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Δραςτθριότθτεσ Διοίκθςθσ 

28θ ΔΙΕΘΟΘΥ ΕΜΘΕΥΘ KAVALAEXPO 2022, ΔΧΟΑΞΙΜΘ ΕΣΑΟΕΜΜΙΟΘΥΘ 

 
Δυναμικι επανεκκίνθςθ τθσ ζκκεςθσ 

Θεςμόσ του Επιμελθτθρίου Μαβάλασ. 

 

Σαρουςία του Χπουργοφ Εκνικισ 

Άμυνασ κ. Οίκου Σαναγιωτόπουλου 

πραγματοποιικθκαν τθν Σαραςκευι 7 

Ρκτωβρίου 2022 ςτο Εκκεςιακό 

Μζντρο Επιμελθτθρίου Μαβάλασ 

«Απόςτολοσ Ξαρδφρθσ» ςτθ Ο. 

Μαρβάλθ, τα εγκαίνια τθσ 28θσ 

Διεκνοφσ Ζκκεςθσ KavalaExpo 2022. 

Σρόκειται για το ςθμαντικότερο  

εμπορικό και οικονομικό γεγονόσ που 

ζχει γίνει κεςμόσ ςτθ ςυνείδθςθ των 

πολιτϊν και των επιχειρθματιϊν τθσ Σεριφζρειάσ μασ.  

 

Υτθν τελετι των εγκαινίων 

παραβρζκθκαν, ο πρόεδροσ τθσ 

Μεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων κ. 

Ιωάννθσ Ξαςοφτθσ, θ Γενικι 

Γραμματζασ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Φροφίμων κα. Χριςτιάνα Μαλογιρου, ο 

Σρόεδροσ τθσ ΓΥΕΒΕΕ κ. Μαββακάσ, ο 

Σρόεδροσ τθσ ΕΥΕΕ κ. Μαρανίκασ, θ κα. 

Ξπουρτηάλα, ςυνεργάτιδα του 

Αναπλθρωτι Χπουργοφ Ανάπτυξθσ κ. 

Σαπακάναςθ και Σροϊςταμζνθ τθσ 

Δ/νςθσ άμεςων ξζνων επενδφςεων 

του Χπουργείου Ανάπτυξθσ, ο 

Αντιπεριφερειάρχθσ ΣΕ Μαβάλασ κ. Αλζξθσ Σολίτθσ, Αντιπεριφερειάρχεσ τθσ περιοχισ, ο εμπορικόσ 

ακόλουκοσ τθσ Σρεςβείασ τθσ Μυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν Ακινα κ. Μυπραίοσ, θ πρόξενοσ τθσ Υερβίασ, οι 

Διμαρχοι Θάςου, Οζςτου, Σαγγαίου και ο Αντιδιμαρχοσ Μαβάλασ, περιφερειακοί και δθμοτικοί ςφμβουλοι,  

πρόεδροι επιμελθτθρίων και επαγγελματιϊν ςυλλόγων, πρϊθν βουλευτζσ, εκκζτεσ και αρκετόσ κόςμοσ. 
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Ρ πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου 

Μαβάλασ κ. Ξάρκοσ Δζμπασ 

καλωςόριςε, όλουσ όςοι τίμθςαν με τθν 

παρουςία τουσ τθν τελετι. Ρ κ. Δζμπασ 

ςτθν ομιλία του τόνιςε τισ δυςκολίεσ τισ 

οποίεσ αντιμετωπίηει ο επιχειρθματικόσ 

κόςμοσ τα τελευταία χρόνια μετά από 

δφο χρόνια καραντίνασ και τθσ 

ενεργειακισ κρίςθσ  που υπάρχει.  Σαρά 

το καλό επιχειρθματικό κλίμα που 

υπιρχε το καλοκαίρι λόγω τθσ αφξθςθσ 

του τουριςμοφ, το αυξθμζνο ενεργειακό 

κόςτοσ δθμιουργεί τεράςτια 

προβλιματα ςτισ επιχειριςεισ. Ρι επιχειριςεισ χάνουν τθν κερδοφορία τουσ, με αποτζλεςμα να κινδυνεφουν 

οι επενδφςεισ, οι κζςεισ απαςχόλθςθσ, θ βιωςιμότθτα τουσ. Επεςιμανε ότι θ κυβζρνθςθ δεν πρζπει να 

αρκεςτεί ςτθν λογικι των επιδοτιςεων αλλά ςε μόνιμεσ πολιτικζσ που κα περιορίηουν τισ υπζρογκεσ 

αυξιςεισ. Επιπλζον θ Ευρϊπθ κα πρζπει να παίξει ενεργό ρόλο ςε μόνιμεσ πολιτικζσ, όπωσ το πλαφόν ςτισ 

τιμζσ φυςικοφ αερίου, αλλά και ςτθν χϊρα μασ θ μείωςθ του ειδικοφ φόρου κατανάλωςθσ και θ μείωςθ του 

ΦΣΑ ςε βαςικά είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ. 

 

 

 

 

 

Ιδιαίτερθ μνεία 

ςτον λόγο του, 

ζκανε ο κ. 

Δζμπασ για τον 

ςυμψθφιςμό του 

12 και του 4% 

του 

μιςκολογικοφ 

κόςτουσ, για τθν περίοδο 2010-2015 γιατί τα 

Επιμελθτιρια το ανζδειξαν, το διεκδίκθςαν και 
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το κατάφεραν με τθν ςθμερινι Μυβζρνθςθ, να το νομοκετεί και εκατοντάδεσ επιχειριςεισ είδαν ξαφνικά 

ςυμψθφιςμοφσ υποχρεϊςεων τουσ, με απαιτιςεισ ζναντι του ελλθνικοφ δθμοςίου και του ΕΦΜΑ 

ςον αφορά τθν περιοχι μασ, ο κ. Δζμπασ ανζφερε ότι βρζκθκε λφςθ ςτο ΒΙΡΣΑ και προχϊρθςε θ εξυγίανςθ 

του και ζνασ ςθμαντικόσ χϊροσ είναι ζτοιμοσ να προςελκφςει περιςςότερα επενδυτικά ςχζδια. Επίςθσ πολφ 

ςθμαντικι ιταν θ δθμιουργία τθσ Δομισ Υτιριξθσ  Επιχειρθματικότθτασ και καινοτομίασ που με τθν ονομαςία 

«Kick-iT», θ οποία είναι ο νζοσ επιχειρθματικόσ επιταχυντισ του Επιμελθτθρίου Μαβάλασ, από τουσ πρϊτουσ 

ςε όλθ τθν χϊρα, με ςτόχο να βοθκιςει και να υποςτθρίξει επιχειρθματικζσ ομάδεσ και άτομα, ςτθν 

ανάπτυξθ και υλοποίθςθ των επιχειρθματικϊν ιδεϊν τουσ. Υθμαντικζσ δράςεισ ζγιναν επίςθσ και για τθν 

προϊκθςθ τθσ κρουαηιζρασ ςε ςυνεργαςία με τον ΡΝΜ και τθν Δθμωφζλεια με αποτζλεςμα το 2022 να 

υποδεχτοφμε 37 κρουαηιερόπλοια. 

Ματά τθν διάρκεια τθσ πανδθμίασ, το 2021, υπιρξε επίςθσ άμεςα κινθτοποίθςθ για το άνοιγμα των ςυνόρων 

με τθν Ουμφαία, κφριου οδικοφ άξονα τουριςμοφ ςτθν περιοχι μασ, ςε ςυνεργαςία με τον Χπουργό και τουσ 

βουλευτζσ τθσ περιοχισ μασ, ϊςτε να μθν χακεί θ τουριςτικι ςεηόν. Φζλοσ, αναφζρκθκε ςτο ςθμαντικότερο 

ζργο το οποίο κα πραγματοποιθκεί  ςτθν Μαβάλα, το οποίο είναι θ ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ του Εμπορικοφ 

Νιμζνα τθσ Μαβάλασ με τθν Αλεξανδροφπολθ, θ οποία αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το 2026. 

Ματά τθν τελετι των εγκαινίων ο πρόεδροσ τθσ 

Μεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ κ. 

Ιωάννθσ Ξαςοφτθσ βράβευςε τον πρόεδρο του 

Επιμελθτθρίου Μαβάλασ κ. Δζμπα για τθν 

προςφορά του ςτθν Επιμελθτθριακι Μοινότθτα 

και τον κεςμό του Επιμελθτθρίου. 

Υτθν ζκκεςθ ςυμμετείχαν περιςςότερεσ από 130 

επιχειριςεισ από όλθ τθν Ελλάδα αλλά και από 

Βουλγαρία, Υερβία, και Μφπρο. Θ Υερβία και πιο 

ςυγκεκριμζνα θ περιοχι του Leskovac ιταν θ 

τιμϊμενθ χϊρα και περιοχι τθσ ζκκεςθσ.  

 

 

Σριν από τθν τελετι των εγκαινίων πραγματοποιικθκε ονοματοδοςία τθσ αίκουςασ εκδθλϊςεων του 

Επιμελθτθρίου Μαβάλασ ςε «Αναςτάςιοσ Ξεταξάσ» ςτθ μνιμθ του θλεκτρολόγου και ςυνεργάτθ του 

Επιμελθτθρίου Μαβάλασ Αναςτάςιο Ξεταξά ο οποίοσ ζφυγε ξαφνικά από τθν ηωι πριν από δφο χρόνια. 
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Θ φετινι «KAVALAEXPO» είχε ςαν κεντρικι κεματικι ενότθτα τα 100 χρόνια από τθν Ξικραςιατικι 

Ματαςτροφι κακϊσ και τθν γενοκτονία των Σοντίων.  

Σραγματοποιικθκε, κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ ζκκεςθσ, ΥΑΝΡΟΙ ΓΑΥΦΤΡΟΡΞΙΑΥ με 

τθν ςυμμετοχι καταξιωμζνων ςεφ, όπωσ 

τθσ κασ. Ξαρίασ Εκμεκτςίογλου και τθσ κασ. 

Υοφίασ Ρυργαντηίδου και τθσ Υχολισ La 

Maison de Gourmet τθσ κασ. Ξαρίασ 

Σαπανικολάου, οι οποίοι, χρθςιμοποιϊντασ 

τα προϊόντα των εκκετϊν, δθμιουργιςαν 

μοναδικά πιάτα με ςκοπό να τιμιςουν τθν 

κουηίνα τθσ Ξικράσ Αςίασ και του Σόντου.  

Φοπικοί Σολιτιςτικοί ςφλλογοι πλαιςίωςαν 

τα γευςτικά δρόμενα ενϊ ντόπιεσ γυναίκεσ 

μαγείριςςεσ και μάγειρεσ μαγείρεψαν 

φαγθτά τα οποία μασ κφμιςαν τισ γεφςεισ των αλθςμόνθτων πατρίδων.  

Φθν Μυριακι πραγματοποιικθκε επίςθσ μεγάλθ μουςικι ςυναυλία από τουσ Αδερφοφσ Φςαχουρίδθ οι οποίοι 

ταξίδεψαν μουςικά το κοινό με τισ μουςικζσ τουσ όχι μόνο ςτον  Σόντο αλλά και ςε όλο τον κόςμο. Φθ 

ςυναυλία παρακολοφκθςε πλικοσ κόςμου το οποίο χόρεψε και τραγοφδθςε ςτουσ ρυκμοφσ του Σόντου και 

όχι μόνο. 
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Ματά τθ διάρκεια τθσ Ζκκεςθσ, και πιο 

ςυγκεκριμζνα το Υάββατο 8 Ρκτωβρίου, 

το Επιμελθτιριο Μαβάλασ, ωσ μζλοσ του 

Δικτφου Υτιριξθσ Ξικρομεςαίων 

Επιχειριςεων Enterprise Europe 

Network, πραγματοποίθςε 

επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ Β2Β με 

επιχειριςεισ των ξζνων αποςτολϊν που 

ςυμμετείχαν ςτθν ζκκεςθ. Υκοπόσ αυτϊν 

των ςυναντιςεων ιταν θ ςτιριξθ 

δυναμικϊν επιχειριςεων και θ 

προϊκθςθ επιχειρθματικϊν 

ςυνεργαςιϊν (Β2Β) ϊςτε να μπορζςουν 

να αναπτυχκοφν,  να καινοτομιςουν 

διεκνϊσ και να διειςδφςουν ςε ξζνεσ 

αγορζσ. Υτα πλαίςια αυτά πραγματοποιικθκαν επιπλζον και δφο ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ με κζμα 

«Ενθμζρωςθ για ξζνεσ επενδφςεισ από τθν Σροϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ Άμεςων Πζνων Επενδφςεων του 

Χπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων» από τθν κα. Μαλλιόπθ Ξπουρτηάλα  και « Ενθμζρωςθ για τισ 

υπθρεςίεσ τθσ Μεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων- Γενικό Εμπορικό Ξθτρϊο» από τον διευκυντι κ. Βαςίλειο 

Αποςτολόπουλο. 

Φζλοσ, φζτοσ για πρϊτθ φορά παρουςιάςτθκε το πρϊτο παγκοςμίωσ techno-sport, το HADO, το οποίο 

ειςαγάγει τθν τεχνολογίασ αιχμισ τθσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ (Augmented Reality "AR") ςτον 

ακλθτιςμό και δθμιοφργθςε μία πλατφόρμα που ζφερε τα eSports από τθν καρζκλα ςε ζνα αλθκινό γιπεδο. 



11 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Επίςθσ υπιρξε και επίδειξθ drone όπου παρουςιάςτθκε θ δυνατότθτα ψεκαςμοφ από αζροσ. 

Αναλυτικόσ κατάλογοσ με τισ ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ ζχει αναρτθκεί ςτο site τθσ ζκκεςθσ 

www.kavalaexpo.gr  

Ρλοκλθρϊκθκε το τρίτο Βαρόμετρο Ρικονομικισ Υυγκυρίασ του Επιμελθτθρίου 
Μαβάλασ 

Ρλοκλθρϊκθκε το τρίτο Βαρόμετρο Ρικονομικισ Υυγκυρίασ του Επιμελθτθρίου Μαβάλασ, που αφορά τισ 

επιχειριςεισ - μζλθ του και αποτελεί δίμθνθ ζρευνα, με ερωτιςεισ επικαιρότθτασ και ερωτιςεισ αναφορικά 

με τθν πορεία των επιχειριςεων. Θ ζρευνα διεξιχκθ ςε δείγμα 355 επιχειριςεων το διάςτθμα Υεπτεμβρίου-

Ρκτωβρίου από τθν εταιρεία δθμοςκοπιςεων Interview, για λογαριαςμό του Επιμελθτθρίου Μαβάλασ.  

Υφμφωνα με τα αποτελζςματα, 

ικανοποιθτικι κρίνουν περίπου 5 ςτουσ 10 

καβαλιϊτεσ επιχειρθματίεσ, που 

ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, τθν κατάςταςθ 

τθσ επιχείρθςθσ  τουσ για το διάςτθμα 

Υεπτεμβρίου-Ρκτωβρίου 2022, ενϊ για το 

επόμενο εξάμθνο 4 ςτουσ 10  εκτιμοφν πωσ 

θ επιχείρθςθ τουσ κα κινθκεί ςτα ίδια 

επίπεδα και 3 ςτουσ 10 διαβλζπουν 

χειροτζρευςθ τθσ πορείασ τθσ. 

Υτθν ερϊτθςθ πωσ κρίνετε τθν κατάςταςθ 

τθσ επιχείρθςθ ςασ το 55,2 % δθλϊνει πωσ 

είναι ικανοποιθτικι, το 17,4 % κακι, ενϊ το 

27,4 % καλι. 

Υταςιμότθτα, ςτα ίδια επίπεδα, βλζπει για το επόμενο εξάμθνο το 39,9 % των ςυμμετεχόντων επιχειριςεων 

ςτθν ζρευνα,  το 35,6 % πιςτεφει πωσ θ κατάςταςθ των επιχειριςεων του κα χειροτερεφςει ενϊ το 24,5 % 

πιςτεφει πωσ κα βελτιωκεί.  
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Αρνθτικό το ιςοηφγιο προςλιψεων - απολφςεων 

Για το επόμενο δίμθνο το 73,9 % των 

ςυμμετεχόντων επιχειριςεων ςτθν 

ζρευνα ςχεδιάηει να διατθριςει το 

προςωπικό που απαςχολεί, το 19,3 % 

κα προχωριςει ςε απολφςεισ και το 6,8 

% κα κάνει προςλιψεισ. Υε περίπου 

ίδια επίπεδα κινικθκαν και τα ποςοςτά 

των προςλιψεων και τον απολφςεων 

για το προθγοφμενο δίμθνο. 

 

 

 

  

Φο 34,9% των επιχειρθματιϊν διλωςε πωσ ο τηίροσ των επιχειριςεων τουσ μειϊκθκε,  το 39,6 % πωσ 

παρζμεινε ο ίδιοσ, ενϊ το 25,5% πωσ αυξικθκε.  
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Ξζτρα για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

Υχετικά με τα μζτρα που ζχουν λάβει θ 

επιχειριςεισ για τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ από τα αποτελζςματα 

φαίνεται ότι 51% των επιχειριςεων 

δεν ζχει λάβει μζτρα για 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ ενϊ το 49% 

ζχει πάρει. 

 

 

 

 

 

 

Θ αφξθςθ των επιτοκίων δανειςμοφ επθρεάηει τισ επιχειριςεισ 

Αναφορικά με τισ αυξιςεισ ςτα επιτόκια δανειςμοφ αυτζσ φαίνεται ότι ζχουν γίνει αιςκθτζσ ςτον δανειςμό 

από τισ επιχειριςεισ ςε ποςοςτό 65,1 % ενϊ το 34,9% διλωςε ότι δεν ζχει γίνει αιςκθτι θ αφξθςθ. 
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Ανεπαρκι τα μζτρα ςτιριξθσ τθσ κυβζρνθςθσ. 

Υε ερϊτθςθ αναφορικά με το πωσ 

αξιολογοφν οι επιχειριςεισ τα μζτρα 

ςτιριξθσ τθσ κυβζρνθςθσ που ζχουν 

εξαγγελκεί για το επόμενο διάςτθμα 

(κυρίωσ από αυτά που ακοφςτθκαν 

κατά τθν περίοδο τθσ ΔΕΘ) το 61,8% 

των επιχειριςεων φαίνεται ότι είναι 

λίγο θ κακόλου ικανοποιθμζνο από 

αυτά, το 27,4% πολφ ι αρκετά 

ικανοποιθμζνο ενϊ το 10,8% δεν 

απάντθςε ςτθν ερϊτθςθ. 

 

 

  

 

Ξεγάλθ πτϊςθ του δείκτθ 

Αναφορικά με τθν γενικι πορεία τθσ οικονομίασ ςτον Οομό Μαβάλασ και το κλίμα που επικρατεί ςτισ 

επιχειριςεισ θ ζρευνα ζδειξε ότι υπάρχει μεγάλθ πτωτικι τάςθ ςε ςχζςθ με τα δίμθνα Ξαΐου-Ιουνίου και 

Ιουλίου-Αυγοφςτου. Αυτό εν μζρει μπορεί να εξθγθκεί κυρίωσ λόγω των δυςκολιϊν των 

εμπορικϊν επιχειριςεων εξαιτίασ τθσ ενεργειακισ κρίςθσ, αλλά και λόγω του κλειςίματοσ τθσ τουριςτικισ 

ςεηόν. 
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Υυνάντθςθ εργαςίασ ςτο Επιμελθτιριο Μαβάλασ με επιχειρθματικοφσ φορείσ του 

τουριςμοφ, παρουςία τθσ Χπουργοφ Φουριςμοφ κ. Βαςίλειο Μικίλια 

Υυνάντθςθ εργαςίασ, με επιχειρθματικοφσ φορείσ του τουριςμοφ, πραγματοποιικθκε τθν Φρίτθ 25 

Ρκτωβρίου 2022 ςτο Επιμελθτιριο Μαβάλασ, παρουςία του Χπουργοφ Φουριςμοφ κ. Βαςίλειου Μικίλια.  

Φον Χπουργό υποδζχκθκε ο πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου κ. Ξάρκοσ Δζμπασ ενϊ ςτθν ςυνάντθςθ ιταν 

παρόντεσ οι βουλευτζσ Μαβάλασ κ. Ιωάννθσ Σαςχαλίδθσ και κ. Ξακάριοσ Ναηαρίδθσ, ο Διμαρχοσ καβάλασ κ. 

Θεόδωροσ Ξουριάδθσ, τα μζλθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Μαβάλασ κ. Σαναγιϊτθσ 

Αγγελίδθσ αντιπρόεδροσ, κα. Ξαρία Μαραμπουρνιϊτθ οικονομικι επόπτθσ, κ. Ελευκζριοσ Μουκουτίνθσ, 

υπεφκυνοσ επιχειρθματικισ πλθροφόρθςθσ και ο κ. Ιωάννθσ Μοφτρασ, υπεφκυνοσ ΓΕΞΘ. Σαρόντεσ επίςθσ, ο 

κ. Αναςτάςιοσ Ξπίλλιασ, πρόεδροσ του Φουριςτικοφ Φμιματοσ του Επιμελθτθρίου, ο κ. Γεϊργιοσ 

Φραγκιόγλου μζλοσ του ΔΥ του Επιμελθτθρίου, ο κ. Μίμων Σαπαδόπουλοσ μζλοσ του ΔΥ και ειδικόσ 

ςφμβουλοσ τθσ Σεριφζρειασ ςε κζματα Σεριβάλλοντοσ, Χποδομϊν και Ξεταφορϊν, ο Σρόεδροσ του 

Υυνδζςμου Πενοδόχων Ο. Μαβάλασ κ.  Αντϊνθσ Ξιτηάλθσ, ο αντιπρόεδροσ του Εμπορικοφ Υυλλόγου Μαβάλασ 

κ. Ιωάννθσ Μελγιϊργθσ, θ κα. Μορίνα Γανίτου εκπρόςωποσ του τουριςτικοφ τμιματοσ τθσ «Δθμωφζλεια» 

κακϊσ και εκπρόςωποι επιχειριςεων του τουριςμοφ. 

Ρ Σρόεδροσ του Επιμελθτθρίου, ςτθν 

ειςιγθςι του, ζκεςε ςτον Χπουργό τα 

ηθτιματα που αφοροφν τον τουριςμό τθσ 

περιοχισ μασ και επεςιμανε ότι τα τελευταία 

χρόνια, γίνονται μεγάλεσ προςπάκειεσ για τθν 

δθμιουργία ενόσ δυναμικοφ προοριςμοφ. 

Φόνιςε ότι υπάρχει μεγάλθ ανάπτυξθ ςτθν 

Θάςο, αλλά και το θπειρωτικό κομμάτι, από 

Μεραμωτι μζχρι και Φοφηλα ακμάηει τθν 

τελευταία πενταετία. 

Επεςιμανε ότι, οι περιςςότερεσ επενδφςεισ 
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ςτθν περιοχι, οι οποίεσ εντάςςονται ςε αναπτυξιακά προγράμματα, αφοροφν τον τουριςμό και ςτα 

περιςςότερα από αυτά, οι επιχειριςεισ τουριςμοφ, που εντάςςονται, ξεπερνοφν το 60% των εγκεκριμζνων 

επενδυτικϊν ςχεδίων. Δθμιουργοφνται περιςςότερεσ από 500 κλίνεσ ετθςίωσ ςτθν περιοχι μασ, αλλά οι 

περιςςότερεσ αναφζρονται ςε μικρζσ τουριςτικζσ μονάδεσ. Θ περιοχι μασ, χρειάηεται και μεγάλα 5* 

ξενοδοχεία, τα οποία κα προςφζρουν ςτουσ επιςκζπτεσ μια ευρεία γκάμα υπθρεςιϊν, που τα μικρά 

καταλφματα, δεν μποροφν να προςφζρουν. 

Επίςθσ ο Σρόεδροσ αναφζρκθκε και ςτθν άψογθ 

ςυνεργαςία του Επιμελθτθρίου, με τουσ ξενοδόχουσ 

Μαβάλασ, Θάςου και των ενοικιαηόμενων  

δωματίων, για τθν προβολι  τθσ περιοχισ μασ μζςα 

από δράςθσ προϊκθςθσ και δικτφωςθσ.  Υχετικά με 

τθν κρουαηιζρα, επεςιμανε ότι με τθν αγαςτι 

ςυνεργαςία που είχαν οι 3 φορείσ ΡΝΜ, 

Δθμωφζλεια και Επιμελθτιριο, επιτεφχκθκε θ 

είςοδοσ ςτον χάρτθ τθσ κρουαηιζρασ τθσ Μαβάλασ, 

με 37 κρουαηιερόπλοια φζτοσ και ςτόχο να 

ξεπεράςουν τα 45 του χρόνου. 

Ηιτθςε από τον Χπουργό τθν ενίςχυςθ αυτϊν των 

δράςεων και από το Χπουργείο, μζςω τθσ προβολισ ςθμείων του νθςιοφ, αλλά και ςθμείων από το 

θπειρωτικό κομμάτι, ςτθν καμπάνια του Χπουργείου Φουριςμοφ και ςτισ εκκζςεισ όπου ςυμμετζχει. 

Επιπλζον, επεςιμανε 

α)τθν αναγκαιότθτα τθσ βελτίωςθσ τθσ αεροπορικι ςφνδεςθσ με τθν Ακινα θ οποία περιορίηεται ςε ζνα 

δρομολόγιο τθν θμζρα και ςε ϊρεσ που δεν εξυπθρετοφν το επιβατικό κοινό. 

β) τθν επιτακτικι ανάγκθ αναβάκμιςθσ για τισ πφλεσ ειςόδου, οδικοφ τουριςμοφ και ιδιαίτερα τθσ Ουμφαίασ. 

γ) τθν επιβολι κανόνων, αναφορικά με τα καταλφματα Aibnb, ςτον ζλεγχο και τθν λειτουργία τουσ, όπωσ 

υπάρχουν ςτα ενοικιαηόμενα δωμάτια και ςτα ξενοδοχεία. 

δ) τθν αναγκαιότθτα για ανάπτυξθ μαρίνων τθν περιοχι μασ, τόςο ςτο κεντρικό λιμάνι, όπωσ και τθσ Οζασ 

Σεράμου και τθσ Μεραμωτισ. 

ε) ότι πρζπει να βρεκοφν λφςεισ για τθν περεταίρω 

ανάπτυξθ τθσ  οικονομικι δραςτθριότθτα ςτον κλάδο 

των καταλυμάτων ςτθν περιοχι μασ, τα οποία 

παρουςιάηουν ζντονθ εποχικότθτα, μζςω τθσ 

επζκταςθσ τθσ τουριςτικισ ςεηόν. 

ςτ) ότι κα πρζπει να υπάρξει ενίςχυςθ του εςωτερικοφ 

τουριςμοφ με προβολι περιοχϊν και ενίςχυςθ των 
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προγραμμάτων κοινωνικοφ τουριςμοφ, voucher εςωτερικοφ τουριςμοφ και 

η) ότι αναφορικά με τθν ζλλειψθ εργατικοφ δυναμικοφ, πρζπει να υπάρξουν προγράμματα επιδότθςθσ του μθ 

μιςκολογικοφ ι/και του μιςκολογικοφ κόςτουσ για τθ διατιρθςθ των κζςεων εργαςίασ, κακϊσ και αναηιτθςθ 

από τρίτεσ χϊρεσ. 

Επίςθσ αναφζρκθκε θ ςθμαντικότθτα τθσ ανάδειξθσ και αξιοποίθςθσ του Αρχαιολογικοφ Χϊρου των 

Φιλίππων ο οποίοσ αποτελεί μνθμείο Σολιτιςτικισ Μλθρονομιάσ τθσ UNESCO μζςα από τισ καμπάνιεσ του 

Χπουργείου Φουριςμοφ κακϊσ αποτελεί ςθμαντικό τουριςτικό αξιοκζατο, το οποίο επιςκζπτονται χιλιάδεσ 

άτομα κάκε χρόνο. 

Ρ Χπουργόσ, κ. Μικίλιασ, ζχοντασ μια πολφ εικόνα των ηθτθμάτων 

τθσ περιοχισ και μετά και από τθν επίςκεψθ του ςτθν Θάςο, όπου 

άκουςε τουσ εκπροςϊπουσ των φορζων, επεςιμανε ότι είναι 

ςθμαντικι θ αξιοποίθςθ και θ ανάδειξθ τθσ περιφζρειασ, μζςω των 

χρθματοδοτικϊν εργαλείων που υπάρχουν, τόςο από το Χπουργείο, 

κακϊσ και από τθν Σεριφζρεια,  αλλά και αυτϊν που κα 

προκθρυχκοφν ςτο μζλλον, κακϊσ αποτελοφν ςθμαντικι 

διευκόλυνςθ ςτουσ επενδυτζσ.  

Φόνιςε ότι ςε ςυνεργαςία με τουσ φορείσ, κα υπάρξουν ςθμαντικζσ 

δράςεισ προβολισ τθσ περιοχισ, κακϊσ και ενίςχυςθσ των 

υποδομϊν, ϊςτε θ περιοχι μασ να γίνει γνωςτι ςτο ευρφ κοινό και 

πόλοσ ζλξθσ τουριςτϊν, όχι μόνο από τθν Ελλάδα αλλά και από όλο 

τον κόςμο.  

Αναφορικά με τθν πφλθ ειςόδου ςτθν Ουμφαία, ανακοίνωςε ότι υπάρχει ιδθ ζνα ςχζδιο δράςθσ ϊςτε να 

αναβακμιςτεί, με ςκοπό τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των διερχόμενων οχθμάτων, ενϊ ζκρινε αναγκαία τθν 

επζκταςθ του ωραρίου λειτουργίασ των καταςτθμάτων, τουλάχιςτον κατά τουσ κερινοφσ μινεσ, ϊςτε να 

μποροφν να εξυπθρετθκοφν καλφτερα οι επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ μασ.  

 

 

Υυνάντθςθ εργαςίασ ςτο Επιμελθτιριο Μαβάλασ με επιχειρθματικοφσ φορείσ του 

τουριςμοφ, παρουςία τθσ Χφυπουργοφ Φουριςμοφ κασ. Υοφίασ Ηαχαράκθ 

Υυνάντθςθ εργαςίασ, με επιχειρθματικοφσ φορείσ 

του τουριςμοφ, πραγματοποιικθκε τθν Φετάρτθ 7 

Υεπτεμβρίου 2022 ςτο Επιμελθτιριο Μαβάλασ, 

παρουςία τθσ Χφυπουργοφ Φουριςμοφ κασ. Υοφίασ 

Ηαχαράκθ.  Φθν Χφυπουργό υποδζχκθκε ο 

Σρόεδροσ του Επιμελθτθρίου κ. Ξάρκοσ Δζμπασ 
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ενϊ ςτθν ςυνάντθςθ ιταν παρόντεσ τα μζλθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Μαβάλασ κ. 

Σαναγιϊτθσ Αγγελίδθσ, αντιπρόεδροσ, κα. Ξαρία Μαραμπουρνιϊτθ, οικονομικόσ επόπτθσ, κ. Ελευκζριοσ 

Μουκουτίνθσ, υπεφκυνοσ επιχειρθματικισ πλθροφόρθςθσ και ο κ. Ιωάννθσ Μοφτρασ, υπεφκυνοσ ΓΕΞΘ. 

Σαρόντεσ ιταν επίςθσ, κ. Αναςτάςιοσ Ξπίλλιασ, πρόεδροσ του Φουριςτικοφ Φμιματοσ του Επιμελθτθρίου, ο 

Σρόεδροσ και ο Γενικόσ Γραμματζασ του Υυνδζςμου Πενοδόχων Ο. Μαβάλασ κ.  Αντϊνθσ Ξιτηάλθσ και κ. 

Φϊτθσ Σοφλοσ, ο Σρόεδροσ του Υυλλόγου Ενοικιαηόμενων Δωματίων ΑΞΘ κ. Ιωάννθσ Ξαρκιανόσ, ο 

Σρόεδροσ του Υυνδζςμου Πενοδόχων Θάςου κ. Σάρισ Σαραςχοφδθσ, ο αντιπρόεδροσ του Εμπορικοφ 

Υυλλόγου Μαβάλασ κ. Ιωάννθσ Μελγιϊργθσ και θ διευκφντρια του Επιμελθτθρίου κα. Υοφηθ Ξαυρομμάτθ. 

Φα κζματα που ςυηθτικθκαν κατά τθν διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ αφοροφςαν τθν ενίςχυςθ των τουριςτικϊν 

δράςεων για τθν ανάδειξθ τθσ περιοχισ μασ ωσ τουριςτικόσ προοριςμόσ, μζςω δράςεων, όπωσ θ προϊκθςθ 

τθσ  κρουαηιζρασ και του κρθςκευτικοφ τουριςμοφ, ςε ςυνδυαςμό με τα «Βιματα του Αποςτόλου Σαφλου» 

και τα μοναςτιρια του νομοφ.  

