την  ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 
για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών (Ελεύθεροι Επαγγελματίες-
Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες),  που η τελευταία ασφάλισή τους ήταν με την ιδιότητα του Μη Μισθωτού,  
έχουν διακόψει την ασφάλισή τους και επιθυμούν να συνεχίσουν  προαιρετικά την ασφάλιση για Κλάδο 
Κύριας Σύνταξης ή/και Ασθένειας ή/και  Επικουρικής Ασφάλισης. 

Μέχρι σήμερα, οι ασφαλισμένοι που βρίσκονταν ένα βήμα πριν από τη σύνταξη αλλά χρειαζόντουσαν 
πρόσθετο χρόνο ασφάλισης, προκειμένου να  κάνουν χρήση της προαιρετικής συνέχισής της χρειαζόταν να 
επισκεφτούν  τα κατά τόπους γραφεία και υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Πλέον, με την  ηλεκτρονική υποβολή 
αίτησης μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα από  τον υπολογιστή τους. 

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ  www.efka.gov.gr με τη χρήση των 
κωδικών Taxisnet, ακολουθώντας τη  διαδρομή: 1. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, 2. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για  
Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες, 3. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης 
Μη Μισθωτών. 

Σύνδεσμος:  https://www.efka.gov.gr/el/proairetike-synechise-tes-asphalises-me-misthoton   

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο 26/15-7-2022, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης για προαιρετική 
συνέχιση της ασφάλισης, το αίτημα  δρομολογείται στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ και μέσω 
αυτοματοποιημένων ελέγχων ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία και ενημερώνεται ο ασφαλισμένος 

ΟΑΕΔ: Nέο πρόγραμμα επιχορήγησης με 14.800 ευρώ για 3.000 νέους που θα 
στήσουν ψηφιακή επιχείρηση  

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία πρόκειται να προκηρύξει το 
επόμενο διάστημα ο ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) για την ενίσχυση των νέων που θα δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις με 
ψηφιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων από τα γραφεία μέχρι τις αποθήκες και τη 
διανομή των προϊόντων. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Η περίοδος επιχορήγησης θα είναι 12 μήνες και το ποσό θα ανέρχεται σε 14.800 ευρώ, καταβαλλόμενο σε 
τρεις δόσεις. 

Η δράση προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ (15 εκατ. για το 2022 και 30 εκατ. για το 2023) συγχρηματοδοτείται 
από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των 
ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και τη διευκόλυνση πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών. 
 
Οι νέοι επιχειρηματίες μπορούν να δραστηριοποιηθούν ενδεικτικά σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (σταθερή-
κινητή-διαδικτυακή τηλεφωνία), υπηρεσίες Η/Υ, λογισμικό (συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοπλισμό, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό, εργασίες σε βάση δεδομένων, συντήρηση και επιδιόρθωση Η/Υ 
κτλ), παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, ευρυζωνικές υπηρεσίες, συστήματα αυτοματισμού γραφείου, 
εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσίες, ψηφιακή τηλεόραση, παροχή λύσεων ασφαλείας 
ηλεκτρονικών συστημάτων, κατασκευή εξοπλισμού RFID, διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικό 
εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν, τηλε-εκπαίδευση, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ψηφιακές εκτυπώσεις, 
ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα κλπ. 

Η δράση αφορά στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας και θα υλοποιηθεί σε κύκλους σε περίπτωση που οι 
δικαιούχοι του α΄ κύκλου υπολείπονται του αριθμού των 3.000 και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο 
προϋπολογισμός της δράσης. 

Στόχος είναι από τις 3.000 συμμετέχοντες, οι 1.800 να είναι γυναίκες και οι 1.200 άντρες. 

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από 
την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.  

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση 
www.ependyseis.gr 

Επιπλέον 6.500 θέσεις για το επιτυχημένο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια 
ανέργων 55+ ετών 

Στο πλαίσιο της στήριξης των μακροχρόνια ανέργων και της συνεχούς αξιολόγησης των ενεργητικών 
πολιτικών απασχόλησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ενέκρινε τη 
σημαντική αύξηση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας του επιτυχημένου προγράμματος απασχόλησης 
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.  

Όπως είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης με 
ωφελούμενους του προγράμματος, η τροποποίηση του προγράμματος προβλέπει επιπλέον 6.500 θέσεις, 
συνολικού προϋπολογισμού 117 εκ. ευρώ. 

 Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόσληψη μακροχρόνια (12+ μήνες) ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, σε 
θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για 
άλλους 12 μήνες, και η μηνιαία επιχορήγηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται στο 75% έως τα 
750 € μηνιαία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2017, αλλά μέχρι τον Ιούλιο του 2020 η κάλυψη ήταν 
χαμηλή καθώς οι προσλήψεις ήταν λιγότερες από 1.500. Τον Ιούλιο του 2020, το πρόγραμμα ενισχύθηκε και 
βελτιώθηκε και μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια καλύφθηκαν περισσότερες από 8.000 θέσεις σε σύνολο 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.protothema.gr/tag/eyryzwnikes-ypiresies/
http://www.ependyseis.gr/
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8.500 θέσεων. Με την αύξηση, το βελτιωμένο πρόγραμμα θα έχει προσφέρει συνολικά 15.000 θέσεις.  

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από ένα ευρύ φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Ενδεικτικά να αναφερθεί 
ότι στο πρόγραμμα έχει ενταχθεί πλήθος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (όπως Δήμοι, Περιφέρειες, 
Ασφαλιστικά Ταμεία, Νοσοκομεία, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, κλπ.) και Δημοτικές Επιχειρήσεις, στο 
σύνολο της επικράτειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr  

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Νέες προθεσμίες καταχώρισης 

Με την απόφαση 100784 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 3804Β_21.07.2022) αντικαθίσταται το άρθρο 8 της υπό στοιχεία 
67343/ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2443), ως εξής: 

«Άρθρο 8 

Προθεσμίες καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

1. Κάθε υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα καταχωρίζει το ειδικό μητρώο της παρ. 1 του άρθρου 
20 του ν. 4557/2018 εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
έναρξης εργασιών στη φορολογική διοίκηση. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η ημερομηνία κατά την 
οποία εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο. 

