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Δραστηριότητες Διοίκησης 
Βράβευση του προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας από το Επιμελητήριο του 

Leskovac της Σερβίας 

Στην επετειακή εκδήλωση για τα 60 χρόνια του 
Επιμελητηρίου Leskovac της Σερβίας, του πιο 
δυναμικού και αδελφού Επιμελητηρίου με 
Επιμελητήριο Καβάλας, παρευρέθηκε ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου κ. Μάρκος Δέμπας. Ο πρόεδρος τίμησε 
με την παρουσία του την εκδήλωση, ενός 
Επιμελητηρίου που είχε ισχυρή παρουσία στην 
KAVALAEXPO2022 ως τιμώμενη περιοχή και τόνισε, 
τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας των δύο λαών και των 
στενών εμπορικών σχέσεων που έχουν αναπτύξει.  

 

Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η βράβευση του 
Επιμελητηρίου Καβάλας και του προέδρου, μπροστά 
σε εκατοντάδες επιχειρήσεις και επισήμους, για την 
αγαστή συνεργασία που έχουν αναπτύξει τα δύο 
Επιμελητήρια και την άοκνη προσπάθεια για την 
προβολή και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των 
επιχειρήσεων των δύο χωρών. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε επίσης και ο 
σύμβουλος επιχειρηματικής πληροφόρησης και μέλος της ΔΕ του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Ελευθέριος 
Κουκουτίνης.  

Διαμαρτυρία για την απογραφική διαδικασία και την ψηφιακή κάρτα των 
εργαζομένων 

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι, μετά από τις αλλεπάλληλες οχλήσεις των 
Επιμελητηρίων της χώρας, η  Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον 
Υπουργό Εργασίας κ. Χατζηδάκη σχετικά με την απογραφική διαδικασία και την ψηφιακή κάρτα των 
εργαζομένων.  

Η απογραφική διαδικασία του ωραρίου απασχόλησης από όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες της χώρας για το 
σύνολο των εργαζομένων τους, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, έχει προκαλέσει 
σωρεία προβλημάτων όχι μόνο στους ίδιους τους απογραφόμενους, αλλά και στους επαγγελματίες που τους 
υποστηρίζουν (λογιστές, φοροτεχνικοί), λόγω της πρόσθετης γραφειοκρατίας που απαιτεί. 

Τα εν λόγω προβλήματα αφορούν στην έλλειψη ειδικής ενημέρωσης της αγοράς και στην ανεπαρκή 
εκπαίδευση των επαγγελματιών, μιας και οι αλλαγές στην υποβολή του τρόπου κατάθεσης του πίνακα 
προσωπικού και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας είναι ριζικές, στην αδυναμία των εταιρειών 
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πληροφορικής να ανταπεξέλθουν στην τόσο μεγάλη ζήτηση που έχει προκύψει, στην θέσπιση αυστηρών 
προθεσμιών, ειδικά στο τέλος του έτους και ενόψει της γιορτινής περιόδου που αυξάνεται ούτως ή άλλως ο 
όγκος εργασίας των επιχειρήσεων, αλλά και σε ένα πλήθος τεχνικών ζητημάτων της ίδιας της εφαρμογής.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα κάποιων προβλημάτων, είναι τα εξής: 

− η αδυναμία καταχώρησης στο σύστημα ειδικών ιδιαιτεροτήτων κάποιων κλάδων, αποτέλεσμα του 
ελλιπούς διαλόγου με την αγορά,  

− η ανάγκη διαρκούς λειτουργίας της εφαρμογής με χρήση διαδικτύου, καθώς οι επιχειρήσεις στις 
απομακρυσμένες περιοχές της χώρας πολύ συχνά αντιμετωπίζουν ζητήματα συνδεσιμότητας και 
τέλος  

− η έλλειψη χρήσιμων δυνατοτήτων, όπως είναι η τροποποίηση και η ένσταση, για τη διόρθωση λαθών, 
που -είναι σχεδόν βέβαιο- ότι θα προκύψουν, ειδικά τους πρώτους μήνες χρήσης της εφαρμογής. 

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων ζήτησε από τον υπουργό, για τους ανωτέρω λόγους και δεδομένου ότι οι 
επιχειρήσεις μετά την οικονομική, υγειονομική και ενεργειακή κρίση, αδυνατούν να επιβαρυνθούν με 
επιπρόσθετα κόστη, τα οποία θα προκόψουν από πρόστιμα, αλλά και από την αγορά του αναγκαίου 
τεχνολογικού εξοπλισμού, την άμεση παρέμβαση του για:  

1. την παράταση εφαρμογής του μέτρου μέχρι την 31η/ 1/2023, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
καλύτερη ενημέρωση επιχειρήσεων και λογιστών, αλλά και για να επιλυθούν τα προβλήματα και σε 
περίπτωση που δεν επιλυθούν να δοθεί νέα παράταση, 

2. την εξαίρεση από την εφαρμογή του μέτρου αυτού των επιχειρήσεων/υποκαταστημάτων που έχουν 
έως 20 εργαζομένους και  

3. την πιλοτική εφαρμογή του για έξι (6) μήνες, χωρίς την επιβολή προστίμων σε περίπτωση ύπαρξης 
λανθασμένων δηλώσεων. 

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την τουριστική ανάπτυξη της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας. 

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την 
τουριστική ανάπτυξη της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 
διοργάνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης στην πόλη της 
Καβάλας. Το Επιμελητήριο Καβάλας 
εκπροσώπησαν ο πρόεδρος κ. Μάρκος 
Δέμπας, η οικονομική επόπτης κα. 
Μαρία Καραμπουρνιώτη και το μέλος 
του ΔΣ του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος 
Φραγκιόγλου. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιου, στελεχών 
της Διοίκησής του και εκπροσώπων από τους Δήμους, τους φορείς, τις ενώσεις, τους συλλόγους και τα 
σωματεία τουριστικών επαγγελμάτων της περιοχής. 
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Τα βασικά θέματα της συνάντησης ήταν: 

• Ενημέρωση για τις δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας οι οποίες είτε έχουν 
ολοκληρωθεί είτε είναι σε εξέλιξη. 

• Κατάρτιση του σχεδίου δράσεων του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ΑΜΘ 
(DMO). 

• Διατύπωση προτάσεων για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας στο πλαίσιο της επόμενης 
προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Στη συνάντηση τοποθετήθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες, διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις οι οποίες 
καταγράφηκαν και πολλές από αυτές θα υιοθετηθούν. 

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο κ. Μέτιος δήλωσε: 

«Στόχος της συνάντησης εργασίας που διοργανώσαμε ως Διοίκηση της Περιφέρειας στην Καβάλα ήταν να 
ενημερώσουμε τους φορείς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού για 
τις δράσεις μας αλλά και να τους ακούσουμε προκειμένου να λάβουμε υπ’ όψιν τις προτάσεις τους κατά το 
σχεδιασμό της τουριστικής μας πολιτικής για τα επόμενα χρόνια. 

Είμαι ικανοποιημένος. 

Θα ακολουθήσουν άλλες έξι παρόμοιες συναντήσεις, στις πρωτεύουσες των υπόλοιπων Περιφερειακών 
Ενοτήτων και στα δύο νησιά μας, ώστε να καλύψουμε το σύνολο της Περιφέρειάς μας. 

Επιδίωξή μας είναι να χτίσουμε μια αυθεντική τουριστική ταυτότητα και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
να καταστεί ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός.» 

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας 

Το Επιμελητήριο Καβάλας πραγματοποίησε ψηφιακή 
ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια 
Σερρών, Δράμας, το 2ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής 
Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος, τις 
ΟΕΒΕΣ Σερρών, Δράμας και Καβάλας, τους ΕΦΕΕ Σερρών και 
Δράμας και τον Σύλλογο Λογιστών – Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Καβάλας στην οποία δόθηκαν 
οι απαραίτητες πληροφορίες προς τους επιχειρηματίες 
σχετικά με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας στην 
εργασία. 

Η εκδήλωση με θέμα «Ψηφιακή Κάρτας Εργασίας Εργάνη ΙΙ» 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 
2022 στις 17.30 και αφορούσε το συνολικό πλαίσιο για το 

ωράριο εργασίας των εργαζομένων, τα χρονικά όρια εργασίας καθώς και ό,τι ισχύει για την εργασία τις 
Κυριακές και για τα διαλείμματα στην εργασία. 

Εισηγητής της εκδήλωσης θα ήταν ο κ. Νίκος Α. Φραγκιαδάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων, Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών , που ανέλυσε όλο 
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το ισχύον πλαίσιο , ενημέρωσε και θα καθοδήγησε τους επιχειρηματίες ώστε να ανταποκριθούν χωρίς 
προβλήματα στα νέα δεδομένα. 

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην «Ονειροπλατεία» των Κρηνίδων 

Ένα διαφορετικό εορταστικό διήμερο 
διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος 
Φιλίππων στην κεντρική πλατεία των 
Κρηνίδων με τη συμμετοχή συλλόγων και 
επαγγελματιών της περιοχής. 

Η κεντρική πλατεία των Κρηνίδων γέμισε 
με χρώματα και μουσικές παρά την 
ξαφνική βροχή που προσπάθησε να 
ματαιώσει τη δεύτερη μέρα της γιορτής . 