Ρι εκπρόςωποι των φορζων ζκεςαν ςτθν Χφυπουργό τα ηθτιματα που απαςχολοφν τισ επιχειριςεισ τθσ 

περιοχισ, όπωσ θ ζλλειψθ προςωπικοφ, θ αναγκαιότθτα εκπαίδευςθσ ςτα τουριςτικά επαγγζλματα ςε 

ςυνεργαςία με το ΔΙΣΑΕ, θ αναβάκμιςθ των πυλϊν ειςόδου ςτθν χϊρα, ιδιαίτερα θ ανάγκθ εκςυγχρονιςμοφ 

των υποδομϊν, θ διεφρυνςθ του ωραρίου των καταςτθμάτων κατά τθν κερινι περίοδο, θ τοποκζτθςθ 

κζντρων πλθροφόρθςθσ για τουσ τουρίςτεσ ςε Μαβάλα και Θάςο, θ οδικι ςφνδεςθ τθσ Θάςου με το 

αεροδρόμιο, θ επαναλειτουργία του αρχαίου κεάτρου ςτθν Θάςο, θ επαναλειτουργία ςτισ μαρίνεσ ςκαφϊν 

ςτθν Θάςο και οι επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία και ςτισ ειςπράξεισ των εμπορικϊν καταςτθμάτων λόγω του 

πολζμου ςτθν Ρυκρανία. 

Θ κα. Ηαχαράκθ, αφοφ άκουςε προςεκτικά όλουσ τουσ εκπροςϊπουσ των φορζων επεςιμανε ότι είμαςτε ςε 

μια μετά Covid εποχι και διλωςε τθν ευχαρίςτθςι τθσ για τθν φπαρξθ ςυνζργειασ των φορζων του 

τουριςμοφ ςτθν Μαβάλα. Σρόςκεςε ότι ζχουν γίνει ςθμαντικά βιματα βελτίωςθσ των υποδομϊν με τον 

εκςυγχρονιςμό του Αεροδρομίου Ξ. Αλζξανδροσ και του Νιμανιοφ αλλά χρειάηεται να γίνουν ζργα 

αναβάκμιςθσ του οδικοφ δικτφου ςφνδεςθσ του λιμζνοσ Μεραμωτισ προσ το Αεροδρόμιο και προσ τον κόμβο 

τθσ Εγνατίασ οδοφ μζςω των διακζςιμων χρθματοδοτικϊν εργαλείων, αξιοποίθςθ του Φαμείου Ανάκαμψθσ. Θ 

Μαβάλα είναι ζνασ αςφαλισ προοριςμόσ, προςφζρει ζνα ανταγωνιςτικό τουριςτικό προϊόν με δυνατότθτεσ: 

γαςτρονομικοφ τουριςμοφ, οινοτουριςμοφ κακϊσ διακζτει επιςκζψιμα οινοποιεία, ιαματικοφ τουριςμοφ ςτα 

Νουτρά Ελευκερϊν και ςτα Ναςπόλουτρα των Μρθνίδων, κρθςκευτικοφ τουριςμοφ, οικοτουριςμοφ, 

καλάςςιου και καταδυτικοφ τουριςμοφ. Θα γίνει ωςτόςο ενίςχυςθ τθσ προβολισ τθσ περιοχισ μζςω του 

«Visit Greece» ενϊ ζχει ιδθ δρομολογθκεί θ αναβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτα τουριςτικά επαγγζλματα 

μζςω προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςε 8 ΔΙΕΜ. Επίςθσ υπάρχει μζριμνα για τθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ 

ςεηόν με προγράμματα επιδοτιςεων μζςω του προγράμματοσ «Φουριςμόσ για όλουσ».  

Υτο πλαίςιο τθσ ςυνάντθςθσ θ Διευκφντρια του Επιμελθτθρίου Μαβάλασ κ. Υοφηθ Ξαυρομμάτθ ενθμζρωςε 

τθν κα. Χφυπουργό ότι το Επιμελθτιριο Μαβάλασ είναι μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Υτιριξθσ 

Ξικρομεςαίων Επιχειριςεων Enterprise Europe Network και πιο ςυγκεκριμζνα του Sector Group του 

Φουριςμοφ. Θ κ. Ηαχαράκθ επεςιμανε ότι το Χπουργείο Φουριςμοφ κα ςτακεί αρωγόσ ςε όλεσ τθσ 
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προςπάκειεσ του Επιμελθτθρίου και των φορζων τθσ Μαβάλασ για τθν τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. 

Εκδιλωςθ - αφιζρωμα με κζμα: "Ιςτορία τθσ Επιχειρθματικότθτασ : Φο παράδειγμα 
τθσ οικογζνειασ καπνεμπόρων Spierer"  

Φο Επιμελθτιριο Μαβάλασ διοργάνωςε 

εκδιλωςθ - αφιζρωμα με κζμα: "Ιςτορία 

τθσ Επιχειρθματικότθτασ : Φο 

παράδειγμα τθσ οικογζνειασ 

καπνεμπόρων Spierer"  θ οποία 

πραγματοποιικθκε το τo Υάββατο 22 

Ρκτωβρίου, ςτθν αίκουςα τθσ Ξεγάλθσ 

Νζςχθσ ςτθν Μαβάλα. 

Ωσ επίςθμοι προςκεκλθμζνοι παρζςτθςαν 

οι απόγονοι των καπνεμπόρων Spierer. 

Θ καπνεμπορικι οικογζνεια των Spierer, 

των 

αδελφϊν  Charles, Hermann, Leon και Emile, διαδραμάτιςε πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθν οικονομικι και 

κοινωνικι ηωι του τόπου μασ από τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα. Γεννικθκαν ςτθ Υμφρνθ.  

Χπιρξαν ςτελζχθ των επιχειριςεων Αλλατίνι και τθσ μεγάλθσ καπνεμπορικισ εταιρείασ Commercial Tobacco 

Company, από τισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα, ςτθν Μαβάλα και ςτθ Δράμα, πριν δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ το 

1913, ςτθ Υμφρνθ. 

Υτθ διάρκεια τθσ βουλγαρικισ κατοχισ 1916-1918, ο μεγάλοσ αδελφόσ Charles ζςωςε και διζςωςε από τθν 

πείνα και τον κάνατο χιλιάδεσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ. Για τθν προςφορά του αυτι, τιμικθκε με 

παράςθμα  από τθν ελλθνικι Σολιτεία και με τισ ανϊτατεσ τιμζσ. 

Χαριςματικι προςωπικότθτα ο Hermann Spierer 

εμπνευςτισ και δθμιουργόσ τθσ εταιρείασ τουσ, 

προβάλλει επιπλζον ζνα λαμπρό παράδειγμα 

κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και φιλανκρωπίασ με τον 

βακφ ανκρωπιςμό του. Υυγκλονιςμζνοσ από 

το δράμα των Ελλινων τθσ Ιωνίασ τον Αφγουςτο του 

1922,επιςτρζφει από τθν Φεργζςτθ ςτθ φλεγόμενθ 

Υμφρνθ και προςφζρει καταφφγιο ςε εκατοντάδεσ 

γυναικόπαιδα ςτισ υπό τθν ελβετικι ςθμαία 

καπναποκικεσ του. Ματαβάλλει κάκε δυνατι 

προςπάκεια για τθ διάςωςι τουσ ,ναυλϊνει καράβια 

για να τουσ μεταφζρει αςφαλείσ ςτθν Ελλάδα και τουσ ενιςχφει οικονομικά ςτισ νζεσ τουσ πατρίδεσ. «Μάποιοι 

πρόςφυγεσ είχαν τθν εικόνα του πατζρα μου Ζρμαν μαηί με τισ εικόνεσ των Αγίων», λζει θ κόρθ του Ζλενα 
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Υπιρερ. Ρ Ξθτροπολίτθσ Υμφρνθσ και Εκνομάρτυρασ Χρυςόςτομοσ αποκαλοφςε τον Hermann Spierer  "μζγα 

εκνικό ευεργζτθ".  

Φο πζραςμα των επιχειριςεων Υπιρερ από τθν Ελλάδα, άφθςε ανεξίτθλα τα ίχνθ τθσ κραταιισ παρουςίασ 

τουσ ςτα εργοςτάςια και τισ καπναποκικεσ, που άλλοτε ζςφυηαν από ηωι. Υτθν Δράμα, ςτθν Μαβάλα, 

ςτθν  Πάνκθ, ςτον Βόλο, ςτισ  Υζρρεσ, ςτθν Θεςςαλονίκθ και ςε πολλζσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ,τθσ Φουρκίασ και 

των Βαλκανίων. 

Επιςτολι με κζμα «Αναγκαιότθτα αφξθςθσ τθσ κρατικισ επιδότθςθσ ρεφματοσ, 
μζςω του Φαμείου Ενεργειακισ Ξετάβαςθσ, για τισ επιχειριςεισ παραγωγισ 

ελαιολάδου εντόσ τθσ ελαιοκομικισ περιόδου» 

Φο Επιμελθτιριο Μαβάλασ απζςτειλε ςτα αρμόδια υπουργεία επιςτολι ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα τθσ 

αφξθςθσ τθσ κρατικισ επιδότθςθσ ρεφματοσ, μζςω του Φαμείου Ενεργειακισ Ξετάβαςθσ, για τισ επιχειριςεισ 

παραγωγισ ελαιολάδου εντόσ τθσ ελαιοκομικισ περιόδου. Σαρακάτω παρατίκεται θ επιςτολι:  

«Αξιότιμε κφριε Χπουργζ, 

Ξε τθν παροφςα επιςτολι μασ, κα κζλαμε να τονίςουμε τθν αναγκαιότθτα αφξθςθσ τθσ κρατικισ επιδότθςθσ 

ρεφματοσ, μζςω του Φαμείου Ενεργειακισ μετάβαςθσ, για τισ επιχειριςεισ παραγωγισ ελαιολάδου, τόςο του 

Οομοφ Μαβάλασ, όςο και όλθσ τθσ επικράτειασ, εντόσ τθσ ελαιοκομικισ περιόδου. 

Ρ Οομόσ Μαβάλασ και ιδιαίτερα το νθςί τθσ Θάςου, είναι φθμιςμζνοσ τόποσ, όχι μόνο για τον τουριςμό, αλλά 

και για το εκλεκτό παρκζνο ελαιόλαδο που παράγει. Ρι ελαιϊνεσ ςτθ Θάςο καλφπτουν πάνω από 46.000 

ςτρζμματα γθσ, ςτο Διμο Σαγγαίο περίπου 31.000 ςτρζμματα, ενϊ ςτο ςφνολο του Οομοφ Μαβάλασ, ζχουμε 

ςυγκεντρωτικά 85.000 ςτζμματα ελαιϊνων, με 1.822.000 ελαιόδεντρα, τα οποία αποτελοφν τθ κφρια 

γεωργικι αςχολία των κατοίκων.  

Φο ελαιόλαδο που παράγεται αλλά και οι βρϊςιμεσ ελιζσ (κροφμπα Θάςου) ζρχονται πρϊτα ςτισ προτιμιςεισ 

των καταναλωτϊν. Θ ςυγκομιδι του ελαιόλαδου αρχίηει το Οοζμβριο και διαρκεί ζνα με δφο μινεσ, ανάλογα 

με τα δζνδρα κάκε παραγωγοφ. Σολλζσ περιοχζσ εξαρτϊνται από τθν παραγωγι ελαιόλαδου, ωσ κφρια πθγι 

ειςοδιματοσ, ενϊ θ ελαιοκομικι παραγωγι είναι ςυχνά από μόνθ τθσ ικανι να εξαςφαλίςει τθν απαςχόλθςθ 

και τθ διατιρθςθ του φυςικοφ χϊρου. 

Μφριε Χπουργζ, 

Θ ενεργειακι κρίςθ που βιϊνουμε, τον τελευταίο καιρό, με τισ τρομακτικζσ αυξιςεισ, επιφζρει πιζςεισ ςτο 

λειτουργικό κόςτοσ των επιχειριςεων μασ, και αρνθτικά αποτελζςματα ςτθν οικονομία. Είναι γνωςτι θ 

μεγάλθ οικονομικι και κοινωνικι ςθμαςία τθσ παραγωγισ και εξαγωγισ του ελαιολάδου, αφοφ ςυμβάλει 

ςθμαντικά ςτο ΑΕΣ τθσ χϊρασ μασ, με περίπου 1 δισ ευρϊ, και ςυμβάλει κετικά ςτο εμπορικό ιςοηφγιο. 

Υυμβάλει, επίςθσ, ςτο ειςόδθμα 500.000 περίπου ιδιοκτθτϊν ελαιόδεντρων, 1.300 ελαιοτριβείων, 32 

πυρθνελαιουργείων και περίπου 600 τυποποιθτθρίων, κακϊσ επίςθσ και του ανκρϊπινου δυναμικοφ που 

εργάηεται ςτουσ ελαιϊνεσ και ςτισ ανωτζρω επιχειριςεισ ςε ολόκλθρθ τθν χϊρα. Θ χϊρα μασ είναι θ 3θ ςε 



21 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

μζγεκοσ χϊρα παραγωγισ ελαιολάδου ςτον κόςμο, με μζςο όρο παραγωγισ 300.000 τόνουσ ανά ζτοσ. Φζτοσ 

θ παραγωγι αναμζνεται να είναι αυξθμζνθ κατά 30.000 τόνουσ. 

Φα ελαιοτριβεία λειτουργοφν εποχικά και θ ελαιοκομικι περίοδοσ ζχει ξεκινιςει ςε μια ςυγκυρία αρνθτικι, 

αναφορικά με τα ζξοδα λειτουργίασ τουσ και ιδιαίτερα το ενεργειακό κόςτοσ. Νόγω αυτισ τθσ ςυγκυρίασ οι 

επιχειριςεισ οδθγοφνται ςε αδιζξοδο ςτο οποίο κα ςυμπαραςφρουν και τουσ αγρότεσ αλλά και όλεσ τισ 

υπόλοιπεσ επιχειριςεισ και τα νοικοκυριά που ςτθρίηονται ςτθ δικι τουσ παραγωγι εντόσ τθσ παραγωγικισ 

αλυςίδασ. πωσ είναι φυςικό, αυτό το γεγονόσ κα ζχει επιπτϊςεισ ςυνολικά ςτθν οικονομία τθσ χϊρασ μασ. 

Φα ελαιοτριβεία αδυνατοφν να απορροφιςουν τθν αφξθςθ ςτο κόςτοσ παραγωγισ, με αποτζλεςμα να 

δθμιουργοφνται προβλιματα επιβίωςθσ και αδυναμία κάλυψθσ των οφειλϊν για τισ επιχειριςεισ.  Θ 

περίοδοσ λειτουργίασ των ελαιοτριβείων είναι περιοριςμζνθ, περίπου 3-4 μινεσ ετθςίωσ, κατά τθ διάρκεια 

των οποίων οι επιχειριςεισ αυτζσ καλοφνται να εξαςφαλίςουν τα αναγκαία για τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςε 

ετιςια βάςθ. Φο υψθλό κόςτοσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ εργατικϊν χεριϊν, αποκαρρφνει τουσ 

παραγωγοφσ, με κίνδυνο ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ παραγωγισ, να μείνει αςυγκόμιςτο. 

Θ ηοφερι αυτι κατάςταςθ, όπωσ γίνεται κατανοθτό, απαιτεί τθν άμεςθ λιψθ μζτρων εκ μζρουσ τθσ 

Σολιτείασ, για τθ μείωςθ του κόςτουσ ενζργειασ των ελαιοτριβείων. Θ κρατικι επιδότθςθ μζςω του Φαμείου 

Ενεργειακισ Ξετάβαςθσ, ανεξαρτιτωσ ιςχφοσ παροχισ, είναι αναγκαίο να αυξθκεί και να ανζλκει 

τουλάχιςτον ςε 0,604 €/KWh όπωσ ενδεικτικά είχε προβλεφκεί ωσ επιδότθςθ ρεφματοσ για τα αρτοποιεία και 

τισ βιοτεχνίεσ, βιομθχανίεσ άρτου κατά το μινα Υεπτζμβριο. 

Επιπλζον, κακϊσ ο ελαιόκαρποσ που προορίηεται για τθν παραγωγι ελαιολάδου είναι φυςικό προϊόν που δεν 

αποκθκεφεται, ςε περίπτωςθ που υπάρξουν προβλιματα επάρκειασ και χρειαςκεί να εφαρμοςτεί Υχζδιο 

Σρολθπτικισ Δράςθσ για περιοριςμό ςτθν κατανάλωςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, πιςτεφουμε ότι τα 

ελαιοτριβεία και τα πυρθνελαιουργεία ςε όλθ τθν επικράτεια πρζπει να ενταχκοφν ςτουσ κατά 

Σροτεραιότθτα τροφοδοτοφμενουσ Ματαναλωτζσ, αφοφ λειτουργοφν εποχικά και με μεγάλο φόρτο εργαςίασ, 

λόγω ακριβϊσ τθσ ςυγκζντρωςθσ παραγωγισ ςε λίγο χρόνο. 

Από όλα τα παραπάνω, γίνεται κατανοθτό, ότι αν δεν παρκοφν άμεςα μζτρα για τθν προςταςία του 

προϊόντοσ, θ φετινι ελαιοκομικι περίοδοσ κα οδθγθκεί ςε καταςτροφι, παρόλο που θ ευνοϊκι ςφμπτωςθ 

μεγάλθσ παραγωγισ με ικανοποιθτικζσ τιμζσ κα αποτελοφςε τθν ελπίδα ανάκαμψθσ του κλάδου και τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ. 

Ξε  τθν  πεποίκθςθ  ότι  κα  υιοκετιςετε  τισ  παραπάνω  προτάςεισ  μασ  ςασ   ευχαριςτοφμε  εκ των 

προτζρων   για  τθν  κετικι  ςασ  ανταπόκριςθ» 

Επιςτολι για τθν αναγκαιότθτα αφξθςθσ των δρομολογίων τθσ πορκμειακισ 
γραμμισ Σρίνοσ-Μαβάλα  

Φο Επιμελθτιριο Μαβάλασ, θ Θαςιακι Ζνωςθ Μαβάλασ, ο Εμπορικόσ Υφλλογοσ Μαβάλασ, ο Δικθγορικόσ 

Υφλλογοσ, ο Ιατρικόσ Υφλλογοσ και το Φεχνικό Επιμελθτιριο Ανατολικισ Ξακεδονίασ απζςτειλαν κοινι 

επιςτολι προσ το Χπουργείο Οαυτιλίασ και τουσ αρμόδιουσ φορείσ ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα αφξθςθσ των 
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δρομολογίων τθσ πορκμειακισ γραμμισ Σρίνοσ-Μαβάλα εν όψει τθσ νζασ δρομολογιακισ περιόδου 2022-

2023. Διαβάηουμε ςτθν επιςτολι:  

«Kφριε Χπουργζ, 

Εν όψει τθσ νζασ δρομολογιακισ περιόδου 2022-2023 (1.11.2022 – 31.10.2023), κα κζλαμε να ςασ 

επιςθμάνουμε  τα εξισ: 

Φο κζμα των δρομολογίων τθσ πορκμειακισ γραμμισ Μαβάλασ-Σρίνου Θάςου πολλζσ φορζσ μασ απαςχόλθςε 

τα τελευταία χρόνια. Φα παράπονα, όμωσ, δεν βρικαν ανταπόκριςθ μζχρι και ςιμερα για οριςτικι λφςθ του 

κζματοσ. Ειςπράττουμε υποςχζςεισ, οι οποίεσ δεν υλοποιοφνται. Ζτςι τα ίδια προβλιματα καλοφμαςτε να 

αντιμετωπίςουμε κάκε χρόνο. Ενϊ δθλαδι τα δρομολόγια των πλοίων κατά τουσ κερινοφσ μινεσ είναι αρκετά 

τθ χειμερινι περίοδο μειϊνονται δραματικά και εκτελοφνται μόνο δφο - το τελευταίο δρομολόγιο από τον 

Σρίνο  εκτελείται ςτισ 12 το μεςθμζρι. Αυτό ςθμαίνει πρακτικά ότι οι Θάςιοι που κατοικοφν ςτο κεντρικό και 

νότιο τμιμα του νθςιοφ και που πλθκυςμιακά αποτελοφν τα 2/3 τθσ Θάςου, επιβαρφνονται οικονομικά και 

ςυγχρόνωσ υφίςτανται μεγάλθ ταλαιπωρία (διανφοντασ περιςςότερα από 100 χμ.), γιατί, είτε για τθν 

τακτοποίθςθ υποκζςεϊν τουσ ςε υπθρεςίεσ τθσ Αντιπεριφζρειασ, είτε για ιατρικζσ εξετάςεισ ςτο Οοςοκομείο 

Μαβάλασ ι ςε ιδιϊτεσ γιατροφσ, είτε για αγορζσ αγακϊν από τθν πόλθ τθσ Μαβάλασ, είναι αναγκαςμζνοι να 

ταξιδεφουν μζςω Μεραμωτισ και να φτάνουν ςτθν πρωτεφουςα με αυτοκίνθτο ι άλλο μεταφορικό μζςο. 

Ακόμθ οι ςυνκικεσ αυτζσ επιβαρφνουν ιδιαίτερα τουσ κατοίκουσ που διανφουν τθν τρίτθ θλικία, τουσ 

ςπουδαςτζσ ςτα Επαγγελματικά Νφκεια ι τον ΡΑΕΔ τθσ Μαβάλασ, και τζλοσ κζτουν ςε ςοβαρό κίνδυνο τθ ηωι 

των αςκενϊν κατά τθ μεταφορά τουσ από το Μζντρο Χγείασ Σρίνου ςτο Γ. Ο. Μαβάλασ μζςω Μεραμωτισ. 

Ματόπιν αυτϊν παρακαλοφμε να μεριμνιςετε:  

α) για τθν επιβολι υποχρεϊςεων δθμόςιασ υπθρεςίασ ςτισ πλοιοκτιτριεσ εταιρίεσ που κα ηθτιςουν τθ 

δρομολόγθςθ πλοίων ςτισ  πορκμειακζσ γραμμζσ Μεραμωτισ – Νιμζνα Θάςου και Μαβάλασ – Σρίνου Θάςου 

κακϊσ μόνο ζτςι μπορεί να εξαςφαλιςτεί θ εξυπθρζτθςθ του επιβατικοφ κοινοφ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ 

ςτθ γραμμι Μαβάλασ – Σρίνου Θάςου,   

β) για τθν πρόβλεψθ ποινϊν αποκλειςμοφ πλοιοκτιτριασ εταιρίασ από τθ δρομολόγθςθ πλοίων τθσ ςε 

επόμενθ δρομολογιακι περίοδο, αν ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που ανζλαβε αναφορικά με  τθν τιρθςθ των 

δρομολογίων του χειμϊνα, ανεξαρτιτωσ αιτίασ. 

γ) Υε περίπτωςθ ακινθςίασ ενόσ πλοίου για λόγουσ ςυντιρθςθσ ι βλάβθσ να αντικακίςταται  άμεςα από πλοίο 

τθσ ίδιασ ι άλλθσ εταιρείασ. 

Μφριε Χπουργζ, λαμβάνοντασ υπόψθ ςασ, ότι ςτισ πορκμειακζσ  γραμμζσ τθσ περιοχισ μασ 

δραςτθριοποιοφνται τζςςερισ (4) Οαυτιλιακζσ Εταιρείεσ με  δεκαπζντε (15) πλοία, ςασ καλοφμε να 

παρζμβετε  και να απαιτιςετε από τισ  Οαυτιλιακζσ Εταιρίεσ για τθ  δρομολογιακι περίοδο 2022 – 2023 να 

εκτελοφν ζναν ικανό αρικμό δρομολογίων ςτθν πορκμειακι γραμμι Μαβάλασ-Σρίνου, δίνοντασ ζτςι λφςθ ςε 

ζνα ςοβαρότατο κοινωνικό πρόβλθμα τθσ περιοχισ μασ. 

Σροτείνουμε: 
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Φζςςερα δρομολόγια (4) από 1.11.2022 – 1.04.2023, 

πζντε (5) από 2.4.2023 – 4.6.2023 και από 18.9.2023  - 31.10.2023 και  

οκτϊ (8) από 5.6.2023 – 17.9.2023  

 Υτθ διάκεςι ςασ για κάκε πρόςκετθ πλθροφορία ι διευκρίνιςθ.»  

Blue Life Kavala: Ρ νζοσ κεςμόσ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ξεκινάει από τθν Μαβάλα 

Φο Επιμελθτιριο Μαβάλασ ςυμμετείχε ωσ 

ςυνδιοργανωτισ ςτθν πρωτοβουλία του 

Ρργανιςμοφ Νιμζνοσ Μαβάλασ και τθσ 

HELMEPA με τίτλο Blue Life Kavala. Θ 

πρωτοβουλία τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ 

Σροςταςίασ Θαλάςςιου Σεριβάλλοντοσ–

HELMEPA ςτοχεφει ςτθν κατανόθςθ των 

περιβαλλοντικϊν προκλιςεων και των 

ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ που προκφπτουν 

ςτον ταχφτατα αναπτυςςόμενο κλάδο τθσ 

γαλάηιασ οικονομίασ. 

Ματά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ 

οι  κεντρικζσ κεματικζσ που 

παρουςιάςτθκαν, ςυηθτικθκαν και 

δοκιμάςτθκαν ςτο πεδίο ιταν οι προοπτικζσ απαςχόλθςθσ για τουσ νζουσ ςτθ Γαλάηια Ρικονομία και τα 

επαγγζλματα τθσ κάλαςςασ, θ αξία τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και οι 17 ςτόχοι του ΡΘΕ, ο καλάςςιοσ και 

κλιματικόσ γραμματιςμόσ, θ αςφάλεια ςτθ κάλαςςα και τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, και θ βιωματικι 

εμπειρία κακαριςμοφ ακτισ. 

Σρόκειται για μια πρωτοβουλία τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Σροςταςίασ Θαλάςςιου Σεριβάλλοντοσ – HELMEPA, ςε 

ςυνεργαςία με τον Ρργανιςμό Νιμζνοσ Μαβάλασ, τθν Σεριφζρεια Ανατολικισ Ξακεδονίασ & Θράκθσ-Ενότθτα 

Μαβάλασ, το Διμο Μαβάλασ, το Επιμελθτιριο Μαβάλασ και το Ινςτιτοφτο Αλιευτικισ Ζρευνασ, θ οποία 

ςυγκαταλζγεται ςτισ 40 εμβλθματικζσ δράςεισ που ςχεδίαςε και υλοποιεί θ HELMEPA το 2022, ςε ςυνεργαςία 

με τοπικοφσ φορείσ, ςτο πλαίςιο του εορταςμοφ των 40 χρόνων από τθν ίδρυςι τθσ (1982). 

Ρ κεςμόσ BLUE LIFE KAVALA διεξιχκθ ςτθν πόλθ τθσ Μαβάλασ, τθν Σαραςκευι 21 και το Υάββατο 22 

Ρκτωβρίου 2022. Ξζςα από παρουςιάςεισ και εργαςτιρια, αναδείχκθκε ζνα ςυμμετοχικό μοντζλο που 

προάγει το διαμοιραςμό και τθν ανταλλαγι γνϊςθσ και καλϊν πρακτικϊν, και ςτοχεφει 

ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ, ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ των ςυμμετεχόντων (ανάλογα τθ δράςθ ςε 

μακθτζσ/τριεσ, νζοι, εκπαιδευτικοί, γονείσ και κθδεμόνεσ, επαγγελματίεσ τθσ κάλαςςασ, ευρφτερο κοινό) και 

κυρίωσ κατανόθςθ των περιβαλλοντικϊν προκλιςεων κακϊσ και των ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ και 

επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ που προκφπτουν ςτον ταχφτατα αναπτυςςόμενο κλάδο τθσ γαλάηιασ 
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οικονομίασ. 

Υυνολικά το πρόγραμμα του διθμζρου περιλάμβανε: 

Σαρουςίαςθ για τα Επαγγζλματα τθσ Θάλαςςασ και τισ προοπτικζσ των νζων ςτθ Γαλάηια Ρικονομία για 

μακθτζσ Νυκείου 

Θμερίδα με κζμα τισ αςφαλείσ εργαςίεσ ςε κάλαςςα και λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ για να αναδείξει τθν ανάγκθ 

αυςτθρισ τιρθςθσ των κανόνων αςφαλείασ κατά τισ εργαςίεσ ςε πλοία, ςκάφθ και λιμάνια, τθ ςυνεχι 

εκπαίδευςθ ςε κζματα αςφαλείασ των εργαηόμενων και χρθςτϊν λιμενικϊν εγκαταςτάςεων αλλά και τθ 

διεφρυνςθ των δεξιοτιτων των εργαηομζνων ςε λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, ϊςτε να μποροφν να 

ανταπεξζλκουν ςτθν πράςινθ και ψθφιακι μετάβαςθ που ςυντελείται ςτθ ναυτιλιακι βιομθχανία. 

Σαρουςίαςθ των Σαγκόςμιων Υτόχων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ για άτομα +18 ετϊν 

Σαρουςίαςθ για τα Επαγγζλματα τθσ Θάλαςςασ και τισ προοπτικζσ των νζων ςτθ Γαλάηια Ρικονομία 

για άτομα +18 ετϊν  

Φο διιμερο ολοκλθρϊκθκε με κακαριςμό τθσ παραλίασ Ταψάνθ, υπό το γενικότερο ςυντονιςμό του Διμου 

Μαβάλασ. 

Υυνάντθςθ με τον γραμματζα του Ξζρα 25 κ. Γιάνθ Βαρουφάκθ 

Υυνάντθςθ με τον Σρόεδρο του Επιμελθτθρίου 

Μαβάλασ κ. Ξάρκο Δζμπασ και τον εκπρόςωπο 

από τθ ΓΥΕΒΕΕ κ. Σαναγιϊτθ Αρςονιάδθ είχε ο 

Γραμματζασ του ΞζΤΑ25 Γιάνθσ 

Βαρουφάκθσ μαηί με τον Βουλευτι Μρίτωνα 

Αρςζνθ, τον εκπρόςωπο Φφπου του 

κόμματοσ Ξιχάλθ Μρικαρίδθ και ςτελζχθ του 

ΞζΤΑ25 Μαβάλασ. Σαρόν ςτθν ςυνάντθςθ ιταν 

και ο κ.  Ιωάννθσ Μοφτρασ, μζλοσ τθσ ΔΕ του 

Επιμελθτθρίου Μαβάλασ. 

Ρι εκπρόςωποι του εμπορικοφ κόςμου ζκεςαν 

ςτο κλιμάκιο του ΞζΤΑ25 τα προβλιματα του 

εμπορικοφ κόςμου ςτθν Μαβάλα με τθν 

ακρίβεια, ενϊ εξζφραςαν τθν ανθςυχία τουσ πωσ παρά το καλοκαιρινό τουριςτικό κφμα οι λογαριαςμοί που 

ζχουν αρχίςει να ζρχονται είναι εξαιρετικά δφςκολο να αποπλθρωκοφν. Φζλοσ θ διοίκθςθ του Επιμελθτθρίου 

ζκεςαν και το ηιτθμα τθσ ανάγκθσ του εκςυγχρονιςμοφ των υποδομϊν, αλλά και τθν δθμιουργία ενόσ 

περιβάλλοντοσ φορολογικοφ και τραπεηικοφ ευνοϊκοφ για τθν μικρομεςαία επιχειρθματικότθτα. 

Ρ Γραμματζασ του ΞζΤΑ25 από τθν πλευρά του αναφζρκθκε κι αυτόσ ςτα ηθτιματα τθσ ακρίβειασ και ςτθν 

επιδότθςθ των ολιγαρχϊν από τθν Μυβζρνθςθ, αλλά και ςτισ εκνικζσ υποδομζσ που δυςτυχϊσ κι αυτζσ 
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εκποιοφνται ςε ολιγάρχεσ, Ζλλθνεσ και ξζνουσ. Ρ Γιάνθσ Βαρουφάκθσ ανζφερε ακόμα πωσ δεν μπορεί ο ΦΣΑ 

να είναι πάνω από 15% και πωσ δεν μπορεί οι τράπεηεσ να δανείηουν μόνο πολφ ςυγκεκριμζνεσ και πολφ 

μεγάλεσ ολιγαρχικζσ εταιρείεσ, τθν ϊρα που ο κόςμοσ ζχει ανακεφαλαιοποιιςει αυτζσ τισ τράπεηεσ πολλζσ 

φορζσ. 