2. Κάθε υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα καταχωρίζει τις αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών 
δικαιούχων του, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία επέλευσής τους. 

3. Για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο ή έχουν 
αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους έως και την 31.08.2022 ορίζεται ως καταληκτική 
ημερομηνία για την αρχική ή την τροποποιητική δήλωση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων αντίστοιχα 
η 31.10.2022. Οι αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις καταχώρισης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων που 
οριστικοποιούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, συμπεριλαμβανομένων αρχικών ή τροποποιητικών 
δηλώσεων που έχουν οριστικοποιηθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος, νοούνται ως εμπροθέσμως 
υποβληθείσες. 

4. Για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο ή έχουν 
αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους μετά την 31η.08.2022 ισχύει η προθεσμία 
καταχώρισης των 60 ημερών των παρ. 1 και 2 αντίστοιχα». 

Το άρθρο 9 της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών καταργείται. 

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Αλλαγές στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες) 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4192/Β/08.08.2022 η απόφαση Αριθμ. 4111.08-01/2225 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
4796/21.12.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου ‘‘Μεταφορικό Ισοδύναμο’’ (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες 
μονάδες (επιβάτες)» (Β’ 6124)». Υπήρξαν τροποποιήσεις στο άρθρο 4 «Διαδικασία πιστοποίησης 
ωφελούμενης μονάδας» και στο άρθρο 7. Περισσότερες λεπτομέρειες στο link 
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204192  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.dypa.gov.gr/
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204192
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Έρχεται νέος, διπλός «Τειρεσίας» για χρέη σε Δημόσιο και τράπεζες 

Δύο νέα «κέντρα παρακολούθησης οφειλών» θα μπουν σύντομα στην ζωή μας. Θα συλλέγουν όλες τις 
πληροφορίες και τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών που χρωστούν σε δημόσιο και τράπεζες ούτως ώστε 
οι δανειστές τους να έχουν πλήρη εικόνα για το τι μπορούν να διεκδικήσουν και να εισπράξουν. Νομοσχέδιο 
που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση θεσμοθετεί το διπλό «φακέλωμα» οφειλετών, από δύο νέα γραφεία 
που θα λειτουργούν στα πρότυπα του σημερινού Τειρεσία με στόχο να «εξυγιάνουν» το ιδιωτικό χρέος των 
πολιτών που σήμερα ξεπερνά τα 250 δις ευρώ. Ειδικότερα με το νομοσχέδιο δημιουργούνται:  

1. Η Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Credit Bureau) που θα συγκεντρώνει όλα τα χρέη των πολιτών και 
των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο (Εφορία, ΕΦΚΑ, Τοπική Αυτοδιοίκηση) και παράλληλα θα βαθμολογεί 
φυσικά και νομικά πρόσωπα για την πιστοληπτική τους συμπεριφορά.  

2. To Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (Central Credit Registry) που θα δημιουργηθεί στην Τράπεζα της 
Ελλάδος και θα καταγράφει σε λεπτομερή βάση το ιστορικό πληρωμών κάθε μεμονωμένου δανείου που 
χορηγείται. 

Προφανώς, οι δυο αρχές θα συνεργάζονται αφού θα συλλέγουν τα ίδια στοιχεία για την δυνατότητα 
πληρωμών των πολιτών και την συνέπια που έχουν επιδείξει στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους. Με μια 
σημαντική διάφορα όμως: Η Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα βαθμολογεί μέσα από ένα «ιδιότυπο» 
point system το ρίσκο που αναλαμβάνουν όσοι δανείζουν τον συγκεκριμένο πολίτη ενώ θα κρίνει και το 
αίτημα για ένταξης τους σε εξωδικαστική ρύθμισης οφειλών κλπ. Ο ίδιος φορέας θα παρέχει τα στοιχεία αυτά 
σε δημόσιους φορείς αλλά και ιδιώτες με στόχος, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, την μείωση 
ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων και «την πρόληψη του φαινομένου της υπερχρέωσης των ιδιωτών». 

Επεκτείνεται η ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος Ασθενείας και σε νέες κατηγορίες 
ασφαλισμένων 

Επεκτείνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης επιδόματος ασθενείας και για τους 
ασφαλισμένους των τέως φορέων ΤΑΞΥ, ΕΤΑΑ- ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ , ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ, ΕΤΑΑ – ΤΥΔΠ, ΕΤΑΑ 
– ΤΥΔΘ , ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ, ΤΣΕΥΠ, ΤΑΤΤΑ), καθώς και για Ευρωπαίους Πολίτες και Πολίτες Τρίτων 
Χωρών.  

Υπενθυμίζεται πως σήμερα ηλεκτρονικά μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για επίδομα ασθενείας οι 
ασφαλισμένοι του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με την επέκταση της ηλεκτρονικής αυτής υπηρεσίας καταργείται η 
αυτοπρόσωπη παρουσία των ασφαλισμένων στις υπηρεσίες του Φορέα και εξαλείφεται η πολύωρη 
αναμονή και ταλαιπωρία, ενώ διεκπεραιώνονται αιτήματα πληρωμών των επιδομάτων 
γρηγορότερα στους δικαιούχους. Παράλληλα, απελευθερώνονται χιλιάδες ανθρωποώρες και 
αφαιρείται ένα σημαντικό διοικητικό βάρος για τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.  

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής χορήγησης επιδόματος Ασθενείας 
(https://www.efka.gov.gr/el/epidoma ) είναι διαθέσιμη στην ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου 
Gov.gr και στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr ), στην ενότητα: 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.protothema.gr/economy/article/1257324/hrei-kuma-apliroton-foron-fernei-i-akriveia/
https://www.protothema.gr/economy/article/1257324/hrei-kuma-apliroton-foron-fernei-i-akriveia/
https://www.efka.gov.gr/el/epidoma
https://www.efka.gov.gr/
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Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.): Πώς θα εκδίδεται η 
ασφαλιστική ενημερότητα 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 73160/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε ένα κοινό έντυπο θα αποτυπώνονται οι 
πληρωμές των εισφορών στον ΕΦΚΑ και το νεοσύστατο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης 
(Τ.Ε.Κ.Α.), με αποτέλεσμα οι εργοδότες που θέλουν ασφαλιστική ενημερότητα να πρέπει να μην έχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές σε κανένα από τα δύο ταμεία, όπως ισχύει άλλωστε και σήμερα για το παλαιό 
επικουρικό. 