Πολύ μεγάλη ήταν η προσπάθεια όλων για 
να στήσουν ένα πανέμορφο σκηνικό που 
στηρίχθηκε στην προσπάθεια της 
διοίκησης  του Εμπορικού Συλλόγου 
Φιλίππων η οποία πλαισιώθηκε και 

στηρίχθηκε από τους συλλόγους και τους επαγγελματίες των Κρηνίδων. 

Αρωγός στην προσπάθεια αυτή ήταν και το Επιμελητήριο Καβάλας το οποίο συμμετείχε με δικό του 
περίπτερο. 

Τα θετικά σχόλια του κόσμου γι’ αυτό το όμορφο διήμερο ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή και η αφορμή για 
το επόμενο ραντεβού! 

Αξίζει πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσους κατάφεραν να δώσουν το κάτι παραπάνω σε αυτές 
τις γιορτές! 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Φιλίππων εξέδωσε την παρακάτω ευχαριστήρια 
ανακοίνωση:  

«Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου και όλων των επαγγελματιών, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους 
τους τοπικούς συλλόγους που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή την πρόταση μας ώστε να πραγματοποιηθεί 
το εορταστικό διήμερο!!Ευχαριστούμε τούς Συλλόγους Γονέων του: 1ου και 2ου Δημοτικού σχολείου 
Κρηνίδων!. Τους Συλλόγους Γονέων του Γυμνασίου και Λυκείου Κρηνίδων, Την Πολιτιστική Στέγη Κρηνίδων,  
Τον Ποντιακό Σύλλογο Κρηνίδων το ΒΥΖΑΝΤΙΟ, Τον Σύλλογο παραδοσιακής μουσικής ΑΜΦΙΩΝ!. 

Ένα τεράστιο ευχαριστώ και μπράβο: Στο ΚΔΑΠ ΕΞΥΠΝΑ ΜΟΛΎΒΙΑ! ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΕΡΓΟΠΑΙΔΕΙΑ! ΣΤΟΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ENTAXIS!! 

Η συμμετοχή όλων των συλλόγων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της εκδήλωσης! Ευχαριστούμε 
θερμά τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Όμηρο Κυριακίδη για την ,κάθε φορά, άψογη συνεργασία! Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στον Παύλο Χαραλαμπίδη, που κάθε φορά κάνει τα μέγιστα για τον σύλλογο μας! 
Ευχαριστούμε θερμά τους, Παναγιώτη Αναστασιάδη, όπου εθελοντικά αφιερώνει ώρες για να μπορεί ο 
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Σύλλογος να προβάλλει τις δράσεις του και τον Λάζαρο Καλτσίδη όπου επίσης εθελοντικά με την φωνή και 
την κιθάρα του μας χάρισε μοναδικές μουσικές στιγμές! 

Ευχαριστούμε τον Ερυθρό Σταυρό Καβάλας που πάντα ανταποκρίνεται σε κάθε κάλεσμα του Συλλόγου! 
Ευχαριστούμε για την βοήθεια τον Μοτοσυκλετικό Όμιλο Κρηνίδων ΑΜΟΚ τον συνάδελφο επαγγελματία 
Χατζηαποστολίδη Λάκη και τον Δημήτρη Κωσταντινίδη!!! Τεράστιο ευχαριστώ στο Επιμελητήριο Καβάλας, 
στον Πρόεδρο Μάρκο Δέμπα και σε όλο το διοικητικό όπου στήριξαν την προσπάθεια μας, στήνοντας 
περίπτερο με στόχο την προβολή τοπικών προϊόντων της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων! Τους ευχαριστούμε 
θερμά για την συνεχή στήριξη στον εμπορικό σύλλογο! Όλο το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου 
ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς τους επαγγελματίες, τα μέλη μας, όπου από την πρώτη στιγμή αγκαλιάσατε 
την πρόταση μας, όχι μόνο για προσωπικό όφελος αλλά κυρίως για το καλό του τόπου και του κόσμου!! Κάτω 
από δύσκολες συνθήκες δώσατε το παρόν με επαγγελματισμό και αγάπη!!! Τέλος δεν υπάρχουν λόγια να 
περιγράψουμε την χαρά και την ικανοποίηση που νιώσαμε όλα τα μέλη του διοικητικού απέναντι σε όλους 
εσάς, μικρούς και μεγάλους, τόσο για την παρουσία σας στην εκδήλωση όσο και για τα θετικά σχόλια και 
λόγια επιβράβευσης!! Ευχαριστούμε όλους από καρδιάς και σας ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία!» 

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην «Παραμυθούπολη» του Δήμου Νέστου 

Άνοιξε τις πύλες της  την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου,  η 
Χριστουγεννιάτικη «Παραμυθούπολη 2022» του Δήμου 
Νέστου, κάνοντας μια μεγαλειώδη έναρξη, με 5.000 και 
πλέον κόσμου που γέμισε όχι μόνο το χώρο της πλατείας, 
αλλά και  το κέντρο της πόλης.     

Για το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο που στήθηκε ποτέ 
στην ευρύτερη περιοχή του Νέστου, έκανε λόγο στις  
δηλώσεις  του, στα μέσα ενημέρωσης ο Δήμαρχος 
Νέστου κ Σάββας Μιχαηλίδης, κατά τον χαιρετισμό του.  

Όπως εκδήλωσε και την ικανοποίηση τόσο τη δική του, 
όσο κι όλων των συνεργατών του, διαπιστώνοντας την 
μεγάλη χαρά των μικρών και μεγάλων επισκεπτών που με 
σχολιασμούς τους δήλωσαν εντυπωσιασμένοι.   

Κι έτσι η Χρυσούπολη, έγινε Χριστουγεννιάτικος προορισμός για τον Δήμο Νέστου, αλλά και όλη τη περιοχή, 
αφού για 26 ημέρες θα παρουσιάζει καθημερινά εορταστικά  δρώμενα και συναυλίες.  

Με την φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου,  αλλά και το στολισμό των  τοπικών κοινοτήτων 
πραγματοποιήθηκε η  έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων. Μια πρωτοφανής επιτυχία, όπως μας 
σχολίασαν μ’ όσους επικοινωνήσαμε, αλλά κι όσοι έκαναν σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.   

Με την εμπειρία και τις υποδομές που δημιουργήθηκαν το 2019, η διοίκηση Μιχαηλίδη παρουσίασε φέτος 
μετά από δύο χρόνια πανδημίας, ένα εορταστικό πρόγραμμα που το ζήλεψαν πολύ μεγαλύτεροι δήμοι της 
ευρύτερης περιοχής, κερδίζοντας τις εντυπώσεις, όπως και την εκτίμηση των δημοτών του Νέστου, αλλά και 
των επισκεπτών από τους όμορους δήμους.    
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Σ’ αυτό συνέβαλε και η τοποθέτηση  ενός σύγχρονου παγοδρομίου, όπως και ο νέος  διάκοσμος  σε όλη την 
περιοχή του Χριστουγεννιάτικου πάρκου. Κι αυτό επιτεύχθηκε με τη συνολική συμβολή  της  Τεχνικής  
Υπηρεσίας  του Δήμου, όπως και του  τομέα  καθαριότητας  και πρασίνου.  

Η έναρξη της «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ» έκλεισε με τη συναυλία του Πάνου Καλλίδη ανεβάζοντας ακόμη 
ψηλότερα το επίπεδο της εκδήλωσης.  

Την έναρξη των εκδηλώσεων τίμησαν με τη παρουσία τους ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. 
Μάρκος Δέμπας, με τον Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας και μέλος του Δ.Σ. κ Λευτέρη Κουκουτίνη, που 
συγχάρηκαν τον Δήμαρχο Νέστου για την όλη διοργάνωση της «Παραμυθούπολης 2022».  Το Επιμελητήριο 
Καβάλας συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις με δικό του περίπτερο.  

32η εθελοντική αιμοδοσία του συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών του 
Επιμελητηρίου Καβάλας 

Ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών του επιμελητηρίου Καβάλας πραγματοποίησε το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, 
την 32η εθελοντική αιμοδοσία του στο επιμελητήριο της Καβάλας όπου η συμμετοχή του κόσμου ήταν 
αρκετά ικανοποιητική. Σύλλογος αιμοδοτών του Επιμελητηρίου ευχαριστεί θερμά:  

• Το Ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Καβάλας για την άριστη συνεργασία  
• Το Επιμελητήριο Καβάλας  
• Το αρτοποιείο Αφοί Φελλαχίδη  
• Την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Ν. Καβάλας  
• Όλους τους αιμοδότες που στηρίζουν τον σύλλογο τόσα χρόνια προσφέροντας το ύψιστο αγαθό το 

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

Επιπέδου-1 

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

Για την συμμετοχή των καταρτισθέντων στις εξετάσεις e-exam, ο ΕΦΕΤ θα αποστείλει σε κάθε φορέα 
υλοποίησης, σχετική ειδοποίηση στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής στις εξετάσεις καθώς και η διαδικασία υλοποίησής τους. Μετά την παραλαβή της σχετικής 
ειδοποίησης οι φορείς υλοποίησης οφείλουν να ενημερώσουν τους καταρτισθέντες για τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους στις εξετάσεις μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής εξέτασης (e-exam).  