Σρόγραμμα με τίτλο: «ΣΤΡΩΘΘΥΘ ΜΑΙ ΒΕΝΦΙΩΥΘ ΦΘΥ ΑΓΡΤΑΥ ΓΙΑ ΦΑ ΣΤΡΛΡΟΦΑ 
ΑΝΙΕΙΑΥ ΜΑΙ ΧΔΑΦΡΜΑΝΝΙΕΤΓΕΙΑΥ ΦΡΧ Ο. ΜΑΒΑΝΑΥ  ΥΦΘΟ ΙΦΑΝΙΑ, ΙΥΣΑΟΙΑ, ΒΖΝΓΙΡ, 

ΓΕΤΞΑΟΚΑ ΜΑΙ ΒΡΧΝΓΑΤΚΑ» 

Φο Επιμελθτιριο Μαβάλασ, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ με τίτλο: «ΣΤΡΩΘΘΥΘ ΜΑΙ ΒΕΝΦΙΩΥΘ ΦΘΥ ΑΓΡΤΑΥ 

ΓΙΑ ΦΑ ΣΤΡΛΡΟΦΑ ΑΝΙΕΙΑΥ ΜΑΙ ΧΔΑΦΡΜΑΝΝΙΕΤΓΕΙΑΥ ΦΡΧ Ο. ΜΑΒΑΝΑΥ ΥΦΘΟ ΙΦΑΝΙΑ, ΙΥΣΑΟΙΑ, ΒΖΝΓΙΡ, 

ΓΕΤΞΑΟΚΑ ΜΑΙ ΒΡΧΝΓΑΤΚΑ», ΡΣΥ(MIS): 5069307, ςυμμετείχε με περίπτερο ςτθν ζκκεςθ INTERFOOD & DRINK 

2022, τισ θμερομθνίεσ: 5-8 Ρκτωβρίου 2022, Υόφια, Βουλγαρία. 

Υτθν εκδιλωςθ ςυμμετείχαν ςτελζχθ του Επιμελθτθρίου και επιχειρθματίεσ του κλάδου.  Υυγκεκριμζνα: 

_ΑΦΝΑΟΦΙΔΑ Α.Ε. 

α) Φουρναβίτθσ Σζτροσ 

β) Ηαρίμθσ Αριςτείδθσ   

γ) Δοξάκθσ Βαςίλειοσ 

_ΓΙΑΟΟΘΥ ΜΑΤΑΞΣΡΧΤΟΙΩΦΘΥ 

α) Μαραμπουρνιϊτθσ Γιάννθσ 

Ξασ ζδωςαν και μοιράςαμε φυλλάδια από τισ 

εταιρείεσ: 

_ ΑΦΕΟΦΡΧΝΘΥ ΝΙΒΕΤΘΥ & ΥΙΑ Ρ.Ε. (Οωπά και 

κατεψυγμζνα αλιεφματα) 

_ ΔΘΞ. & ΑΤΙΩΟ ΣΑΤΞΕΟΙΔΘΥ Α.Ε. (Ματεργαςία – 

Εμπορία Οωπϊν & Ματεψυγμζνων Αλιευμάτων) 

_Από τθν ανάδοχθ εταιρία ΡΙΜΡΟΡΞΡΦΕΧΟΙΜΘ ΕΣΕ 

ςυμμετείχαν θ κα. Desislava Stefanova (υπεφκυνθ 

περιπτζρου και B2B εκδιλωςθσ) και θ κα. Greta 

Dankova (μεταφράςεισ). 

_Φο Επιμελθτιριο Μαβάλασ εκπροςϊπθςε ο κ. 

Αλζξανδροσ Ξπεηάσ. 

Υτισ 5 και 6 Ρκτωβρίου, ςτο περίπτερο τθσ ζκκεςθσ 

υπιρχαν ςεφ που μαγείρευαν και προςζφεραν ςτουσ 
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επιςκζπτεσ καλαςςινά.  

Φο απόγευμα τθσ 5θσ Ρκτωβρίου πραγματοποιικθκε B2B εκδιλωςθ με παράλλθλθ επίδειξθ Ξαγειρικισ, με 

τθν ςυμμετοχι επαγγελματιϊν τθσ Βουλγαρίασ που ενδιαφζρονται για τα καλαςςινά Μαβαλιϊτικα προϊόντα. 

Σραγματοποιικθκαν παρουςιάςεισ, ενϊ ςυμμετείχε ο Σρζςβθσ τθσ Ελλάδασ ςτθν Υόφια, αλλά και τοπικοί 

influencers.   

Ενθμερϊνουμε ότι ςτα πλαίςια του προγράμματοσ πραγματοποιοφνται δράςεισ εξωςτρζφειασ όπωσ: 

 Δζκα (10) Εκκεςιακζσ ςυμμετοχζσ ςε Διεκνισ εκκζςεισ ςτθν Ιταλία, Ιςπανία, Βζλγιο, Γερμανία και 
Βουλγαρία.  

 Σαράλλθλεσ Δράςεισ Επίδειξθσ Ξαγειρικισ και Γευςιγνωςίασ ςτισ αγορζσ-ςτόχουσ με ςυνταγζσ βάςει 
των προϊόντων υπό προϊκθςθ. 

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

 Δράςεισ δικτφωςθσ – Ρργάνωςθ επιςκζψεων επαγγελματιϊν του εξωτερικοφ ςτο Ο. Μαβάλασ 

 Υχεδιαςμό ςυλλογικισ ταυτότθτασ των προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ του νομοφ Μαβάλασ 

 Δθμιουργία δυναμικισ πολυγλωςςικισ ιςτοςελίδασ (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ιςπανικά 
και βουλγάρικα) 

 Βίντεο – ντοκιμαντζρ του Οομοφ Μαβάλασ με τα προϊόντα αλιείασ, διάρκειασ  20 λεπτϊν. 

 Υχεδιαςμόσ-παραγωγι ενθμερωτικοφ εντφπου 24 ςελίδων που χρθςιμοποιείται ςτισ δράςεισ 
προβολισ και προϊκθςθσ. 

 Σαραγωγι υλικοφ προϊκθςθσ notepad – usb 

 Διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ ςε περιοδικά ςε Ιςπανία, Ιταλία, Γερμανία 

Ζνωςθ Μυριϊν Δράμασ-Υ.Α.Φ. Δράςθ δικτφωςθσ με το Επιμελθτιριο Μαβάλασ 

Διαδικτυακι δράςθ δικτφωςθσ και προβολισ με το Επιμελθτιριο Μαβάλασ πραγματοποίθςε θ Ζνωςθ Μυριϊν 

Δράμασ-Υ.Α.Φ. 

Θ δράςθ υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ Σράξθσ «Ανάπτυξθ δράςεων γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ – 

Επανζνταξθ - Ενεργοποίθςθ» με κωδικό ΡΣΥ 5031323, τθσ Ενζργειασ 1 «Δράςθσ Σλθροφόρθςθσ, 

Δθμοςιότθτασ και Σροβολισ» θ οποία ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

(Ευρωπαϊκό Μοινωνικό Φαμείο) μζςω του εγκεκριμζνου ςχεδίου ΥΒΑΑ Διμου Δράμασ – Ε.Σ. «Ανατολικισ 

Ξακεδονίασ και Θράκθσ 2014 – 2020». Θ ςυνάντθςθσ ζγινε τθν Φετάρτθ 5/10/2022 και ϊρα 11:00 το πρωί. 

Υτόχοσ ιταν θ δικτφωςθ με τθν δομι ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ Kick-iT που υλοποιείται από το 

Επιμελθτιριο Μαβάλασ μζςω τθσ Σράξθσ «Δθμιουργία Δομϊν Υτιριξθσ Επιχειρθματικότθτασ ΕΜΦ» του 

εγκεκριμζνου ςχεδίου ΥΒΑΑ Διμου Μαβάλασ – Ε.Σ. «Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ 2014 - 2020». Φο 

ενδιαφζρον των ςυμμετεχόντων ιταν μεγάλο. 

Φθ ςυηιτθςθ προλόγιςε θ Σρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ Μυριϊν Δράμασ - ΥΑΦ κα Αλίκθ Φςιαμοφρα. 

Υτθ δράςθ ςυμμετείχαν εκ μζρουσ του Επιμελθτθρίου Μαβάλασ θ κα Υοφηθ Ξαυρομάτθ, διευκφντρια του 

Επιμελθτθρίου Μαβάλασ και θ κα Βαςιλικι Ηαφειρία Χψθλάντθ, Διευκφντρια τθσ Δομισ Kick-iT. Χαιρζτθςε ο 

πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου κοσ Ξάρκοσ Δζμπασ. Επίςθσ ςυμμετείχαν ωφελοφμενεσ και των δφο ζργων. 
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Φθν ςυηιτθςθ άνοιξε θ κα Υοφηθ Ξαυρομάτθ επιςθμαίνοντασ τθ ςθμαςία τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 

φορζων για τθν ανάπτυξθ και ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιφζρεια Ανατολικισ Ξακεδονίασ και 

Θράκθσ. Ανζπτυξε τισ δράςεισ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Επιχειριςεων, του οποίου μζλοσ είναι το 

επιμελθτιριο Μαβάλασ, τονίηοντασ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ είναι ςθμαντικι θ ζνταξθ των μικρομεςαίων 

επιχειριςεων ςτο Δίκτυο. πωσ διευκρίνιςε θ κ. Ξαυρομάτθ: «ωσ επιμελθτιριο είμαςτε περιςςότερο ςτθν 

προϊκθςθ των επιχειριςεων ςτο εξωτερικό και κυρίωσ για τθν μεταφορά τεχνογνωςίασ». 

Υτθν ςυνζχεια, πιρε τον λόγο θ κα Βαςιλικι Ηαφειρία Χψθλάντθ, θ οποία μίλθςε για τθ δομι ςτιριξθσ 

επιχειρθματικότθτασ Kick-iT, ζκανε απολογιςμό του ζργου τθσ δομισ, αναφζρκθκε ςτουσ ωφελοφμενουσ που 

ςυμμετείχαν ςτο ζργο τα προθγοφμενα χρόνια και παρουςίαςε δφο επιχειριςεισ που δθμιουργικθκαν. 

Ωφελοφμενεσ του προγράμματοσ και τθσ δομισ Kick-iT περιζγραψαν τθν εμπειρία τουσ και υπογράμμιςαν τα 

οφζλθ που αποκόμιςαν από τα ζργα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΕΦ : Ενθμζρωςθ για διεξαγωγι εξετάςεων χειριςτϊν τροφίμων που ζχουν 
παρακολουκιςει εκπαιδευτικά προγράμματα Χγιεινισ και Αςφάλειασ Φροφίμων 

Επιπζδου-1 

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

του Δ.Υ. του ΕΦΕΦ, οι εξετάςεισ αξιολόγθςθσ των καταρτιςκζντων από τουσ φορείσ υλοποίθςθσ 

προγραμμάτων Χγιεινισ και Αςφάλειασ Φροφίμων Επιπζδου-1, κα πραγματοποιοφνται ςτο εξισ μζςω 

Υεμινάρια 
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θλεκτρονικισ εφαρμογισ εξζταςθσ (e-exam).  

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

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

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

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

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

Επιςθμαίνεται ότι οποιαδιποτε ςυμμετοχι καταρτιςκζντοσ ςτισ εξετάςεισ πριν τθν επίςθμθ ειδοποίθςθ 

του φορζα υλοποίθςθσ από τον ΕΦΕΦ δεν κα γίνει αποδεκτι. 

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

ςε επιχειριςεισ Βϋ και Γϋ κατθγορίασ 

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

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

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

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

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

 

Ενθμζρωςθ για Υεμινάρια Φεχνικϊν Αςφαλείασ-Οζεσ Σροδιαγραφζσ 

Φο Επιμελθτιριο Μαβάλασ, ςασ ενθμερϊνει ότι ςφμφωνα με το Οόμο 3850/2010, όπωσ ιςχφει, δίνεται θ 

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

ανακζςουν κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ ςε εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ (Εξωτερικζσ Χπθρεςίεσ Σροςταςίασ 

και Σρόλθψθσ- ΕΠΧΣΣ) να επιμορφϊνονται οι ίδιοι προκειμζνου να αναλάβουν κακικοντα τεχνικοφ 

αςφαλείασ, εφόςον ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα. 

Φο Επιμελθτιριο Μαβάλασ υλοποιεί ςεμινάρια επιμόρφωςθσ εργοδοτϊν για κζματα άςκθςθσ κακθκόντων 

τεχνικοφ αςφαλείασ ςε επιχειριςεισ Βϋ & Γϋ κατθγορίασ. 

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

του Μ.Ο.Χ.Α.Ε: 

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

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

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

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

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

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

Φα πιςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ κα απονζμονται από το Επιμελθτιριο Μαβάλασ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ  παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με το Επιμελθτιριο Μαβάλασ, τθλ. 2510 222212 



29 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

κα Υοφηθ Ξαυρομμάτθ (εςωτ. 4) και κα. Ξαρία Αρβανιτάκθ (εςωτ. 20), και ςτο info@chamberofkavala.gr 

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

Φο Επιμελθτιριο Μαβάλασ,  ςασ ενθμερϊνει ότι οι επιχειριςεισ τροφίμων-ποτϊν  ζχουν υποχρζωςθ να 

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

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

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

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

ηαχαροπλαςτικι ι είναι εργαςτιρια παραγωγισ ι μεταποίθςθσ τροφίμων.  

ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ ΥΦΘΟ ΧΓΙΕΙΟΘ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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

διάρκεια: 10 ϊρεσ.   

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

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

τθν προςταςία του καταναλωτι ςφμφωνα με τον Μανονιςμό 852/2004 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 

Υυμβουλίου τθσ 29θσ Απριλίου 2004 για τθν υγιεινι των τροφίμων. 

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

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

 Για Επιχειριςεισ 

 Μαβάλα ςαράντα ευρϊ (40 €)  

 Θάςο τριάντα ευρϊ (30 €)  

 Για Εργαηομζνουσ 

 Μαβάλα εξιντα ευρϊ (60€) 

 Θάςο πενιντα ευρϊ (50€) 

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

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

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

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

3438/2006.  

Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ, τθλ. επικοινωνίασ 2510 222212,  κα. Υοφηθ Ξαυρομμάτθ  (εςωτ. 4), κα. Ξαρία 

Αρβανιτάκθ (εςωτ. 20) και ςτο info@chamberofkavala.gr 

 

 

Ενεργά προγράμματα 

Χρθματοδότθςθσ  
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Σροκιρυξθ Δράςθσ “Ζκτακτθ Επιχοριγθςθ ςε επιχειριςεισ που ζχουν πλθγεί από 
τθν επίκεςθ τθσ Τωςίασ κατά τθσ Ρυκρανίασ και τισ διεκνείσ κυρϊςεισ που 

επιβλικθκαν» 

Δθμοςιεφτθκε τθν Φρίτθ 11-10-2022 ςτθ Διαφγεια θ προκιρυξθ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ νζασ Δράςθσ του 

ΕΣΑνΕΜ/ΕΥΣΑ 2014-2020 με κζμα : Ζκτακτθ Επιχοριγθςθ ςε επιχειριςεισ που ζχουν πλθγεί από τθν επίκεςθ 

τθσ Τωςίασ κατά τθσ Ρυκρανίασ και τισ διεκνείσ κυρϊςεισ που επιβλικθκαν» τθν οποία υπογράφει ο 

Χφυπουργόσ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων κ. Ι. Φςακίρθσ (Θμερομθνία απόφαςθσ και ανάρτθςθσ ςτθ Διαφγεια 

11-10-2022).Θ θμερομθνία ζναρξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ των προτάςεων ςτο Σλθροφοριακό Υφςτθμα 

Μρατικϊν Ενιςχφςεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίηεται θ Φετάρτθ 12.10.2022 και ϊρα 10:00 με 

καταλθκτικι θμερομθνία τθν Σαραςκευι 09.12.2022 και ϊρα 15:00. Αιτιςεισ που δεν υποβάλλονται 

θλεκτρονικά δεν δφνανται να λάβουν ενίςχυςθ. Ξετά τθ λιξθ τθσ θμερομθνίασ και ϊρασ τθσ θλεκτρονικισ 

υποβολισ των Αιτιςεων Χρθματοδότθςθσ, δεν γίνεται αποδεκτι καμία υποβολι αίτθςθσ. 

Ρι επιλζξιμοι ΜΑΔ ςε τουλάχιςτον ζναν εκ των οποίων πρζπει να δραςτθριοποιείται θ προσ ενίςχυςθ 

επιχείρθςθ είναι οι εξισ: 

14.11 Ματαςκευι δερμάτινων ενδυμάτων_ Σεριλαμβάνονται όλοι οι ΜΑΔ τθσ Δραςτθριότθτασ 

14.20 Ματαςκευι γοφνινων ειδϊν_ Σεριλαμβάνονται όλοι οι ΜΑΔ τθσ Δραςτθριότθτασ 

15.11 Ματεργαςία και δζψθ δζρματοσ·κατεργαςία και βαφι γουναρικϊν_Σεριλαμβάνονται όλοι οι ΜΑΔ τθσ 

Δραςτθριότθτασ 

46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψαςμζνων ι κατεργαςμζνων γουνοδερμάτων 

46.42.11.26 Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων 

46.42.11.29 Χονδρικό εμπόριο ειδϊν ζνδυςθσ, εξαρτθμάτων ρουχιςμοφ και άλλων ειδϊν από γουνόδερμα 

(εκτόσ από καλφμματα κεφαλιοφ) 

46.42.11.36 Χονδρικό εμπόριο εξαρτθμάτων ρουχιςμοφ από γουνόδερμα (εκτόσ από καλφμματα κεφαλιοφ) 

46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο θμιζτοιμων γουναρικϊν 

46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) γουναρικϊν 
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Σεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ για το πρόγραμμα ςτθν ιςτοςελίδα του ΜΕΣΑ – ΑΟΕΞ ςτο link : https://kepa-

anem.gr/2022/10/11/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-

%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7%cf%82-

%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7-

%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83/   

Οζοσ αναπτυξιακόσ: Χπεγράφθ θ προκιρυξθ για το κακεςτϊσ «Ξεταποίθςθ - 
Εφοδιαςτικι Αλυςίδα»  

Φθν πρϊτθ προκιρυξθ του νζου Αναπτυξιακοφ Οόμου 4887/2022 για το Μακεςτϊσ Ενίςχυςθσ «Ξεταποίθςθ – 

Εφοδιαςτικι Αλυςίδα» υπζγραψε ςτισ 21 Ιουλίου 2022, ο Αναπλθρωτισ Χπουργόσ Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων, κ. Οίκοσ Σαπακανάςθσ (ΦΕΜ 3890Β_22.07.2022, Απόφαςθ Αρικμ. 74086). 

Ρ νζοσ αναπτυξιακόσ νόμοσ κα μεταβάλει ουςιαςτικά το περιβάλλον χοριγθςθσ κρατικϊν ενιςχφςεων ςτισ 

ιδιωτικζσ επενδφςεισ, προκειμζνου να επιτυγχάνεται θ κατά το δυνατόν μεγαλφτερθ αποδοτικότθτα των 

δθμόςιων πόρων. Υθμειϊνεται ότι, το Χπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων προχϊρθςε ςε όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ, επιτυγχάνοντασ τθν τροποποίθςθ του Χάρτθ Σεριφερειακϊν Ενιςχφςεων και πλζον ςε 

όλεσ ςχεδόν τισ Σεριφζρειεσ τθσ χϊρασ ορίηονται πολφ υψθλά ανϊτατα όρια ενιςχφςεων με ιδιαίτερθ 

μζριμνα για τισ περιοχζσ μετάβαςθσ. Επίςθσ, για πρϊτθ φορά δίνεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ ενιςχφςεων 

για δαπάνεσ που δεν περιλαμβάνονται ςτον Χάρτθ Σεριφερειακϊν Ενιςχφςεων όπωσ δαπάνεσ για 

ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ προσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, δαπάνεσ για ανακφκλωςθ και 

επαναχρθςιμοποίθςθ αποβλιτων, δαπάνεσ για επαγγελματικι κατάρτιςθ κλπ. 

Ιδιαίτερθ, ςθμαντικι καινοτομία, αποτελεί και το νζο Ρλοκλθρωμζνο Σλθροφοριακό Υφςτθμα (Ρ.Σ.Υ. – Αν) 

που κα υποςτθρίηει όλο τον «κφκλο ηωισ» των επενδυτικϊν ςχεδίων του Αναπτυξιακοφ Οόμου. Ξζςα από 

ςφγχρονεσ και αυτοματοποιθμζνεσ μεκόδουσ επιτυγχάνεται θ απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν και θ μείωςθ 

τθσ περιττισ γραφειοκρατίασ ςε ζνα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον για τισ επιχειριςεισ  με γριγορεσ ταχφτθτεσ. 

Για τθν υπαγωγι ςτο κακεςτϊσ ενίςχυςθσ «Ξεταποίθςθ – Εφοδιαςτικι Αλυςίδα», το ελάχιςτο φψοσ του 

επιλζξιμου κόςτουσ του επενδυτικοφ ςχεδίου ανζρχεται ςε: 

α. 1.000.000 ευρϊ για μεγάλεσ επιχειριςεισ, 

β. 500.000 ευρϊ για μεςαίεσ επιχειριςεισ, 

γ. 250.000 ευρϊ για μικρζσ επιχειριςεισ, 

δ. 100.000 ευρϊ για πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, 

ε. 50.000 ευρϊ για τισ Μοινωνικζσ Υυνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ (Μοιν.Υ.Επ.), κακϊσ και τουσ Αγροτικοφσ 

Υυνεταιριςμοφσ (Α.Υ.), τουσ Αςτικοφσ Υυνεταιριςμοφσ, τισ Ρμάδεσ Σαραγωγϊν (Ρ.Σ.) και τισ Αγροτικζσ 

Εταιρικζσ Υυμπράξεισ (Α.Ε.Υ.). 

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ υποβολισ αιτιςεων υπαγωγισ επενδυτικϊν ςχεδίων ςτο παρόν κακεςτϊσ 

ορίηεται θ 27θ Ιουλίου 2022 και θμερομθνία λιξθσ του κφκλου υποβολϊν θ 31θ Ρκτωβρίου 2022. 

https://kepa-anem.gr/2022/10/11/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83/
https://kepa-anem.gr/2022/10/11/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83/
https://kepa-anem.gr/2022/10/11/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83/
https://kepa-anem.gr/2022/10/11/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83/
https://kepa-anem.gr/2022/10/11/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83/
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Θ υποβολι των αιτιςεων κα πραγματοποιείται μζςω του Ρ.Σ.Υ. –(https://opsan.mindev.gov.gr ) από τθν 

Φετάρτθ 27 Ιουλίου 2022. Για το πλιρεσ κείμενο τθσ προκιρυξθσ και περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, μπορείτε να 

περιθγθκείτε ςτθν νζα ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ιδιωτικϊν Επενδφςεων και ΥΔΙΦ 

(https://ependyseis.mindev.gov.gr  ). 

Ενίςχυςθ Φουριςτικϊν Επενδφςεων του Αναπτυξιακοφ Οόμου 4887/2022 

Φο Επιμελθτιριο Μαβάλασ, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Υτιριξθσ Ξικρομεςαίων Επιχειριςεων, Enterprise 

Europe Network, ςασ ενθμερϊνει ότι, ανακοινϊκθκε θ 1θ Σροκιρυξθ του Μακεςτϊτοσ «Ενίςχυςη 

Τουριςτικών Επενδφςεων» του Αναπτυξιακοφ Οόμου 4887/2022 με θμερομθνία ζναρξθσ τθσ υποβολισ 

αιτιςεων υπαγωγισ επενδυτικϊν ςχεδίων τθν 5θ Υεπτεμβρίου 2022 και θμερομθνία λιξθσ του κφκλου 

υποβολϊν τθν 5θ Δεκεμβρίου 2022. 

Σροβλζπεται ενίςχυςθ μζχρι 75%, με βάςθ τον Χάρτθ Σεριφερειακϊν Ενιςχφςεων, ανάλογα με το μζγεκοσ 

τθσ επιχείρθςθσ και τθν περιοχι εγκατάςταςθσ. 

Υκοπόσ του παρόντοσ κακεςτϊτοσ είναι θ χοριγθςθ ενιςχφςεων ςε ζνα ευρφ πεδίο τουριςτικϊν επενδφςεων 

που αφοροφν κυρίωσ ςτθ δθμιουργία, τθν επζκταςθ και τον εκςυγχρονιςμό ολοκλθρωμζνθσ μορφισ 

τουριςτικϊν καταλυμάτων, με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ 

Δικαιοφχοι 

 Εμπορικι εταιρία 

 Υυνεταιριςμόσ 

 Μοιν.Υ.Επ, Α.Υ, Ρ.Σ, ΑΕΥ 

 Μοινοπραξίεσ που αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα, 

 Δθμόςιεσ και δθμοτικζσ επιχειριςεισ και κυγατρικζσ τουσ υπό προχποκζςεισ 

Χπαγόμενα επενδυτικά ςχζδια 

Φα υπαγόμενα, ςτο κακεςτϊσ «Ενίςχυςθ Φουριςτικϊν Επενδφςεων», επενδυτικά ςχζδια αφοροφν ςε: 

α) ίδρυςθ ι επζκταςθ ξενοδοχειακϊν μονάδων τεςςάρων (4) τουλάχιςτον αςτζρων, 

β) εκςυγχρονιςμό ολοκλθρωμζνθσ μορφισ ξενοδοχειακϊν μονάδων που ανικουν ι αναβακμίηονται ςε 

κατθγορία τριϊν (3) τουλάχιςτον αςτζρων, μετά πενταετία από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ μονάδασ ι από 

τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ προθγοφμενθσ επζνδυςθσ εκςυγχρονιςμοφ ολοκλθρωμζνθσ μορφισ τθσ 

μονάδασ, κακϊσ και εκςυγχρονιςμό μθ κφριων τουριςτικϊν καταλυμάτων, εφόςον αναβακμίηονται ςε 

κατθγορία τριϊν (3) τουλάχιςτον αςτζρων, 

γ) επζκταςθ και εκςυγχρονιςμό ολοκλθρωμζνθσ μορφισ ξενοδοχειακϊν μονάδων που ζχουν διακόψει τθ 

λειτουργία τουσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ςτο διάςτθμα διακοπισ δεν ζχει γίνει αλλαγι χριςθσ του κτιρίου και 

ότι, μζςω τθσ επζκταςθσ ι του εκςυγχρονιςμοφ ολοκλθρωμζνθσ μορφισ αναβακμίηονται ςε κατθγορία 

τεςςάρων (4) τουλάχιςτον αςτζρων, 

δ) ίδρυςθ, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμό ολοκλθρωμζνθσ μορφισ τουριςτικϊν οργανωμζνων καταςκθνϊςεων 

https://ependyseis.mindev.gov.gr/
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(camping), τα οποία ανικουν ι αναβακμίηονται ςε κατθγορία τριϊν (3) τουλάχιςτον αςτζρων, 

ε) ίδρυςθ και εκςυγχρονιςμό ολοκλθρωμζνθσ μορφισ ξενοδοχειακϊν μονάδων εντόσ χαρακτθριςμζνων 

παραδοςιακϊν ι διατθρθτζων κτιρίων, τα οποία ανικουν ι αναβακμίηονται ςε κατθγορία τριϊν (3) 

τουλάχιςτον αςτζρων, 

ςτ) ίδρυςθ, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμό ςφνκετων τουριςτικϊν καταλυμάτων, όπωσ ορίηονται ςτον ν. 

4276/2014 (Αϋ 155), που κατατίκενται ωσ ενιαία ςχζδια, μθ περιλαμβανομζνων των προσ μεταβίβαςθ ι 

μακροχρόνια μίςκωςθ κτιρίων και εγκαταςτάςεων, 

η) ίδρυςθ και εκςυγχρονιςμό μθ κφριων τουριςτικϊν καταλυμάτων, εφόςον, 

ηα) φζρουν διακριτικό τίτλο «ξενϊνασ φιλοξενίασ», 

ηβ) υλοποιοφνται εντόσ παραδοςιακϊν οικιςμϊν ςε μια από τισ ακόλουκεσ περιοχζσ: i) ορεινζσ περιοχζσ, 

ςφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ τθσ ΕΝ.ΥΦΑΦ., εκτόσ των δθμοτικϊν ενοτιτων που ςυνιςτοφν μζροσ του 

πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ τθσ Ακινασ, ii) περιοχζσ που βρίςκονται ςε απόςταςθ ζωσ τριάντα (30) 

χιλιομζτρων από τα ςφνορα, iii) νθςιά με πλθκυςμό μικρότερο των τριϊν χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, 

ηγ) κατατάςςονται ςε κατθγορία πζντε (5) κλειδιϊν, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 12868/2018 (Βϋ 3119) 

απόφαςθ του Χπουργοφ Φουριςμοφ και 

ηδ) διατθροφν ελάχιςτο αρικμό είκοςι (20) ενοικιαηόμενων δωματίων, 

θ) ίδρυςθ, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμό ξενοδοχείων ςυνιδιοκτθςίασ (condo hotels), όπωσ ορίηονται ςτον ν. 

4276/2014, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ μεταβίβαςθ ι θ μακροχρόνια μίςκωςθ ενιςχυόμενων τμθμάτων 

αυτϊν λαμβάνει χϊρα μετά από τθ λιξθ τθσ τιρθςθσ των μακροχρόνιων υποχρεϊςεων του φορζα τθσ 

επζνδυςθσ, τθν επιφφλαξθ τθσ περ. (η) τθσ παρ. 3 του άρκρου 25 του Ο.4887/2022. 

Ελάχιςτοσ Σροχπολογιςμόσ Επενδυτικϊν Υχεδίων 

Φο ελάχιςτο επιλζξιμο φψοσ τθσ επζνδυςθσ για τθν υπαγωγι επενδυτικϊν ςχεδίων ςτο κακεςτϊσ Ενίςχυςθ 

Φουριςτικϊν Επενδφςεων ορίηεται με βάςθ το μζγεκοσ του φορζα: 

Φφποσ 
επιχείρθςθσ 

Ξεγάλεσ Ξεςαίεσ Ξικρζσ Σολφ μικρζσ Υυνεταιριςμοί, 
Μοιν.Υ.Επ., Ρ.Σ 

κλπ 

Ελάχιςτοσ 
προχπολογιςμόσ 

1.000.000 € 500.000 € 250.000 € 100.000 € 50.000 € 

 

Χποβολι Επενδυτικϊν ςχεδίων 

Θ υποβολι των αιτιςεων πραγματοποιείται μζςω του ΣΥ.Αv (https://opsan.mindev.gov.gr) 

Θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ υποβολισ αιτιςεων υπαγωγισ επενδυτικϊν ςχεδίων ςτο παρόν κακεςτϊσ είναι 

https://opsan.mindev.gov.gr/
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θ 5θ Υεπτεμβρίου 2022. Θμερομθνία λιξθσ του κφκλου υποβολϊν ορίηεται θ 5θ Δεκεμβρίου 2022. 

Πεκινοφν τον Οοζμβριο οι αιτιςεισ για τθν δράςθ “Ζξυπνθ Ξεταποίθςθ”, 
προχπολογιςμοφ 73,2 εκατ. ευρϊ του Φαμείου Ανάκαμψθσ 

Φο Χπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και θ Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ ανακοινϊνουν τθ 

δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων για το πρόγραμμα «Ζξυπνθ Ξεταποίθςθ», 

προχπολογιςμοφ 73,2 εκατ. ευρϊ, θ οποία απευκφνεται ςε πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ του 

βιομθχανικοφ οικοςυςτιματοσ. 

 Φι επιδοτείται 

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

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

καταςκευαςτικοφ τουσ εξοπλιςμοφ με χριςθ ζξυπνων τεχνολογιϊν αιχμισ με χαμθλζσ περιβαλλοντικζσ 

επιπτϊςεισ. 

Φα επενδυτικά ςχζδια κα πρζπει να ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ανκεκτικότθτασ τθσ επιχείρθςθσ μζςω τθσ 

αναβάκμιςθσ των ςυςτθμάτων ψθφιακισ διαχείριςθσ και ελζγχου τθσ παραγωγισ, ςτθν προμικεια 

προθγμζνου και ψθφιακά ελεγχόμενου βιομθχανικοφ εξοπλιςμοφ, ςτθν ψθφιοποίθςθ των ςυςτθμάτων 

διαςφνδεςθσ ςε όλθ τθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ και ςτθν παραγωγι ςυςτθμάτων και τεχνολογίασ που 

υποςτθρίηουν τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό. 

Ενδεικτικζσ παρεμβάςεισ που μποροφν να υλοποιθκοφν, αφοροφν: ψθφιοποίθςθ των γραμμϊν παραγωγισ 

με τθν αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν Industry 4.0, αυτοματοποίθςθ και διαςφνδεςθ των αλυςίδων εφοδιαςμοφ, 

ςχεδιαςμό και παραγωγι ζξυπνων προϊόντων και υπθρεςιϊν, εφαρμογι τεχνολογιϊν Ζξυπνθσ Ξεταποίθςθσ 

(Smart Manufacturing) για τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ κόςτουσ, διαςφάλιςθ ποιότθτασ και διαχείριςθσ 

κινδφνων, μελζτεσ ςκοπιμότθτασ και ερευνϊν αγοράσ για τθν ανάπτυξθ νζων ζξυπνων προϊόντων/υπθρεςιϊν. 