Το ενιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που θα λαμβάνουν από τον ΕΦΚΑ οι εργοδότες που 
απασχολούν νέους και κατά συνέπεια οφείλουν να τους ασφαλίζουν για επικουρική ασφάλιση στο Τ.Ε.Κ.Α. 
ορίζεται στην ως άνω ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 4133/Τεύχος Β /́03.08.2022 ΦΕΚ.  

Η νέα αυτή ΚΥΑ ξεκαθαρίζει ότι τις εισφορές, τουλάχιστον για τα επόμενα έτη, θα τις εισπράττει ο e-ΕΦΚΑ 
και στη συνέχεια θα τις αποδίδει στο Τ.Ε.Κ.Α.. Όταν, δε, ο εργοδότης ζητεί ασφαλιστική ενημερότητα, θα του 
εκδίδουν και θα του χορηγούν ενιαίο αποδεικτικό ενημερότητας τόσο ως προς τις εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ 
όσο και ως προς το Τ.Ε.Κ.Α.. Σε περίπτωση μάλιστα, ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, θα διευκρινίζεται στο 
σώμα του σχετικού ενημερωτικού σημειώματος ή της σχετικής βεβαίωσης οφειλής ο φορέας έναντι του 
οποίου υφίσταται η ληξιπρόθεσμη οφειλή. Κι όταν θα υπάρχει κάποια καταβολή προς το Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών, τότε οι οφειλές του Τ.Ε.Κ.Α. θα εισπράττονται κατά προτεραιότητα. 

«Εξοικονομώ 2021»: Εντάσσονται στο πρόγραμμα και οι επιλαχόντες 

Στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» εντάσσονται ως καταρχήν επιλέξιμοι κι οι 47.433 επιλαχόντες, δηλαδή 
το σύνολο της σχετικής λίστας,  σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο προϋπολογισμός 
του «Εξοικονομώ 2021» αυξάνεται κατά 591,7 εκατ. ευρώ και ανέρχεται συνολικά σε 1,2 δισ. ευρώ (ποσοστό 
αύξησης 94%). Συνολικά οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι πλέον 87.578 νοικοκυριά.   

Όσοι από τους δικαιούχους έχουν ολοκληρωμένη ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου μπορούν να ξεκινήσουν τις 
παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, που σχετίζονται με το ποσοστό της δικής τους συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα. Το «Εξοικονομώ 2021» είναι το πρώτο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με 
ξεχωριστό προϋπολογισμό για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Με την ένταξη του συνόλου των επιλαχόντων στο 
Πρόγραμμα, η στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων αυξάνεται κατά 81,8 εκατ. ευρώ κι αφορά σε 5.890 
νοικοκυριά. Έτσι οι συνολικά 14.246 πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας ενισχύονται με 201,8 εκατ. ευρώ. Οι νέες 
λίστες με τα ονόματα των επιλαχόντων θα επικαιροποιηθούν αμέσως μόλις βγει ο νέος οδηγός του 
Προγράμματος. 

Συμπλήρωση του Οριστικού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης αδειοδοτημένων 
Κ.Δ.Β.Μ. με την προσθήκη επιπλέον παρόχων κατάρτισης  

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), αναρτήθηκε την Τετάρτη 24 
Αυγούστου 2022 στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) το Οριστικό Μητρώο 
Παρόχων Κατάρτισης των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., όπως συμπληρώθηκε με τις επιπλέον αιτήσεις που 
υπεβλήθησαν.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Οι αιτήσεις συμμετοχής αξιολογήθηκαν από αρμόδια επιτροπή, ώστε οι πάροχοι να πληρούν τα κριτήρια, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι δημόσιες προσκλήσεις για τη διασφάλιση ποιότητας.  

Οι πάροχοι που έχουν ενταχθεί στο Οριστικό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ μπορούν 
να καταθέσουν προτεινόμενα προγράμματα κατάρτισης.  

Υπενθυμίζεται ότι το έργο υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α. στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης 
δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0.” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -
”NextGenerationEU”.  

Αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 
ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη 
πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης, ενώ τα προγράμματα κατάρτισης κάθε μητρώου 
έχουν προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.  

Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 
και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.  

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis?tab=proghrammata-
anavathmisis-deksiotiton-ghia-80000-anerghoys&tab2=parokhoi-katartisis&tab3= 

Και οι ΙΚΕ θα μπορούν να λαμβάνουν φορολογικό πιστοποιητικό – Τα οφέλη  

Φορολογικό πιστοποιητικό από ελεγκτικές εταιρείες και ορκωτούς ελεγκτές θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν 
και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ). Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε 
απόφαση με την οποία διευρύνει και στις ΙΚΕ την εφαρμογή του φορολογικού πιστοποιητικού, το οποίο έως 
σήμερα αφορούσε εταιρείες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ ετησίως και 
ειδικά τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών 
επιχειρήσεων.  

Το όφελος για τις ΙΚΕ από τη δυνατότητα αυτή είναι εμφανής. Καθώς ο έλεγχος φορολογικών αντικειμένων 
διενεργείται από τον ορκωτό ελεγκτή μπορεί να υπάρξουν με βάση τα ευρήματα διορθώσεις σφαλμάτων, τα 
οποία σε αντίθετη περίπτωση θα ανιχνεύονταν από το φορολογικό έλεγχο. Ακόμη, αντιμετωπίζονται στη 
διάρκεια του ελέγχου συναλλαγές και φορολογικοί χειρισμοί που υπό άλλες συνθήκες είναι πιθανό να μην 
είχαν τεθεί υπόψη ειδικών και με τον τρόπο αυτό είτε επιβεβαιώνεται ο σωστός χειρισμός από έναν 
εμπειρογνώμονα είτε δίνεται στην εταιρεία η ευκαιρία να διορθώσει το όποιο λάθος αν ο ορκωτός ελεγκτής 
έχει διαφορετική άποψη.  