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

Εφαρμογή για το έτος 2022 της υπουργικής απόφασης για την επιμόρφωση 
εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού 

ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 

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

Ενημέρωση για Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010, όπως ισχύει, δίνεται η 
δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να 
αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες 

Σεμινάρια 
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(Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επιμορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να 
αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων 
τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ κατηγορίας. 

Ειδικότερα, τα σεμινάρια  κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε: 

Β’ Κατηγορίας: για όσους πληρούν τις  απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών. Για τα 
μέλη του Επιμελητηρίου πρέπει να είναι πληρωμένο το τέλος ΓΕΜΗ μέχρι και το 2022 και η συνδρομή του 
Επιμελητηρίου του έτους 2022, ενώ το κόστος για τα μη μέλη είναι 100€.  

Γ’ Κατηγορίας: για εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, 
διάρκειας 10 ωρών.  Για τα μέλη του Επιμελητηρίου πρέπει να είναι πληρωμένο το τέλος ΓΕΜΗ μέχρι και το 
2022 και η συνδρομή του Επιμελητηρίου του έτους 2022, ενώ το κόστος για τα μη μέλη είναι 50€. 

Δικαιολογητικά υποβολής: 

• Συμπληρωμένη αίτηση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου εργοδότη 
• Εικόνα taxis με όλες τις δραστηριότητας της επιχείρησης 

Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα απονέμονται από το Επιμελητήριο Καβάλας. 

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

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

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

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

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

• Για Επιχειρήσεις 
− Καβάλα σαράντα ευρώ (40 €)  

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

Fax 2510835946 

 email: info@chamberofkavala.gr 

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

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

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

Περισσότερες πληροφορίες, τηλ. επικοινωνίας 2510 222212,  κα. Σούζη Μαυρομμάτη  (εσωτ. 4), κα. Μαρία 
Αρβανιτάκη (εσωτ. 20) και στο info@chamberofkavala.gr 

Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο μήνα δύο σεμινάρια ΕΦΕΤ, ένα στην 
Καβάλα και ένα στην Θάσο, τα οποία παρακολούθησαν οι ενδιαφερόμενοι που είχαν κάνει αίτηση τους 
προηγούμενους μήνες. 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
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Προδημοσίευση δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» 

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

Σε ποιους απευθύνεται 

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

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

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

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση / Επιδότηση 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Προϋπολογισμός: € 300.000.000 

Σχετικά αρχεία 

Προδημοσίευση Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ  

Προδημοσίευση Δράσης 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ  

Ενεργά προγράμματα 
Χρηματοδότησης  

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5635/prodhmosieysh_pshfiakos_metasxhmatismos_basikos.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5635/prodhmosieysh_pshfiakos_metasxhmatismos_prohgmenos.pdf
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Προδημοσίευση Δράσης 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ 

Προδημοσίευση για την δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» 

Προδημοσιεύτηκε η δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», του προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 - 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 ευρώ,  που στοχεύει 
στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν την προδημοσίευση αναρτημένη στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το ΕΣΠΑ (http://www.antagonistikotita.gr ). 

Στις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων 
χώρος, μηχανήματα - εξοπλισμός, πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες  για την 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας. 

Η κάθε επιμέρους δράση καλύπτει διαφορετικού ύψους επενδυτικά σχέδια. 

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 
επενδυτικού σχεδίου από 200.001 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 
1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ). 

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 
επενδυτικού σχεδίου από 30.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis). 

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 - «Πράσινος 
Μετασχηματισμός ΜμΕ », είτε μόνο στη «Δράση 2- «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ». 

Οι δράσεις, όπως αναφέρεται, αναμένεται να προκηρυχθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα. 

Η αναλυτική πρόσκληση (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν) του προγράμματος, θα 
αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ http://www.antagonistikotita.gr , του ΕΣΠΑ www.espa.gr  και του 
www.efepae.gr  . 

E-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr  Γραμμή επικοινωνίας: 801 11 36300 

“Έξυπνη Μεταποίηση” του Ταμείου Ανάκαμψης 

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

Συνολικός Προϋπολογισμός: €73.227.620,00 

Προϋπολογισμός Ταμείου: €73.227.620,00 

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 07/12/2022 από τις 13:00 

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 01/02/2023 έως τις 13:00 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5635/prodhmosieysh_pshfiakos_metasxhmatismos_aixmhs.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.efepae.gr/
mailto:infoepan@mou.gr


17 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα 

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: https://www.ggb.gr 

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ. 

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

του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22 

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

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

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

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

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

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

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

Υποβολή Προτάσεων & Υλοποίηση Επενδύσεων 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.ggb.gr/
https://greece20.gov.gr/?calls=exypni-metapoiisi
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Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής 
και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης.  Υπό 
προϋποθέσεις είναι δυνατή η παράταση του εγκεκριμένου χρόνου υλοποίησης έως και δύο (2) επιπλέον έτη. 

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4350
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Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, οι οποίες περιλαμβάνουν τις 
κάτωθι ενέργειες:  

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

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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

Αναμένεται 

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5613
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5066
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Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους για την πλήρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται και τους διαδικτυακούς 
τόπους των επαγγελματικών/ κλαδικών φορέων του τομέα που τους ενδιαφέρει.  

Ενεργές Προσκλήσεις 

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

Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ 

Αντικείμενο: Επιστημονικός υπεύθυνος για την ανάπτυξη οδηγών κατάρτισης ειδικοτήτων ΙΕΚ, Συγγραφέας – 
εκπαιδευτής πυρηνικών μαθημάτων ΙΕΚ «Στέλεχος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας», Συγγραφέας – 
επαγγελματίας ειδικότητας ΙΕΚ «Σχεδίαση και κατασκευή υποδημάτων». 

Πληροφορίες: https://imegsevee.gr/ 
 
Ανάπτυξη επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών 
προδιαγραφών 

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

Αντικείμενο: Εμπειρογνώμονες Επαγγελμάτων για την ανάπτυξη 33 επαγγελματικών περιγραμμάτων και 
πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων 

Πληροφορίες: http://www.kaele.gr 
 

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

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

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

Πληροφορίες: http://www.kaele.gr 
 

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

Φορέας υλοποίησης: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://imegsevee.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/epanadimosiefsi-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-tin-anazitisi-4-epistimonikon-ypefthynon-odigon-katartisis-eidikotiton-i-e-k/
https://imegsevee.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/epanadimosiefsi-anazitisi-syngrafea-mathimaton-eidikotitas-ekpaidefti-tria-pyrinikon-mathimaton-iek/
https://imegsevee.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/epanadimosiefsi-anazitisi-syngrafea-mathimaton-eidikotitas-ekpaidefti-tria-pyrinikon-mathimaton-iek/
https://imegsevee.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/epanadimosiefsi-anazitisi-syngrafea-mathimaton-eidikotitas-epangelmatia-eidikotitas-i-e-k/
https://imegsevee.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/epanadimosiefsi-anazitisi-syngrafea-mathimaton-eidikotitas-epangelmatia-eidikotitas-i-e-k/
https://imegsevee.gr/
http://www.kaele.gr/
http://www.kaele.gr/
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Πληροφορίες: https://110.bep.gr/ 

 

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

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

Αντικείμενο: Ψηφιακό μάρκετινγκ και ηλεκτρονικό εμπόριο, Εξαγωγικό εμπόριο και ενίσχυση εξωστρέφειας, 
Μηχανογράφηση λειτουργίας κοσμηματοπωλείου και εργαστηρίου αργυροχρυσοχοΐας. 

Πληροφορίες: https://povako.gr/ 
 

 

Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης 

Φορέας υλοποίησης: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) 

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

Πληροφορίες: https://www.esamea.gr/ 

Πρόγραμμα ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» – Παράταση Υποβολής Αιτήσεων 
Χρηματοδότησης  

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

Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίας τέσσερα (4):  

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

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

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

• Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος 
για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://110.bep.gr/
https://povako.gr/
https://www.esamea.gr/
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Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες πέντε (5) και έξι (6):  

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

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

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

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

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

 

Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» 

Αναμένεται 

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

 

Επιχειρηματική 
πληροφόρηση 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5616
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Ολοκληρώθηκε το τέταρτο Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας του Επιμελητηρίου 
Καβάλας 

Ολοκληρώθηκε το τέταρτο Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας του Επιμελητηρίου Καβάλας, που αφορά τις 
επιχειρήσεις - μέλη του και αποτελεί δίμηνη έρευνα, με ερωτήσεις επικαιρότητας και ερωτήσεις αναφορικά με 
την πορεία των επιχειρήσεων. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 345 επιχειρήσεων το διάστημα Νοεμβρίου-
Δεκεμβρίου από την εταιρεία 
δημοσκοπήσεων Interview, για 
λογαριασμό του Επιμελητηρίου 
Καβάλας.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 
ικανοποιητική κρίνουν περίπου 5 
στους 10 καβαλιώτες επιχειρηματίες, 
που συμμετείχαν στην έρευνα, την 
κατάσταση της επιχείρησης  τους για 
το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 
2022, ενώ για το επόμενο εξάμηνο 4 
στους 10  εκτιμούν πως η επιχείρηση τους θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα και 3 στους 10 διαβλέπουν χειροτέρευση 
της πορείας της. 