 Φι χρθματοδοτείται 

Υτο πλαίςιο του προγράμματοσ χρθματοδοτοφνται επενδυτικά ςχζδια με προχπολογιςμό από 250.000€ ζωσ 

6.000.000€, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν δαπάνεσ για: μθχανολογικό εξοπλιςμό, κτιριακζσ 

εγκαταςτάςεισ, ειδικζσ εγκαταςτάςεισ κτιριακϊν για τθν ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν όπωσ π.χ. οι υποδομζσ 

δικτφου υψηλήσ ταχφτητασ 5G, εξοπλιςμό εργαςτηρίων και ποιοτικοφ ελζγχου, ΤΠΕ & εξοπλιςμό λογιςμικοφ, 

άδειεσ λογιςμικοφ, υπηρεςίεσ αςφάλειασ IT, υπηρεςίεσ ςχεδιαςμοφ προϊόντων, πνευματικήσ ιδιοκτηςίασ, 

διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, κόςτη πιςτοποίηςησ, τεχνικζσ ςυμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ για την υλοποίηςη νζων 

υποδομϊν πληροφορικήσ και λογιςμικϊν για τον ψηφιακό μεταςχηματιςμό τησ επιχείρηςησ ή για τη 

διενζργεια ανάλυςησ ςκοπιμότητασ για την ανάπτυξη νζων ζξυπνων προϊόντων και υπηρεςιϊν, 

ςυμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ για την παρακολοφθηςη του επενδυτικοφ ςχεδίου, εκπαίδευςη προςωπικοφ και 

εργατικοφ δυναμικοφ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ του Industry 4.0. 

 Χποβολι Αιτιςεων 
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Ρι αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ και τα υποχρεωτικά για τθν αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ δικαιολογθτικά 

υποβάλλονται από τουσ υποψθφίουσ Δικαιοφχουσ υποχρεωτικά και μόνον μζςω του Σλθροφοριακοφ 

Υυςτιματοσ Διαχείριςθσ Μρατικϊν Ενιςχφςεων (ΣΥΜΕ) www.ependyseis.gr/mis κάνοντασ χριςθ του 

τυποποιθμζνου ςτο ΣΥΜΕ Εντφπου Χποβολισ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ. https://www.ependyseis.gr/mis 

Υυνολικόσ Σροχπολογιςμόσ: €73.227.620,00 

Σροχπολογιςμόσ Φαμείου: €73.227.620,00 

Ζναρξθ Χποβολισ Αιτιςεων: 23/11/2022 

Νιξθ Χποβολισ Αιτιςεων: 23/01/2023 

Γεωγραφικι Σεριοχι: λθ θ Ελλάδα 

Ιςτοςελίδα Δθμοςίευςθσ Σρόςκλθςθσ: https://www.ggb.gr 

Για να διαβάςετε τθν Σρόςκλθςθ πατιςτε εδϊ. 

Πεκίνθςαν οι υποβολζσ για το νζο Μακεςτϊσ «Αγροδιατροφι - Σρωτογενισ 
Σαραγωγι και Ξεταποίθςθ Γεωργικϊν Σροϊόντων - Αλιεία – Χδατοκαλλιζργεια» 

του Αναπτυξιακοφ Οόμου 4887/22 

Φο Επιμελθτιριο Μαβάλασ, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Υτιριξθσ Ξικρομεςαίων Επιχειριςεων Enterprise 

Europe Network, ςασ ενθμερϊνει ότι προκθρφχκθκε το Υάββατο 01.10.2022 ο 1οσ Μφκλοσ του Μακεςτϊτοσ 

«Αγροδιατροφι - Σρωτογενισ Σαραγωγι και Ξεταποίθςθ Γεωργικϊν Σροϊόντων - Αλιεία - 

Χδατοκαλλιζργεια» του Αναπτυξιακοφ Οόμου 4887/2022. 

Ρ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Μακεςτϊτοσ ανζρχεται ςτα 150.000.000€, τα οποία επιμερίηονται ςε 

75.000.000€ για επιχορθγιςεισ, επιδότθςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ και επιδότθςθσ του κόςτουσ 

δθμιουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ και 75.000.000€ για φορολογικζσ απαλλαγζσ. 

Ρι υποβολζσ αιτιςεων υπαγωγισ κα μποροφν να γίνονται από ενδιαφερόμενουσ φορείσ μζςω του 

Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ του Αναπτυξιακοφ Οόμου (Σ.Υ.-Αν.), μζχρι τισ  30.12.2022. 

Βάςει των διατάξεων του Ο.4887/22 θ μζγιςτθ ενίςχυςθ διαμορφϊνεται ωσ 75% επί του ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου, ςφμφωνα με τα όρια του Χάρτθ Σεριφερειακϊν ενιςχφςεων, 

ανάλογα με τον τόπο υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ. 

Χπαγόμενα Επενδυτικά Υχζδια 

Υτο παρόν κακεςτϊσ υπάγονται επενδυτικά ςχζδια: 

Φθσ πρωτογενοφσ γεωργικισ παραγωγισ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο ςθμείο 5 του άρκρου 2 του κανονιςμοφ (ΕΕ) 

αρικμ. 702/2014 τθσ επιτροπισ, ιτοι τθσ παραγωγισ προϊόντων εδάφουσ και τθσ κτθνοτροφίασ , χωρίσ να 

εκτελοφνται περαιτζρω εργαςίεσ που μεταβάλλουν τθν φφςθ των προϊόντων, που υποβάλλονται από Ξικρζσ 

και Ξεςαίεσ Επιχειριςεισ. Ανϊτατο ποςό ενίςχυςθσ ορίηονται οι 000 ευρϊ ανά επενδυτικό ςχζδιο και ανά 

http://www.ependyseis.gr/mis
https://www.ependyseis.gr/mis
https://www.ggb.gr/
https://www.ggb.gr/sites/default/files/announcements-files/60%CE%95%CE%A746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-%CE%98%CE%99%CE%A1%20%CE%95%CE%9E%CE%A5%CE%A0%CE%9D%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf
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επιχείρθςθ, 

Φθσ μεταποίθςθσ των γεωργικϊν προϊόντων, όπωσ ορίηεται ςτθν παρ. 10 του άρκρου 2 του Γ.Α.Μ., ιτοι κάκε 

επζμβαςθ επί γεωργικοφ προϊόντοσ από τθν οποία προκφπτει επίςθσ γεωργικό προϊόν, με εξαίρεςθ τισ 

εργαςίεσ εντόσ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν προετοιμαςία προϊόντοσ ηωτικισ 

ι φυτικισ προζλευςθσ για τθν πρϊτθ του πϊλθςθ, 

Φον ςυνδυαςμό τθσ πρωτογενοφσ γεωργικισ παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ των γεωργικϊν προϊόντων, που 

δφνανται να υποβλθκοφν ςε ζνα επενδυτικό ςχζδιο με δφο διακριτζσ ενότθτεσ, που υλοποιοφνται ςτθν ίδια 

Σεριφερειακι Ενότθτα και αποτελοφν τμιματα κακετοποιθμζνθσ μονάδασ, 

Φθσ πρωτογενοφσ γεωργικισ παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ αυτϊν χωρίσ να προκφπτει, κατ’ ανάγκθ, από 

τθν επζμβαςθ γεωργικό προϊόν, που δφνανται ςε ζνα επενδυτικό ςχζδιο με δφο διακριτζσ ενότθτεσ, που 

υλοποιοφνται ςτθν ίδια Σεριφερειακι Ενότθτα και αποτελοφν τμιματα κακετοποιθμζνθσ μονάδασ. 

Φα ωσ άνω επενδυτικά ςχζδια κα περιλαμβάνονται ςτουσ Μωδικοφσ Αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ τθσ Εκνικισ 

Ρνοματολογίασ Ρικονομικϊν Δραςτθριοτιτων. 

Διευκρινίηεται ότι επενδυτικά ςχζδια που αφοροφν τθν πρωτογενι γεωργικι παραγωγι, αλλά και τον 

ςυνδυαςμό πρωτογενοφσ γεωργικισ παραγωγισ και μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων, δφναται να 

υποβλθκοφν μόνο από Ξικρζσ και Ξεςαίεσ Επιχειριςεισ. 

Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ - Δικαιοφχοι 

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

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

εργαςιϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου και ζχουν μία από τισ ακόλουκεσ μορφζσ: 

Εμπορικζσ εταιρείεσ, (Ε.Ε., Ρ.Ε., Ι.Μ.Ε., Ε.Σ.Ε., Α.Ε.), Υυνεταιριςμοί, Μοινωνικζσ Υυνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ 

(Μοιν.Υ.Επ), Αγροτικοί Υυνεταιριςμοί (Α.Υ.), Ρμάδεσ Σαραγωγϊν (ΡΣ), Αςτικοί Υυνεταιριςμοί, Αγροτικϊν 

Εταιρικϊν Υυμπράξεων (ΑΕΥ), Μοινοπραξίεσ που αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα, Ατομικζσ επιχειριςεισ με 

ανϊτατο επιλζξιμο κόςτοσ επενδυτικοφ ςχεδίου ποςοφ διακοςίων χιλιάδων (200.000) ευρϊ. 

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

κατθγορίασ του Μ.Β.Υ. 

Χαρακτιρασ Μινιτρου Αρχικισ Επζνδυςθσ 

Φα επενδυτικά ςχζδια που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν ολοκλθρωμζνο χαρακτιρα αρχικισ επζνδυςθσ και 

να υλοποιοφνται ςε μία Σεριφερειακι Ενότθτα, και ειδικότερα να πλθροφν μια από τισ ακόλουκεσ 

προχποκζςεισ: 

 Δθμιουργία νζασ μονάδασ. 

 Επζκταςθ τθσ δυναμικότθτασ υφιςτάμενθσ μονάδασ. 

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

που δεν ζχουν παραςχεκεί από αυτιν. Για τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, οι ενιςχυόμενεσ δαπάνεσ κα 
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πρζπει να υπερβαίνουν τουλάχιςτον κατά διακόςια τοισ εκατό (200%) τθ λογιςτικι αξία των 

ςτοιχείων ενεργθτικοφ που χρθςιμοποιοφνται εκ νζου. 

 Θεμελιϊδθσ αλλαγι του ςυνόλου τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ υφιςτάμενθσ μονάδασ. Για τισ 

μεγάλεσ επιχειριςεισ απαιτείται, οι ενιςχυόμενεσ επενδυτικζσ δαπάνεσ να υπερβαίνουν τισ 

αποςβζςεισ των 3 τελευταίων φορολογικϊν ετϊν των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, τα οποία 

ςυνδζονται με τθ δραςτθριότθτα που πρόκειται να εκςυγχρονιςτεί. 

Είδθ Ενιςχφςεων 

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

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

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

που αναλογεί ςτα κζρδθ που διανζμονται ι αναλαμβάνονται από τουσ εταίρουσ. 

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

ενιςχυόμενων δαπανϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου που προςδιορίηεται ωσ ποςοςτό αυτϊν. 

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

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

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

καταβαλλόμενεσ δόςεισ. Θ επιδότθςθ τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

επτά (7) ζτθ μετά τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ επζνδυςθσ. 

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

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

οποίεσ δεν λαμβάνουν καμιά άλλθ κρατικι ενίςχυςθ. 

Ζνταςθ Ενιςχφςεων 

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

ανϊτατου ορίου του Χάρτθ Σεριφερειακϊν Ενιςχφςεων (Χ.Σ.Ε.) 

Φο κίνθτρο τθσ επιχοριγθςθσ χορθγείται ςε πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ, ςε ποςοςτό 80% του 

ανϊτατου ορίου του ΧΣΕ. 

Φο κίνθτρο τθσ επιχοριγθςθσ χορθγείται ςε ποςοςτό 100% του ανϊτατου ορίου για τα επενδυτικά ςχζδια που 

υλοποιοφνται από πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 ορεινζσ περιοχζσ, ςφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ τθσ ΕΝ.ΥΦΑΦ., εκτόσ των δθμοτικϊν ενοτιτων 

που ςυνιςτοφν μζροσ του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ τθσ Ακινασ, 

 περιοχζσ που βρίςκονται ςε απόςταςθ ζωσ τριάντα (30) χιλιομζτρων από τα ςφνορα, 

 νθςιά με πλθκυςμό μικρότερο των τριϊν χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων 

 περιοχζσ που ζχουν πλθγεί από φυςικζσ καταςτροφζσ, ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ Μυβερνθτικισ 

Επιτροπισ Μρατικισ Αρωγισ 
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 Βιομθχανικζσ και Επιχειρθματικζσ Σεριοχζσ (Β.Ε.ΣΕ.), Επιχειρθματικά Σάρκα (Ε.Σ.), εξαιρουμζνων των 

Επιχειρθματικϊν Σάρκων Ενδιάμεςου Βακμοφ Ρργάνωςθσ (Ε.Σ.Ε.Β.Ρ.), Φεχνολογικά Σάρκα και 

Θφλακεσ Χποδοχισ Μαινοτόμων Δραςτθριοτιτων (Θ.Χ.Μ.Φ.) και ςε Ρργανωμζνουσ Χποδοχείσ 

Ξεταποιθτικϊν και Επιχειρθματικϊν Δραςτθριοτιτων (Ρ.Χ.Ξ.Ε.Δ.) και δεν αφοροφν ςε 

εκςυγχρονιςμό ι επζκταςθ υφιςτάμενων δομϊν τθσ ενιςχυόμενθσ επιχείρθςθσ, 

 Επενδυτικά ςχζδια που αφοροφν ςε επαναλειτουργία βιομθχανικϊν μονάδων, που ζχουν παφςει τθ 

λειτουργία τουσ για τα δφο (2) τουλάχιςτον τελευταία ζτθ. Θ αξία του πάγιου εξοπλιςμοφ τθσ 

βιομθχανικισ μονάδασ, θ οποία πρόκειται να επαναλειτουργιςει, πρζπει να καλφπτει ποςοςτό 

πενιντα τοισ εκατό (50%) τουλάχιςτον του ενιςχυόμενου κόςτουσ του επενδυτικοφ ςχεδίου. 

 Επενδυτικά ςχζδια που υλοποιοφνται ςτισ Ηϊνεσ Απολιγνιτοποίθςθσ, οι οποίεσ είναι οι Σεριφερειακζσ 

Ενότθτεσ Φλϊρινασ και Μοηάνθσ και ο Διμοσ τθσ Ξεγαλόπολθσ. 

Φο κίνθτρο τθσ επιχοριγθςθσ χορθγείται ςε ποςοςτό 90% του ανϊτατου ορίου για τα επενδυτικά ςχζδια που 

υλοποιοφνται από πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ ςε: 

 Διατθρθτζα κτιρια. 

 Επενδυτικά ςχζδια που υλοποιοφνται ςτισ Σεριφερειακζσ Ενότθτεσ Μαςτοριάσ και Γρεβενϊν και ςτουσ 

Διμουσ Φρίπολθσ, Ριχαλίασ και Γορτυνίασ, 

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

ογδόντα τοισ εκατό (80%) του ανϊτατου ορίου του Χάρτθ Σεριφερειακϊν Ενιςχφςεων. 

Ξζγιςτα ρια Ενιςχφςεων 

Φο ςυνολικό ποςό ενίςχυςθσ ανά επενδυτικό ςχζδιο τθσ Σρωτογενοφσ Γεωργικισ Σαραγωγισ που 

υποβάλλεται από πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ δεν μπορεί να υπερβεί τισ πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ 

(500.000€). Υτθν περίπτωςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων τθσ Ξεταποίθςθσ Γεωργικϊν Σροϊόντων που 

παρζχονται ενιςχφςεισ Σεριφερειακοφ χαρακτιρα, το ςυνολικό ποςό ενίςχυςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

τρία εκατομμφρια ευρϊ (3.000.000€), για όλα τα είδθ ενιςχφςεων, ιτοι τθσ επιχοριγθςθσ ι τθσ φορολογικισ 

απαλλαγισ ι τθσ επιδότθςθσ τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ι τθσ επιδότθςθσ του κόςτουσ τθσ 

δθμιουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ. Υτθν περίπτωςθ υποβολισ επενδυτικοφ ςχεδίου με δφο ενότθτεσ τθσ 

πρωτογενοφσ γεωργικισ παραγωγισ και μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων (περ. γ και δ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 5, ) το όριο ανζρχεται ςτα τρία εκατομμφρια και πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (3.500.000€). 

Φο ςυνολικό ποςό ενίςχυςθσ ανά επενδυτικό ςχζδιο τθσ Σρωτογενοφσ Γεωργικισ Σαραγωγισ που 

υποβάλλεται από μεςαίεσ επιχειριςεισ δεν μπορεί να υπερβεί τισ πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (500.000€). 

Υτθν περίπτωςθ υποβολισ επενδυτικοφ ςχεδίου, για τισ μεςαίεσ επιχειριςεισ, με δφο ενότθτεσ τθσ 

πρωτογενοφσ γεωργικισ παραγωγισ και μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων το όριο ανζρχεται ςτα τρία 

εκατομμφρια και πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (3.500.000€) για τα είδθ ενιςχφςεων τθσ επιχοριγθςθσ, τθσ 

επιδότθςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ και τθσ επιδότθςθσ του κόςτουσ τθσ δθμιουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ 

και ςτα πζντε εκατομμφρια και πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (5.500.000€) για το κίνθτρο τθσ φορολογικισ 

απαλλαγισ. 
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Φο ςυνολικό ποςό ενίςχυςθσ ανά επενδυτικό ςχζδιο που υποβάλλεται από μεςαίεσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ 

και παρζχονται ενιςχφςεισ Σεριφερειακοφ χαρακτιρα (μεταποίθςθ) δεν μπορεί να υπερβεί: 

 τα τρία εκατομμφρια ευρϊ (3.000.000 €) για τισ ενιςχφςεισ τθσ επιδότθςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ 

ι τθσ επιδότθςθσ του κόςτουσ τθσ δθμιουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ, 

 τα τρία εκατομμφρια ευρϊ (3.000.000 €) για τισ ενιςχφςεισ τθσ επιχοριγθςθσ (ενιςχφςεισ για μεςαίεσ 

επιχειριςεισ ςτισ Σεριφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ Θράκθσ), και 

 τα πζντε εκατομμφρια ευρϊ (5.000.000 €) για τθν ενίςχυςθ τθσ φορολογικισ απαλλαγισ. 

 Χρθματοδοτικό Υχιμα Επενδυτικϊν Υχεδίων 

Μάκε φορζασ ςυμμετζχει ςτο κόςτοσ του επενδυτικοφ ςχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερικι 

χρθματοδότθςθ, είτε με ςυνδυαςμό αυτϊν. 

Επιλζξιμεσ δαπάνεσ των επενδυτικϊν ςχεδίων, για τισ οποίεσ χορθγοφνται ενιςχφςεισ ςφμφωνα με τον 

Μανονιςμό 702/2014 είναι οι αναφερόμενεσ ςτον πίνακα των Επιλζξιμων δαπανϊν Σεριφερειακϊν 

Ενιςχφςεων με εξαίρεςθ: 

 Φισ δαπάνεσ τθσ κατθγορίασ Α1.β «ΑΓΡΤΑ ΣΑΓΙΩΟ ΥΦΡΙΧΕΙΩΟ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡΧ», 

 Φισ δαπάνεσ τθσ κατθγορίασ Α1.ε «ΔΑΣΑΟΕΥ ΕΜΥΧΓΧΡΟΙΥΞΡΧ ΕΙΔΙΜΩΟ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ (ΡΧΙ ΜΦΙΤΙΑ) 

& ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΙΜΩΟ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ», 

 Φισ δαπάνεσ τθσ κατθγορίασ Α2.α «ΞΕΦΑΦΡΤΑ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΞΕΥΩ ΑΣΡΜΦΘΥΘΥ ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΩΟ 

ΣΟΕΧΞΑΦΙΜΘΥ ΙΔΙΡΜΦΘΥΙΑΥ, ΑΔΕΙΩΟ ΕΜΞΕΦΑΝΝΕΧΥΘΥ, ΕΧΤΕΥΙΦΕΧΟΙΩΟ, ΦΕΧΟΡΓΟΩΥΙΑΥ &ΞΘ 

ΜΑΦΡΧΧΤΩΞΕΟΩΟ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΓΟΩΥΕΩΟ». 

Διευκρινίηεται ότι ςτα επενδυτικά ςχζδια του τομζα τθσ φυτικισ γεωργικισ παραγωγισ οι ενιςχυόμενεσ 

δαπάνεσ των γεωργικϊν ελκυςτιρων, των καλλιεργθτικϊν παρελκόμενων μθχανθμάτων κ.λπ., δεν κα πρζπει 

να υπερβαίνουν το 30% του ςυνολικοφ ενιςχυόμενου κόςτουσ αυτϊν. 

ΞΘ ΕΟΙΥΧΧΡΞΕΟΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ ΣΤΩΦΡΓΕΟΡΧΥ ΦΡΞΕΑ 

α. Αγορά δικαιωμάτων παραγωγισ και δικαιωμάτων ενίςχυςθσ μονοετϊν και πολυετϊν φυτϊν 

β. Φφτευςθ μονοετϊν φυτϊν 

γ. Εργαςίεσ αποςτράγγιςθσ 

δ. Αγορά ηϊων 

ε. Επενδφςεισ με ςκοπό τθν ςυμμόρφωςθ με τα ιςχφοντα ενωςιακά πρότυπα 

ςτ. Μεφάλαιο κίνθςθσ 

η. Δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται μζςα ςτο πλαίςιο των υποχρεωτικϊν μζτρων τθσ οδθγίασ 

91/676/ΕΡΜ του Υυμβουλίου για τθν προςταςία των υδάτων από τθ νιτρορρφπανςθ γεωργικισ 

προζλευςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 6 του άρκρου 17 του ΜΑΟΡΟΙΥΞΡΧ (ΕΕ) υπ' αρ. 1305/2013 

για τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ. 

Χποβολι Σροτάςεων & Χλοποίθςθ Επενδφςεων 
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Θ θμερομθνία ζναρξθσ υποβολϊν επενδυτικϊν προτάςεων είναι θ Δευτζρα 03.10.2022, ενϊ ωσ 

θμερομθνία λιξθσ του κφκλου υποβολϊν ορίηεται θ 30.12.2022. 

Θ χρονικι διάρκεια ολοκλιρωςθσ των εγκρικζντων επενδυτικϊν ςχεδίων κακορίηεται ςτθν απόφαςθ 

υπαγωγισ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ 

ζγκριςθσ.  Χπό προχποκζςεισ είναι δυνατι θ παράταςθ του εγκεκριμζνου χρόνου υλοποίθςθσ ζωσ και δφο (2) 

επιπλζον ζτθ. 

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

Σαροχι επιχειρθματικϊν δανείων με ευνοϊκό επιτόκιο (κεφάλαια κίνθςθσ ειδικοφ ςκοποφ ι/και επενδυτικοφ 

ςκοποφ), που κα χρθματοδοτιςουν επιχειρθματικά ςχζδια, τα οποία δεν ζχουν υλοποιθκεί, ςε πολφ μικρζσ, 

μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ. 

Επιχειρθςιακό πρόγραμμα: ΕΣ Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Μαινοτομία 

Σεριοχι εφαρμογισ: λθ θ Ελλάδα 

Σερίοδοσ υποβολισ: 26/3/2019, ζωσ εξαντλιςεωσ του προχπολογιςμοφ 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ 

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

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ δράςθσ είναι 16.000 εργαηόμενοι του ιδιωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ, ανεξαρτιτωσ 

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

ενιςχφςουν τθν επαγγελματικι τουσ ικανότθτα και εφόςον ολοκλθρϊςουν επιτυχϊσ τισ εξετάςεισ 

πιςτοποίθςθσ να αποκτιςουν το αντίςτοιχο Σιςτοποιθτικό Ματάρτιςθσ ςε εξειδικευμζνεσ όςο και οριηόντιεσ 

ειδικότθτεσ και κεματικζσ ενότθτεσ όπωσ επιγραμματικά αναφζρονται ακολοφκωσ: 

 Υτζλεχοσ βιομθχανικισ παραγωγισ (τιρθςθ προτφπων και διαδικαςιϊν βιομθχανικισ παραγωγισ) 

 Υτζλεχοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ και αςφάλειασ τροφίμων 

 Φεχνικόσ παραγωγισ επιχειριςεων τροφίμων και ποτϊν 

 Υυντιρθςθ εγκαταςτάςεων αυτοματιςμοφ και αυτόματου ελζγχου 

 Φεχνίτθσ εργαλειομθχανϊν 

 Υτζλεχοσ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ ζργου 

 Υτζλεχοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

 Αςφάλεια πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων 

 Σρογραμματιςμόσ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν (HTML, CSS, JavaScript) 

 Digital marketing και on line branding 

 Χπεφκυνοσ προςταςίασ δεδομζνων DPO 

 Υτζλεχοσ εξαγωγϊν και διεκνοφσ εμπορίου 

 Σροϊκθςθ και πϊλθςθ προϊόντων/ υπθρεςιϊν μζςω του θλεκτρονικοφ εμπορίου 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4350
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 Σαροχι πρϊτων βοθκειϊν – Αςφάλεια ςτθν εργαςία 

 Γραμματζασ διοίκθςθσ 

 Χπάλλθλοσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ 

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

κάτωκι ενζργειεσ:  

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

 Χλοποίθςθ ςτοχευμζνων προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, διάρκειασ 
120 ωρϊν.  

 Σιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISO 17024 ι τον ΕΡΣΣΕΣ. 

Επιχειρθςιακό πρόγραμμα: ΕΣ Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Μαινοτομία 

Σεριοχι εφαρμογισ: λθ θ Ελλάδα 

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

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ 

Αγορά και εγκατάςταςθ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν διαβίβαςθσ δεδομζνων ΥΔΕ 
(VMS)-ERS-AIS 

Επιχοριγθςθ για προμικεια θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν δορυφορικοφ εντοπιςμοφ και διαβίβαςθσ δεδομζνων 

ΥΔΕ(VMS)-ERS και AIS. 

Επιχειρθςιακό πρόγραμμα: ΕΣ Αλιεία και Θάλαςςα 

Σεριοχι εφαρμογισ: λθ θ Ελλάδα 

Σερίοδοσ υποβολισ: 23/10/2020 - 30/12/2022 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ 

Σρογράμματα κατάρτιςθσ εργαηομζνων ςε διάφορουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ 
(ενθμζρωςθ 23/9/2022) 

Αναμζνεται 

Φο ΕΥΣΑ, μζςω του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ "Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Μαινοτομία", 

χρθματοδοτεί προγράμματα κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ εργαηομζνων διαφόρων εργαςιακϊν κλάδων με 

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

προγράμματα υλοποιοφν επαγγελματικοί και κλαδικοί φορείσ. 

Δθμοςιεφονται οι προςκλιςεισ κατάρτιςθσ που απευκφνονται προσ τουσ ωφελοφμενουσ /εργαηόμενουσ 

προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ. 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5613
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5066
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Υθμειϊνεται ότι ςτο espa.gr δθμοςιεφονται οι Σροςκλιςεισ που αποςτζλλονται από τουσ 

επαγγελματικοφσ/κλαδικοφσ φορείσ. 

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

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

Σρόγραμμα ΙΙΙ «ΨΘΦΙΑΜΕΥ ΥΧΟΑΝΝΑΓΕΥ» – Σαράταςθ Χποβολισ Αιτιςεων 
Χρθματοδότθςθσ  

Φροποποιοφνται και παρατείνονται οι θμερομθνίεσ αιτιςεων χρθματοδότθςθσ του Σρογράμματοσ ΙΙΙ 

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

ςφμφωνα με τθν 2θ Φροποποίθςθ του Σρογράμματοσ ΙΙΙ, θ χρονικι διάρκεια και τα ορόςθμα του 

Σρογράμματοσ ΙΙΙ, μεταβάλλονται ωσ εξισ:  

Αιτιςεισ Χρθματοδότθςθσ για τισ Ματθγορίασ τζςςερα (4):  

• Αιτιςεισ Χρθματοδότθςθσ ειδικά για τθν Ματθγορία Ενζργειασ τζςςερα (4), μποροφν να υποβάλλονται από 

δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ, από τθν Φρίτθ 10 Ιανουαρίου 2023, ζωσ και τθν Σαραςκευι 31 Ξαρτίου 2023.  

• Σραγματοποίθςθ αγορϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν που εντάςςονται ςτθν Ματθγορία Ενζργειασ τζςςερα 

(4), με χριςθ των vouchers που κα εκδοκοφν προσ όφελοσ των εγκεκριμζνων δικαιοφχων, μπορεί να γίνεται 

ζωσ τθν Σζμπτθ 31 Αυγοφςτου 2023.  

• Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ μεταβατικισ περιόδου (cooling off period) για τθν οποία επιτρζπονται οριςμζνεσ 

μόνο (κατ’ εξαίρεςθ) περιπτϊςεισ εξαργφρωςθσ vouchers, ορίηεται το Υάββατο 30 Υεπτεμβρίου 2023.  

• Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των πάςθσ φφςεωσ πλθρωμϊν και ολοκλιρωςθσ του Σρογράμματοσ για τισ 

ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ ενεργειϊν ορίηεται θ Φρίτθ 31 Ρκτωβρίου 2023.  

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

• Αιτιςεισ Χρθματοδότθςθσ ειδικά για τισ Ματθγορίεσ Ενεργειϊν πζντε (5) και ζξι (6), μποροφν να 

υποβάλλονται από δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ, από το Υάββατο 1 Απριλίου 2023, ζωσ και τθν Σαραςκευι 30 

Ιουνίου 2023.  

• Σραγματοποίθςθ αγορϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν που εντάςςονται ςτισ Ματθγορίεσ Ενεργειϊν πζντε (5) 

και ζξι (6), με χριςθ των vouchers που κα εκδοκοφν προσ όφελοσ των εγκεκριμζνων δικαιοφχων, μπορεί να 

γίνεται ζωσ τθν Σζμπτθ 30 Οοεμβρίου 2023.  

• Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ μεταβατικισ περιόδου (cooling off period) για τθν οποία επιτρζπονται οριςμζνεσ 

μόνο (κατ’ εξαίρεςθ) περιπτϊςεισ εξαργφρωςθσ vouchers, ορίηεται το Υάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023.  

• Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των πάςθσ φφςεωσ πλθρωμϊν και ολοκλιρωςθσ του Σρογράμματοσ για τισ 

ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ ενεργειϊν ορίηεται θ Φετάρτθ 31 Ιανουαρίου 2024.  

Χπενκυμίηεται ότι οι αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ του Σρογράμματοσ ΙΙΙ ειδικά για τισ Ματθγορίεσ Ενεργειϊν ζνα 
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(1), δφο (2) και τρία (3), μποροφν να υποβλθκοφν ζωσ και τθν Δευτζρα 31 Ρκτωβρίου 2022. 

Σρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν απαςχόλθςθσ νζων 
ελεφκερων επαγγελματιϊν θλικίασ 18 ζωσ 29 ετϊν με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ 

Σροϊκθςθ ςτθν αυτοαπαςχόλθςθ, 2.900 ανζργων θλικίασ 18 ζωσ 29 ετϊν με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ, κακϊσ 

ποςοςτό 60% των δικαιοφχων των ενιςχφςεων κα είναι γυναίκεσ. 

Επιχειρθςιακό πρόγραμμα: ΕΣ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Ξάκθςθ 

Σεριοχι εφαρμογισ: λθ θ Ελλάδα 

Σερίοδοσ υποβολισ: 24/10/2022 - 25/11/2022, ϊρα 15:00 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δωρεάν ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα Waste HoReCa 

Φο Επιμελθτιριο Μαβάλασ, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Υτιριξθσ Ξικρομεςαίων Επιχειριςεων, Enterprise 

Europe Network,  ςασ ενθμερϊνει για το πρόγραμμα Zero Waste HoReCa, το δίκτυο του οποίου αρικμεί ιδθ 

500 μζλθ. Φο Zero Waste HoReCa ςτοχεφει ςτθ δωρεάν υποςτιριξθ των επιχειριςεων του κλάδου 

καφεςτίαςθσ και φιλοξενίασ (HoReCa), με ςτόχο τθ μείωςθ των απορριμμάτων τουσ και τθ ςταδιακι 

προςαρμογι τουσ ςτισ νζεσ νομοκετικζσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων και τθν κυκλικι οικονομία. 

Φο πρόγραμμα πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ πλατφόρμασ Zero Waste Future, που 

αποςκοπεί ςτθν προϊκθςθ τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ κυκλικισ οικονομίασ, υλοποιείται με τθν οικονομικι 

υποςτιριξθ του Ιδρφματοσ τθσ Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) και τελεί υπό τθν αιγίδα του Χπουργείου 

Επιχειρθματικι 

πλθροφόρθςθ 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5231
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Σεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ (ΧΣΕΟ). 