Και οι ορκωτοί έχουν ευθύνη για την υπογραφή τους. Αν από μεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής 
διοίκησης προκύψουν σημαντικές πρόσθετες επιβαρύνσεις, τις οποίες όφειλε να διαπιστώσει ο ορκωτός 
ελεγκτής λογιστής, τότε η φορολογική αρχή παραπέμπει την υπόθεση στην Επιτροπή Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία, μετά από τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις έλεγχο, επιβάλλει 
τις προβλεπόμενες κυρώσεις στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή στην ελεγκτική εταιρεία.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis?tab=proghrammata-anavathmisis-deksiotiton-ghia-80000-anerghoys&tab2=parokhoi-katartisis&tab3=
https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis?tab=proghrammata-anavathmisis-deksiotiton-ghia-80000-anerghoys&tab2=parokhoi-katartisis&tab3=
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Πρέπει να σημειωθεί πως το φορολογικό πιστοποιητικό του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 καλύπτει όλο το 
φάσμα ελέγχων για τη φορολογική συμμόρφωση μίας επιχείρησης.  

Το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό αποτελείται από την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης, η οποία 
συντάσσεται κατά τα προβλεπόμενα στο «Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000» και το 
προσάρτημα αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων. Οι δε ελεγκτές, κατά τη διενέργεια του ελέγχου 
εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων, υποχρεούνται να εκτελέσουν όλες τις εργασίες που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ελέγχου.  

Ενδεικτικά, οι δαπάνες που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου χρειάζεται να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ, 
ποσό όμως που προσαυξάνεται βάσει των ακαθαρίστων εσόδων της εκάστοτε επιχείρησης. Υπάρχει δε η 
δυνατότητα ελέγχου και μικρότερης αξίας δαπανών, όταν δεν καλύπτεται το ελάχιστο όριο ελέγχου του 10% 
του συνόλου κάθε κατηγορίας δαπάνης.  

Αναφορικά με το ΦΠΑ, λαμβάνονται υπόψη οι απαλλασσόμενες συναλλαγές που ενδεχομένως διενεργεί μία 
επιχείρηση και παράλληλα διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος των ποσών που έχουν συμπεριληφθεί στις 
περιοδικές δηλώσεις.  

Κατά τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων του ΚΦΑΣ, εξακριβώνεται η ορθή ενημέρωση και συμφωνία των 
τηρούμενων βιβλίων, καθώς και η εγκυρότητα των εκδοθέντων και ληφθέντων από την υπό εξέταση 
επιχείρηση στοιχείων. Σχετικά με τα ακίνητα εξετάζεται η πληρωμή των αναλογούντων φόρων και η 
υποχρέωση υποβολής σχετικών δηλώσεων.  

Για τον έλεγχο τελών χαρτοσήμου, έμφαση δίνεται στα δάνεια που έχει συνάψει η υπόχρεη επιχείρηση, στον 
τόπο που αυτά εξυπηρετούνται, καθώς και στις καταθέσεις – αναλήψεις που πραγματοποιούν οι εταίροι ή 
οι μέτοχοι.  

Ο ΦΜΥ, οι αμοιβές της Διοίκησης, οι τόκοι, τα μερίσματα και τα δικαιώματα (royalties), αποτελούν τα κύρια 
αντικείμενα ελέγχου για τους παρακρατούμενους φόρους, μέσω παράλληλης επισκόπησης του οριστικού 
ισοζυγίου της εκάστοτε εταιρείας.  

Στην ενότητα των ενδοομιλικών συναλλαγών, αναλύεται ο τρόπος σύνδεσης των διαφόρων προσώπων, η 
υποχρέωση υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης, οι πηγές 
συγκριτικών στοιχείων που έχουν χρησιμοποιηθεί, οι μέθοδοι τεκμηρίωσης που έχουν εφαρμοστεί και η 
πιθανή ύπαρξη απόφασης προέγκρισης. Στην περίπτωση πραγματοποίησης ηλεκτρονικού εμπορίου, 
ελέγχεται η τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων συναλλαγών, οι χώρες στις οποίες διοχετεύονται τα αγαθά ή 
παρέχονται οι υπηρεσίες, καθώς και πολλά στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο ανάπτυξης και συντήρησης του 
διαδικτυακού τόπου.  

Τέλος, το φορολογικό πιστοποιητικό αφού γνωστοποιηθεί εγγράφως στην ελεγχόμενη επιχείρηση, 
οριστικοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή της στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ. 

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

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2226Β_06.05.2022  η με Αριθμ. 44070/6-5-2022 απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης σχετικά με τον καθορισμό των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας που αντιστοιχούν σε άσκηση 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=EAC78B408A735C0.1D031AEA53&version=2022/04/28
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εμπορικής δραστηριότητας, προκειμένου τα φυσικά πρόσωπα που κάνουν έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. να 
εγγράφονται αυτόματα στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ.  

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

α). Μέσω web-banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ σε Τράπεζα 
β). Τα ανωτέρω τέλη δεν πληρώνονται στο Επιμελητήριο 
γ). Δικαιούχος είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

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

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

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

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

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  
Οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.), οι ατομικές επιχειρήσεις και οι λοιποί υπόχρεοι (Κοινοπραξίες κ.λπ.) 
πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών δεν έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ του αποδεικτικού 
υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2021 και μετά (Ν.4635/2019).  
Η υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  ισχύει 
για τις ανωτέρω επιχειρήσεις μόνο για τα Φορολογικά Έτη 2014 έως και 2022.  
Παρακαλούμε για τις δικές σας έγκαιρες ενέργειες για την καταχώριση του/των αποδεικτικού/ών υποβολής 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησής σας Φορολογικών Ετών 2014 έως 2022, που δεν έχουν 
υποβληθεί έως σήμερα στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αρ. Πρωτ. 79752/30.12.2014 Υπουργικής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ, τ. Β, 3623/31.12.2014).  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://services.businessportal.gr/
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Η καταχώριση του στοιχείου αυτού γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με 
ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή  

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

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

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

2. H διάρκεια των εταιρειών ΕΠΕ & ΙΚΕ πλέον μπορεί να είναι και αόριστη (μετά την 10/12/2021) 
δυνατότητα η οποία υπήρχε μόνο στην Ανώνυμη Εταιρεία. Ως εκ τούτου οι ιδρυτές μπορούν να 
επιλέξουν πλέον μία από τις δύο δυνατότητες (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) που δίδουν πλέον οι 
τροποποιημένες διατάξεις του ν. 3190/1955 & 4072/2012. 