Καλή
23,3%

Ικανοποιητ
ική 

55,1%

Κακή
21,6%

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Στην ερώτηση πως κρίνετε την κατάσταση της επιχείρηση σας το 55,1 % δηλώνει πως είναι ικανοποιητική, το 
21,6 % κακή, ενώ το 23,3 % 
καλή. 

Στασιμότητα, στα ίδια 
επίπεδα, βλέπει για το 
επόμενο εξάμηνο το 43,4 
% των συμμετεχόντων 
επιχειρήσεων στην 
έρευνα,  το 36,1 % 
πιστεύει πως η κατάσταση 
των επιχειρήσεων του θα 
χειροτερεύσει ενώ το 20,5 
% πιστεύει πως θα 
βελτιωθεί.  

Αρνητικό το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων 

Για το επόμενο δίμηνο το 
86,1 % των συμμετεχόντων 
επιχειρήσεων στην έρευνα 
σχεδιάζει να διατηρήσει το 
προσωπικό που 
απασχολεί, το 8,9 % θα 
προχωρήσει σε απολύσεις 
και το 5,0 % θα κάνει 
προσλήψεις. Σε σχέση με 
το προηγούμενο δίμηνο το 
ποσοστό των επιχειρήσεων 
που θα απολύσουν  
προσωπικό μειώθηκε 
περίπου στο μισό ενώ το 
ποσοστό των επιχειρήσεων που θα διατηρήσουν το προσωπικό αυξήθηκε. Το ποσοστό των προσλήψεων 
παραμένει περίπου ίδιο, 

Το 41,5% των επιχειρηματιών δήλωσε πως ο τζίρος των επιχειρήσεων τους μειώθηκε,  το 38,2 % πως παρέμεινε 
ο ίδιος, ενώ το 20,3% πως αυξήθηκε.  

Καλύτερη
20,5%

Η ίδια
43,4%

Χειρότερη
36,1%

Προσλάβετε 
προσωπικό 

5,0%

Απολύσετε 
προσωπικό 

8,9%

Διατηρήσετε 
προσωπικό 

86,1%

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας 

Σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει η επιχειρήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας από τα αποτελέσματα 
φαίνεται ότι 34% των επιχειρήσεων δεν έχει λάβει μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας ενώ το 24,3% έχει 
αντικαταστήσει ενεργοβόρες συσκευές, όπως λαμπτήρες, κλιματιστικά και ψυγεία. 

 

 

24,3%

17,5%

13,2%

7,9%

2,1%

1,0%

34,0%

Έχω αντικαταστήσει ενεργοβόρες συσκευές …

Μείωσα τις ώρες λειτουργίας

Άλλαξα το είδος της θέρμανσης που …

Μείωσα τις μετακινήσεις (με τα οχήματα που …

Μείωσα την παραγωγή

Μείωσα το προσωπικό

Δεν έχω πάρει κάποια μέτρα

Αυξήθηκε
20,3%

Μειώθηκε
41,5%

Παρέμεινε ο 
ίδιος 
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http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber


26 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

 

 

 

Θετική κρίνεται η χρήση του MyData από τις περισσότερες επιχειρήσεις 

Αναφορικά με την 
χρήση του MyData 
(διαβίβαση 
παραστατικών)της 
ΑΑΔΕ, μετά από ένα 
χρόνο εφαρμογής του, 
το μεγαλύτερο 
ποσοστό 54,1% δήλωσε 
ότι κρίνει θετική την 
χρήση της εφαρμογής 
καθώς αυτό το 
σύστημα είναι 
καλύτερο από αυτό 
που διέθεταν πριν, ενώ 
το 23,3% θεωρεί ότι 
είναι σύνθετο το 
σύστημα και απαιτεί 
εξειδίκευση. 

 

Κατά την άποψη σας, πότε είναι καλύτερα για την επιχειρηματικότητα του Νομού να 
πραγματοποιείται η  Έκθεση του Επιμελητηρίου Καβάλας; 

Θετικά, είναι 
καλύτερο 

σύστημα από 
αυτό που 

είχαμε
54,1%

Αρνητικά, 
είναι 

σύνθετο, 
απαιτεί 

εξειδίκευση
23,3%

ΔΓ/ΔΑ
22,6%
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Σε ερώτηση σχετικά με το πότε είναι καλύτερα για την επιχειρηματικότητα του Νομού να πραγματοποιείται η 
έκθεση του Επιμελητηρίου Καβάλας «Kavalaexpo» οι ερωτώμενοι δήλωσαν, με ποσοστό 42,1%, ότι είναι 
καλύτερα να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, όπως κάθε χρόνο, ενώ το 41,5% ότι είναι καλύτερα να γίνει τον 
Μάιο.   Η διαφορά μεταξύ των προτιμήσεων όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα είναι οριακή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεγάλη πτώση του δείκτη πορείας της οικονομίας 

Αναφορικά με την γενική πορεία 
της οικονομίας στον Νομό 
Καβάλας και το κλίμα που 
επικρατεί στις επιχειρήσεις η 
έρευνα έδειξε ότι υπάρχει 
μεγάλη πτωτική τάση σε σχέση 
με τα δίμηνα Μαΐου-Ιουνίου,  
Ιουλίου-Αυγούστου και 
Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου ενώ για 
πρώτη φορά παρατηρείται 
αρνητική τιμή στον δείκτη. Η 
μεγάλη πτώση του δείκτη δείχνει πως η οικονομία του Νομού , κάτω από το βάρος των τιμών της ενέργειας 
που επιβαρύνει τα κόστη παραγωγής, για το επόμενο διάστημα θα δοκιμαστεί. Επίσης μπαίνουμε στην 
χειμερινή περίοδο, μακριά από την καλοκαιρινή ευφορία που δημιούργησε η θερινή περίοδος με τα καλά 
αποτελέσματα που έφερε. Το αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι ο συνδυασμός της αποτίμησης της κατάστασης 
της επιχείρησης σε σχέση με τις προσδοκίες για το επόμενο διάστημα, είναι αρνητικός.  

Τον Μάϊο 
κάθε χρονιάς

41,5%Τον 
Οκτώβριο 

κάθε χρονιάς
42,1%

ΔΓ/ΔΑ
16,4%
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Εγγραφές-Διαγραφές επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο από 01/01-20/12/2022 

Σύμφωνα με το Βιβλίο Εγγραφών – Διαγραφών του Επιμελητηρίου Καβάλας για το χρονικό διάστημα από 
01/01/2022 έως 20/12/2022 οι Εγγραφές που πραγματοποιηθήκαν ανά Τμήματα του Επιμελητηρίου Καβάλας 
(Εμπορικό, Μεταποίησης, Τουριστικό, Υπηρεσιών, Εξαγωγικό) είναι 669 και οι Διαγραφές είναι 175. Δηλαδή οι 
Εγγραφές είναι περίπου 73% περισσότερες από τις Διαγραφές. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται 
αναλυτικότερα τα στοιχεία.  

 

Το σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο Καβάλας είναι 11.170 
επιχειρήσεις. 

Διατηρείται για ένα χρόνο ακόμα το πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις 

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του, την ιδιαίτερα θετική  ανακοίνωση του Πρωθυπουργού 
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, για την παράταση για ένα ακόμη χρόνο, έως τα τέλη του 2023, της προστατευτικής 
διάταξης, που δεν επιτρέπει ανεξέλεγκτες αυξήσεις στα ενοίκια των επαγγελματικών ακινήτων, σε μια 
προσπάθεια στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

Η νέα ρύθμιση, θα ορίζει πως το 2023 (από 1/1/2023 έως 31/12/2023) θα επιτρέπεται αναπροσαρμογή του 
μισθώματος έως 3%, κατά ανώτατο όριο, σε σχέση με το μίσθωμα του έτους 2022 για τις εμπορικές και 
επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων. 

Η απόφαση του Πρωθυπουργού, αποτελεί μια πάγια θέση των Επιμελητηρίων, της ΚΕΕΕ, καθώς και της 
επιχειρηματικής κοινότητας, ώστε να εξασφαλιστεί, αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουν όλες οι 
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επιχειρήσεις, η απρόσκοπτη λειτουργεία τους, η συνέχιση της παραγωγικότητας και η διατήρηση των θέσεων 
εργασίας. 

Μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, η πρόθεση της κυβέρνησης, να παρατείνει την ασπίδα προστασίας των 
μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων - κατά μείζονα λόγο - από τις ανεξέλεγκτες αυξήσεις ενοικίων, που 
αντιμετωπίζει η κτηματαγορά, σε μία περίοδο οικονομικών αναταράξεων, λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών 
συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, εξαιτίας των υψηλών πληθωριστικών πιέσεων, από την πρωτοφανή 
αύξηση των τιμών του διεθνούς εμπορίου αγαθών, με συνέπεια την αύξηση στο κόστος λειτουργίας των 
επιχειρήσεων. 