Υτο πλαίςιο αυτό όςεσ επιχειριςεισ το επικυμοφν μποροφν να ενταχκοφν -εφόςον το επικυμοφν- ςτο 

πρόγραμμα Zero Waste HoReCa για τθν περίοδο Υεπτζμβριοσ 2022 - Ιοφλιοσ 2023 και να επωφελθκοφν από 

τα δωρεάν εργαλεία και τθν εξειδικευμζνθ υποςτιριξθ που παρζχονται, με ςτόχο τθν υιοκζτθςθ τθσ 

ανακφκλωςθσ και άλλων Zero Waste πρακτικϊν, ϊςτε να μπουν ςε πορεία μθδενικϊν απορριμμάτων και 

εναρμόνιςθσ με τισ αρχζσ τθσ κυκλικισ οικονομίασ. 

Φα δωρεάν εργαλεία του προγράμματοσ περιλαμβάνουν: 

 Διαδικτυακά ςεμινάρια για κζματα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ απορριμμάτων, ανακφκλωςθσ και 

άλλων Zero Waste πρακτικϊν.  

 Εξατομικευμζνθ κακοδιγθςθ και υποςτιριξθ για ςχετικά κζματα που αφοροφν ςτισ ιδιαίτερεσ 

ςυνκικεσ τθσ κάκε επιχείρθςθσ. 

 Σαροχι Ρδθγϊν Zero Waste Future (ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι) με βζλτιςτεσ πρακτικζσ 

ανακφκλωςθσ, πρόλθψθσ και διαχείριςθσ απορριμμάτων. 

 Σαροχι κάδου για τα οργανικά απορρίμματα τθσ κουηίνασ (εφόςον ςτο Διμο τθσ επιχείρθςθσ 

πραγματοποιείται ανακφκλωςθ οργανικϊν απορριμμάτων). 

 Εγγραφι ςε διαδικτυακι πλατφόρμα για τθν εφαρμογι και πιςτοποίθςθ των Zero Waste πρακτικϊν 

τθσ επιχείρθςθσ, που κα παρζχει: α) προβολι τθσ επιχείρθςθσ, β) ςυςτθματικι κακοδιγθςθ και 

ςυμβουλευτικι ωσ προσ τθν εφαρμογι των πρακτικϊν Zero Waste, γ) βεβαίωςθ και αναγνϊριςθ ωσ 

επιχείρθςθ ςε πορεία Zero Waste και απονομι ςχετικισ διάκριςθσ (Χρυςι, Αργυρι ι Χάλκινθ). 

ποια επιχείρθςθ ενδιαφζρεται να ςυμμετζχει ςτθ δράςθ Zero Waste HoReCa, και δεν ανικει ςτισ 

επιχειριςεισ HoReCa που ςυμμετείχαν ςτθν αντίςτοιχθ δράςθ τα προθγοφμενα χρόνια, ζχει τθ δυνατότθτα να 

ςυμπλθρϊςει τθ ςχετικι αίτθςθ (εδϊ) ι/και για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ να επικοινωνιςει με τθν 

Ρικολογικι Εταιρεία Ανακφκλωςθσ: υπεφκυνθ προγράμματοσ κα Μ. Σελεκάςθ, τθλ. 6974049363 ι 210 

8224481, email: zwhoreca@ecorec.gr 

«Βραβεία Ελλθνικι Αξία 2022», Χποβολι υποψθφιοτιτων μζχρι 15 Οοεμβρίου 2022 

Φο Επιμελθτιριο Μαβάλασ, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Υτιριξθσ Ξικρομεςαίων Επιχειριςεων, Enterprise 

Europe Network, ςασ ενθμερϊνει ότι ςε αναγνϊριςθ του ςθμαντικοφ ζργου τθσ βιομθχανίασ ο Υφνδεςμοσ 

Βιομθχανιϊν Ελλάδοσ (ΥΒΕ) διοργανϊνει για όγδοθ χρονιά το κεςμό βράβευςθσ επιχειριςεων με τίτλο: 

«Βραβεία ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΑΠΙΑ». 

Υτόχοσ τθσ εκδιλωςθσ είναι θ ανάδειξθ, προβολι και βράβευςθ των μεταποιθτικϊν επιχειριςεων, που 

ξεχϊριςαν τθ χρονιά που μασ πζραςε και ςθμείωςαν εξαιρετικζσ επιδόςεισ ςε μια ςειρά κριτθρίων. 

Θ ςυμμετοχι των βιομθχανικϊν επιχειριςεων ςτα «Βραβεία ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΑΠΙΑ» δίνει τθ δυνατότθτα: 

 Σροβολισ τθσ εικόνασ τθσ επιχείρθςθσ ςτουσ πελάτεσ και ςυνεργάτεσ τουσ 

 Αναγνϊριςθσ του ζργου τουσ και των προςπακειϊν τουσ ςε κάκε τομζα 

https://301v3.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Z85D_7P6XYQ5n_S12gq6WOZSKvIwlNaVsTdYLZDT2Y8bnse349fAonA80Ei1qFthVjYo4xNJbpUOeCLsRisJydwlkYTroYPADjrlePADIWwxM-XstDXbs7mL2Y9EJZXjbBkdyBWrVUWuYOceWarQ6QDPru50wrwd0IEF9xl_11Hihhu490xDo_8OcOOp4TMGxAcVjlEd4TD6klD7B2XH6zYlYJVoJBn2aej-JByhU-Aa71hbfDJs56w1OmHk9KrUeAHoqWhgprE7TYqw_8ZotFMkOWX1CjbLZAZpNsbNxQtsQt6aiU03Fy-ih0lawX470uBxTndgrPjvwgxqA3k3Q5A6SPmwhqD_jZHrQVstePwzvbqEoIWolnJfUnIU3zaLXTynSrhJBXqi_8rf8dT4
mailto:zwhoreca@ecorec.gr
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 Ενίςχυςθσ τθσ ικανοποίθςθσ εργαηομζνων και ςυνεργατϊν τθσ επιχείρθςθσ 

Υτο πλαίςιο τθσ εφετινισ διοργάνωςθσ ο ΥΒΕ καλεί τισ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ να υποβάλουν τθν 

υποψθφιότθτασ τουσ, το αργότερο ζωσ τισ 15 Οοεμβρίου 2022, ςτο διαγωνιςμό για τθν απονομι ζξι (6) 

βραβείων και διακρίςεων, ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

 Σεριβαλλοντικισ Αριςτείασ. 

 Φεχνολογικισ Αριςτείασ – Μαινοτομίασ. 

 Εταιρικισ Μοινωνικισ Ευκφνθσ (ΕΜΕ). 

 Απαςχόλθςθσ. 

 Επενδφςεων. 

 Εξωςτρζφειασ. 

Θ διαδικαςία υποβολισ των αιτιςεων και λοιπζσ πλθροφορίεσ για τα κριτιρια απονομισ των 

Βραβείων βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτο site του ΥΒΕ ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  

https://sbe.org.gr/elliniki-axia-2022/ 

Ρι ενδιαφερόμενεσ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ μποροφν να απευκφνονται για πλθροφορίεσ και 

διευκρινίςεισ κακθμερινά ςτισ υπθρεςίεσ του ΥΒΕ. Αρμόδιο ςτζλεχοσ: Δρ. Χριςτοσ Ε. Γεωργίου, Γενικό 

Διευκυντι του Ινςτιτοφτου του Υυνδζςμου Βιομθχανιϊν Ελλάδοσ (τθλ. 2310 539817, εςωτ. 

300, georgiou@sbe.org.gr). 

Υθμειϊνουμε ότι: ΔΕΟ ΑΣΡΦΕΝΕΙ ΣΤΡΧΣΡΘΕΥΘ Θ ΧΣΡΨΘΦΙΑ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΘ ΟΑ ΕΙΟΑΙ ΞΕΝΡΥ ΦΡΧ ΥΒΕ. 

Διλωςθ αποκεμάτων ςτερεϊν καυςίμων που προορίηονται για τθ κζρμανςθ χϊρων  

Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΜ 5437/Β/20.10.2022 θ απόφαςθ του υπ. Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων ςχετικά με τθν 

εξειδίκευςθ των ειδϊν, των υπόχρεων, των αρμόδιων αρχϊν, των κυρϊςεων και τθσ διαδικαςίασ υποβολισ 

διλωςθσ αποκεμάτων ςε: α) καυςόξυλα παντόσ είδουσ, β) πζλλετ, γ) μπρικζτεσ, δ) προςάναμμα (δαδί). Θ 

καταγραφι των προαναφερκζντων ειδϊν αποςκοπεί αφενόσ ςτθν εποπτεία τθσ αγοράσ ωσ προσ τθν 

επάρκεια των ωσ άνω προϊόντων και αφετζρου ςτθν παρακολοφκθςθ των αποκεμάτων ςε ςυνδυαςμό με τθν 

τιμι πϊλθςισ τουσ, ϊςτε να αποφευχκοφν φαινόμενα αιςχροκζρδειασ και ακζμιτων εμπορικϊν πρακτικϊν. 

Ρι υπόχρεοι μποροφν να ειςζλκουν ςτθν ειδικά διαμορφωμζνθ πλατφόρμα είτε απευκείασ, μζςω του 

ςυνδζςμου https://supplies.businessportal.gr, είτε μζςω τθσ κεντρικισ ιςτοςελίδασ του Χπουργείου 

Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  (http://www.mindev.gov.gr/), ςτθν οποία μποροφν να επιλζξουν τον ςφνδεςμο: 

«Διλωςθ Αποκεμάτων Πυλείασ και Υτερεϊν Μαυςίμων». 

Χπόχρεοι διλωςθσ αποκεμάτων ςε οποιαδιποτε μορφι είναι όλεσ οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται 

ςτθν παραγωγι, ειςαγωγι, εμπορία, χονδρικι και λιανικι πϊλθςθ, μεςιτεία, διακίνθςθ, διανομι και 

αποκικευςθ των εφόςον: 

α) Για κάκε είδοσ καυςόξυλα παντόσ είδουσ, και ειδικότερα : αα) κωνοφόρων, αβ) οξυάσ, αγ) καςτανιάσ, αδ) 

https://server65.mailstudio.gr/link.php?M=11147491&N=15330&L=17324&F=H
mailto:georgiou@sbe.org.gr
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πλατάνου, αε) λεφκθσ, αςτ) δρυόσ και λοιπϊν πλατφφυλλων, αη) άλλα καυςόξυλα, το απόκεμα υπερβαίνει τα 

εκατό (100) κυβικά μζτρα χφδθν ι ςτοιβακτοφ, 

β) για τα είδθ πζλλετ & μπρικζτεσ το απόκεμα υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδεσ (30.000) κιλά, 

γ) για τα είδθ προςάναμμα (δαδί) το απόκεμα υπερβαίνει τα δζκα χιλιάδεσ (10.000) κιλά. 

Φα ςτοιχεία αποκεμάτων μποροφν να δθλϊνονται από τουσ υπόχρεουσ ζωσ και τθν Φετάρτθ 26/10/2022 ςτισ 

23:59, και ςτθ ςυνζχεια τουλάχιςτον μία φορά ανά πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται από τθν  υπουργικι απόφαςθ. Σαρακαλοφνται όλοι  οι υπόχρεοι, όπωσ ανταποκρικοφν με 

ςυνζπεια και υπευκυνότθτα ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ, κακϊσ οποιαδιποτε διαπίςτωςθ παράβαςθσ προκφψει 

κατόπιν ελζγχου από τα αρμόδια όργανα, επιςφρει τθν επιβολι υψθλϊν προςτίμων κακϊσ και τθν κατάςχεςθ 

των ποςοτιτων ξυλείασ για τθν οποία δεν υποβλικθκε διλωςθ. Θ υποχρζωςθ διλωςθσ αποκεμάτων ιςχφει 

μζχρι τθν 30.12.2022 . 

 Για όςο διαρκεί θ κρίςθ κα είναι ςε ιςχφ το «καλάκι τθσ νοικοκυράσ» 

Μάκε εβδομάδα κα αλλάηουν τα προϊόντα ςτο «καλάκι του νοικοκυριοφ», και δεν κα υπάρχει πλαφόν ςτθν 

ποςότθτα των προϊόντων που κα μποροφν να αγοράηουν οι καταναλωτζσ. Αυτό ςθμείωςε ο αναπλθρωτισ 

υπουργόσ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων Οίκοσ Σαπακανάςθσ. Χπενκυμίηεται ότι, ςτόχοσ είναι, να ξεκινιςει 

από τθν Φετάρτθ, 2 Οοεμβρίου 2022, θ εφαρμογι του «καλακιοφ του νοικοκυριοφ». 

 Ενθμερϊνονται ςταδιακά τα ςοφπερ μάρκετ για τθ λίςτα που προτείνει το υπουργείο Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων, με τισ 31 κατθγορίεσ προϊόντων από τισ οποίεσ κα προζλκουν τα 50 προϊόντα που κα 

περιλαμβάνει το «Μαλάκι τθσ νοικοκυράσ». 

Ξεταξφ άλλων ςτα προϊόντα του καλακιοφ ςυγκαταλζγονται: ρφηι, ψωμί, ηυμαρικά, μοςχάρι, χοιρινό, αρνί, 

κατςίκι, πουλερικά, αλλαντικά, καλαςςινά κατεψυγμζνα, γαλακτοκομικά, μαργαρίνθ και άλλα φυτικά λιπαρά, 

ελαιόλαδο και άλλα βρϊςιμα ζλαια, οπωροκθπευτικά κατεψυγμζνα και φρζςκα, ηάχαρθ, ςοκολάτεσ, παιδικζσ 

τροφζσ, κακάο, τςάι και χαμομιλι.  

Θ δθμιουργία του «καλακιοφ» κα είναι υποχρεωτικι για όλεσ τισ αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ που κατά τθν 

προθγοφμενθ οικονομικι χριςθ είχαν τηίρο πάνω από 90 εκατ. ευρϊ και προαιρετικι για όλεσ τισ υπόλοιπεσ 

επιχειριςεισ του κλάδου. Για τθ μθ υποβολι του καταλόγου με τα προϊόντα ι για ελλιπι υποβολι από τισ 

υπόχρεεσ επιχειριςεισ, κα επιβάλλεται πρόςτιμο, το φψοσ του οποίου κα κακοριςκεί με ςχετικι υπουργικι 

απόφαςθ 

Απλοποίθςθ δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ αίτθςθσ ςτον εξωδικαςτικό 
μθχανιςμό ρφκμιςθσ οφειλϊν (Ο. 4738/2020) 

Φο Χπουργείο Ρικονομικϊν ανακοινϊνει ότι απλοποιοφνται τα δικαιολογθτικά που υποχρεοφται να 

προςκομίςει ο αιτϊν κατά τθν υποβολι αίτθςθσ ςτον εξωδικαςτικό μθχανιςμό ρφκμιςθσ οφειλϊν, με ςτόχο 

τθν επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ (ΜΧΑ με Αρικμ. 122836 ΕΠ 2022, ΦΕΜ 4696/ Βϋ/08.09.2022).  
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Για μία ςειρά δικαιολογθτικϊν δεν απαιτείται θ προςκόμιςι τουσ κατά τθ ςτιγμι τθσ αίτθςθσ, αλλά μόνον εάν 

τα ηθτιςουν οι πιςτωτζσ, το Δθμόςιο ι και οι Φορείσ Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ. 

 Υυγκεκριμζνα, καταργείται θ υποχρεωτικι προςκόμιςθ κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, τθσ διλωςθσ για κάκε 

μεταβίβαςθ ι επιβάρυνςθ περιουςιακοφ ςτοιχείου του οφειλζτθ που ζγινε εντόσ των τελευταίων πζντε (5) 

ετϊν πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, τθσ διλωςθσ για κάκε καταβολι μερίςματοσ από τον οφειλζτθ προσ 

τουσ μετόχουσ ι εταίρουσ ι άλλθ ςυναλλαγι, εκτόσ των τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν τθσ επιχείρθςθσ, που ζγινε 

εντόσ των τελευταίων δφο (2) ετϊν πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, των ςτοιχείων κάκε νομικοφ 

προςϊπου ςυνδεδεμζνου με τον οφειλζτθ ςτθ διάρκεια των εξιντα (60) μθνϊν που προθγοφνται τθσ 

θμερομθνίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ, κακϊσ και των ςτοιχείων ακινιτων ι άλλων περιουςιακϊν ςτοιχείων 

που τυχόν μεταβιβάςτθκαν από τον οφειλζτθ ςε πρόςωπα ςυνδεδεμζνα με τον οφειλζτθ ςτθ διάρκεια των 

εξιντα (60) μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ, του καταλόγου των προςϊπων 

που αμείβονται από τον οφειλζτθ και τα οποία αποτελοφν ςυνδεδεμζνα πρόςωπα με αυτόν, κακϊσ και τθσ 

ανάλυςθσ των αμοιβϊν αυτϊν κατά τα τελευταία δφο (2) ζτθ πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ.  

Επίςθσ, καταργείται θ υποχρζωςθ αναφοράσ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ, των λόγων τθσ οικονομικισ 

αδυναμίασ και των προοπτικϊν τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ. Επίςθσ, πλζον υποβάλλονται οι 

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ των τελευταίων 3 περιόδων. Σαράλλθλα, δεν κα απαιτείται θ εκ των 

προτζρων προςκόμιςθ του Ενιαίου Σιςτοποιθτικοφ Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ.  

Αντ’ αυτοφ, κατά τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ και αίτθςθ του οφειλζτθ 

προσ το αρμόδιο Σρωτοδικείο  για τθ χοριγθςθ του Σιςτοποιθτικοφ. Φο Ενιαίο Σιςτοποιθτικό Δικαςτικισ 

Φερεγγυότθτασ πρζπει, πλζον, να υποβλθκεί από τον αιτοφντα εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν οριςτικι υποβολι 

τθσ αίτθςθσ, διευκολφνοντασ ζτςι ςθμαντικά τουσ οφειλζτεσ ςε περίπτωςθ 

κακυςτζρθςθσ ζκδοςισ του. Φο Χπουργείο Ρικονομικϊν, μζςω τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ 

Χρζουσ, ςυνεχίηει να παρακολουκεί ςτενά τθν πορεία των αιτιςεων ςτον εξωδικαςτικό μθχανιςμό ρφκμιςθσ 

οφειλϊν και κα παρεμβαίνει άμεςα με ςχετικζσ νομοκετικζσ βελτιϊςεισ προσ όφελοσ των οφειλετϊν για τθν 

ανάδειξθ του Εξωδικαςτικοφ Ξθχανιςμοφ. 

 Δθμοςιεφτθκε ο νόμοσ για τα Βιομθχανικά Σάρκα 

Δθμοςιεφτθκε ο Ο.4982 ςτο ΦΕΜ 195/Α/15.10.2022 «Κδρυςθ, ανάπτυξθ, διαχείριςθ και λειτουργία των 

Επιχειρθματικϊν Σάρκων - Ενιαίο πλαίςιο ρφκμιςθσ για τουσ φορείσ Ρργανωμζνων Χποδοχζων 

Ξεταποιθτικϊν και Επιχειρθματικϊν Δραςτθριοτιτων και άλλεσ διατάξεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ.» 

που μεταξφ άλλων περιλαμβάνουν ρυκμίςεισ με τισ οποίεσ : 

 Ματαργείται θ ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν.4172/2013, για όλα τα ειςοδιματα 
που αποκτϊνται από τθν 1θ.1.2023 και εφεξισ, ενϊ για το ζτοσ 2022 κα ιςχφουν οι ίδιεσ απαλλαγζσ 
που ίςχυςαν και για το ζτοσ 2021. 

 Θεςπίηεται θ επιβολι παράβολου κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ των οριηομζνων κατά περίπτωςθ 
ςθμάτων επιςκεψιμότθτασ τουριςτικϊν προοριςμϊν (οινοποιείο, ηυκοποιείο, ελαιοτριβείο, κ.λπ) και 
δυνατότθτα ίδρυςθσ, κατά παρζκκλιςθ των ιςχυουςϊν διατάξεων, μθ κφριων τουριςτικϊν 
καταλυμάτων και χϊρων εςτίαςθσ, εντόσ των ορίων των προαναφερόμενων τουριςτικϊν 
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προοριςμϊν. 

 Αφορολόγθτθ κα είναι θ επιχοριγθςθ επιχειριςεων που ζχουν πλθγεί από τθν πανδθμία, ςε περιοχζσ 
που υπζςτθςαν μεγάλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ 

 Φροποποιοφνται-ςυμπλθρϊνονται διατάξεισ του άρκρου 178 του ν. 4972/2022 αναφορικά με τον 
τρόπο υπολογιςμοφ του φψουσ τθσ επιδότθςθσ του κόςτουσ του πετρελαίου εςωτερικισ καφςθσ-
κζρμανςθσ και προβλζπεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε επιχειριςεισ 
γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων, λόγω τθσ ενεργειακισ κρίςθσ και τθσ αφξθςθσ του κόςτουσ των 
λιπαςμάτων. Επιδοτείται το κόςτοσ του πετρελαίου εςωτερικισ καφςθσ - κζρμανςθσ, που διατίκεται 
ςτθν εςωτερικι αγορά από τθν 14θ.10.2022 ζωσ τθν 31θ.12.2022 από τον Μρατικό Σροχπολογιςμό. 
Φο φψοσ τθσ επιδότθςθσ ανζρχεται ςε είκοςι λεπτά (0,20) του ευρϊ ανά λίτρο, υπολογιηόμενο άπαξ 
επί τθσ αξίασ των τιμολογίων πϊλθςθσ προ Φ.Σ.Α., που εκδίδονται από τα διυλιςτιρια, τισ εταιρείεσ 
κατόχουσ άδειασ εμπορίασ πετρελαιοειδϊν προϊόντων κατθγορίασ Α που ειςάγουν πετρζλαιο 
κζρμανςθσ και τουσ κατόχουσ άδειασ πωλθτι πετρελαίου κζρμανςθσ που πραγματοποιοφν 
ειςαγωγζσ, ωσ δικαιοφχουσ τθσ επιδότθςθσ. 

Από 1/10/2022 υποχρεωτικά τα ςτοιχεία ΓΕΞΘ ςε όλα τα ζγγραφα των εταιρειϊν 

Ξε τθν ψιφιςθ του νόμος 4919/2022 «Υφςταςθ εταιρειϊν μζςω των Χπθρεςιϊν Ξιασ Υτάςθσ (Χ.Ξ.Υ.) και 

τιρθςθ του Γενικοφ Εμπορικοφ Ξθτρϊου (Γ.Ε.ΞΘ.) - Ενςωμάτωςθ τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2019/1151 του 

Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 20ισ Ιουνίου 2019 για τθν τροποποίθςθ τθσ Oδθγίασ (ΕΕ) 

2017/1132, όςον αφορά τθ χριςθ ψθφιακϊν εργαλείων και διαδικαςιϊν ςτον τομζα του εταιρικοφ δικαίου (L 

186) και λοιπζσ επείγουςεσ διατάξεισ.» κεςπίςτθκαν οριςμζνεσ υποχρεϊςεισ για τισ επιχειριςεισ. Ξια από 

αυτζσ είναι θ αναγραφι του αρικμοφ ΓΕΞΘ ςε κάκε ζγγραφο που αφορά ςτον υπόχρεο και φζρει τθν 

επωνυμία του. Εφόςον δεν εφαρμοςτεί θ παραπάνω προχπόκεςθ, από 1θ Ρκτωβρίου επιβάλλεται 

πρόςτιμο. Ξε ανακοίνωςθ του ΓΕΞΘ δόκθκαν διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν υποχρζωςθ εγγραφισ του 

αρικμοφ ΓΕΞΘ ςτα ζντυπα των εταιρειϊν. Υυγκεκριμζνα, διευκρινίςτθκε ότι θ υποχρζωςθ αφορά 

αποκλειςτικά ςτα ζγγραφα τθσ εταιρείασ, όπωσ οι επιςτολζσ και τα ζγγραφα παραγγελίασ και δεν 

καταλαμβάνει τισ αποδείξεισ λιανικισ πϊλθςθσ ι τα τιμολόγια. 

Πεκινά θ απογραφικι διαδικαςία για τθν Ψθφιακι Μάρτα Εργαςίασ  

Από το Γραφείο Φφπου του Χπουργείου Εργαςίασ και Μοινωνικϊν Χποκζςεων εκδόκθκε θ ακόλουκθ 

ανακοίνωςθ:  

Φο Χπουργείο Εργαςίασ και Μοινωνικϊν Χποκζςεων υπενκυμίηει ότι από το Υάββατο 1θ Ρκτωβρίου ξεκίνθςε θ 

δεφτερθ φάςθ εφαρμογισ τθσ Ψθφιακισ Μάρτασ Εργαςίασ, με τθν υποβολι του εντφπου Ε4 ςτο Σ.Υ. ΕΤΓΑΟΘ, 

ενϊ ακολουκεί από 1θσ Οοεμβρίου θ απογραφικι διαδικαςία του ςυνόλου των εργαηομζνων μιςκωτισ 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ.  

Υυγκεκριμζνα:  

• Φο Υάββατο 1θ Ρκτωβρίου ξεκίνθςε, κατά τθν πάγια διαδικαςία, θ θλεκτρονικι υποβολι του εντφπου Ε4 

(Ετιςιοσ πίνακασ προςωπικοφ) ςτο Σ.Υ. ΕΤΓΑΟΘ για τουσ εργαηόμενουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. Θ 

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D35AFAD2B44327C0.1D031AEA53&version=2022/04/07
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προκεςμία υποβολισ του Ε4 λιγει ςτισ 31 Ρκτωβρίου.  

• Από τθν 1θ Οοεμβρίου μζχρι τισ 30 Οοεμβρίου 2022, κα πραγματοποιθκεί θ απογραφικι διαδικαςία τθσ 

ψθφιακισ οργάνωςθσ του χρόνου εργαςίασ, από όλεσ τισ επιχειριςεισ – εργοδότεσ τθσ χϊρασ και για το 

ςφνολο των εργαηομζνων τουσ, με ςφμβαςθ ι ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του 

δανειηόμενου προςωπικοφ. Εξαιροφνται οι τράπεηεσ και τα ςοφπερ μάρκετ που απαςχολοφν περιςςότερουσ 

από 250 εργαηόμενουσ, κλάδοι ςτουσ οποίουσ εφαρμόηεται ιδθ θ Ψθφιακι Μάρτα Εργαςίασ και ζχει ιδθ 

ολοκλθρωκεί θ απογραφι.  

Εξοικονομϊ για τισ επιχειριςεισ: Ρι επιδοτιςεισ και τα κριτιρια υπαγωγισ 

 Επενδφςεισ για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ κτιρίων και του εξοπλιςμοφ μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων 

από τουσ κλάδουσ του εμπορίου, των υπθρεςιϊν και του τουριςμοφ εντάςςονται ςτο πρόγραμμα 

«Εξοικονομϊ-Επιχειρϊ» φψουσ 200 εκατ. ευρϊ που αναμζνεται να προκθρυχκεί ωσ το τζλοσ του χρόνου. 

Υφμφωνα με το προςχζδιο του Ρδθγοφ του προγράμματοσ, θ εξοικονόμθςθ αναμζνεται να προκφψει από:  

α) τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ τθσ κτιριακισ υποδομισ με παρεμβάςεισ ςτο κτιριακό κζλυφοσ, αναβάκμιςθ 

εςωτερικϊν θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, αναβάκμιςθ ςυςτθμάτων ψφξθσ/κζρμανςθσ, αναβάκμιςθ ι και 

ζνταξθ νζων υλικϊν και εξοπλιςμοφ για τθ μείωςθ των απωλειϊν ενζργειασ, αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ 

φωτιςμοφ, κλπ, και  

β) τθν εγκατάςταςθ και πιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ενζργειασ και διατάξεων αυτοματιςμοφ.  

Για τουσ κλάδουσ Εμπορίου και Χπθρεςιϊν ενιςχφονται ζργα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ φψουσ επζνδυςθσ 

ζωσ 100.000 Euro, ενϊ για τον κλάδο του Φουριςμοφ τα όρια προχπολογιςμοφ φψουσ επζνδυςθσ είναι από 

50.000 Euro ζωσ και 500.000 Euro. Θ διάρκεια υλοποίθςθσ κάκε πρόταςθσ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ 18 

μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πρόταςθσ.  

Επιλζξιμεσ επεμβάςεισ είναι ενδεικτικά οι ακόλουκεσ:  

* επεμβάςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ κτιριακοφ κελφφουσ όπωσ κερμομόνωςθ αδιαφανϊν δομικϊν 

ςτοιχείων, αντικατάςταςθ διαφανϊν δομικϊν ςτοιχείων, εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ςκίαςθσ,  

* επεμβάςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, εςωτερικοφ και εξωτερικοφ, όπωσ 

αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων από νζα τεχνολογίασ LED, εγκατάςταςθ αυτοματιςμϊν ςφηευξθσ 

τεχνθτοφ με φυςικό φωτιςμό, εγκατάςταςθ αυτοματιςμϊν μείωςθσ κατανάλωςθσ λόγω απουςίασ / 

παρουςίασ χρθςτϊν,  

* επεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε ςυςτιματα κζρμανςθσ χϊρων όπωσ αντικατάςταςθ λεβιτων από 

αντλίεσ κερμότθτασ, ενίςχυςθ κερμομόνωςθσ δικτφων διανομισ, αντικατάςταςθ τερματικϊν μονάδων από 

νζεσ ενεργειακά αποδοτικότερεσ,  

* επεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε ςυςτιματα ψφξθσ χϊρων όπωσ αντικατάςταςθ ψυκτϊν από 

νεότερθσ τεχνολογίασ αντλίεσ κερμότθτασ ι ψφκτεσ, ενίςχυςθ κερμομόνωςθσ δικτφων διανομισ, 

αντικατάςταςθ τερματικϊν μονάδων από νζεσ ενεργειακά αποδοτικότερεσ,  
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* επεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε ςυςτιματα αεριςμοφ χϊρων όπωσ αντικατάςταςθ Μ.Μ.Ξ. από 

νεότερθσ τεχνολογίασ που διακζτουν ανάκτθςθ τθσ ενζργειασ του απορριπτόμενου αζρα, ενίςχυςθ 

κερμομόνωςθσ δικτφων διανομισ, αντικατάςταςθ ανεμιςτιρων μονάδων από νζεσ ενεργειακά 

αποδοτικότερουσ που ελζγχονται από θλεκτρονικζσ διατάξεισ (inverters),  

* επεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε ςυςτιματα ηεςτοφ νεροφ χριςθσ όπωσ αντικατάςταςθ λεβιτων 

από αντλίεσ κερμότθτασ, ενίςχυςθ κερμομόνωςθσ δικτφων διανομισ, αντικατάςταςθ μονάδων αποκικευςθσ 

από νζεσ ενεργειακά αποδοτικότερεσ,  

* επεμβάςεισ εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, όπωσ θλιοκερμικά ςυςτιματα, 

φωτοβολταικά ςυςτιματα, ςυςτιματα αποκικευςθσ ενζργειασ, μικρζσ ανεμογεννιτριεσ και γεωκερμικζσ 

Α/Θ ςυμπεριλαμβανομζνων των γεωεναλλακτϊν,  

* εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ, ελζγχου και διαχείριςθσ ςε τοπικό αλλά ςε κεντρικό επίπεδο  

* ςυςτιματα βελτίωςθσ ποιότθτασ ιςχφοσ  

Ρι επενδφςεισ που κα γίνουν πρζπει να εξαςφαλίηουν μείωςθ των εκπεμπόμενων ρφπων (CO2) τουλάχιςτον 

κατά 35%, εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ τουλάχιςτον κατά 35% και αναβάκμιςθ τθσ ενεργειακισ 

κατθγορίασ βάςει ΣΕΑ τουλάχιςτον κατά τρείσ ενεργειακζσ τάξεισ ςε ςχζςθ με τθν υπάρχουςα κατάταξθ. 

Σαράταςθ ζωσ 15 Ιανουαρίου 2023 για τθν επζκταςθ των τραπεηοκακιςμάτων ςε 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ  

Φθν παράταςθ ζωσ τισ 15 Ιανουαρίου 2023 τθσ δυνατότθτασ των καταςτθμάτων εςτίαςθσ να διατθροφν 

τραπεηοκακίςματα ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πζραν του προβλεπόμενου ςτθ άδεια προβλζπει τροπολογία 

του υπουργείου Εςωτερικϊν. Ρ παραχωροφμενοσ χϊροσ μπορεί να εκτείνεται μζχρι του διπλάςιου του χϊρου 

τθσ αρχικισ παραχϊρθςθσ, ι να είναι ικανόσ για ανάπτυξθ του ίδιου αρικμοφ τραπεηοκακιςμάτων. 

Σαρατείνεται θ υποχρζωςθ διλωςθσ αποκεμάτων για τρεισ ακόμθ μινεσ  

Ξε τθν Μοινι Χπουργικι Απόφαςθ 3993/2022 (ΦΕΜ 5027/Β/26.09.2022) των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων κ. Άδωνι Γεωργιάδθ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Φροφίμων κ. Γιϊργου Γεωργαντά, 

παρατείνονται τα ζκτακτα μζτρα που αφοροφν ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ επάρκειασ γεωργικϊν προϊόντων και 

τροφίμων με ςκοπό τθν επιςιτιςτικι αςφάλεια και τθν αποφυγι ακζμιτων εμπορικϊν πρακτικϊν.  