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας 
στο τηλέφωνο 2510 222212 (εσωτ. 1) και στο E-mail: info@chamberofkavala.gr    

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

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

Η επίσημη σελίδα του Επιμελητηρίου στα social media 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
https://services.businessportal.gr/
https://www.facebook.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.linkedin.com/in/chamber-of-kavala-abbbbb14b/
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Σημαντική Ανακοίνωση για Εξαγωγές στην Τουρκία  

Το εμπορικό τμήμα του Γενικού Προξενείου της Τούρκικης Δημοκρατίας στην Ελλάδα, μας απέστειλε έντυπο 
πληροφοριών σχετικά με τις διατάξεις διαπίστευσης «Χαλαλ» «Helal» που έχουν νομοθετηθεί πρόσφατα 
στην Τουρκία και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τις 4 Ιουνίου του 2023.  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: thessaloniki@trade.gov.tr ή στο τηλ. 
2310254460. 

Πράξη για τις ψηφιακές αγορές: Το Συμβούλιο ενέκρινε οριστικά τους νέους 
κανόνες για τον θεμιτό ανταγωνισμό στο διαδίκτυο 

Το Συμβούλιο έδωσε σήμερα την τελική του έγκριση σχετικά με νέους κανόνες για έναν δίκαιο και 
ανταγωνιστικό ψηφιακό τομέα μέσω της πράξης για τις ψηφιακές αγορές (DMA). 

Η DMA εξασφαλίζει ψηφιακούς ισότιμους όρους ανταγωνισμού που θεσπίζουν σαφή δικαιώματα και 
κανόνες για τις μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες («πυλωροί») και εγγυώνται ότι καμία από αυτές δεν 
καταχράται τη θέση της. Η ρύθμιση της ψηφιακής αγοράς σε επίπεδο ΕΕ θα δημιουργήσει ένα δίκαιο και 
ανταγωνιστικό ψηφιακό περιβάλλον που θα επιτρέψει στις εταιρείες και στους καταναλωτές 
να επωφεληθούν από τις ψηφιακές ευκαιρίες. 

Με την τελική έγκριση της πράξης για τις ψηφιακές αγορές, θα καταστήσουμε επιτέλους τις μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες υπεύθυνες για τις ενέργειές τους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ θα αλλάξει τον διαδικτυακό 
χώρο παγκοσμίως. Οι πυλωροί, τη δράση των οποίων ρυθμίζει η DMA, είναι πανταχού παρόντες — όλοι 
χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, η δύναμή τους αυξάνεται σε βαθμό που 
επηρεάζει αρνητικά τον ανταγωνισμό. Χάρη στην DMA, θα εξασφαλίσουμε θεμιτό ανταγωνισμό στο 
διαδίκτυο, μεγαλύτερη ευκολία για τους καταναλωτές και νέες ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις. 

Νέοι κανόνες για τους πυλωρούς 

Η DMA ορίζει νέους κανόνες για τις μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες («πυλωροί»). Πλέον οφείλουν: 

• να διασφαλίζουν ότι η ακύρωση της εγγραφής από βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας είναι εξίσου 
εύκολη με την εγγραφή 

• να διασφαλίζουν ότι οι βασικές λειτουργίες των υπηρεσιών άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων είναι 
διαλειτουργικές, δηλαδή επιτρέπουν στους χρήστες να ανταλλάσσουν μηνύματα, να στέλνουν 

Διεθνή θέματα 
 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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φωνητικά μηνύματα ή αρχεία μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων 
• να παρέχουν στους επαγγελματίες χρήστες πρόσβαση στα δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις 

τους όσον αφορά την εμπορική προώθηση ή τη διαφήμιση στην πλατφόρμα 
• να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις τους 

Ωστόσο, δεν θα είναι πλέον σε θέση: 

• να παρουσιάζουν κατά προτεραιότητα τα δικά τους προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε σχέση με 
τα αντίστοιχα άλλων φορέων της αγοράς (αυτοπροτίμηση) 

• να προεγκαθιστούν ορισμένες εφαρμογές ή λογισμικό ή να εμποδίζουν τους χρήστες να 
απεγκαθιστούν εύκολα τις εν λόγω εφαρμογές ή λογισμικό 

• να απαιτούν την αυτόματη εγκατάσταση των σημαντικότερων λογισμικών (π.χ. φυλλομετρητών) 
κατά την εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος 

• να εμποδίζουν τους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν πλατφόρμες πληρωμών τρίτων για 
πωλήσεις εφαρμογών 

• να επαναχρησιμοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την 
παροχή υπηρεσίας για τους σκοπούς άλλης παροχής υπηρεσίας 

Εάν μια μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα έχει αναγνωριστεί ως πυλωρός, θα πρέπει να συμμορφώνεται με 
τους κανόνες της DMA εντός έξι μηνών. 

Εάν ένας πυλωρός παραβιάζει τους κανόνες που ορίζονται στην DMA, διατρέχει τον κίνδυνο επιβολής 
προστίμου ύψους έως 10 % του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών του. Σε περίπτωση υποτροπής, 
μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως 20 % του παγκόσμιου κύκλου εργασιών. 

Σε περίπτωση που πυλωρός παραβιάζει συστηματικά την πράξη για τις ψηφιακές αγορές, συγκεκριμένα δε 
παραβιάζει τους κανόνες τουλάχιστον τρεις φορές σε διάστημα οκτώ ετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί 
να κινήσει έρευνα αγοράς και, εάν είναι αναγκαίο, να επιβάλει διορθωτικά μέτρα συμπεριφοράς ή 
διαρθρωτικού χαρακτήρα. 

Ιστορικό 

Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες δεν έχει μεταβληθεί από την έκδοση της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο το 2000. Εν τω μεταξύ, οι ψηφιακές τεχνολογίες, τα επιχειρηματικά μοντέλα και οι 
υπηρεσίες έχουν αλλάξει με πρωτόγνωρη ταχύτητα. Για να συμβαδίσει με αυτόν τον ρυθμό, τον Δεκέμβριο 
του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δέσμη μέτρων για τις ψηφιακές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και της πράξης για τις ψηφιακές αγορές 
(DMA). 