Συμμετοχή στο 30ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων 
Ελλάδος 

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθησαν οι εργασίες του 30ου 
Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων 
Επιμελητηρίων Ελλάδος (Ο.Σ.Υ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε 
στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2022 στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, στο Βόλο, με τη συμμετοχή 
αντιπροσώπων των επιμελητηριακών υπαλλήλων από τα 59 
Επιμελητήρια της χώρας και την ΚΕΕΕ. Το Επιμελητήριο 
Καβάλας συμμετείχε με αντιπροσωπία τεσσάρων 
υπαλλήλων. 

Στο Συνέδριο παρέστησαν και χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Αριστοτέλης 
Μπασδάνης, ο οποίος καλωσορίζοντας τους επιμελητηριακούς υπαλλήλους δήλωσε αρωγός σε κάθε 
διεκδικητικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας και εξήρε την πολύτιμη συνεργασία με τους υπαλλήλους, που προάγει 
το ρόλο των Επιμελητηρίων στην επιχειρηματική Κοινότητα. 

Τιμής ένεκεν παρέδωσε στον Πρόεδρο της Ο.Σ.Υ.Ε. κ. 
Μιχάλη Γιάγκα αντίγραφο του πλοίου της 
Αργοναυτικής Εκστρατείας, ΑΡΓΩ.  

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλης Γιαγιάκος, ως 
εκπρόσωπος της Κ.Ε.Ε.Ε., τονίζοντας τη σημασία του 
ρόλου της ΟΣΥΕ για την προάσπιση και την εύρυθμη 
λειτουργία του 

Επιμελητηριακού θεσμού, επισημαίνοντας την 
αναγκαιότητα της ύπαρξης σχέσεων αμοιβαίας 
εκτίμησης και εμπιστοσύνης και ειλικρινούς 

συνεργασίας μεταξύ υπαλλήλων και διοικήσεων, ΟΣΥΕ και ΚΕΕΕ. 
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Από πλευράς Κυβέρνησης χαιρετισμό απηύθυνε, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, λόγω απουσίας του 
εκτός Ελλάδος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπουλος. 

Τους συνέδρους καλωσόρισε και ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και σύνεδρος της Ο.Σ.Υ.Ε. 
Κώστας Βούκουτος.  

Την πρώτη μέρα παρουσιάστηκαν ο Διοικητικός Απολογισμός από τη Γενική Γραμματέα Βούλα Γιοβανοπούλου 
και ο Οικονομικός Απολογισμός από τον Ταμία Βασίλη Χρηστίδη, οι οποίοι εγκρίθηκαν ομόφωνα. 

Τη δεύτερη μέρα αναπτύχθηκαν από τον Πρόεδρο της Ο.Σ.Υ.Ε. Μιχάλη Γιάγκα και συζητήθηκαν αναλυτικά με 
παρεμβάσεις πολλών συνέδρων, υπηρεσιακά θέματα, η τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, τα 
προβλήματα των εργαζομένων, οι σχέσεις με τις διοικήσεις, οι Επιμελητηριακές εκλογές και ο ρόλος των 
υπαλλήλων, το διεκδικητικό πλαίσιο της ΟΣΥΕ, η τροποποίηση του Καταστατικού, η αξιοποίηση των 
αποθεματικών. Τονίστηκαν τα προβλήματα και αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος για τους τρόπους επίλυσής τους 
. 

Αποφασίστηκε ομόφωνα, η έναρξη των διαδικασιών τροποποίησης του Καταστατικού και η έκδοση 
ψηφίσματος για την αντι-υπαλληλική συμπεριφορά μελών των διοικήσεων και ειδικότερα του Οικονομικού 

Επόπτη της Κ.Ε.Ε.Ε. 

Μετά το πέρας του συνεδρίου οι επιμελητηριακοί υπάλληλοι απ’  όλη τη χώρα είχαν την ευκαιρία να 
επισκεφθούν τις ομορφιές της περιοχής, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου 
Μαγνησίας και Αρ. Μπασδάνη, τη διοίκηση και το συνάδελφο Διευθυντή Κώστα Βούκουτο για την φιλοξενία. 

Τα επόμενα βήματα για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη 
ανακοίνωση:  

Από την 1η Νοεμβρίου 2022 ξεκίνησε η ψηφιακή απογραφική διαδικασία του χρόνου εργασίας στο 
πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ, δηλαδή του ωραρίου απασχόλησης των εργαζομένων από όλες τις 
επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας για το σύνολο των εργαζομένων τους, με σύμβαση 
μισθωτής εξαρτημένης εργασίας.  Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής ο εργοδότης δηλώνει για κάθε 
εργαζόμενο τα γενικά στοιχεία εργασιακής σχέσης που αφορούν το χρόνο εργασίας, καθώς και το ωράριο 
απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή, είτε ως σταθερό εβδομαδιαίο, είτε ως μεταβαλλόμενο ανά ημέρα. Η 
απογραφή των εργαζόμενων μπορεί να γίνει σταδιακά (π.χ. για κάθε παράρτημα).  

Η ψηφιακή απογραφική διαδικασία του χρόνου εργασίας στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ, δεν πρέπει να 
συγχέεται ή να ταυτίζεται με τον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.  Η εφαρμογή του μηχανισμού της 
Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, θα είναι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας και θα εφαρμοστεί σταδιακά, δηλαδή 
μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής απογραφικής διαδικασίας του χρόνου εργασίας στο Εργάνη ΙΙ του συνόλου 
των εργαζομένων με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, εφόσον προηγηθεί διάλογος τόσο με την 
εργοδοσία όσο και με τους εργαζόμενους και θα προχωρήσει, με βάση όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί, βήμα προς 
βήμα.  
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Ειδικότερα:  

H β΄ φάση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αφορά καταρχάς τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις 
εταιρείες security. Στη συνέχεια θα επεκταθεί στη βιομηχανία και τις ΔΕΚΟ. Περαιτέρω θα προστίθενται 
σταδιακά οι υπόλοιπες κατηγορίες επιχειρηματικής δραστηριότητας, για τις οποίες έχει ήδη μιλήσει η 
κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει ήδη τονιστεί επανειλημμένα, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας 
εφαρμόζεται, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες λειτουργίας του κάθε κλάδου και 
υπάρξουν οι επιχειρησιακές εκείνες πρόνοιες που απαιτούνται κάθε φορά για την απρόσκοπτη λειτουργία της.  

Η Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει 
την πρωτοβουλία ενημέρωσης (με τη διοργάνωση ημερίδων ή/και σεμιναρίων), σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, επιμελητήρια και επαγγελματικούς φορείς της αγοράς εργασίας, για την καλύτερη και 
ευχερέστερη διαδικασία αποτύπωσης και απογραφής του ψηφιακού χρόνου εργασίας για το σύνολο των 
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της χώρας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. 

e-ΕΦΚΑ: Σε 24 δόσεις μπορούν πλέον να ρυθμίζονται οι οφειλές  

Σε 24 -από 12 που ίσχυε μέχρι σήμερα- αυξάνονται οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 
ασφαλιστικών οφειλών, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ. Η διαδικασία των αιτήσεων ρύθμισης έχει 
ανοίξει ήδη και γίνεται ηλεκτρονικά (https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikes-
yperesies-keao) για τους οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν για πρώτη φορά τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές τους. Προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση των οφειλετών στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο..  

Όσον αφορά στους οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στην ρύθμιση των 12 δόσεων και οι οποίοι επιθυμούν 
να ενταχθούν στις 24, μπορούν να το πράξουν άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ, ενώ σε σύντομο χρονικό 
διάστημα η διαδικασία θα μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Για την έναρξη της ηλεκτρονικής αίτησης θα 
υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. Η νέα ευνοϊκή ρύθμιση διευκολύνει τους οφειλέτες ληξιπρόθεσμων 
ασφαλιστικών οφειλών να τηρήσουν τη ρύθμιση που έχουν αποδεχθεί, ενώ παράλληλα εναρμονίζεται το 
εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών με το εύρος των 
επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών προς την Α.Α.Δ.Ε.  

Έρχεται απόφαση για διαγραφές λανθασμένων χρεώσεων στην επιστρεπτέα 
προκαταβολή 

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την επιστρεπτέα προκαταβολή και τα 
προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε χιλιάδες επιχειρήσεις αρκετές από τις οποίες δεν φέρουν καμία ευθύνη. 
Το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ στοχεύουν στην έκδοση της απόφασης έως τις 30 Νοεμβρίου. Και αυτό 
καθώς στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα στον προσωπικό λογαριασμό των 17.800 επιχειρήσεων 
αναφέρεται ως καταληκτική ημερομηνία για την επιστροφή του ποσού η 30η Νοεμβρίου. Όπως αναφέρουν 
πηγές της φορολογικής διοίκησης και του υπουργείου Οικονομικών δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα καθότι η 
ημερομηνία αυτή έχει ανακοινωθεί ότι θα παραταθεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2023. Δηλαδή, ακόμα και εάν 
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η οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη με την παράταση της προθεσμίας θα διαγραφεί το ληξιπρόθεσμο ποσό. Τα 
προβλήματα που θα επιλυθούν με την απόφαση που θα εκδοθεί τις επόμενες μέρες.  