Υυγκεκριμζνα θ ΜΧΑ προβλζπει ότι «οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το άρκρο 87 του ν.4916/2022 (Α’ 

65), κακϊσ και όςεσ εξειδικεφτθκαν με τθν υπ’ αρικμ. 1368/01.04.2022 Μοινι Απόφαςθ των Χπουργϊν 

Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Φροφίμων «Διλωςθ αποκεμάτων γεωργικϊν 

προϊόντων και τροφίμων» (Β’ 1549), παρατείνονται για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν από τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ τθσ παροφςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει από τθν 28.09.2022». 

Ενθμζρωςθ ςχετικά με κυκλοφορία επικίνδυνου προϊόντοσ, το οποίο δθμοςιεφκθκε 



51 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

ςε Δελτίο Φφπου ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ /ΧΣΑΟΕΣ  

Θ Διεφκυνςθ Αςφάλειασ και Υυμμόρφωςθσ Βιομθχανικϊν Σροϊόντων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ 

(Γ.Γ.Β.), ςτο πλαίςιο των δράςεων για τθν προςταςία των πολιτϊν και τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ 

καταναλωτϊν ςε προϊόντα που ενδεχομζνωσ μποροφν να δθμιουργιςουν προβλιματα για τθν υγεία τουσ, 

ενθμερϊνει τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςχετίηονται με τθ διακίνθςθ (ειςαγωγι και εμπορία) για τθν 

ειςαγωγι επικίνδυνου θλεκτρολογικοφ προϊόντοσ, με τθν ζκδοςθ ςχετικοφ Δελτίου Φφπου, το οποίο 

δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ (www.ggb.gr ) του Χπουργείου 

Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (ΧΣΑΟΕΣ).  

Φο Δελτίο Φφπου αναφζρεται ςτο προϊόν θλεκτρολογικοφ υλικοφ «Θλεκτρικόσ παραςκευαςτισ Γευμάτων ςε 

Μόκκινο χρϊμα, Red Copper 5 minutes Chef – Cb» (Φφποσ προϊόντοσ 22852Α1). Για το εν λόγω προϊόν 

εκδόκθκε θ με αρ. A12/0806/19 Μοινοποίθςθ ςτο Ευρωπαϊκό Υφςτθμα Φαχείασ Ειδοποίθςθσ για επικίνδυνα 

μθ εδϊδιμα Σροϊόντα – Ευρωπαϊκι Σφλθ Safety Gate RAPEX, κατθγοριοποιθμζνθ ςτο επίπεδο ςοβαροφ 

κινδφνου.  

Δείτε τθν ανακοίνωςθ του Χπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων εδϊ.  

Για να λάβετε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, μπορείτε να επικοινωνιςετε με τθ Διεφκυνςθ Αςφάλειασ και 

Υυμμόρφωςθσ Βιομθχανικϊν Σροϊόντων, Φμιμα Αϋ, ςτο τθλζφωνο: 21-03893974 ι ςτο εξισ email: 

lainis.pantelis@mindev.gov.gr 

Εγκφκλιοσ e-ΕΦΜΑ: «Αςφάλιςθ ςτον e – Ε.Φ.Μ.Α. αμειβόμενων με Σαραςτατικά 
Σαρεχόμενων Χπθρεςιϊν (Φίτλοι Μτιςθσ – πρϊθν Αποδείξεισ Επαγγελματικισ 

Δαπάνθσ). Απεικόνιςθ τθσ αςφάλιςθσ ςτθν Αναλυτικι Σεριοδικι Διλωςθ (Α.Σ.Δ.) e 
– Ε.Φ.Μ.Α. Μοινϊν Επιχειριςεων»  

Θ Γενικι Διεφκυνςθ Ειςφορϊν του e-ΕΦΜΑ εξζδωςε εγκφκλιο με αρικμό ΑΔΑ: ΤΙΓΒ46ΞΑΣΥ-ΜΧΜ (αρικμόσ 

πρωτ.:469954/11.10.2022) με κζμα: ««Αςφάλιςθ ςτον e – Ε.Φ.Μ.Α. αμειβόμενων με Σαραςτατικά 

Σαρεχόμενων Χπθρεςιϊν (Φίτλοι Μτιςθσ – πρϊθν Αποδείξεισ Επαγγελματικισ Δαπάνθσ). Απεικόνιςθ τθσ 

αςφάλιςθσ ςτθν Αναλυτικι Σεριοδικι Διλωςθ (Α.Σ.Δ.) e – Ε.Φ.Μ.Α. Μοινϊν Επιχειριςεων». Θ εγκφκλιοσ 

αφορά άτομα που απαςχολικθκαν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2020 και μετά, ςε κάποιεσ επιχειριςεισ 

περιςταςιακά, χωρίσ να ζχουν υποχρζωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν ςτθν εφορία. Σρόκειται για όςουσ αμείφκθκαν, 

αλλά και για αυτοφσ που κα αμειφκοφν ςτο εξισ, με τουσ λεγόμενουσ τίτλουσ κτιςθσ για εργαςίεσ 

περιςταςιακζσ και ποςά που ετθςίωσ δεν μποροφν να ξεπεράςουν τισ 10.000 ευρϊ.  

4 βιματα απλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν απόδοςθσ ΑΦΞ και μεταβολϊν ςτοιχείων 
επιχειριςεων  

Ξε απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ, κ. Γιϊργου Σιτςιλι (Α.1134/2022), απλοποιοφνται οι διαδικαςίεσ 

απόδοςθσ ΑΦΞ και μεταβολϊν ςτοιχείων επιχειριςεων ωσ εξισ:  

http://www.ggb.gr/
https://www.ggb.gr/el/node/1998
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1. Ρι μεταβολζσ ςτοιχείων επιχειριςεων και ςτοιχείων εγκατάςταςθσ εςωτερικοφ που είναι ενταγμζνεσ ςτθν 

ψθφιακι πφλθ myAADE (Ξθτρϊο κι Επικοινωνία/Αλλαγζσ ςτοιχείων Ξθτρϊου), υποβάλλονται από 

17.10.2022 κι εφεξισ αποκλειςτικά μζςα από τθν ψθφιακι πφλθ myAADE (myaade.gov.gr).  

2. Ρι δθλϊςεισ και τα δικαιολογθτικά για όςεσ διαδικαςίεσ Ξθτρϊου είναι ενταγμζνεσ ςτθν εφαρμογι «Φα 

Αιτιματά μου» τθσ ψθφιακισ πφλθσ myAADE, υποβάλλονται από 01.11.2022 κι εφεξισ αποκλειςτικά μζςα 

από τθν εφαρμογι αυτι.  

Για τισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ, ςχετικζσ δθλϊςεισ και αιτιματα δεν κα εξυπθρετοφνται πλζον μζςω 

επίςκεψθσ ςτισ ΔΡΧ.  

3. Σαρζχεται πλζον θ δυνατότθτα απόδοςθσ ΑΦΞ ςε φυςικό πρόςωπο από οποιαδιποτε ΔΡΧ, ανεξαρτιτωσ 

τθσ διεφκυνςθσ κατοικίασ του ι τθσ διεφκυνςθσ κατοικίασ του εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου του.  

Υε εναρμόνιςθ με όςα προβλζπονται ςτον Μϊδικα Δικθγόρων (ν. 4194/2013), δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ 

εξουςιοδότθςθσ, ςε περιπτϊςεισ ςυναλλαγισ για ηθτιματα μεταβολϊν Ξθτρϊου ι χοριγθςθσ ΑΦΞ με 

πλθρεξοφςιο δικθγόρο για λογαριαςμό εντολζα του. 

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

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

τουσ ανζργουσ . Σρόκειται για :  

Σρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ 3.000 ανζργων που ανικουν ςε δφςκολα 

εξυπθρετιςιμεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ  

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

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

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

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

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

τθν ενθλικίωςι ςε Ξονάδεσ Σαιδικισ Σροςταςίασ και Φροντίδασ, μζςω τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ζγκαιρθσ 

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

Δικαιοφχοι του προγράμματοσ είναι: 

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

δραςτθριότθτα για όλεσ τισ ομάδεσ ςτόχο του παρόντοσ κεφαλαίου, και 

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

επικράτεια. 

Β. Σρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ 7.000 ανζργων που αντιμετωπίηουν 

εμπόδια ςτθν ζνταξθ ι επανζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Υκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ ανάςχεςθ των ςυνεπειϊν τθσ ανεργίασ και θ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ 
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ςυνοχισ, για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ ανζργων που αντιμετωπίηουν εμπόδια ςτθν ζνταξθ ι ςτθν 

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

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

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

ολοκλθρϊςει τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ χωρίσ ςτθ ςυνζχεια να ζχουν προχωριςει ςε ανϊτερθ βακμίδα 

εκπαίδευςθσ, οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ και οι ρομά. 

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

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

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

εγγεγραμμζνων ςτο μθτρϊο των Χπθρεςιϊν τθσ Δ.ΧΣ.Α. 

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

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

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

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

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

άνεργοι ρομά. 

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

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

μιςκολογικό και μθ μιςκολογικό κόςτοσ ςυμπεριλαμβάνονται οι ακακάριςτεσ πραγματικζσ μθνιαίεσ 

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

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

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

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

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

x 700 ευρϊ. 

Θ αίτθςθ υπαγωγισ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτο Σλθροφορικό Υφςτθμα τθσ Δ.ΧΣ.Α. (e-services), ςτθν 

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

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

αυτά, υποβάλλουν ξεχωριςτι αίτθςθ για κάκε υποκατάςτθμα, ςτο αρμόδιο ΓΕ ΕΜΡ ι ΜΣΑ2, εφόςον ζχουν 

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

ΓΕ ΕΜΡ ι ΜΣΑ2, πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ. Χποβάλλεται μόνο μια αίτθςθ ανά ζδρα ι/και 

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

Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ και για τα δφο προγράμματα ςτο link : 

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205106  

Διατίκενται εκ νζου 4.512 κζςεισ από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νζων 

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205106
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επιδοτοφμενων κζςεων εργαςίασ» 

Υυνολικά 4.512 κζςεισ από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νζων επιδοτοφμενων κζςεων εργαςίασ» κα 

διατεκοφν εκ νζου για όςουσ επικυμοφν να μπουν ςτο πρόγραμμα. Φο Σλθροφοριακό Υφςτθμα ΕΤΓΑΟΘ κα 

είναι διακζςιμο για τθν υποβολι αιτιςεων ζνταξθσ αμιγϊσ μόνο για το πρόγραμμα αυτό από επιχειριςεισ – 

εργοδότεσ ςφμφωνα με τα κριτιρια αυτοφ, από 12/9/2022 και μζχρι εξαντλιςεωσ των κζςεων αυτϊν. 

Χπενκυμίηεται πωσ το Χπουργείο Εργαςίασ και Μοινωνικϊν Χποκζςεων, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ, κατάρτιςε και υλοποιεί επιτυχϊσ από τον Ρκτϊβριο 2020 το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 

νζων επιδοτοφμενων κζςεων εργαςίασ», που επεκτάκθκε για άλλεσ 50.000 νζεσ κζςεισ εργαςίασ τον 

Δεκζμβριο του 2021. Ρι προβλεπόμενεσ κζςεισ (150.000) καλφφκθκαν ςφμφωνα με τισ αιτιςεισ ζνταξθσ των 

επιχειριςεων και τισ αντίςτοιχεσ προςλιψεισ εργαηομζνων κατά τον μινα Απρίλιο 2022. 

Υτο πλαίςιο εκκακάριςθσ του προγράμματοσ, διαπιςτϊκθκε πωσ 4.512 ςυμβάςεισ εργαςίασ δεν 

ολοκλθρϊκθκαν. Ωσ εκ τοφτου, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Σ.Υ. ΕΤΓΑΟΘ, οι κζςεισ αυτζσ μποροφν να 

διατεκοφν. 

Υθμειϊνεται πωσ για τισ κζςεισ αυτζσ δεν ιςχφει θ παράλλθλθ ζνταξθ με το πρόγραμμα «Σρϊτο Ζνςθμο». 

ΔΧΣΑ: Επιπλζον 6.500 κζςεισ για το επιτυχθμζνο πρόγραμμα απαςχόλθςθσ 
μακροχρόνια ανζργων 55+ ετϊν 

Από Δευτζρα 19 Υεπτεμβρίου 2022, ξεκίνθςαν οι αιτιςεισ για τισ επιπλζον 6.500 κζςεισ εργαςίασ του 

επιτυχθμζνου προγράμματοσ απαςχόλθςθσ μακροχρόνια ανζργων θλικίασ 55-67 ετϊν. Υτο πλαίςιο τθσ 

ςτιριξθσ των μακροχρόνια ανζργων και τθσ ςυνεχοφσ αξιολόγθςθσ των ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ, 

το Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ Δθμόςιασ Χπθρεςίασ Απαςχόλθςθσ ενζκρινε τθ ςθμαντικι αφξθςθ των 

προςφερόμενων κζςεων εργαςίασ του επιτυχθμζνου προγράμματοσ απαςχόλθςθσ μακροχρόνια ανζργων 

θλικίασ 55-67 ετϊν.  

πωσ είχε ανακοινϊςει ο Σρωκυπουργόσ Μυριάκοσ Ξθτςοτάκθσ κατά τθ διάρκεια ςυηιτθςθσ με 

ωφελοφμενουσ του προγράμματοσ, θ τροποποίθςθ του προγράμματοσ προβλζπει επιπλζον 6.500 κζςεισ, 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 117 εκ. ευρϊ. 

 Υκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ πρόςλθψθ μακροχρόνια (12+ μινεσ) ανζργων, θλικίασ 55-67 ετϊν, ςε 

κζςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Θ διάρκεια του προγράμματοσ είναι 12 μινεσ, με δυνατότθτα επζκταςθσ για 

άλλουσ 12 μινεσ, και θ μθνιαία επιχοριγθςθ μιςκοφ και αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ανζρχεται ςτο 75% ζωσ τα 

750 € μθνιαία. Φο πρόγραμμα ξεκίνθςε τον Υεπτζμβριο 2017, αλλά μζχρι τον Ιοφλιο του 2020 θ κάλυψθ ιταν 

χαμθλι κακϊσ οι προςλιψεισ ιταν λιγότερεσ από 1.500. Φον Ιοφλιο του 2020, το πρόγραμμα ενιςχφκθκε και 

βελτιϊκθκε και μζςα ςε λιγότερο από δφο χρόνια καλφφκθκαν περιςςότερεσ από 8.000 κζςεισ ςε ςφνολο 

8.500 κζςεων. Ξε τθν αφξθςθ, το βελτιωμζνο πρόγραμμα κα ζχει προςφζρει ςυνολικά 15.000 κζςεισ.  

Υτο πρόγραμμα ςυμμετζχουν φορείσ από ζνα ευρφ φάςμα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Ενδεικτικά να αναφερκεί 

ότι ςτο πρόγραμμα ζχει ενταχκεί πλικοσ Οομικϊν Σροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου (όπωσ Διμοι, Σεριφζρειεσ, 
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Αςφαλιςτικά Φαμεία, Οοςοκομεία, Μζντρα Μοινωνικισ Σρόνοιασ, κλπ.) και Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ, ςτο 

ςφνολο τθσ επικράτειασ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, επιςκεφτείτε τον ιςτότοπο www.dypa.gov.gr  

Σρόγραμμα προεργαςίασ για 10.000 ανζργουσ νζουσ θλικίασ ζωσ 29 ετϊν ςε όλθ τθσ 
επικράτεια. 

Δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΜ 4530/Β/26.08.2022 θ απόφαςθ Αρικμ. 78564 «Σρόγραμμα προεργαςίασ για 

10.000 ανζργουσ 

νζουσ, θλικίασ 18-30 ετϊν».Θ ζναρξθ και λιξθ υποβολισ των αιτιςεων δθμοςιεφονται με δελτία τφπου 

και αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ.ΧΣ.Α. (www.oaed.gr) και του ΕΥΣΑ (www.espa.gr). Υτόχοσ τθσ δράςθσ 

είναι θ προετοιμαςία δζκα χιλιάδων (10.000) εγγεγραμμζνων ςτα Ξθτρϊα ανζργων των ΜΣΑ2 τθσ Δ.ΧΣ.Α., 

εκτόσ απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ που κατοικοφν ςε όλθ τθν επικράτεια, θλικίασ 18 ζωσ 29 

ετϊν, αποφοίτων τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, ςε εργαςιακό περιβάλλον του δθμοςίου ι του 

ιδιωτικοφ τομζα ενόψει τθσ ζνταξισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Φο πρόγραμμα απευκφνεται ςε: α) ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ςε Φορείσ Μοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Ρικονομίασ 

(Μ.ΑΝ.Ρ) και ςε 

β) επιχειριςεισ, φορείσ, οργανιςμοφσ του δθμοςίου, όπωσ αυτόσ ορίηεται από το άρκρο 51 του ν. 1892/1990 

(Α’ 101) και επιχειριςεισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ που αςκοφν τακτικά 

οικονομικι δραςτθριότθτα ςε περιοχζσ των Σεριφερειϊν Αττικισ και Μεντρικισ Ξακεδονίασ  

Θ διάρκεια του προγράμματοσ είναι επτά (7) μινεσ (πλιρθσ απαςχόλθςθ). Θ προεργαςία ορίηεται ςτισ οκτϊ 

(8) ϊρεσ θμερθςίωσ και πζντε (5) θμζρεσ μζςα ςτθν εβδομάδα (από Δευτζρα ζωσ και Υάββατο) ςφμφωνα με 

το αντικείμενο δραςτθριότθτασ και το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο του παρόχου. Δεν είναι δυνατι θ 

προεργαςία μετά τθν 22θ ϊρα βραδινι ζωσ και τθν 6θ ϊρα πρωινι. Θ προεργαςία πιςτοποιείται με τθν 

τιρθςθ παρουςιολογίου. Σεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτον ςφνδεςμο 

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204530  

Aιτιςεισ για επιχοριγθςθ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ 14.800 ευρϊ  

Φθ Δευτζρα, 24 Ρκτωβρίου 2022 και ϊρα 13:00, ξεκίνθςε θ υποβολι θλεκτρονικϊν αιτιςεων 

χρθματοδότθςθσ για το Βϋ κφκλο του «Σρογράμματοσ επιχοριγθςθσ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν 

απαςχόλθςθσ νζων ελεφκερων επαγγελματιϊν θλικίασ 18 ζωσ 29 ετϊν με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ». Ρ ςτόχοσ 

τθσ 12μθνθσ δράςθσ είναι θ προϊκθςθ ςτθν αυτοαπαςχόλθςθ 1.000 νζων ανζργων μζςω τθσ δθμιουργίασ 

βιϊςιμων επιχειριςεων, με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ. Θ προκεςμία υποβολισ αιτιςεων λιγει τθν Σαραςκευι 25 

Οοεμβρίου 2022 και ϊρα 15:00.  

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

εξισ:  

 1θ δόςθ 4.000 ευρϊ, μετά τθν ζναρξθ δραςτθριότθτασ ςτθ ΔΡΧ  
• 2θ δόςθ 5.400 ευρϊ, μετά τθ λιξθ του α’ εξαμινου από τθν ζναρξθ τθσ επιχείρθςθσ  

http://www.dypa.gov.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204530
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• 3θ δόςθ 5.400 ευρϊ, μετά τθ λιξθ του β’ εξαμινου από τθν ζναρξθ τθσ επιχείρθςθσ  

Δικαιοφχοι τθσ δράςθσ είναι οι εγγεγραμμζνοι άνεργοι 18-29 ετϊν που κα υποβάλλουν αίτθςθ 

χρθματοδότθςθσ, ςτθν οποία περιλαμβάνεται πρόταςθ επιχειρθματικοφ ςχεδίου.  

Θ αίτθςθ χρθματοδότθςθσ (επενδυτικι πρόταςθ) υποβάλλεται αποκλειςτικά θλεκτρονικά ςτο Σλθροφοριακό 

Υφςτθμα Μρατικϊν Ενιςχφςεων (ΣΥΜΕ) του Χπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων ςτθν διεφκυνςθ 

https://www.ependyseis.gr.  

Φο πρόγραμμα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 43.400.000 ευρϊ, ςυγχρθματοδοτείται από το Ελλθνικό Δθμόςιο 

και το Ευρωπαϊκό Μοινωνικό Φαμείο/Σρωτοβουλία για τθν Απαςχόλθςθ των Οζων, ςτο πλαίςιο του 

Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια βίου Ξάκθςθ 2014 -

2020».  

Θ διαδικαςία, θ μεκοδολογία και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των αιτιςεων περιγράφονται αναλυτικά ςτθ 

Δθμόςια Σρόςκλθςθ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκεφτοφν τον 

ιςτότοπο τθσ ΔΧΣΑ www.dypa.gov.gr 

ΔΧΣΑ: Voucher 1.000 ευρϊ και για εργαηόμενουσ του ιδιωτικοφ τομζα 

Οζο πρόγραμμα τθσ ΔΧΣΑ αναμζνεται να ξεκινιςει μζςα ςτισ επόμενεσ θμζρεσ με voucher 1.000 ευρϊ. 

Εργαηόμενοι του ιδιωτικοφ τομζα κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςε ζνα νζο πρόγραμμα 

επανακατάρτιςθσ και αναβάκμιςθσ δεξιοτιτων, που δίνει voucher ζωσ και 1.000 ευρϊ. 

Φι περιλαμβάνει το πρόγραμμα 

-    Ματάρτιςθ ςε ψθφιακζσ και «πράςινεσ δεξιότθτεs» υψθλισ ηιτθςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ (50-250 ϊρεσ) 

 -   Εκπαιδευτικό Επίδομα ζωσ 1.000 ευρϊ 

  - Σιςτοποίθςθ φυςικϊν προςϊπων ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISO/ IEC 17024 ι μζςω διεκνϊσ 

αναγνωριςμζνων πιςτοποιιςεων για ψθφιακζσ δεξιότθτεσ 

Ρι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον το 35% του προγράμματοσ τθσ διά ηϊςθσ 

εκπαίδευςθσ. 

Για να πάρετε μζροσ ςτο πρόγραμμα κα πρζπει να επικοινωνιςετε με πάροχουσ κατάρτιςθσ (τα γνωςτά ΜΕΜ) 

και να δθλϊςετε ενδιαφζρον για εγγραφι. 

Ρι ενδιαφερόμενοι πρζπει να πλθροφν τισ εξισ προχποκζςεισ: 

  - Εργαηόμενοι ςτον ιδιωτικό τομζα 

  - Hλικία άνω των 18 ετϊν 

  - Απόφοιτοι τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ 

Δεν υπάρχει διαφορά αν ο εργαηόμενοσ είναι με ςφμβαςθ πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ, αορίςτου ι 

http://www.dypa.gov.gr/
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οριςμζνου χρόνου. Σαράλλθλα, κα πρζπει να ζχουν τθν ιδιότθτα του μιςκωτοφ και όταν κάνουν τθν αίτθςθ 

αλλά και όταν ειςζρχονται ςτο πρόγραμμα 

Οζα Δράςθ ΕΣΑνΕΜ: «Ανάπτυξθ δεξιοτιτων εργαηομζνων, για τθν προςαρμογι τουσ 
ςτο νζο αναπτυξιακό μοντζλο τθσ Ρικονομίασ» 

Δθμοςιεφκθκε θ νζα Δράςθ του ΕΣΑνΕΜ: «Ανάπηςξη δεξιοηήηων επγαζομένων, για ηην πποζαπμογή ηοςρ 

ζηο νέο αναπηςξιακό μονηέλο ηηρ Οικονομίαρ», θ οποία ςτοχεφει ςτθν αναβάκμιςθ των γνϊςεων, ςτθ 

βελτίωςθ των δεξιοτιτων και ςτθν ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ 16.000 εργαηόμενων του 

ιδιωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ, ανεξαρτιτωσ κλάδου απαςχόλθςθσ, οι οποίοι εφόςον ολοκλθρϊςουν 

επιτυχϊσ τισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ κα αποκτιςουν το αντίςτοιχο Σιςτοποιθτικό Ματάρτιςθσ ςε 

εξειδικευμζνεσ όςο και οριηόντιεσ ειδικότθτεσ και κεματικζσ ενότθτεσ. Θμερομθνία ζναρξθσ θλεκτρονικισ 

υποβολισ θ 9θ Υεπτεμβρίου 2022.  Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με ποιοι εργαηόμενοι ζχουν δικαίωμα 

υποβολισ αίτθςθσ , βαςικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και άλλεσ πλθροφορίεσ, επιςκεφτείτε το ςφνδεςμο 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1629 

 

«Διευκρίνιςθ ηθτθμάτων ςχετικά με τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ατομικϊν 
επιχειριςεων - φαρμακείων ςτο Γενικό Εμπορικό Ξθτρϊο Γ.Ε.ΞΘ.» 

Φο Επιμελθτιριο Μαβάλασ, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Υτιριξθσ Ξικρομεςαίων Επιχειριςεων, Enterprise 

Europe Network, ςασ ενθμερϊνει ότι, ζχει  κοινοποιθκεί θ διευκρινιςτικι εγκφκλιοσ του Χπουργοφ Ανάπτυξθσ 

και Επενδφςεων με αρ.πρωτ. 94083 - 30-09-2022, ςχετικά με τισ υποχρεϊςεισ εγγραφισ των ατομικϊν 

επιχειριςεων-φαρμακείων ςτο ΓΕΞΘ και ςτα Επιμελθτιρια. Σιο ςυγκεκριμζνα: 

Υχετ.: 1. Φο με αρ. πρωτ. 137275/30-12-2015 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Εταιρειϊν και Γ.Ε.ΞΘ. 

2. Φθ με αρ. πρωτ. 3961/26-09-2022 (ΡΤΘΘ ΕΣΑΟΑΝΘΨΘ) επιςτολι του Σανελλινιου Φαρμακευτικοφ 

Υυλλόγου προσ τα μζλθ του. 

3. Φθ με αρ. πρωτ. 3986/27-09-2022 επιςτολι του Σανελλινιου Φαρμακευτικοφ Υυλλόγου προσ το Χπουργείο 

Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων με τίτλο «Ξθ υποχρζωςθ εγγραφισ φαρμακείων ςτο Επιμελθτιριο – παράταςθ 

προκεςμίασ εγγραφισ των φαρμακείων ςτο Γ.Ε.ΞΘ.» 

Ματόπιν τθσ επεξεργαςίασ τθσ με αρ. πρωτ. 3986/27-09-2022 επιςτολισ του Σανελλινιου Φαρμακευτικοφ 

Υυλλόγου προσ το Χπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων με τίτλο «Ξθ υποχρζωςθ εγγραφισ φαρμακείων 

ςτο Επιμελθτιριο – παράταςθ προκεςμίασ εγγραφισ των φαρμακείων ςτο Γ.Ε.ΞΘ.» και προκειμζνου να 

διευκρινιςτοφν τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν ορκι εφαρμογι του νόμου ςχετικά με τθν υποχρζωςθ 

εγγραφισ ατομικϊν επιχειριςεων φαρμακείων ςτο Γενικό Εμπορικό Ξθτρϊο (Γ.Ε.ΞΘ.) διευκρινίηουμε τα 

ακόλουκα: 

Από τισ διατάξεισ τθσ περ. ιςτ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν. 4919/2022 προβλζπεται ότι: «1. Υτο Γ.Ε.ΞΘ. 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=89&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=89&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1629
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εγγράφονται υποχρεωτικά: 

*…+ ιςτ) οι ατομικζσ επιχειριςεισ με εγκατάςταςθ ςτθν θμεδαπι και ςκοπό το κζρδοσ που: 

ιςτα) διενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτο όνομά τουσ, κατά ςφνθκεσ επάγγελμα, ι ιςτβ) διακζτουν αγακά ι 

υπθρεςίεσ ι διαμεςολαβοφν ςτθ διάκεςθ αυτϊν με επιχειρθματικό κίνδυνο, μζςω οργανωμζνθσ υποδομισ ι 

μζςω εκμετάλλευςθσ τθσ εργαςίασ τρίτων προςϊπων.» 

Επιπρόςκετα, από τισ διατάξεισ τθσ περ. η’ τθσ παρ. 6 του άρκρου 9 του ν. 4919/2022 προβλζπεται ότι: «Ξετά 

από τθν ολοκλιρωςθ των ελζγχων τθσ παρ. 4 και τθσ διαδικαςίασ τθσ παρ. 5, θ Χ.Ξ.Υ. ψθφιοποιεί και 

αποκθκεφει τα κατατεκζντα ζγγραφα και καταχωρίηει τα απαιτοφμενα ςτοιχεία ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα 

Χ.Ξ.Υ., το οποίο, μζςω τθσ διαςφνδεςθσ και τθσ πρόςβαςθσ ςε ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, εκτελεί αυτόματα 

τισ εξισ ενζργειεσ: *…+ η) εγγράφει τθν εταιρεία ςτο μθτρϊο του αρμόδιου επιμελθτθρίου, ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ςτο άρκρο 64 του ν. 4497/2017 (Αϋ 171), υπό τθν επιφφλαξθ ειδικότερων διατάξεων για πρόςωπα 

που δεν εγγράφονται ςτο επιμελθτθριακό μθτρϊο, όπωσ τα φαρμακεία». 

Σαράλλθλα, από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 64 του ν. 4497/2017, προβλζπεται ότι: «με τθν 

επιφφλαξθ ειδικότερων διατάξεων, μζλθ του Επιμελθτθρίου είναι αυτοδίκαια τα νομικά και φυςικά πρόςωπα 

που υποχρεοφνται να εγγράφονται ςτο Γενικό Εμπορικό Ξθτρϊο (Γ.Ε.ΞΘ.), ςφμφωνα με τον ν. 3419/2005 (Α’ 

297) (ιδθ ν. 4919/2022) από τθ ςτιγμι εγγραφισ τουσ ςε αυτό και μζχρι τθ διαγραφι τουσ από αυτό. Φα 

νομικά και φυςικά πρόςωπα που δεν εγγράφονται υποχρεωτικά ςτο Γ.Ε.ΞΘ. αλλά αςκοφν οικονομικι ι 

επαγγελματικι δραςτθριότθτα δικαιοφνται να εγγράφονται ςτα Επιμελθτιρια». 

Φζλοσ, από τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του ν. 3601/1928 προβλζπεται ότι: «Ξζλθ του Φαρμακευτικοφ 

Υυλλόγου είναι υποχρεωτικϊσ πάντεσ οι εν τθ περιφερεία αυτοφ μονίμωσ εγκατεςτθμζνοι και νομίμωσ τθν 

φαρμακευτικιν αςκοφντεσ Ζλλθνεσ φαρμακευτοποιοί, ωσ τοιοφτοι δε υπό τθν ζννοιαν του παρόντοσ Οόμου 

είναι : 

1) Ρι ζχοντεσ νομίμωσ ςυνεςτθμζνον φαρμακείον, 

2) οι προςωρινϊσ διευκφνοντεσ φαρμακείον περιελκόν εισ τουσ ςυγγενείσ αποβιϊςαντασ φαρμακοποιοφ, 

3) φαρμακοποιοί διευκυνταί νομίμωσ λειτουργοφντων φαρμακεμπορείων. 

Από τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου (δθλ. του ν. 3601/1928) τα μζλθ του Φαρμακευτικοφ Υυλλόγου δεν 

δφνανται να ϊςι μζλθ των Εμπορικϊν Επιμελθτθρίων, απαλλαςςόμενα πάςθ προσ ταφτα υποχρεϊςεωσ των, 

πλθν εάν μζλοσ τι ηθτιςθ το αντίκετον οικεία βουλιςει δι' εαυτό.» 

Από τθν επιςκόπθςθ και το ςυνδυαςμό των προβλζψεων των ανωτζρω αναφερόμενων διατάξεων 

προκφπτουν οι ακόλουκεσ ζννομεσ ςυνζπειεσ: 

α) Ρι ατομικζσ επιχειριςεισ φαρμακείων εντάςςονται ςτουσ υπόχρεουσ εγγραφισ ςτο Γ.Ε.ΞΘ. με όποια 

μορφι και αν λειτουργοφν, αφοφ αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα. 

β) Μαίτοι, καταρχιν, οι υπόχρεοι εγγραφισ ςτο Γ.Ε.ΞΘ. κεωροφνται αυτοδίκαια μζλθ του οικείου κατά τόπον 

ι κακ’ φλθν αρμοδίου Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται από τθν παρ. 1 του άρκρου 
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64 του ν. 4497/2017, οι ατομικζσ επιχειριςεισ φαρμακείων εξαιροφνται από τον κανόνα αυτό λόγω τθσ 

εφαρμογισ τθσ ειδικότερθσ διάταξθσ του άρκρου 4 του ν. 3601/1928 που απαγορεφει ρθτά ςτα μζλθ 

Φαρμακευτικοφ Υυλλόγου να είναι μζλθ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου, εκτόσ αν τα μζλθ αυτά εγγραφοφν ςε 

Εμπορικό Επιμελθτιριο οικεία βουλιςει. 