Η δέσμη ψηφιακών υπηρεσιών αποτελεί την απάντηση της ΕΕ στην ανάγκη ρύθμισης του ψηφιακού χώρου. 
Από κοινού, η DSA και η DMA καθορίζουν πλαίσιο προσαρμοσμένο στο οικονομικό και δημοκρατικό 
αποτύπωμα των ψηφιακών κολοσσών και θεσπίζουν μέτρα για την προστασία των χρηστών, στηρίζοντας 
παράλληλα την καινοτομία στην ψηφιακή οικονομία. 

Στις 25 Νοεμβρίου 2021, λιγότερο από ένα έτος μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη ενέκριναν ομόφωνα τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με την DMA. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Στις 24 Μαρτίου 2022, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία 
σχετικά με την DMA, την οποία προσυπέγραψαν οι εκπρόσωποι των κρατών μελών της ΕΕ στις 11 Μαΐου 
2022. 

Η προσωρινή συμφωνία σχετικά με την DSA, η οποία επιτεύχθηκε από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις 23 Απριλίου 2022 και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Ιουλίου, αναμένεται 
να εγκριθεί από το Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2022. 

Επόμενα βήματα 

Μετά τη σημερινή έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Συμβούλιο, η νομοθετική πράξη 
εκδίδεται. 

Αφού υπογραφεί από την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αρχίσει να ισχύει έπειτα από έξιμήνες. 

• Κανονισμός σχετικά με διεκδικήσιμες και δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα (πράξη για τις 
ψηφιακές αγορές) 

• Δέσμη νομοθετικών μέτρων για τις ψηφιακές υπηρεσίες (γενικές πληροφορίες) 

 

Ενημέρωση σχετικά με το Συλλογικό Σήμα ΣΕΒΕ «Μ MACEDONIA THE GREAT» και 
πρόσκληση στις επιχειρήσεις για απόκτησή του 

Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων είναι η καταχώριση στο Γραφείο 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) Συλλογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τα άρθρα 
74 επ. του Κανονισμού 2017/1001), με ονομασία "Μ MΑCEDONIA THE GREAT" («Μακεδονικό 
Σήμα») που θα μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 
των οποίων προέρχονται από τη γεωγραφική περιφέρεια της Μακεδονίας και είναι ή θα γίνουν μέλη του 
ΣΕΒΕ. 

Ο ΣΕΒΕ ενημερώνει για την έναρξη της διαδικασίας που αφορά στο Μακεδονικό Σήμα και στον τρόπο δωρεάν 
απόκτησής του και καλεί όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του εγκεκριμένου 
Κανονισμού Χρήσης του Σήματος να το αποκτήσουν. 

Το Σήμα μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των 
οποίων προέρχονται από τις γεωγραφικές Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής 
Μακεδονίας και τις Π.Ε. Δράμας και Καβάλας και είναι ή θα γίνουν μέλη του ΣΕΒΕ. 

Η δημιουργία του Μακεδονικού Σήματος έχει σκοπό την προστασία των ελληνικών προϊόντων που 

παράγονται στην Μακεδονία - και αντίστοιχα των υπηρεσιών που παρέχονται - συνδυάζοντας την ιστορία 
και την κληρονομιά του τόπου μας, μέσα από αυθεντικά, γνήσια και ποιοτικά προϊόντα των μελών του ΣΕΒΕ. 
Το Σήμα στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου διακριτικού γνωρίσματος ως μέσου αναγνώρισης, προβολής και 
διαφήμισης τοπικών παραγωγών και των προϊόντων τους, ώστε να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα των 
τοπικών επιχειρήσεων της Μακεδονίας-μελών του ΣΕΒΕ και των προϊόντων τους με τρόπο ευκρινή, διαφανή 
και αδιάβλητο, προς όφελος της εξωστρέφειας, της ασφάλειας δικαίου και του υγιούς ανταγωνισμού. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-17-2022-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-17-2022-INIT/el/pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/digital-services-package/
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Η ανωτέρω πρωτοβουλία του ΣΕΒΕ υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Μηχανισμού 
Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας» (κωδικός 
ΟΠΣ: 5104602), η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020» με την με Α.Π. 3908/7-7-2021 (ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΤΛΡ-Τ39) Απόφαση Ένταξης. Η πράξη, με 
συνολική δημόσια δαπάνη: 1.954.387,10 € και φορέα υλοποίησης τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), 
συγχρηματοδοτείται από την Eυρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς 
Πόρους μέσω του ΠΔΕ κι έχει ως βασικό σκοπό της την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού 
στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα αυτών που εδρεύουν 
στη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας, δηλαδή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας και μέρος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να 
ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητά τους και την εξαγωγική τους ικανότητα. 

Στα αντικείμενα της πράξης τα οποία υλοποιεί ο ΣΕΒΕ περιλαμβάνεται ένα πλέγμα δράσεων για τη 
διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας των προϊόντων της Βόρειας Ελλάδας, η ανάπτυξη σχήματος πιστοποίησης, 
δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μέσω ψηφιακών εργαλείων και πλατφόρμας 
εξωστρέφειας, η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών-ερευνών, η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και 
ημερίδων σε διάφορες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας καθώς και η δημιουργία σε κατάλληλα διαμορφωμένο 
χώρο στη Δ.Ε.Θ. (Υπαίθριος χώρος Α11-Stand 5) ενός Helpdesk που θα λειτουργεί, με ευθύνη του ΣΕΒΕ, 
καθ' όλη τη διάρκεια της πράξης, με σκοπό τη δια ζώσης αλλά και την εξ αποστάσεως υποστήριξη όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συλλογικό Σήμα ΣΕΒΕ «Μ MACEDONIA THE GREAT» και τον 
τρόπο χορήγησης Άδειας Χρήσης του (εντελώς δωρεάν), μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα 
Υποστήριξης του Έργου "Μ Macedonia The Great", στα τηλέφωνα: 2310 804035, 804196, 804123, Ε-
mail: mgreat@euroconsultants.com.gr 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:mgreat@euroconsultants.com.gr