1. Περιπτώσεις όπου η απόλυση συνταξιοδότησης δεν χαρακτηρίζεται σωστά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, με 
αποτέλεσμα να θεωρείται ότι δεν πληρείται το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.  

2. Προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τη μη οριακή συμμόρφωση με το κριτήριο διατήρησης του αριθμού 
των εργαζομένων. Η απόφαση θα ορίζει ότι: "εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες 
υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει τουλάχιστον κατά 1 ή δύο μονάδες".  

3. Εκ παραδρομής δήλωση της σύμβασης του εργαζόμενου στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως αορίστου χρόνου, ενώ 
ήταν ορισμένου.  

4. Απορρίψεις λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών, ενώ είναι σε περιοχή που αναζητείται αυτεπάγγελτα (όπως 
τα Πρωτοδικεία Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Χαλκίδας).  

5. Επιχειρήσεις που εκ παραδρομής στην αίτηση χορήγησης, στο σχετικό πεδίο χαρακτηρίστηκαν ως μεσαίες 
οντότητες, ενώ είναι μικρές, με αποτέλεσμα να ζητείται και Υπεύθυνη Δήλωση Λογιστή, ενώ από τις 
διασταυρώσεις αποδεικνύεται πως οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι μικρές οντότητες.  

6. Δεν λαμβάνονται υπόψη εμπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις φορολογικού έτους 2019, σε περιπτώσεις 
θανάτου του συζύγου (δικαιούχος της επιστρεπτέας η σύζυγος) που σύμφωνα με τον νόμο υποβλήθηκαν 
εμπρόθεσμα χειρόγραφα στη Δ ΟΥ, αλλά εκκαθαρίστηκαν στο 2022.  

Περιπτώσεις θανάτου ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης που έχει λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή.  

7. Έχει ληφθεί υπόψη η προειδοποίηση απόλυσης από την ΕΡΓΑΝΗ  και όχι η ημερομηνία απόλυσης.   

Παράταση προθεσμίας απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων έως 31.12.2027 - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 75 ν. 

3982/2011 

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4994 /18.11.2022 (ΦΕΚ 215/Α/) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.» 
όπου στο άρθρο 32 αναφέρεται ότι Η προθεσμία απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των νομίμως 
υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2027. Προκειμένου να ισχύσει το 
προηγούμενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν μέχρι τότε με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους. Μετά την ημερομηνία αυτήν με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η λειτουργία των 
δραστηριοτήτων και σφραγίζονται όσα μηχανήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους της 
εγκατάστασης. Διαδικασίες διακοπής λειτουργίας λόγω αλλαγής χρήσης γης, οι οποίες για τον λόγο αυτόν 
βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αναστέλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια μέχρι 31.12.2027. …» 

http://www.kcci.gr/
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ΥΠΕΝ : Προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ή/και ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει συντάξει και ανακοινώσει προτάσεις μέτρων μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στους τομείς 

δραστηριότητας (δημόσιο, οικιακός τομέας). Με το παρόν έγγραφό μας, σας κοινοποιούμε προτάσεις μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας για επιχειρήσεις με χώρους γραφείων ή/και συνάθροισης κοινού και παρακαλούμε 
όπως αυτές επικοινωνηθούν στα μέλη σας. 

Προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε επιχειρήσεις με χώρους γραφείων ή/και χώρους 
συνάθροισης κοινού: 

i. Διενέργεια ενεργειακών ελέγχων ή εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης σε όλες τις επιχειρήσεις 
για την αποτύπωση των ενεργειακών καταναλώσεων αυτών και διάγνωση προσαρμοσμένων μέτρων για 
βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. 

ii. Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μονάδων, 
τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος. 

iii. Καθορισμός εσωτερικής θερμοκρασίας (μέγιστης/ ελάχιστης), τόσο σε θερμαινόμενα/κλιματιζόμενα, όσο 
και σε μη, κτίρια, βάσει των προδιαγραφών του προτύπου ΕΛΟΤ EN 16798-1:2019. Η εσωτερική θερμοκρασία 
των κτιρίων γραφείων και χώρων επίσκεψης ή/και συνάθροισης κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, κατά την 
θερινή περίοδο συστήνεται να τηρείται στους 27ο C και κατά την χειμερινή στους 19ο C. 

iv. Απενεργοποίηση ψύξης/θέρμανσης σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. 

v. Απενεργοποίηση εξοπλισμού γραφείου σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. 

vi. Χρήση του νυχτερινού αερισμού των κτιρίων, όπου αυτό είναι δυνατό. 

vii. Σκίαση του κτιρίου προς βελτίωση της ενεργειακής του συμπεριφοράς, εφόσον αυτό δεν μειώνει σε μη 
ανεκτό επίπεδο τον φυσικό φωτισμό των εσωτερικών χώρων. 

viii. Αξιολόγηση εναλλακτικών τιμολογίων (https://www.rae.gr/anakoinoseis)  

ix. Τοπική και κεντρική αντιστάθμιση. 

x. Βελτίωση θερμομόνωσης δικτύων. 

xi. Χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό. 

xii. Επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό, βελτιστοποίηση συστημάτων, βελτιστοποίηση ή αλλαγή διαδικασιών, 
οδηγούν σε χαμηλότερες απαιτήσεις συντήρησης (αποφυγή έκτακτης συντήρησης), μειωμένο κόστος 
συντήρησης, μειωμένο κόστος υλικών συντήρησης. 

http://www.kcci.gr/
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xiii. Βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας: βελτιωμένη θερμική άνεση, φωτισμός, ακουστική και αερισμός. Οι 
βελτιωμένες συνθήκες συμβάλουν στη διατήρηση και την προσέλκυση ειδικευμένου προσωπικού. Οι 
βελτιωμένες συνθήκες εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή εργασίας. 

ΑΑΔΕ: Προσυμπληρωμένες στο εξής οι δηλώσεις ΦΠΑ από το myDATA 

Τη δυνατότητα προσυμπλήρωσης των δηλώσεων ΦΠΑ παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στους 
υπόχρεους σε δήλωση οι οποίοι διαβιβάζουν τα στοιχεία τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Στόχος της 
ψηφιοποιημένης διαδικασίας είναι η απλούστευση των σχετικών διαδικασιών και η διευκόλυνση των 
υπόχρεων κατά την υποβολή της δήλωσης.  

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προβλέπεται ότι για τις δηλώσεις ΦΠΑ που 
υποβάλλονται από 5.12.2022 και εφεξής και αφορούν φορολογικές περιόδους από 1.1.2022 και έπειτα, η ΑΑΔΕ 
προσυμπληρώνει τις εκροές και εισροές και τους αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων 
της δήλωσης ΦΠΑ, με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και 
τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τις υπόχρεες σε δήλωση επιχειρήσεις.  

Ειδικά, ως προς τις εισροές ΦΠΑ, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, εφόσον δεν έχει προηγηθεί 
χαρακτηρισμός των σχετικών δαπανών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, όλες οι δαπάνες 
προσυμπληρώνονται στον κωδικό 361 (Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας). Δεν περιλαμβάνονται 
στην προσυμπλήρωση οι δαπάνες από παραστατικά που έχουν εκδοθεί από επιχείρηση με δραστηριότητα 
(ΚΑΔ), για την οποία σύμφωνα με το νόμο δεν παρέχεται έκπτωση του ΦΠΑ (πχ δαπάνες στέγασης, τροφής, 
ποτών, φιλοξενίας, ψυχαγωγίας, μετακίνησης κλπ).  

Η προσυμπλήρωση θα είναι διαθέσιμη για όλες τις δηλώσεις έτους 2022 που υποβάλλονται από 5.12.2022. 
Αφορά δηλαδή τόσο τις αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις περιόδου Νοεμβρίου 2022 κι εφεξής, όσο και τις 
αρχικές εκπρόθεσμες και τροποποιητικές δηλώσεις προηγούμενων μηνών έτους 2022.  

Για τον λόγο αυτό, οι εφαρμογές δηλώσεων ΦΠΑ θα παραμείνουν κλειστές από αύριο, Πέμπτη 1.12.2022 έως 
και τη Δευτέρα 5.12.2022, οπότε και θα είναι διαθέσιμες με τα δεδομένα των προσυμπληρώσεων.  

Η προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ αποσκοπεί στη διευκόλυνση των υπόχρεων κατά την υποβολή της 
δήλωσής τους και δεν είναι δεσμευτική γι’ αυτούς. Η εφαρμογή παρέχει στους υπόχρεους τη δυνατότητα να 
τροποποιούν τα προσυμπληρωμένα ποσά στους κωδικούς της δήλωσης ΦΠΑ, συνεπώς η ορθή και ακριβής 
συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ συνιστά υποχρέωση και ευθύνη των υποκείμενων στον φόρο. 

Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η πλατφόρμα για τη συμβολαιακή γεωργία 
Τέθηκε, στις 12 Δεκεμβρίου 2022, σε παραγωγική λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που δημιουργήθηκε ειδικά για την υποβολή στοιχείων συμβάσεων συμβολαιακής 
γεωργίας, με σκοπό τη μείωση του φόρου εισοδήματος, κατά 50%, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, 
ήδη από το φορολογικό έτος 2022. 
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Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
myAADE//Εφαρμογές//Επιχειρήσεις//myBusinessSupport. 

Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ εργάστηκαν από κοινού για τη δημιουργία μιας εφαρμογής εύχρηστης, 
απλής και φιλικής για τους χρήστες, αγρότες και λογιστές. 

Με γνώμονα τη διευκόλυνση των δικαιούχων της απαλλαγής και τη χορήγηση επαρκούς χρόνου, τα δεδομένα 
των συμβάσεων (ποσότητα, τιμή κ.λπ.) που αφορούν πωλήσεις προϊόντων εντός του έτους 2022 υποβάλλονται 
μέχρι και τις 28/2/2023 και επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται από τους αγοραστές μέχρι και τις 31/3/2023. 

Στις ίδιες ημερομηνίες υποβάλλονται και επιβεβαιώνονται, αντίστοιχα, και τα δεδομένα των συμβάσεων που 
συνάφθηκαν από 26/5/2022 (έναρξη ισχύος του ν.4935/2022) και έως 31/12/2022, από παραγωγούς για τη 
χορήγηση της μείωσης φόρου εισοδήματος κατά 30% από το επόμενο φορολογικό έτος. 

Αυτό ορίζεται σε νέα απόφαση, η οποία τροποποιεί τη με αριθμ. 127754 ΕΞ 2022/9.9.2022 ΚΥΑ (Β΄ 4760), για 
τη χορήγηση της απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, κατά 50%, υπό 
την προϋπόθεση πώλησης του 75% των προϊόντων τους σε συλλογικά αγροτικά σχήματα ή μέσω συμβάσεων 
συμβολαιακής γεωργίας. 

Με την έναρξη της ειδικής εφαρμογής, υλοποιείται ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά μέτρα της 
κυβερνητικής πολιτικής για τη στήριξη και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και αποδεικνύεται η συνέπεια 
και η σταθερότητα της Κυβέρνησης ως προς την εφαρμογή μέτρων για τη μεγέθυνση της οικονομίας και τη 
στήριξη της κοινωνίας. 

7 στους 10 Έλληνες κάνουν χρήση υπηρεσιών eGovernment 

Αυξανόμενη βαίνει η χρήση υπηρεσιών gov.gr στην Ελλάδα, με τους πολίτες να εγκαταλείπουν -όπου είναι 
δυνατόν- τα γκισέ των δημόσιων υπηρεσιών και να συναλλάσσονται με το κράτος ηλεκτρονικά. 

Σήμερα, τουλάχιστον 5 εκατ. Έλληνες χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: πρακτικά 7 
στους 10 πολίτες (66,4%), που χρησιμοποιούν σήμερα το Διαδίκτυο, κάνουν χρήση eGovernment. 

Όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ, το ποσοστό αυτό είναι (στοιχεία Απριλίου 2021 - Μαρτίου 2022) αυξημένο κατά 20,7% 
σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, όταν το αντίστοιχο ποσοστό κινούνταν στα επίπεδα του 55% (στοιχεία 
Απριλίου 2020 - Μαρτίου 2021). Η άνοδος της δημοτικότητας των υπηρεσιών eGovernment στην Ελλάδα 
γίνεται ακόμη πιο σαφής, αν ληφθεί υπόψη ότι πριν από μια δεκαετία (το 2012) μόλις 1 στους 3 (το 34,3%) 
χρήστες Internet στη χώρα μας έκανε online συναλλαγές με το Δημόσιο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, στον πληθυσμό ηλικίας 16-74 ετών, που χρησιμοποίησε 
το Διαδίκτυο κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2021-Μαρτίου 2022, το ποσοστό όσων έκαναν χρήση 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για προσωπικούς λόγους, ανέρχεται σε 79%. 

Αναλυτικά, το 45,5% είχε πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες, που υπάρχουν αποθηκευμένες από 
δημόσιες υπηρεσίες και Αρχές (π.χ. πληροφορίες για τη σύνταξη, την υγεία, την ασφάλισή, την εκπαίδευση), 
ενώ το 46,7% είχε πρόσβαση σε πληροφορίες δημόσιων βάσεων δεδομένων ή μητρώων (αρχεία 
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Κτηματολογίου, αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης αναρτημένες στο «Διαύγεια»). Επίσης, το 60% έλαβε 
γενικές πληροφορίες αναφορικά με παρεχόμενες υπηρεσίες, ωράριο εργασίας, επιδόματα, δικαιώματα, 
νόμους, εμβολιασμό ή διενέργεια τεστ για Covid-19. 

Έκδοση πιστοποιητικών 

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι, σήμερα, οι 7 στους 10 Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου (70,2%) κατεβάζουν 
ή και εκτυπώνουν επίσημα έγγραφα ή και πρότυπα εγγράφων, όπως πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχικές πράξεις, βεβαίωση εμβολιασμού ή πραγματοποίησης τεστ για Covid-19. 

Στο μεταξύ, οι 6 στους 10 (63,2%) έλαβαν στον προσωπικό τους λογαριασμό επίσημα έγγραφα (πληρωμή 
φόρου, αντίγραφο ποινικού μητρώου, ληξιαρχικές πράξεις και πιστοποιητικά δημοτολογίου) μέσω ιστοσελίδας 
ή εφαρμογής δημόσιας υπηρεσίας ή αρχής. Επιπρόσθετα, 1 στους 2 (53,1%) έκλεισε ραντεβού με δημόσια 
υπηρεσία μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογής (ραντεβού με ΚΕΠ, ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, Εφορία (ΑΑΔΕ). 

Φορολογικές δηλώσεις 

Η ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης αποτελεί την χαρακτηριστική εξ αποστάσεως επικοινωνία 
των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες. Περίπου 1 στους 10 (13,7%), ηλικίας 16 - 74 ετών, που χρησιμοποίησαν 
το διαδίκτυο κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2021-Μαρτίου 2022 υπέβαλαν, οι ίδιοι, online τη φορολογική 
τους δήλωση. 

Επίσης, οι 4 στους 10 (41,7%) υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση για επίσημο έγγραφο, πιστοποιητικό, επίδομα ή 
υπέβαλαν καταγγελία/παράπονο/ένσταση, ενώ οι 3 στους 10 (29,7%) έκαναν online αίτηση για να λάβουν 
κάποιο επίδομα ή για να συνταξιοδοτηθούν. 

Ποιοι γυρίζουν την πλάτη στο eGovernment 

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες πολίτες δεν κάνουν χρήση των υπηρεσιών eGovernment, 
αυτοί αφορούν: 

• Κάποιος άλλος (λογιστής, φίλος, συγγενής) υπέβαλε την αίτησή τους online (71,6%), 
• Δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις / δεξιότητες (23%), 
• Ανησυχούσαν για την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων ή των στοιχείων πιστωτικής κάρτας, που 

θα έπρεπε να δώσουν (2,1%) και 
• Δεν διέθεταν ηλεκτρονική υπογραφή ή ενεργή ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) (0,9%). 

Τέλος, οι 8 στους 10 (79,1%) πολίτες, που κάνουν χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, απαντούν 
ότι δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα. Απ’ όσους αντιμετώπισαν πρόβλημα, το 60,7% ανέφερε τεχνικό 
ζήτημα κατά τη χρήση μιας ιστοσελίδας ή μιας εφαρμογής, το 33,7% δυσκολία στη χρήση, το 7% πρόβλημα με 
τη χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής ή της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και το 5,9% αδυναμία πρόσβασης 
στην υπηρεσία μέσω smartphone ή tablet. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Ξεκινά η διασύνδεση του gov.gr με το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «Μίτος» – 
Αμεσότερη και ευκολότερη η ενημέρωση του πολίτη για κάθε διαδικασία  

Μια νέα εποχή στην πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια πληροφορία που αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες και 
διαδικασίες εγκαινιάζει σήμερα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της πιλοτικής διασύνδεσης του 
gov.gr με το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» (mitos.gov.gr). Συγκεκριμένα, στην αρχική 
σελίδα κάθε ψηφιακής υπηρεσίας στο gov.gr σταδιακά θα προστίθεται σύνδεσμος ο οποίος θα παραπέμπει 
στα στοιχεία και στην αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας, όπως αυτή είναι καταγεγραμμένη στον «Μίτο».  

Με τον τρόπο αυτό, πραγματοποιείται μία βασική διασύνδεση μεταξύ υπηρεσιών και μητρώων του Δημοσίου 
και δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να μπορούν να αναζητούν εύκολα και απλά κάθε λεπτομέρεια σχετικά 
με τη διαδικασία εξυπηρέτησής τους.  

Ήδη περισσότερες από τριάντα υπηρεσίες του gov.gr έχουν ενεργοποιήσει την παραπομπή στον «Μίτο». 
Ανάμεσα σε αυτές είναι η έκδοση εξουσιοδότησης και υπεύθυνης δήλωσης, η έκδοση πιστοποιητικών 
δημοτολογίου και ληξιαρχικών πράξεων, η αίτηση επιδόματος ανεργίας, η απόδοση ΑΦΜ σε φυσικό πρόσωπο, 
το επίδομα παιδιού, το αντίγραφο ποινικού μητρώου και η αίτηση για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου.  