γ) Θ αναδρομικι αναηιτθςθ τελϊν για υπόχρεουσ εγγραφισ ςτο Γ.Ε.ΞΘ. που εγγράφονται ςε αυτό με 

κακυςτζρθςθ δεν προβλζπεται από διάταξθ νόμου. Σαράλλθλα, τονίηεται ότι θ αναδρομικι αναηιτθςθ μθ 

βεβαιωμζνων τελϊν είναι προβλθματικι ενόψει τθσ πρόβλεψθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 78 του Υυντάγματοσ, 

περί απαγόρευςθσ αναδρομικισ ιςχφοσ νόμων, ςυνεπϊσ και μικρότερθσ τυπικισ ιςχφοσ ρυκμίςεων ι 

διοικθτικϊν πράξεων, που επιβάλλουν οποιοδιποτε οικονομικό βάροσ. 

Ματόπιν των ανωτζρω διευκρινιςεων, με τθν παροφςα ο Χπουργόσ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων διατάςςει τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ΓΕ.Ξ.Θ. όπωσ: 

α) προχωριςουν ςτθ διαγραφι από τα μθτρϊα των Εμπορικϊν Επιμελθτθρίων των ατομικϊν επιχειριςεων 

φαρμακείων που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 4 του ν. 3601/1928, εκτόσ αν οι ωσ άνω ατομικζσ 

επιχειριςεισ επικυμοφν να είναι εγγεγραμμζνεσ ςε αυτά, 

β) επιςτρζψουν τυχόν αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα τζλθ που βεβαιϊκθκαν και ειςπράχκθκαν αναδρομικϊσ. 

Φζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τθν υπό ςτοιχεία 44070/28-04-2022 απόφαςθ του Χπουργοφ και 

Επενδφςεων με τίτλο «Μακοριςμόσ των Μωδικϊν Αρικμϊν Δραςτθριότθτασ (Μ.Α.Δ.) που αντιςτοιχοφν ςε 

εμπορικι δραςτθριότθτα, για τθν εγγραφι των φυςικϊν προςϊπων ςτο Γ.Ε.ΞΘ.» (Β’ 2226) θ εγγραφι όλων 

των ατομικϊν επιχειριςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των φαρμακείων, κα λάβει χϊρα αυτομάτωσ μζςω 

διαςφνδεςθσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ Α.Α.Δ.Ε. με το ΓΕ.Ξ.Θ.. Υυνεπϊσ, δεν τίκεται κανζνα 

ηιτθμα προκεςμιϊν εγγραφισ ατομικϊν επιχειριςεων ςτο Γ.Ε,ΞΘ. ι επιβολισ προςτίμου ςε ατομικι 

επιχείρθςθ ςχετικά με τθν παράλειψθ εγγραφισ ςτο Γ.Ε.ΞΘ, ενόψει και του γεγονότοσ ότι θ υπουργικι 

απόφαςθ ςχετικά με τθν επιβολι προςτίμων πρόςτιμα τελεί υπό ζκδοςθ. 

Οζο νομοκετικό πλαίςιο για τθν λειτουργία του μθτρϊου και των υπθρεςιϊν 
Γ.Ε.ΞΘ. 

Θ υπθρεςία Γ.Ε.ΞΘ. του Επιμελθτιριου Μαβάλασ, ενθμερϊνει τα μζλθ του ότι ςτισ 07/10/2022 παρζρχεται θ 

εξάμθνθ προκεςμία από τθν ψιφιςθ του Οόμου 4919/2022, με τον οποίο κεςπίςτθκε νζο νομοκετικό πλαίςιο 

για τθν λειτουργία του μθτρϊου και των υπθρεςιϊν Γ.Ε.ΞΘ. 

Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 58 « εντόσ 6 μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, 

όςοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Γ.Ε.ΞΘ και δεν είναι υπόχρεοι εγγραφισ ςε αυτό, εξαιρουμζνων των αγροτικϊν 

ςυνεταιριςμϊν τθσ παρ. 4 του άρκρου 16, διαγράφονται αυτοδίκαια από το Γ.Ε.ΞΘ….» 

Φα μζλθ που ζχουν υποχρζωςθ εγγραφισ αναφζρονται περιοριςτικά ςτο άρκρο 16 του Ο. 4919/2022 (ΦΕΜ 

71/Α/07.04.2022). λα τα υπόλοιπα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ενϊςεισ προςϊπων ι άτυπεσ μορφζσ 

νομικϊν προςϊπων που δεν αναφζρονται ςτο άρκρο 16 του ανωτζρω νόμου, κα διαγραφοφν αυτόματα από 

τθν Μεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ. Θ υπθρεςία Γ.Ε.ΞΘ του Επιμελθτθρίου Μαβάλασ, εφιςτά τθν 
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προςοχι ιδιαίτερα ςε όςουσ ςυμμετζχουν ςε κοινωνίεσ δικαιϊματοσ (ι κοινωνία κλθρονόμων) που αποτελεί 

και τθν μεγαλφτερθ «ομάδα» εγγεγραμμζνων για τουσ οποίουσ επίκειται θ διαγραφι τουσ. 

ΧΣΡΧΤΓΕΙΡ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ : Ρι Μ.Α.Δ. που αντιςτοιχοφν ςε εμπορικι δραςτθριότθτα, 
για τθν εγγραφι των φυςικϊν προςϊπων ςτο Γ.Ε.ΞΘ. 

Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΜ 2226Β_06.05.2022  θ με Αρικμ. 44070/6-5-2022 απόφαςθ του Χπουργείου Ανάπτυξθσ 

ςχετικά με τον κακοριςμό των Μωδικϊν Αρικμϊν Δραςτθριότθτασ που αντιςτοιχοφν ςε άςκθςθ εμπορικισ 

δραςτθριότθτασ, προκειμζνου τα φυςικά πρόςωπα που κάνουν ζναρξθ εργαςιϊν ςτθ Δ.Ρ.Χ. να εγγράφονται 

αυτόματα ςτο Γ.Ε.ΞΘ. 

Ρφειλόμενα ετιςια τζλθ Γ.Ε.ΞΘ.  

Μάκε επιχείρθςθ κα πρζπει να προβεί ςτθν εξόφλθςθ των ετιςιων τελϊν Γ.Ε.ΞΘ.  

Φο Επιμελθτιριο Μαβάλασ ενθμερϊνει τα μζλθ του ότι είναι υποχρεωτικι από το 2011 θ εγγραφι των 

επιχειριςεϊν τουσ ςτο Γενικό Εμπορικό Ξθτρϊο - Γ.Ε.ΞΘ. (Ο. 3419/2005, ΦΕΜ Α’ 297/6.12.2005) και από το 

2015 θ ετιςια καταβολι του ενιαίου ειδικοφ τζλουσ Γ.Ε.ΞΘ., όπωσ αυτό ορίηεται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ 

(άρκρο 2 Μ.Χ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΜ Β’ 3623/2014). Ειδικά για τισ ατομικζσ επιχειριςεισ και τισ 

προςωπικζσ εταιρίεσ είναι υποχρεωτικι θ καταχϊριςθ ςτο Γ.Ε.ΞΘ. του αποδεικτικοφ υποβολισ φορολογικισ 

διλωςθσ (άρκρο 5 Μ.Χ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΜ Β’ 3623/2014). 

Υε περίπτωςθ μθ καταβολισ του ετιςιου τζλουσ, θ αρμόδια Μεντρικι Χπθρεςία Γ.Ε.ΞΘ. κα αποςτείλει από τα 

εν λόγω, τα τζλθ του 2015 ςτθν αρμόδια Φορολογικι Αρχι για βεβαίωςθ και είςπραξθ με βάςθ τισ διατάξεισ 

του Μϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (άρκρο 3 Μ.Χ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΜ Β’ 3623/2014). 

Σροσ αποφυγι αυτοφ, θ κάκε επιχείρθςθ κα πρζπει να προβεί ςτθν άμεςθ εξόφλθςι τουσ. 

Φζλοσ, εφιςτά ςε όλουσ τθν προςοχι ςτα εξισ: 

Θ πλθρωμι γίνεται με τουσ παρακάτω τρόπουσ  

α). Ξζςω web-banking που υποςτθρίηει πλθρωμζσ ΔΙΑΥ ςε Φράπεηα 

β). Φα ανωτζρω τζλθ δεν πλθρϊνονται ςτο Επιμελθτιριο 

γ). Δικαιοφχοσ είναι θ Μεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (Μ.Ε.Ε.Ε.) 

ΣΤΡΥΡΧΘ:  

 Υε περίπτωςθ ΔΙΑΜΡΣΘΥ/ΞΕΦΑΒΡΝΘΥ ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ παρακαλοφμε να ενθμερϊςετε 

ΑΞΕΥΑ τθν Χπθρεςία του Επιμελθτθρίου πριν προβείτε ςτθν εξόφλθςθ του ποςοφ 

 Υε περίπτωςθ που ζχετε εξοφλιςει τισ ανωτζρω οφειλζσ ςασ πριν τθν λιψθ τθσ παροφςασ 

ειδοποίθςθσ παρακαλοφμε αγνοιςτε τθν. 

Για κάκε πλθροφορία ςχετικά με τισ οφειλζσ ςασ ςτο Γ.Ε.ΞΘ., μπορείτε να ενθμερωκείτε θλεκτρονικά μζςω 

του www.services.businessportal.gr ι μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο  Επιμελθτιριο Μαβάλασ (Ρμονοίασ 50 – 

Φθλ: 2510222212 εςωτ.1). 

Ανακοινϊςεισ Χπθρεςίασ Γ.Ε.ΞΘ. - ΕΟΘΞΕΤΩΥΘ ΓΙΑ  ΜΑΦΑΧΩΤΙΥΘ ΑΣΡΔΕΙΜΦΙΜΩΟ 

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=EAC78B408A735C0.1D031AEA53&version=2022/04/28
https://services.businessportal.gr/
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ΧΣΡΒΡΝΘΥ ΦΡΤΡΝΡΓΙΜΘΥ ΔΘΝΩΥΘΥ   

ΣΤΡΥΡΧΘ!!!  

Ρι προςωπικζσ εταιρείεσ (Ρ.Ε. & Ε.Ε.), οι ατομικζσ επιχειριςεισ και οι λοιποί υπόχρεοι (Μοινοπραξίεσ κ.λπ.) 

πλθν των κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν δεν ζχουν υποχρζωςθ καταχϊριςθσ ςτο Γ.Ε.ΞΘ του αποδεικτικοφ 

υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ ζτουσ 2021 και μετά (Ο.4635/2019).  

Θ υποχρζωςθ καταχϊριςθσ ςτο ΓΕΞΘ του αποδεικτικοφ υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ  ιςχφει 

για τισ ανωτζρω επιχειριςεισ μόνο για τα Φορολογικά Ζτθ 2014 ζωσ και 2022.  

Σαρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ζγκαιρεσ ενζργειεσ για τθν καταχϊριςθ του/των αποδεικτικοφ/ϊν υποβολισ 

διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ τθσ επιχείρθςισ ςασ Φορολογικϊν Ετϊν 2014 ζωσ 2022, που δεν ζχουν 

υποβλθκεί ζωσ ςιμερα ςτο Γ.Ε.ΞΘ, ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ υπ’ αρ. Σρωτ. 79752/30.12.2014 Χπουργικισ 

Απόφαςθσ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ (ΦΕΜ, τ. Β, 3623/31.12.2014).  

Θ καταχϊριςθ του ςτοιχείου αυτοφ γίνεται εντόσ δφο μθνϊν από τθν υποβολι τθσ φορολογικισ διλωςθσ, με 

θλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονθ τθν καταβολι  

α. του τζλουσ καταχϊριςθσ και  

β. του τζλουσ τιρθςθσ μερίδασ ςτο Γ.Ε.ΞΘ. (αν το οφείλει θ επιχείρθςθ)  

 

Υχετικά με τισ επιχειριςεισ νομικισ μορφισ ΕΣΕ και ΙΜΕ, ςασ γνωρίηουμε ότι δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα 

τθσ Μυβερνιςεωσ ο ν. 4872/2021 «Δίκαιθ Αναπτυξιακι Ξετάβαςθ, ρφκμιςθ ειδικότερων ηθτθμάτων 

απολιγνιτοποίθςθσ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ». 

Ξεταξφ άλλων ςτα άρκρα 50-55 του εν λόγω νόμου (ςυν/να ςτο παρόν τα ςχετικά άρκρα) επζρχονται μια 

ςειρά τροποποιιςεων ςτισ διατάξεισ των ν. 3190/1955 & ν. 4072/2012 περί Εταιρειϊν Σεριοριςμζνθσ 

Ευκφνθσ (ΕΣΕ) και Ιδιωτικϊν Μεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν (ΙΜΕ). 

Ρι διατάξεισ αυτζσ αφοροφν τθν τροποποίθςθ των άρκρων 6 και 44 και τθν προςκικθ άρκρου 6α ςτον ν. 

3190/1955 και τθν τροποποίθςθ των άρκρων 46 και 103 ςτον ν. 4072/2012. 

Ειδικότερα επιςθμαίνουμε τισ κάτωκι αλλαγζσ:  

1. Επζρχεται ενιαία ρφκμιςθ για όλεσ τισ Μεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ και ςυντονιςμόσ ςτισ διατάξεισ όςον 

αφορά τθ διάρκεια τουσ.  

2. H διάρκεια των εταιρειϊν ΕΣΕ & ΙΜΕ πλζον μπορεί να είναι και αόριςτθ (μετά τθν 10/12/2021) 

δυνατότθτα θ οποία υπιρχε μόνο ςτθν Ανϊνυμθ Εταιρεία. Ωσ εκ τοφτου οι ιδρυτζσ μποροφν να 

επιλζξουν πλζον μία από τισ δφο δυνατότθτεσ (οριςμζνου ι αορίςτου χρόνου) που δίδουν πλζον οι 

τροποποιθμζνεσ διατάξεισ του ν. 3190/1955 & 4072/2012. 

3. Ματαργείται θ μεταβατικι διάταξθ του άρκρου 12 του ν. 4541/2018 περί θμερομθνίασ λιξθσ των 

Εταιρειϊν Σεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ για τισ οποίεσ δεν είχε οριςκεί διάρκεια. 

4. Εταιρείεσ ΕΣΕ & ΙΜΕ των οποίων θ διάρκεια τουσ λιγει μετά τθν 10/12/2021 κεωρείται πλζον ότι 

ζχουν αόριςτθ διάρκεια και ωσ εκ τοφτου οι Χπθρεςίεσ ΓΕΞΘ δεν κα προβοφν ςε αυτεπάγγελτθ λφςθ 

αυτϊν λόγω των ανωτζρω προνοιϊν του νόμου. 

5. Υτθν ανωτζρω περίπτωςθ (εταιρείεσ ΕΣΕ & ΙΜΕ) που θ διάρκεια τουσ λιγει μετά τθν 10/12/2021) θ 

Χπθρεςία Χποςτιριξθσ και Ανάπτυξθσ Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων ΓΕΞΘ & ΧΞΥ τθσ Μ.Ε.Ε.Ε. κα 
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πραγματοποιιςει ςχετικι αυτεπάγγελτθ καταχϊριςθ (κεντρικά για όλεσ τισ ΕΣΕ & ΙΜΕ που εμπίπτουν 

ςτθν εν λόγω διάταξθ) περί «μετατροπισ» τθσ διάρκειασ τουσ από οριςμζνου χρόνου ςε αορίςτου 

χρόνου ςφμφωνα με το υπόδειγμα Ι & ΙΙ που ακολουκεί ςτο Σαράρτθμα τθσ παροφςθσ.  

6. Αντίκετα εξακολουκεί και υφίςταται ωσ λόγοσ λφςθσ θ λιξθ διάρκειασ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ και 

εξακολουκεί και εφαρμόηεται θ παρ.1α το άρκρο 1641 ςε ςυνδυαςμό με το πρϊτο τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 1672 του ν.4548/2018.  

7. Θ εγκφκλιοσ μασ με αρικμό Μ2-1493/11-04-2014 και ειδικότερα θ παρ. 1 εδάφιο ιι εφαρμόηεται μόνο 

για τθν ΑΕ ενϊ δεν τυγχάνει εφαρμογισ θ εν λόγω παράγραφοσ για τισ εταιρείεσ ΕΣΕ & ΙΜΕ.  

8. Θ θμερομθνία καταχϊριςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 ανωτζρω κα είναι θ εκάςτοτε θμερομθνία 

λιξθσ διάρκειασ των εταιρειϊν που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ νζασ ρφκμιςθσ. 

9. Θ καταχϊριςθ που περιγράφεται ςτθν κατά τα ανωτζρω παράγραφο 5 δεν εμπίπτει ςτο πεδίο 

εφαρμογισ τθσ παρ.4 του άρκρου 107 του ν. 4635/2019. 

10. Θ καταχϊριςθ τθσ παρ.5 κα εμφανίηεται και ςτισ μεταβολζσ του Γενικοφ Σιςτοποιθτικοφ όταν θ 

εταιρεία αιτείται τθν ςχετικι ζκδοςθ αυτοφ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ, μπορείτε να επικοινωνιςετε με το Επιμελθτιριο Μαβάλασ ςτο 

τθλζφωνο 2510 222212 (εςωτ. 1) και ςτο E-mail: info@chamberofkavala.gr    

Χποχρζωςθ Χποβολισ Αποδεικτικοφ Φορολογικισ Διλωςθσ ςτο Γ.Ε.Ξ.Θ. από τισ Ξθ 
Μεφαλαιουχικζσ Εταιρείεσ 

λοι οι υπόχρεοι εγγραφισ ςτο Γ.Ε.ΞΘ. που δεν είναι κεφαλαιουχικζσ εταιρίεσ, δθλαδι όλοι εκτόσ από Α.Ε., 

Ε.Σ.Ε., Ι.Μ.Ε., και πιο ςυγκεκριμζνα οι Ρ.Ε. , Ε.Ε., Υυν ΣΕ,. ΑΦΡΞΙΜΕΥ, ΑΥΦΙΜΕΥ ΕΦΑΙΤΙΕΥ, ΜΡΙΟΡΣΤΑΠΙΕΥ κλπ., 

ζχουν υποχρζωςθ καταχϊριςθσ ςτο Γ.Ε.ΞΘ. του αποδεικτικοφ υποβολισ φορολογικισ τουσ διλωςθσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ Χ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΜ Β’ 3623). Θ καταχϊριςθ πρζπει να γίνει εντόσ δφο 

μθνϊν από τθν υποβολι τθσ φορολογικισ διλωςθσ, με θλεκτρονικό τρόπο από τθν ιςτοςελίδα 

https://services.businessportal.gr.  

Θ επίςθμθ ςελίδα του Επιμελθτθρίου ςτα social media 

Υασ ενθμερϊνουμε ότι μπορείτε να μακαίνετε τα νζα του Επιμελθτθρίου Μαβάλασ και μζςα από τθν ςελίδα 

μασ ςτο Facebook.  Για να παρακολουκείτε πιο άμεςα τα νζα και τισ ενθμερϊςεισ μασ, μπορείτε να κάνετε like 

ςτο  https://www.facebook.com/KavalaChamber 

Επίςθσ, κα μασ βρείτε πλζον και ςτισ ςελίδεσ μασ ςτο Twitter και Linked In 

https://twitter.com/KavalaChamber 

https://www.linkedin.com/in/chamber-of-kavala-abbbbb14b/ 

 

 

 

 

 

mailto:info@chamberofkavala.gr
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10 χρόνια ζκλειςε το Υιμα Ευρωπαϊκισ 
Σολιτιςτικισ Μλθρονομιάσ  

Φο Υιμα Ευρωπαϊκισ Σολιτιςτικισ Μλθρονομιάσ 

απονζμεται ςε τοποκεςίεσ που ζχουν διαδραματίςει 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν ευρωπαϊκι ιςτορία και 

ενςωμάτωςθ και φζτοσ κλείνει τα δζκα χρόνια από τθν 

κζςπιςι του. Υτόχοσ είναι θ αίςκθςθ ςυμμετοχισ ςε 

μία ευρφτερθ ομάδα και θ ανάδειξθ ςτοιχείων κοινισ 

ιςτορίασ και κλθρονομιάσ. Ξε αυτό τον τρόπο 

Διεκνι κζματα 
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ενιςχφεται ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ και αυξάνεται θ ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθν ιςτορία τθσ Ευρϊπθσ. 

Ρι χϊροι με ςιμα ευρωπαϊκισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ αποτελοφν το κεμζλιο για τθ δθμιουργία τθσ 

Ευρϊπθσ του ςιμερα. Ρι χϊροι αυτοί, οι οποίοι χρονολογοφνται από τθ γζννθςθ του πολιτιςμοφ ςτθν 

Ευρϊπθ μζχρι τισ μζρεσ μασ, προβάλλουν και ςυμβολίηουν τα ευρωπαϊκά ιδεϊδθ, τισ ευρωπαϊκζσ αξίεσ, και 

τθν ευρωπαϊκι ιςτορία και ολοκλιρωςθ. 

Από το 2013 οι εν λόγω χϊροι ζχουν επιλεγεί για τθ ςυμβολικι τουσ αξία, τον ρόλο που ζχουν διαδραματίςει 

ςτθν ευρωπαϊκι ιςτορία, κακϊσ και για τισ δραςτθριότθτεσ που προςφζρουν. Ρι χϊροι αυτοί φζρνουν πιο 

κοντά τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τουσ πολίτεσ τθσ. 

Θ μοναδικότθτα του ςιματοσ ευρωπαϊκισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 

Φο ςιμα ευρωπαϊκισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ παρουςιάηει οριςμζνεσ διαφορζσ ςε ςχζςθ με τον κατάλογο 

παγκόςμιασ κλθρονομιάσ τθσ UNESCO. 

Ρι χϊροι ευρωπαϊκισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ δίνουν ςάρκα και οςτά ςτο ευρωπαϊκό αφιγθμα και ςτθν 

ιςτορία πίςω από αυτό. 

Ρι χϊροι ευρωπαϊκισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ επικεντρϊνονται ςτθν προϊκθςθ των ςυμβολικϊν 

ευρωπαϊκϊν αξιϊν και ςτον ςθμαντικό ρόλο που ζχουν διαδραματίςει οι χϊροι αυτοί ςτθν ιςτορία και τον 

πολιτιςμό τθσ Ευρϊπθσ. Σροςφζρουν επίςθσ πολφτιμεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, ιδίωσ για τουσ νζουσ. 

Φουσ χϊρουσ ευρωπαϊκισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ μπορεί να τουσ απολαφςει κανείσ μεμονωμζνα ι ωσ 

μζροσ ενόσ δικτφου. Ξζςα απ’ αυτοφσ οι επιςκζπτεσ μποροφν να αποκτιςουν πραγματικι αίςκθςθ του 

εφρουσ και τθσ κλίμακασ τθσ προςφοράσ τθσ Ευρϊπθσ, κακϊσ και των επιτευγμάτων τθσ. 

Θ ΕΕ ετοιμάηεται για το Ευρωπαϊκό Ζτοσ Δεξιοτιτων 2023 – Ιδιαίτερθ ζμφαςθ 
δίνεται ςτθν κατάρτιςθ 

Ξετά τθν εξαγγελία τθσ Σροζδρου κ. Ρφρςουλα φον ντερ 

Νάιεν ςτθν ομιλία τθσ για τθν κατάςταςθ τθσ Ζνωςθσ το 2022, 

θ Επιτροπι εξζδωςε ςιμερα τθν πρόταςι τθσ για τθν 

ανακιρυξθ του 2023 ωσ Ευρωπαϊκοφ Ζτουσ Δεξιοτιτων. 

Θ πράςινθ και θ ψθφιακι μετάβαςθ δθμιουργοφν νζεσ 

ευκαιρίεσ για τουσ πολίτεσ και τθν οικονομία τθσ ΕΕ. ταν οι 

άνκρωποι διακζτουν τισ ςχετικζσ δεξιότθτεσ μποροφν να 

αντεπεξζρχονται ςτισ αλλαγζσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και να 

δραςτθριοποιοφνται πλιρωσ ςτθν κοινωνία και τθ 

δθμοκρατία. Ξε τον τρόπο αυτό κα διαςφαλίςουμε ότι 

κανείσ δεν κα μείνει πίςω και ότι θ οικονομικι ανάκαμψθ, 

κακϊσ και θ πράςινθ και θ ψθφιακι μετάβαςθ, κα είναι 

κοινωνικά δίκαιεσ και πρόςφορεσ. Αν το εργατικό δυναμικό 
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διακζτει τισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται, θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και θ καινοτομία κερδίηουν ζδαφοσ, και θ 

ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων βελτιϊνεται. 

Σαρ’ όλ’ αυτά, όμωσ, ςιμερα πάνω από τα τρία τζταρτα των εταιρειϊν ςτθν ΕΕ αναφζρουν ότι 

αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ όςον αφορά τθν εξεφρεςθ εργαηομζνων με τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ, ενϊ 

ςφμφωνα με τα τελευταία ςτοιχεία τθσ Eurostat μόνο το 37 % των ενθλίκων παρακολουκοφν προγράμματα 

κατάρτιςθσ ςε τακτικι βάςθ. Ρ δείκτθσ ψθφιακισ οικονομίασ και κοινωνίασ δείχνει ότι 4 ςτουσ 10 ενιλικεσ 

και ζνα ςτα τρία άτομα που εργάηονται ςτθν Ευρϊπθ δεν διακζτουν βαςικζσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ. Επιπλζον, 

ιδθ το 2021, 28 επαγγζλματα, από τουσ τομείσ των καταςκευϊν και τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ ζωσ 

αυτοφσ τθσ μθχανολογίασ και των ΦΣ, παρουςίαηαν ελλείψεισ, με χαρακτθριςτικό τθν αυξανόμενθ ηιτθςθ για 

εργαηομζνουσ τόςο υψθλισ όςο και χαμθλισ ειδίκευςθσ. Επίςθσ, ςτα επαγγζλματα και τισ ςπουδζσ που 

ςχετίηονται με τθν τεχνολογία οι γυναίκεσ υποεκπροςωποφνται ςε μεγάλο βακμό, κακϊσ μόλισ 1 ςτουσ 6 

ειδικοφσ ΦΣ και 1 ςτουσ 3 απόφοιτουσ τμθμάτων κετικϊν επιςτθμϊν είναι γυναίκεσ. 

Για να προωκιςουν τθ διά βίου μάκθςθ, τα κράτθ μζλθ ενςτερνίςτθκαν τουσ κοινωνικοφσ ςτόχουσ τθσ ΕΕ για 

το 2030, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ τουλάχιςτον το 60 % των ενθλίκων κα πρζπει να ςυμμετζχουν ςε 

κατάρτιςθ κάκε χρόνο, και παρουςίαςαν ιδθ τθν εκνικι τουσ ςυμβολι για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ. Θ 

κζςθ αυτι είναι πολφ ςθμαντικι και για τθν επίτευξθ του ςτόχου για ποςοςτό απαςχόλθςθσ τουλάχιςτον 

78 % ζωσ το 2030. Θ Ψθφιακι Συξίδα 2030 κζτει ωσ ςτόχο τθσ ΕΕ, ζωσ το 2030, τουλάχιςτον το 80 % όλων των 

ενθλίκων να διακζτουν το λιγότερο τισ βαςικζσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, και να απαςχολοφνται 20 εκατομμφρια 

ειδικοί του τομζα των ΦΣΕ ςτθν ΕΕ, ενϊ παράλλθλα κα πρζπει να ενκαρρφνονται περιςςότερεσ γυναίκεσ για 

να αναλαμβάνουν τζτοιεσ κζςεισ εργαςίασ. 

Εςπωπαϊκό Έηορ Δεξιοηήηων — ηόνωζη ηηρ ανηαγωνιζηικόηηηαρ, ηηρ ζςμμεηοσήρ και ηος 

ηαλένηος 

Ξε το Ευρωπαϊκό Ζτοσ Δεξιοτιτων, ςε ςυνεργαςία με το Ευρωπαϊκό Μοινοβοφλιο, τα κράτθ μζλθ, τουσ 

κοινωνικοφσ εταίρουσ, τισ δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ υπθρεςίεσ απαςχόλθςθσ, τα εμπορικά και βιομθχανικά 

επιμελθτιρια, τουσ παρόχουσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, κακϊσ και τουσ εργαηομζνουσ και τισ 

επιχειριςεισ, θ Επιτροπι προτείνει να δοκεί νζα ϊκθςθ ςτθ διά βίου μάκθςθ με τουσ εξισ τρόπουσ: 

 Σροϊκθςθ αυξθμζνων, αποτελεςματικότερων και χωρίσ αποκλειςμοφσ επενδφςεων ςτθν κατάρτιςθ 
και τθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων, ϊςτε να αξιοποιθκεί πλιρωσ το δυναμικό του ευρωπαϊκοφ 
εργατικοφ δυναμικοφ και να ςτθριχκοφν οι άνκρωποι κατά τθ μετάβαςθ από μία κζςθ εργαςίασ ςε 
άλλθ. 

 Διαςφάλιςθ τθσ καταλλθλότθτασ των δεξιοτιτων για τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, μζςω τθσ 
ςυνεργαςίασ και με τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ και τισ επιχειριςεισ. 

 Αντιςτοίχιςθ των προςδοκιϊν των ανκρϊπων και των ςυνόλων των δεξιοτιτων με τισ ευκαιρίεσ 
ςτθν αγορά εργαςίασ, ιδίωσ για τθν πράςινθ και τθν ψθφιακι μετάβαςθ και τθν οικονομικι 
ανάκαμψθ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί για τθν ενεργοποίθςθ περιςςότερων ατόμων ςτθν αγορά 
εργαςίασ, ιδίωσ γυναικϊν και νζων, και ιδίωσ εκείνων που βρίςκονται εκτόσ εκπαίδευςθσ, 
απαςχόλθςθσ ι κατάρτιςθσ. 

 Σροςζλκυςθ ατόμων από τρίτεσ χϊρεσ με δεξιότθτεσ που χρειάηεται θ ΕΕ, μεταξφ άλλων με τθν 
ενίςχυςθ των ευκαιριϊν μάκθςθσ και τθσ κινθτικότθτασ και τθ διευκόλυνςθ τθσ αναγνϊριςθσ των 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-and-jobs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_el
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προςόντων. 

Για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων, θ Επιτροπι κα προωκιςει ευκαιρίεσ αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων και 

επανειδίκευςθσ, για παράδειγμα με τθν ανάδειξθ ςχετικϊν πρωτοβουλιϊν τθσ ΕΕ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των δυνατοτιτων ενωςιακισ χρθματοδότθςθσ, για τθ ςτιριξθ τθσ υιοκζτθςθσ και τθσ υλοποίθςθσ τουσ ςτθν 

πράξθ. Θα διοργανωκοφν επίςθσ εκδθλϊςεισ και εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ για τθν 

υποςτιριξθ τθσ αμοιβαίασ μάκθςθσ των εταίρων όςον αφορά τθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων και τθν 

επανειδίκευςθ. Φο προτεινόμενο Ζτοσ ζχει επίςθσ ωσ ςτόχο να ςυμβάλει ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ 

εργαλείων ςυλλογισ πλθροφοριϊν για τισ δεξιότθτεσ και να προωκιςει εργαλεία και μζςα για περιςςότερθ 

διαφάνεια και πιο εφκολθ αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν προςόντων, ακόμθ και εκείνων που αποκτϊνται 

ςε τρίτεσ χϊρεσ. 

Για να εξαςφαλιςτεί ο ςυντονιςμόσ των ςχετικϊν δραςτθριοτιτων ςε εκνικό επίπεδο, θ Επιτροπι καλεί τα 

κράτθ μζλθ να ορίςουν εκνικό ςυντονιςτι για το Ευρωπαϊκό Ζτοσ Δεξιοτιτων. 

Ππωηοβοςλίερ ηηρ ΕΕ για ηη ζηήπιξη ηηρ ανάπηςξηρ δεξιοηήηων 

Για το Ευρωπαϊκό Ζτοσ Δεξιοτιτων μποροφμε να αξιοποιιςουμε τισ διάφορεσ πρωτοβουλίεσ τθσ ΕΕ που 

βρίςκονται ιδθ ςε εξζλιξθ για τθ ςτιριξθ των δεξιοτιτων και τθν ευρφτερθ υιοκζτθςι τουσ, όπωσ: 

 Φο ευρωπαϊκό κεματολόγιο δεξιοτιτων αποτελεί το πλαίςιο για τθ ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ 
πολιτικισ δεξιοτιτων τθσ ΕΕ και κα ςυνεχίςει να βοθκά τα άτομα και τισ επιχειριςεισ να 
αναπτφςςουν περιςςότερεσ και καλφτερεσ δεξιότθτεσ και να τισ χρθςιμοποιοφν. 