59 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΑΠΩΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο , απέστειλε έγγραφο 
με θέμα: - Δράσεις που σχετίζονται με την «πράσινη οικονομία» για την προώθηση συνεργασιών ευρωπαϊκών 
και ιαπωνικών επιχειρήσεων στο Βιετνάμ  

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

ΙΣΠΑΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε 
ενημερωτικά έγγραφα με θέμα:  

- ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ  

- ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 20% ΤΗΣ ΑΙR EUROPA ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ IAG  

- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 700.000 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μαδρίτη 
(www.agora.mfa.gr )  

ΤΟΥΡΚΙΑ  

Το Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Εξαγωγών, του Υπουργείου Εμπορίου, της Δημοκρατίας της Τουρκίας στην 
Κωνσταντινούπολη, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ_ ειδήσεις για την 
οικονομία, αναφορές για τους τομείς εξαγωγών και για τις περιφέρειες. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στην 
Κωνσταντινούπολη (https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/871 ) , 
email: ecocom-istanbul@mfa.gr  

 

 

Ενημερώσεις για 
ξένες αγορές 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-tokyo@mfa.gr
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https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/871
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Πρόσκληση σε Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων Β2Β με επιχειρήσεις από 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

Στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η HELEXPO σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο 
Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas διοργανώνουν Εκδήλωση 
Επιχειρηματικών Συναντήσεων (Β2Β) με εταιρείες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που είναι και η τιμώμενη 
χώρα της φετινής έκθεσης. 

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συναντήσεις σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο στο Περίπτερο 13 στη ΔΕΘ, από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες από 16:00’ 
– 20:00’. 

Για να δείτε τον Κατάλογο των Επιχειρήσεων Εκθετών από τα Αραβικά Εμιράτα, την σχετική φόρμα 
συμμετοχής που θα πρέπει να συμπληρώσετε, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα 
χρειαστείτε, παρακαλούμε πατήστε εδώ:  UAE B2B meetings  

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μόνικα Νάζη, Σύμβουλο 
Επιχειρηματικότητας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. 

Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανθεκτικότητα της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας 

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

Σκοπός της πλατφόρμας «Supply Chain Resilience» 

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

Enterprise Europe 
Network 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://server65.mailstudio.gr/link.php?M=11056729&N=14656&L=16779&F=H
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
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για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ενιαίας αγοράς και την οικοδόμηση μιας βιώσιμης, ψηφιακής και 
παγκοσμίως ανταγωνιστικής οικονομίας. 

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

Κύριοι στόχοι 

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

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

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

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

 
Ποια είναι τα οφέλη σας αν εγγραφείτε στην πλατφόρμα; 

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

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

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

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

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

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
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Επιχειρηματικές/Τεχνολογικές Συνεργασίες 

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

Ζήτηση συνεργασίας από Τουρκία  

Η τεχνολογική εταιρεία Armas Elektronik Ltd, η οποία εδρεύει στην Τουρκία και δραστηριοποιείται στον τομέα 
της κατασκευής και εξαγωγής drug testers και αναπνευστικών, με σχετικό έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το 
ενδιαφέρον της για σύναψη συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις.  

Τα προϊόντα διαθέτουν πιστοποιητικά DOT/NHTSA – Evidence Class & CE.  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.armaselektronik.com/ ή να 
επικοινωνήσετε με email: gamze.e@armaselektronik.com  

 

Προσφορά εργασίας στην Δράμα 

Μεγάλη βιομηχανία στην περιοχή της Δράμας αναζητά άτομο για την θέση του «Plant HR Manager». Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν την πλήρη περιγραφή της θέσης και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους στον σύνδεσμο Plant HR Manager - PwC Greece (workable.com) 

Ζήτηση συνεργασίας από Βουλγαρία  

Το γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδος στη Σόφια μας ενημερώνει ότι 
η ‘’Prisma 50 ltd’’ η οποία εδρεύει στο Plovdiv της Βουλγαρίας και δραστηριοποιείται στην κατασκευή 
γεωργικών μηχανημάτων, εκδήλωσε ενδιαφέρον για σύναψη συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, δείτε εδώ ή επικοινωνήστε στο email: ecocom-
sofia@mfa.gr 
  

  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:gamze.e@armaselektronik.com
https://apply.workable.com/pricewaterhousecoopers-business-solutions-s-dot-a/j/11DD45B3E2/
https://www.veth.gov.gr/images/nodes/100/2089_prisma-company_profile.pdf
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Πρόσκληση συμμετοχής στην έκθεση SEREXPO 2022, 21-25 Σεπτεμβρίου 2022 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι θα συμμετέχει φέτος στην έκθεση του Επιμελητηρίου Σερρών SEREXPO 
2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Επιχειρηματικό Κέντρο SEREXPO «Χρήστος Μέγκλας» 21-25 
Σεπτεμβρίου 2022 . 

Η SEREXPO, ήδη από την παρθενική της διοργάνωση (2015) έχει καταφέρει να καταξιωθεί ως Θεσμός υψηλού 
κύρους, εμπνέοντας την Τοπική Κοινωνία και λειτουργώντας ως «Γέφυρα» που έχει ενώσει τους Κοινωνικούς 
Εταίρους της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο. 

Με τρόπο δυναμικό, η SEREXPO, και το πλούσιο πρόγραμμα Παράλληλων Εκδηλώσεων της διασυνδέουν 
επιχειρηματικά, αναπτυξιακά και πολιτισμικά στοιχεία του τόπου, ως μία μοναδική ευκαιρία ανάδειξης των 
συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων! 

Η SEREXPO προσελκύει ιδιαιτέρως μεγάλο αριθμό Εκθετών όσο και Εμπορικών Επισκεπτών, με την 
επισκεψιμότητά της να ξεπερνά κάθε προσδοκία, αγγίζοντας κατά μέσο όρο ετησίως τους 40.000 επισκέπτες 
από όμορους Νομούς & Βαλκανικές Χώρες. 

Η δικτύωση και δημοσιοποίηση της SEREXPO επιτυγχάνεται σε βαθμό τέτοιο ώστε η SEREXPO και ο Νομός 
Σερρών να προκαλεί έντονο απόηχο σε ΜΜΕ πανελλαδικής και διεθνούς εμβέλειας. 

Μετά από πέντε (5) εξαιρετικά επιτυχημένες διοργανώσεις, και δύο χρόνια απουσίας λόγω των μέτρων 
περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού, η SEREXPO 2022 του Επιμελητηρίου Σερρών επιστρέφει δυναμικά και, 
ως σταθερή διεθνής πλατφόρμα δικτύωσης και προβολής, εκπέμπει μήνυμα αισιοδοξίας για την ενδυνάμωση 
του επιχειρείν και του τουριστικού προϊόντος του Ν. Σερρών. 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να αποστείλουν την συμμετοχή τους  στο 
Επιμελητήριο Καβάλας, το αργότερο έως την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022. 

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

Εκθέσεις 

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

 Εκθέσεις συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ 

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

 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

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

• Serexpo 2022, Έκθεση αγροτικού τομέα και φυσικών προϊόντων, Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, 
Σέρρες|21-25 Σεπτεμβρίου 2022 

• Elia Lesvos Confest, Έκθεση για τον ελαιοτουρισμό, Λέσβος| 23-25 Σεπτεμβρίου 2022 
• Chem, Ecolink Expo, Έκθεση χημικών, εξοπλισμού, ποιοτικού ελέγχου, επεξεργασία νερού & 

Αποβλήτων + Ειδική ενότητα Healthab, Παρουσίαση Εργαστηριακού Εξοπλισμού & Τεχνολογίας 
Υγείας & ΒιοΕπιστημών, Metropolitan Expo, Αθήνα| 30 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 2022 

• Plasticaexpo, Έκθεση πλαστικών, μηχανημάτων, καλουπιών και Ανακύκλωσης, Metropolitan Expo, 
Αθήνα| 30 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 2022 

• SyskevasiaExpo, Έκθεση Συσκευασιών, μηχανημάτων, εκτυπώσεων και Logistics + Ειδική ενότητα 
Printing, Metropolitan Expo, Αθήνα| 30 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 2022 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 
• 4η Διεθνής Έκθεση ELEC-TEC, έκθεση ηλεκτρολογικών ειδών, MEC Παιανίας, Αθήνα| 07-09 Οκτωβρίου 

2022 
• Ελληνικό Αλουμίνιο 2022, Έκθεση αλουμινίου, Metropolitan Expo, Αθήνα | 14-16 Οκτωβρίου 2022 
• Οικοδομή Expo, Έκθεση με θέμα την οικοδομή, Metropolitan Expo, Αθήνα | 14-16 Οκτωβρίου 2022 
• Agrotica, 29η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων Διεθνές Εκθεσιακό 

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

Θεσσαλονίκης| 29-31 Οκτωβρίου 2022 
• B2B Travel & M.I.C.E. Event Athens, έκθεση για τον ελληνικό τουρισμό, Brown Hotels, Αθήνα|31 

Οκτωβρίου- 01 Νοεμβρίου 2022 
 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
http://www.kcci.gr/
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• PHILOXENIA και HOTELIA, εκθέσεις ξενοδοχειακού εξοπλισμού και τουρισμού, Διεθνές Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη| 18-20 Νοεμβρίου 2022 

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

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

• IAFA 2022, Έκθεση με καταναλωτικά και οικιακά ηλεκτρονικά, Βερολίνο, Γερμανία |2-6 
Σεπτεμβρίου 2022 

• Hannover Messe, έκθεση ναυπηγικής, Αμβούργο, Γερμανία|3-6 Σεπτεμβρίου 2022 
• Asia Fruit Logistica 2022, Έκθεση φρούτων, Χονγκ Κονγκ|07-09 Σεπτεμβρίου 2022 
• MCB by Beuté Sélection, Διεθνής Έκθεση Ομορφιάς, Αισθητικής, Κομμώσεων και Μακιγιάζ, 

Εκθεσιακό Κέντρο Porte de Versailles | 10-12 Σεπτεμβρίου 2022 
• Netexpo, Διεθνής Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων, Λιόν, Γαλλία|18-20 Σεπτεμβρίου 2022 
• Salon Zen, Έκθεση ευεξίας, Porte de Champerret, Παρίσι| 29-30 Σεπτεμβρίου 2022 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 

• Batimat, Ideobain, Interclima, Έκθεση κατασκευαστικού τομέα, Παρίσι, Γαλλία| 03-06 Οκτωβρίου 
2022 

• Cosmetic 360, Διεθνής έκθεση αισθητικής και ομορφιάς, Παρίσι, Γαλλία| 12 Οκτωβρίου 2022 
• Beauty Istabul, Έκθεση για καλλυντικά και είδη ομορφιάς, Ταξίμ, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία| 

13-15 Οκτωβρίου 2022 
• Sial Paris, Έκθεση Τροφίμων και ποτών, Παρίσι, Γαλλία|15-19 Οκτωβρίου 2022 
• Agrokos, Έκθεση για τρόφιμα, αναψυκτικά, γεωργία και γεωργικά μηχανήματα, Πρίστινα, 

Κόσοβο|19-20 Οκτωβρίου 2022 
• R+T Turkey, Έκθεση για συστήματα ηλιακής σκίασης και αυτόματων πορτών, Istabul Expo Center, 

Κωνσταντινούπολη| 20-22 Οκτωβρίου 2022 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 

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

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

4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα  
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία  

7.  Έλληνας Επίτροπος  
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ  

11. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής  
12. EU Bookshop  
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)  

15. European Research & Development Newsroom  

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

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

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

Χρήσιμες Συνδέσεις 
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https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
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http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site?request_locale=EN
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http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/newsfeeds/syndicated-newsroom.cfm
https://www.improve-innovation.eu/opencms/opencms/en/index.html
http://www.cen.eu/cen/Services/SMEhelpdesk/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/research/agriculture/index_en.html
http://ec.europa.eu/ecip/
https://e-justice.europa.eu/home.do?&action=home&lang=el
http://www.eucomen.eu/progetto.aspx
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_el.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cluster/index_en.htm
http://www.clustercollaboration.eu/
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http://ec.europa.eu/small-business/tags/educating-for-entrepreneurship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.html
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29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
(Joint Research Centre)  

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

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

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

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

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