 Υτο ςφμφωνο για τισ δεξιότθτεσ, που αποτελεί μζροσ του κεματολογίου δεξιοτιτων, ζχουν 
προςχωριςει, μζχρι τϊρα, περιςςότεροι από 700 οργανιςμοί και ζχουν ςυςτακεί 12 ευρείασ 
κλίμακασ ςυμπράξεισ ςε ςτρατθγικοφσ τομείσ με δεςμεφςεισ για τθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων ζωσ 
και 6 εκατομμυρίων ατόμων. 

 Ρ διαρκρωμζνοσ διάλογοσ με τα κράτθ μζλθ ςχετικά με τθν ψθφιακι εκπαίδευςθ και τισ ψθφιακζσ 
δεξιότθτεσ. 

 Επίςθσ θ Επιτροπι ζχει προτείνει νζεσ πρωτοβουλίεσ για τθν κάλυψθ των ελλείψεων ςε δεξιότθτεσ 
που αντιμετωπίηει θ ΕΕ και τθ βελτίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ μετανάςτευςθσ. Θ ανάπτυξθ 
μιασ δεξαμενισ ταλζντων τθσ ΕΕ και εταιρικϊν ςχζςεων προςζλκυςθσ ταλζντων, με επιλεγμζνουσ 
τρίτουσ εταίρουσ, κα ςυμβάλουν ςτθν αντιςτοίχιςθ των δεξιοτιτων όςων επικυμοφν να εργαςτοφν 
ςτθν Ευρϊπθ με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Σρόκειται για βαςικό παραδοτζο ςτο πλαίςιο του 
νζου ςυμφϊνου για τθ μετανάςτευςθ και το άςυλο. 

 Φο νζο ευρωπαϊκό κεματολόγιο καινοτομίασ, που εγκρίκθκε τον Ιοφλιο, προτείνει μια εμβλθματικι 
πρωτοβουλία και δζςμθ δράςεων για τθ δθμιουργία του κατάλλθλου πλαιςίου ςυνκθκϊν για τα 
ταλζντα μασ. 

 Θ ευρωπαϊκι ςτρατθγικι για τα πανεπιςτιμια, που εγκρίκθκε τον Ιανουάριο, προτείνει μια ςειρά από 
50 δράςεισ καίριασ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ υψθλοφ επιπζδου και ανκεκτικϊν ςτισ μελλοντικζσ 
εξελίξεισ δεξιοτιτων για ζνα ευρφ φάςμα εκπαιδευομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνων των διά βίου 
εκπαιδευομζνων, ϊςτε να γίνουν δθμιουργικοί και κριτικοί ςτοχαςτζσ, ικανοί να επιλφουν 
προβλιματα και ενεργοί και υπεφκυνοι πολίτεσ. 

 Θ ευρωπαϊκι πλατφόρμα ψθφιακϊν δεξιοτιτων και κζςεων εργαςίασ είναι πρωτοβουλία που 
δρομολογικθκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ του μθχανιςμοφ Υυνδζοντασ τθν Ευρϊπθ. Σροςφζρει 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1196
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/structured-dialogue-digital-education-and-skills
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5998
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/talent-partnerships_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_4273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_365
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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πλθροφορίεσ και πόρουσ ςχετικά με τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, όπωσ ζνα εργαλείο αυτοαξιολόγθςθσ 
ψθφιακϊν δεξιοτιτων, κακϊσ και ευκαιρίεσ κατάρτιςθσ και χρθματοδότθςθσ. 

 Ρ ςυναςπιςμόσ τθσ ΕΕ για τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και κζςεισ εργαςίασ αντιμετωπίηει το χάςμα 
ψθφιακϊν δεξιοτιτων φζρνοντασ ςε επαφι τα κράτθ μζλθ, τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ, τισ 
επιχειριςεισ, τουσ μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ και τουσ παρόχουσ εκπαίδευςθσ με ςκοπό τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ και τθν παρότρυνςθ των οργανιςμϊν να αναλάβουν διάφορεσ δράςεισ για τθν 
ενκάρρυνςθ τθσ κατάρτιςθσ ςε ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, όπωσ θ ανάλθψθ δζςμευςθσ για τθν ενίςχυςθ 
των ψθφιακϊν δεξιοτιτων. 

Ενωζιακή σπημαηοδόηηζη και ςποζηήπιξη για επενδύζειρ ζε δεξιόηηηερ 

Διατίκεται ςθμαντικι ενωςιακι χρθματοδότθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ με ςτόχο τθ ςτιριξθ των επενδφςεων 

των κρατϊν μελϊν για τθν αναβάκμιςθ δεξιοτιτων και τθν επανειδίκευςθ, μεταξφ άλλων: 

 Φο Ευρωπαϊκό Μοινωνικό Φαμείο+ (ΕΜΦ+), με προχπολογιςμό άνω των 99 δις. ευρϊ για τθν περίοδο 
2021-2027, είναι το κφριο μζςο τθσ ΕΕ για επενδφςεισ ςε ανκρϊπινο δυναμικό. 

 Ρ μθχανιςμόσ ανάκαμψθσ και ανκεκτικότθτασ μπορεί να ςτθρίξει τισ μεταρρυκμίςεισ και τισ 
επενδφςεισ των κρατϊν μελϊν, μεταξφ άλλων ςτον τομζα των δεξιοτιτων και των κζςεων εργαςίασ. 
Υτα εκνικά ςχζδια ανάκαμψθσ και ανκεκτικότθτασ που ζχουν εγκρικεί μζχρι ςτιγμισ από τθν 
Επιτροπι και το Υυμβοφλιο, περίπου το 20 % των κοινωνικϊν δαπανϊν προορίηεται για τθν 
«απαςχόλθςθ και τισ δεξιότθτεσ». 

 Φα 580 εκατ. ευρϊ του προγράμματοσ «Ψθφιακι Ευρϊπθ» προορίηονται για τθν ανάπτυξθ 
προθγμζνων ψθφιακϊν δεξιοτιτων. Φο πρόγραμμα παρζχει ςτρατθγικι χρθματοδότθςθ και, μεταξφ 
άλλων, ςτθρίηει τθν ανάπτυξθ δεξαμενισ ειδικευμζνων ταλζντων ψθφιακϊν εμπειρογνωμόνων, ενϊ 
ταυτόχρονα ενιςχφει τθ ςυνεργαςία μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ και των ενδιαφερόμενων 
μερϊν όςον αφορά τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και τισ κζςεισ εργαςίασ. 

 Φο πρόγραμμα «Ρρίηων Ευρϊπθ» ςτθρίηει τισ δεξιότθτεσ των ερευνθτϊν, των επιχειρθματιϊν και των 
φορζων καινοτομίασ, ιδίωσ μζςω των δράςεων Marie Skłodowska-Curie, του Ευρωπαϊκοφ 
Υυμβουλίου Μαινοτομίασ και του Ευρωπαϊκοφ Ινςτιτοφτου Φεχνολογίασ. 

 Φο Erasmus+, με προχπολογιςμό 26,2 δις. ευρϊ, ςτθρίηει, μεταξφ άλλων, τθν προςωπικι και 
επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευομζνων, του προςωπικοφ και των ιδρυμάτων επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ μζςω τθσ χρθματοδότθςθσ δραςτθριοτιτων κινθτικότθτασ και εταιρικϊν 
ςχζςεων για ςυνεργαςία ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Χρθματοδοτεί επίςθσ ευρωπαϊκά πανεπιςτιμια 
που πρωτοςτατοφν ςτθν ανάπτυξθ μικροδιαπιςτευτθρίων για τθν κατάρτιςθ, τθν αναβάκμιςθ των 
δεξιοτιτων και τθν επανειδίκευςθ. 

 Υτα ςυμπλθρωματικά προγράμματα που μποροφν να ςτθρίξουν τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων 
περιλαμβάνονται το πρόγραμμα InvestEU, το Ευρωπαϊκό Φαμείο Σροςαρμογισ ςτθν 
Σαγκοςμιοποίθςθ για εκτοπιςκζντεσ εργαηόμενουσ, το Ευρωπαϊκό Φαμείο Σεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, 
το Φαμείο Δίκαιθσ Ξετάβαςθσ, το Ευρωπαϊκό Υϊμα Αλλθλεγγφθσ, το πρόγραμμα για το περιβάλλον 
και τθ δράςθ για το κλίμα (LIFE), το Φαμείο Εκςυγχρονιςμοφ, το Ξζςο Φεχνικισ Χποςτιριξθσ και 
ο Ξθχανιςμόσ Γειτονίασ, Ανάπτυξθσ και Διεκνοφσ Υυνεργαςίασ. 

 

 

https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-skills-and-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/el
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://eit.europa.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el
https://investeu.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=el
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_el
https://youth.europa.eu/solidarity/mission_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/programme-environment-and-climate-action-life_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/programme-environment-and-climate-action-life_el
https://modernisationfund.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_el
https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding/funding-instruments/global-europe-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument_en
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ΝΙΒΑΟΡΥ  

Φο Γραφείο Ρικονομικϊν & Εμπορικϊν Χποκζςεων τθσ Σρεςβείασ τθσ Ελλάδοσ ςτθ Βθρυτό απζςτειλε 

ζγγραφο με κζμα:  

-Φο ενδιαφζρον του Ματάρ για τθν επόμενθ μζρα τθσ Υυμφωνίασ Οοτίων Θαλάςςιων Υυνόρων Νίβανου-

Ιςραιλ  

- Θ ςυμμετοχι του Νιβάνου ςτθ φετινι SIAL (Σαρίςι, 15-19 Ρκτωβρίου 2022)  

-Φο παράδοξο του πλεοναςματικοφ κρατικοφ προχπολογιςμοφ του Νιβάνου για το 2021  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Γραφείο 

του ΡΕΧ για το Νίβανο www.agora.mfa.gr  

ΜΤΡΑΦΙΑ  

Φο Γραφείο Ρικονομικϊν & Εμπορικϊν Χποκζςεων τθσ Σρεςβείασ τθσ Ελλάδοσ ςτο Ηάγκρεμπ απζςτειλε 

ζγγραφο με κζμα:  

-Ρδθγόσ ςτθν Επιχειρείν ςτθ Μροατία 2022  

Ενθμερϊςεισ για 

ξζνεσ αγορζσ 

 

http://www.agora.mfa.gr/
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Γραφείο 

του ΡΕΧ για τθν Μροατία: https://agora.mfa.gr/  

ΑΝΒΑΟΙΑ  

Φο Γραφείο Ρικονομικϊν & Εμπορικϊν Χποκζςεων τθσ Σρεςβείασ τθσ Ελλάδασ ςτα Φίρανα απζςτειλε ζγγραφο 

με κζμα:  

- Επιςκόπθςθ οικονομικϊν, εμπορικϊν και επιχειρθματικϊν ειδιςεων για τθ Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ 

Ξακεδονίασ  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Γραφείου 

ΡΕΧ τθσ Ελλάδασ ςτα Φίρανα (www.agora.mfa.gr), email: ecocom-tirana@mfa.gr   

ΣΡΝΩΟΙΑ  

Φο Γραφείο Ρικονομικϊν & Εμπορικϊν Χποκζςεων τθσ Σρεςβείασ τθσ Ελλάδοσ ςτθ Βαρςοβία απζςτειλε 

ζγγραφο με κζμα:  

-Αυξθμζνα περιςτατικά απάτθσ ςε ειςαγωγζσ πζλλετ από τθν Σολωνία  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Γραφείου 

ΡΕΧ τθσ Ελλάδασ ςτθ Βαρςοβία, τθλ: (+4822) 6229460, 6229461, 6229466, email: ecocom- warsaw@mfa.gr  

 

 

 

 

 

 

Σλατφόρμα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Ανκεκτικότθτα τθσ Εφοδιαςτικισ 
Αλυςίδασ 

Εάν ζχετε επιχείρθςθ που αντιμετωπίηει προκλιςεισ με τισ δυςλειτουργίεσ τθσ διεκνοφσ εφοδιαςτικισ 

αλυςίδασ, τότε μπορείτε να εγγραφείτε ςτθν πλατφόρμα «Supply Chain Resilience» για να αναηθτιςετε 

νζουσ ςυνεργάτεσ παγκοςμίωσ. 

Υκοπόσ τθσ πλατφόρμασ «Supply Chain Resilience» 

Θ Ευρϊπθ αντιμετωπίηει μια ςειρά από οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ προκλιςεισ, με πιο 

αξιοςθμείωτθ τθν κρίςθ ςτθν Ρυκρανία, με τισ επιχειριςεισ να πλιττονται ςοβαρά από τισ δυςλειτουργίεσ τθσ 

Enterprise Europe 

Network 

https://agora.mfa.gr/
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-tirana@mfa.gr
mailto:warsaw@mfa.gr
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
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εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Για να αντιμετωπίςει αυτζσ τισ προκλιςεισ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςε ςυνεργαςία με 

το European Cluster Collaboration Platform και το δίκτυο Enterprise Europe Network δρομολόγθςε νζα μζτρα 

για τθν ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ τθσ ενιαίασ αγοράσ και τθν οικοδόμθςθ μιασ βιϊςιμθσ, ψθφιακισ και 

παγκοςμίωσ ανταγωνιςτικισ οικονομίασ. 

Θ πλατφόρμα «Supply Chain Resilience» κα βοθκιςει τισ επιχειριςεισ να διατθριςουν, να αναδιαρκρϊςουν 

ι/και να αντικαταςτιςουν τισ υπάρχουςεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ, κακϊσ και τθν προμικεια πρϊτων υλϊν, 

ανταλλακτικϊν, εξαρτθμάτων ι/και (θμι-ετοίμων) προϊόντων ι υπθρεςιϊν που χρειάηονται για να ςυνεχίςουν 

τθν παραγωγι τουσ. 

Μφριοι ςτόχοι 

 Δθμοςίευςθ προςφορϊν για πρϊτεσ φλεσ, ανταλλακτικά, εξαρτιματα ι/και (θμικατεργαςμζνα 
προϊόντα ι υπθρεςίεσ). 

 Σροϊκθςθ αιτθμάτων από ευρωπαϊκζσ εταιρείεσ για τθ διατιρθςθ των αλυςίδων εφοδιαςμοφ τουσ. 

 Αντιςτοίχιςθ διεκνϊν προμθκευτϊν με αγοραςτζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν. 

 Δθμιουργία διαςυνοριακϊν επαφϊν μεταξφ επιχειριςεων, βιομθχανιϊν, οργανιςμϊν υποςτιριξθσ, 
τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, ςθμαντικϊν μετόχων και κεςμικϊν φορζων λιψθσ αποφάςεων. 

Θ πλατφόρμα εςτιάηει ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

 Αγροδιατροφι 

 Ματαςκευζσ 

 Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ 

 Θλεκτρονικι 

 Ενζργεια / Ανανεϊςιμθ ενζργεια 

 Χγεία 

 Μινθτικότθτα, Ξεταφορζσ, Αυτοκίνθτα 

 Σρϊτεσ φλεσ 

 Μλωςτοχφαντουργία 
 

Σοια είναι τα οφζλθ ςασ αν εγγραφείτε ςτθν πλατφόρμα; 

 Ξπορείτε να ςυνδεκείτε με τθ διεκνι επιχειρθματικι κοινότθτα, να βρείτε νζουσ ςυνεργάτεσ / 
προμθκευτζσ / αγοραςτζσ. 

 Ξπορείτε να προβάλετε τα πιο επιτυχθμζνα ζργα ςασ, τα καινοτόμα προϊόντα ςασ και τισ τεχνολογίεσ 
αιχμισ που κατζχετε. 

 Ξπορείτε να λάβετε μζροσ ςτθ ςυηιτθςθ και μοιραςτείτε ιδζεσ ςχετικά με λφςεισ και πρωτοβουλίεσ 
για τθν αντιμετϊπιςθ των ευάλωτων ςθμείων ςτισ διεκνείσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ. 

Υε περίπτωςθ που ενδιαφζρεςτε να εγγραφτείτε, ςασ παρακαλοφμε όπωσ ςυμπλθρϊςετε τθ φόρμα 

εγγραφισ ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: https://supply-chain-resilience-

platform.b2match.io/signup  επιλζγοντασ GR - CHAMBER OF KAVALA – Souzi Mavrommati - ωσ Support 

Office. 

λα τα επιχειρθματικά προφίλ που κα ειςάγονται ςτθν πλατφόρμα κα επικυρϊνονται από τουσ επίςθμουσ 

ςυνεργάτεσ του δικτφου Enterprise Europe Network για τθ διευκόλυνςθ αςφαλϊν και αξιόπιςτων 

https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
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αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των επιχειριςεων. 

Επιχειρθματικζσ/Φεχνολογικζσ Υυνεργαςίεσ 

Φο Επιμελθτιριο Μαβάλασ, ωσ μζλοσ του ευρωπαϊκοφ δικτφου ςτιριξθσ μικρομεςαίων επιχειριςεων 

Enterprise Europe Network, ςτα πλαίςια προϊκθςθσ επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν, ζλαβε τισ παρακάτω 

επιχειρθματικζσ προςφορζσ και ηθτιςεισ.  

Ηιτθςθ ςυνεργαςίασ από Αραβικά Εμιράτα  

Θ εταιρεία DYNAMIC VISION GROUP θ οποία εδρεφει ςτο Οτουμπάι και δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι 

υγιεινϊν τρόφιμων και ποτϊν, φυςικϊν και βιολογικϊν προϊόντων ομορφιάσ και ιατρικϊν προϊόντων, 

αναηθτά ειδικo ςυνεργάτθ / αντιπρόςωπο για τθν ειςαγωγι των Healthy Snack Chips Ναχανικϊν και 

Σρωτεϊνθσ “Enjoy” ςτθν Ιταλία.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εταιρεία, δείτε εδϊ ι επικοινωνιςτε ςτο email: : 

andreas@dynamicvision.ae  και ςτο τθλζφωνο: +30 69 7174 5848 ι μποροφν να επιςκεφκοφν το site: 

https://dynamicvision.ae/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό πρόγραμμα Εκνικϊν εκκζςεων 

ΟΡΕΞΒΤΙΡΥ 2022 

 9θ ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2022, Ζκκεςθ για νζεσ ςυνεργαςίεσ ςτον 
ειςερχόμενο τουριςμό, Ακινα | 03-05 Οοεμβρίου 2022 

 Thessaloniki Boat& Fishing Show- Sea & Tourism Expo, Ζκκεςθ τουριςμοφ και κάλαςςασ, Διεκνζσ 
Εκκεςιακό & Υυνεδριακό Μζντρο Θεςςαλονίκθσ, Θεςςαλονίκθ| 04-06 Οοεμβρίου 2022 

 Φαρμακευτικό ςυνζδριο- Ζκκεςθ, Φαρμακευτικό ςυνζδριο, Διεκνζσ Εκκεςιακό & Υυνεδριακό 
Μζντρο Θεςςαλονίκθσ, Θεςςαλονίκθ| 05-06 Οοεμβρίου 2022 

 5θ Ζκκεςθ “FROZEN FOOD 2022”, Ζκκεςθ για τα τρόφιμα, τθν βιομθχανικι ψφξθ και τα food 
logistics, Metropolitan Expo, Ακινα | 12-14 Οοεμβρίου 2022 

Εκκζςεισ 

mailto:andreas@dynamicvision.ae
https://dynamicvision.ae/
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 6θ Ζκκεςθ “DAIRY EXPO 2022”, Ζκκεςθ για τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, 
Metropolitan Expo, Ακινα | 12-14 Οοεμβρίου 2022 

 7θ Ζκκεςθ “MEAT & GRILL DAYS 2022”, Ζκκεςθ για το κρζασ, τθ μεταποίθςθ, τισ πρϊτεσ φλεσ και 
το εμπόριο ςτθν Ελλάδα, Metropolitan Expo, Ακινα | 12-14 Οοεμβρίου 2022 

 Σελοπόννθςοσ Expo, Ζκκεςθ για τρόφιμα, ποτά, αγροδιατροφι, οικιακό και επαγγελματικό 
εξοπλιςμό, δόμθςθ, ενζργεια και εναλλακτικζσ μορφζσ ενζργειασ, τεχνολογία περιβάλλοντοσ, 
μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, διαφιμιςθ, πλθροφορικι, οικογζνεια και παιδί, εκπαίδευςθ, 
γυναικεία ομορφιά, αυτοκίνθτο, μοτοςικλζτα, αξεςουάρ, υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ΞΞΕ, 
βιοτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ, Αργολίδα, εργοςτάςιο «Φραγκίςτα»| 16-20 Οοεμβρίου 2022 

 37θ Διεκνισ Ζκκεςθ Φουριςμοφ, Services, Travel and Tourism Agencies, ΔΕΘ | 18-20 Οοεμβρίου 
2022 

 PHILOXENIA και HOTELIA, εκκζςεισ ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ και τουριςμοφ, Διεκνζσ 
Εκκεςιακό & Υυνεδριακό Μζντρο Θεςςαλονίκθσ, Θεςςαλονίκθ| 18-20 Οοεμβρίου 2022 

 Real Estate Expo, Ζκκεςθ Ακινιτων, Διεκνζσ Εκκεςιακό & Υυνεδριακό Μζντρο Θεςςαλονίκθσ, 
Θεςςαλονίκθ| 18-20 Οοεμβρίου 2022 

 9th ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO 2022, Διεκνισ Ζκκεςθ Φουριςμοφ και 
Σολιτιςμοφ, MEC Expo center Athens, Ακινα | 25-27 Οοεμβρίου 2022 

 

ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΥ 2023 

 Thematic Tourism Expo & Food Festival, προβολι του κεματικοφ τουριςμοφ, Εκκεςιακό Μζντρο 

Ναμίασ | 08-11 Δεκεμβρίου 2022 

 

ΦΕΒΤΡΧΑΤΙΡΥ 2023 

 9θ ΕΠΣΡΦΤΡΦ-The Greek Fine Food Exhibition, ςτο MEC Σαιανίασ | 04-06 Φεβρουαρίου 2023 

 31θ “Detrop”, Διεκνισ Ζκκεςθ Φροφίμων, Σοτϊν, Ξθχανθμάτων, Εξοπλιςμοφ και Υυςκευαςίασ 

παράλλθλα με τθν 8θ “OENOS” Διεκνισ Ζκκεςθ Ρίνου, από τθ ΔΕΘ HELEXPO, ςτο Διεκνζσ 

Εκκεςιακό & Υυνεδριακό Μζντρο Θεςςαλονίκθσ | 18-20 Φεβρουαρίου 2023 

Γενικό πρόγραμμα Διεκνϊν εκκζςεων 

ΟΡΕΞΒΤΙΡΥ 2022 

 Διεκνισ Ζκκεςθ Φροφίμων Plant based World 2022, παραγωγοί προϊόντων φυτικισ προζλευςθσ, 

πάροχοι τροφίμων, λιανοπωλθτζσ, επιχειρθματίεσ, επενδυτζσ, επαγγελματίεσ του τομζα τθσ 

υγείασ και καταναλωτζσ οι οποίοι μποροφν να λάβουν εκπαίδευςθ, ευκαιρίεσ δικτφωςθσ 

διεκνοφσ και υψθλοφ επιπζδου και ενθμζρωςθ για τισ πιο ςφγχρονεσ καινοτομίεσ ςτο φυτικό 

τρόπο διαβίωςθσ, Νονδίνο|30 Ρκτωβρίου-01 Οοεμβρίου 2022 

 7th India Water Week, Ζκκεςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν τεχνολογίασ για τθν αξιοποίθςθ 

υδάτινων πόρων, India Expo Center, Greater Noida, National Capital Region (NCR), Οζο Δελχί, 

Ινδία|01-05 Οοεμβρίου 2022 

 ASIA FRUIT LOGISTICA, Διεκνισ Ζκκεςθ και Υυνζδριο Φροφτων και Ναχανικϊν, Bangong | 02-04 

Οοεμβρίου 2022 
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 Διεκνισ Ζκκεςθ Φουριςμοφ (World Travel Market), Νονδίνο | 07-09 Οοεμβρίου 2022 

 “Middle East and North Africa Information and Communications WTM, Νονδίνο| 07-09 

Οοεμβρίου 2022 

 International Floriculture Trade Fair, Ζκκεςθ λουλουδιϊν και φυτϊν, Expo Haarlemmermeer, 

Ρλλανδία|09-11 Οοεμβρίου 2022 

 Royal Flora Holland Trade Fair, Ζκκεςθ ανκοκομίασ, Royal Flora, Ρλλανδία|09-11 Οοεμβρίου 

2022 

 11th International Stone Industry Exhibition, Ζκκεςθ πζτρασ, Φηαϊποφρ, Ινδία|10-13 Οοεμβρίου 

2022 

 Eurasia window & Eurasia Glass & Eurasia Door 2022, παράκυρα, μθχανιςμοί παρακφρων, 

ςκίαςτρα παρακφρων, ρολά και βοθκθτικά προϊόντα πρϊτων υλϊν, ςυςτιματα προςόψεων, 

μόνωςθ και επεξεργαςία αλουμινίου- ςφνκετων υλικϊν τεχνολογίασ, Μωνςταντινοφπολθ, 

Φουρκία | 12-16 Οοεμβρίου 2022 

 International Fair of Havana- Fihav 2022, πρϊτεσ φλεσ, τρόφιμα, υφάςματα, μθχανιματα και 

τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, Expocuba, Αβανα| 14-18 Οοεμβρίου 2022 

 Technology Forum, Αμμάν (Ιοδρανία) | 16-17 Οοεμβρίου 2022 

 Eco Life Scandinavia & Nordic Food Fair 2022, Ζκκεςθ βιολογικϊν και φυςικϊν προϊόντων, 

Ξάλμε, Υουθδία | 16-17 Οοεμβρίου 2022 

 31st Hermes Expo International, ςτο Grand Marquis, NJ, ςτο Central Jersey, Αμερικι | 16 

Οοεμβρίου 2022 

 Διεκνι Ζκκεςθ Βιομθχανίασ και Φεχνολογιϊν Χποδθμάτων «AYSAF 2022», Μωνςταντινοφπολθ, 

Φουρκία| 19 Οοεμβρίου 2022 

 9θ Διεκνισ ζκκεςθ «Halal expo 2022», εργαςτιρια, ςυναντιςεισ και παράπλευρεσ εκδθλϊςεισ 

κακϊσ και πρόγραμμα Β2Β ςυναντιςεων με τθ ςυμμετοχι επαγγελματιϊν φιλοξενοφμενων 

αγοραςτϊν και εκπροςϊπων μεταξφ άλλων δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με τον οριςμό του 

χαλάλ, Μωνςταντινοφπολθ, Φουρκία| 24-27 Οοεμβρίου 2022 

 

ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΥ 2022 

 Vietnamexpo- Elevators Industry, Ζκκεςθ για τθν βιομθχανία ανελκυςτιρων, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ τεχνολογίασ, των ανταλλακτικϊν και των αξεςουάρ, Βιετνάμ|01-03 
Δεκεμβρίου 2022 

 International Food Exhibition- Adife 2022, Διεκνισ ζκκεςθ τροφίμων και ποτϊν, Άμπου Οτάμπι 
Θ.Α.Ε.| 06-08 Δεκεμβρίου 2022 

ΦΕΒΤΡΧΑΤΙΡΥ 2023 

 Fruit Logistica 2023, Ζκκεςθ φροφτων, Βερολίνο, Γερμανία|08-10 Φεβρουαρίου 2023 

ΞΑΤΦΙΡΥ 2023 
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1. Enterprise Europe Network – Hellas  
2. Enterprise Europe Network  
3. Δίκτυο Βιολογικϊν Σροϊόντων - ΥΒΒΕ  
4. Ευρωπαϊκι Επιτροπι – Αντιπροςωπεία ςτθν Ελλάδα  
5. Σροεδρία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ – Ιταλία  
6. Ευρωπαϊκό Μοινοβοφλιο – Γραφείο ςτθν Ελλάδα  
7.  Ζλλθνασ Επίτροποσ  
8. EUROPA, Θ δικτυακι πφλθ τθσ ΕΕ  
9. Θ Ευρϊπθ Υου – Επιχειριςεισ (Your Europe)  
10. Σφλθ τθσ Ε.Ε. για τθ διεκνοποίθςθ των επιχειριςεων (SME Internationalisation Portal)  
11. Ευρωπαίοσ Διαμεςολαβθτισ  
12. EU Bookshop  
13. Ηωι και Δουλειά ςτθν Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)  
14. Σλατφόρμα αναηιτθςθσ ερευνθτικϊν προγραμμάτων για MME (SME Techweb)  
15. European Research & Development Newsroom  
16. IMProve - θλεκτρονικό εργαλείο ςυγκριτικισ ανάλυςθσ επιδόςεων για ΞμΕ ςχετικά με τθ διαχείριςθ 

των καινοτομιϊν (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)  

Χριςιμεσ Υυνδζςεισ 

 

http://www.enterprise-hellas.gr/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.biocluster.gr/
http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm
http://www.italia2014.eu/en
http://www.europarl.gr/
http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
http://europa.eu/index_el.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site?request_locale=EN
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_15_en.htm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/newsfeeds/syndicated-newsroom.cfm
https://www.improve-innovation.eu/opencms/opencms/en/index.html
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17. European Standardisation SME Helpdesk  
18. European Commission Agrinet Portal  
19. Διαδικτυακι Σφλθ Σλθροφόρθςθσ για Ευρωπαϊκά τελωνειακά κζματα  
20. Δικτυακι Σφλθ τθσ ευρωπαϊκισ θλεκτρονικισ δικαιοςφνθσ  
21. Ευρωπαϊκι πφλθ για τθν ενίςχυςθ τθσ διεκνοποίθςθσ και καινοτομίασ των ΞμΕ (European 

Communication of Enterprises - EU.COM.EN)  
22. Σρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Ζνωςθ Μαινοτομίασ» (Innovation Union) με ςκοπό τθ 

βελτίωςθ των ςυνκθκϊν και τθσ πρόςβαςθσ ςε ζρευνα και καινοτομία για ΞμΕ  
23. Δικτυακό τόπο τθσ Μεντρικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ  
24. Σφλθ τθσ Ε.Ε. για ςυςτάδεσ επιχειριςεων (EU Cluster Portal)  
25. Υυνεργαςία Ευρωπαϊκϊν «cluster» (European Cluster Collaboration Platform)  
26. Σφλθ τθσ Ε.Ε. για τθν πρόςβαςθ των επιχειριςεων ςε χρθματοδότθςθ (Access to Finance for SMEs)  
27. «Εκπαίδευςθ ςτθν Επιχειρθματικότθτα» (Educating for Entrepreneurship website)  
28. Υφςτθμα Σλθροφόρθςθσ τθσ Εςωτερικισ Αγοράσ (Internal Market Information system)  
29. Οζα Σλατφόρμα Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (Smart Specialisation Platform) του Μοινοφ Μζντρου Ερευνϊν 

(Joint Research Centre)  
30. Διάλογοσ για τθν Ευρϊπθ (Debating Europe)  
31. Ευρωπαϊκόσ Ρργανιςμόσ Σεριβάλλοντοσ (European Environment Agency)  
32. Δίκτυο Εντεταλμζνων τθσ Ε.Ε. για ΞμΕ (Network of SME Envoys)  
33. Ευρωπαϊκι πλατφόρμα αποδοτικισ χριςθσ των πόρων (European Resource Efficiency Platform)  
34. Ε.Ε.-Μίνα Σλατφόρμα Σλθροφόρθςθσ για Φυποποίθςθ (EU-China Standardisation Information 

Platform)  
35. Σλατφόρμα του Ευρωπαϊκοφ Ρργανιςμοφ Χθμικϊν Σροϊόντων για τθν ταξινόμθςθ και επιςιμανςθ 

των χθμικϊν ουςιϊν (Classification & Labelling Platform)  
36. EU Business in Japan  
37. Διατλαντικι ςχζςθ εμπορίου και επενδφςεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP)  
38. «E-certificate» για τθν αναηιτθςθ πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων που ςυνικωσ απαιτοφνται κατά τθ 

διαδικαςία δθμόςιων ςυμβάςεων  
39. Θ βάςθ δεδομζνων TED (Tenders Electronic Daily) είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ του Υυμπλθρϊματοσ 

τθσ Επίςθμθσ Εφθμερίδασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που αφορά τισ ευρωπαϊκζσ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ  

40. Ιςτοςελίδα για ενθμερϊςεισ φορολογικϊν και οικονομικϊν κεμάτων www.taxheaven.gr   
41. Εκνικόσ Ρργανιςμόσ Δθμόςιασ Χγείασ www.eody.gov.gr  
42. Μόμβοσ προκθρφξεων δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα" https://www.inediktio.gr/ 

 

 

 

 

Επιςκεφθείτε την ςελίδα του 

Επιμελητηρίου Καβάλασ  

www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη 

Πληροφόρηςη 

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