Υπενθυμίζεται ότι το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» (mitos.gov.gr) παρουσιάστηκε και 
τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία στις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Σχεδιάστηκε και διαμορφώνεται από τη 
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και υλοποιείται τεχνικά από το 
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.  

Πρόκειται για μια τομή στη λειτουργία της αλληλεπίδρασης του πολίτη με το κράτος, καθώς ο τελευταίος θα 
γνωρίζει εκ των προτέρων τι ακριβώς απαιτείται προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Η καταχώριση κάθε 
διαδικασίας ολοκληρώνεται με την απόδοση ενός μοναδικού κωδικού αριθμού, ο οποίος αποτελεί την 
ταυτότητα κάθε διαδικασίας στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών.  

Μέσα σε λιγότερους από πέντε μήνες, έχουν δημοσιευτεί περισσότερες από 2.000 διαδικασίες, για τις οποίες 
οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν στάδια υλοποίησης, φυσικά ή/και ψηφιακά σημεία εξυπηρέτησης, αριθμό 
δικαιολογητικών, εκτιμώμενο χρόνο κόστος διεκπεραίωσης. Επιπλέον, πάνω από 2.500 ακόμα διαδικασίες 
βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας, έγκρισης ή δημοσίευσης και σύντομα θα είναι προσβάσιμες από τους 
πολίτες. 

ΚΕΕΕ: Δωρεάν διάθεση 270.000 Ψηφιακών Πιστοποιητικών/ Υπογραφών στις 
κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις  

Ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η δωρεάν διάθεση 270.000 Ψηφιακών Πιστοποιητικών/Υπογραφών σε όλες 
τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις – μέλη των επιμελητηρίων της χώρας. Με ανακοινώσεις τους τα επιμελητήρια, 
γνωστοποιούν ότι στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρηματικότητας», το οποίο 
υλοποιείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ξεκίνησε πρόσφατα η δωρεάν διάθεση 270.000 Ψηφιακών 
Πιστοποιητικών/Υπογραφών σε όλες τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις – μέλη των Επιμελητηρίων της χώρας.  

Μέσω της υπηρεσίας https://services.businessportal.gr οι επιχειρήσεις θα επιλέγουν τους δικαιούχους για 
έκδοση ψηφιακής υπογραφής και θα δημιουργούν την αίτηση έκδοσης.  

Για οποιοδήποτε πρόβλημα στην διαδικασία οι δικαιούχοι μπορούν να επισκεφθούν την σελίδα υποστήριξης 
(https://sign-register.businessportal.gov.gr/faq). 

Ολοκλήρωση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών 2021 για μη μισθωτούς 
ασφαλισμένους με παράλληλη μισθωτή απασχόληση  

Ολοκληρώθηκε από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων 
Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία για το έτος 2021. 
Παράλληλα, αναρτήθηκαν τα σχετικά ειδοποιητήρια στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα στην 
ηλεκτρονική υπηρεσία «Εισφορές Μη Μισθωτών» και η ταυτοποίηση χρήστη γίνεται με τους κωδικούς 
Taxisnet και τον ΑΜΚΑ.  

Στην εν λόγω εκκαθάριση εντάσσονται οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που διατηρούσαν παράλληλα μισθωτή 
εργασία για μέρος ή ολόκληρο το έτος 2021. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης αποτυπώνονται ως εξής  

Το συνολικό πλήθος ασφαλισμένων ανέρχεται σε 280.311. Από αυτούς προκύπτει:  

• Χρεωστική εκκαθάριση για 197.409 ασφαλισμένους με οφειλόμενο ποσό 141.829.929,87€  

• Πιστωτική εκκαθάριση εμφανίζεται για 23.367 ασφαλισμένους με ποσό πιστωτικού υπολοίπου εκκαθάρισης 
10.525.868,89€,  

• Μηδενική εκκαθάριση εμφανίζεται για 59.535 ασφαλισμένους.  

Για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης προκύπτει χρεωστικό 
υπόλοιπο, αυτό μπορεί να καταβληθεί σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση εκκαθάρισης 
καταβάλλεται εμπρόθεσμα έως 30/12/2022.  

Για τους ασφαλισμένους με πιστωτική εκκαθάριση, την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου τίθεται σε λειτουργία ειδική 
πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά «Αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων» 
στην περίπτωση που επιθυμούν να τους επιστραφεί το ποσό αντί να κρατηθεί στο λογαριασμό τους για 
συμψηφισμό με επόμενες εισφορές. 

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 3 Προπτυχιακά, 31 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 284 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες 

στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει 3 Προπτυχιακά, 31 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 
284 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, με έναρξη 
σπουδών τον Μάρτιο του 2023. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://sign-register.businessportal.gov.gr/faq
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Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την 29η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:59 
π.μ. έως την 04η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:59 π.μ. (το μεσημέρι) 

Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της 
αίτησης. Οι αιτήσεις, πέραν του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης, χαρακτηρίζονται ως 
επιλαχούσες για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν. Σε αυτή την περίπτωση, δύναται το σύστημα 
υποβολής αιτήσεων να κλείσει πριν την καταληκτική ημερομηνία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 
λειτουργία και οργάνωση του προγράμματος. Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες 
έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μετά 
τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά 
Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την 31η Ιανουαρίου 2023. 

1.  Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ. 

2.  Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ. 

3.  Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ.  

4.  Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.  

ΑΑΔΕ: Και τελωνειακές υπηρεσίες στις ψηφιακές εφαρμογές «Τα Αιτήματά μου» και 
«Τα Ραντεβού μου»  

Σε ακόμα μία καινοτομία προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση 
πολιτών και επιχειρήσεων. Από σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, 20 Τελωνειακές Υπηρεσίες εντάσσονται, για πρώτη 
φορά, στις εφαρμογές «Τα Αιτήματά μου» και «Τα Ραντεβού μου», μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE 
(myaade.gov.gr).  

Μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου», οι συναλλασσόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους, αφού ταυτοποιηθούν 
με τη χρήση των κωδικών TAXISnet, μπορούν να υποβάλουν ψηφιακά τα αιτήματά τους προς την αρμόδια 
Τελωνειακή Υπηρεσία, με δομημένο τρόπο.  

Η πλατφόρμα, κατά την ψηφιακή υποβολή του αιτήματος ενημερώνει τον συναλλασσόμενο για τις διαθέσιμες 
τελωνειακές διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την πορεία του αιτήματός του.  

Μέσω της πλατφόρμας «Τα Ραντεβού μου», οι συναλλασσόμενοι προγραμματίζουν ψηφιακά τα ραντεβού τους 
και ενημερώνονται για κάθε αλλαγή, όπως ολοκλήρωση, ακύρωση ή επαναπρογραμματισμός ραντεβού, στο e-
mail και στο κινητό τηλέφωνο (SMS) που έχουν δηλώσει στην ενότητα «Μητρώο/Επικοινωνία» της ψηφιακής 
πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.  

Οι 20 Τελωνειακές Υπηρεσίες, στις οποίες ενεργοποιούνται οι διαδικτυακές εφαρμογές «Τα Αιτήματά μου» και 
«Τα Ραντεβού μου», είναι οι εξής:  

1. Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής  
2. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης  
3. Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.eap.gr/wp-content/uploads/2022/11/prosklisi_2022-2023B.pdf
https://www.eap.gr/wp-content/uploads/2022/11/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-2.pdf
https://www.eap.gr/wp-content/uploads/2022/11/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-1.pdf
https://dev.eap.gr/student-candidate/public#/
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4. Τελωνείο Αθηνών  
5. Β΄ Τελωνείο Εξαγωγών - Εισαγωγών Πειραιά  
6. Γ΄ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά  
7. Δ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά  
8. Τελωνείο Αερολιμένα «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»  
9. Α΄ Τελωνείο Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης  
10. Β΄ Τελωνείο Αερολιμένα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»  
11. Γ΄ Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης  
12. Τελωνείο Ελευσίνας  
13. Τελωνείο Πατρών  
14. Τελωνείο Κορίνθου  
15. Τελωνείο Καβάλας  
16. Τελωνείο Λάρισας  
17. Τελωνείο Βόλου  
18. Τελωνείο Αλεξανδρούπολης  
19. Τελωνείο Σερρών  
20. Τελωνείο Οινόης 

Παράταση αιτήσεων έως 28/12 για το πρόγραμμα 3.220 νέων επιχειρηματιών 30-45 
ετών σε 6 περιφέρειες με επιχορήγηση 14.800 € 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι παρατάθηκε μέχρι την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 
15:00, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, 
στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας 
και Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία». 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει (από 1 Ιανουαρίου 2022) πρώην 
άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών, ενώ έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της 
ψηφιακής οικονομίας. 

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:  

• 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης  
• 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη 
• 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη 

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.ependyseis.gr/
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Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη 
Δημόσια Πρόσκληση.  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: 
https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta. 

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

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5106/Β/29.09.2022 η Απόφαση Αριθμ. 90097 που αφορά δύο νέα προγράμματα για 
τους ανέργους. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022 . Οι εργοδότες που 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε α) 
μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε β) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του 
ελληνικού δημοσίου gov.gr κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet. Πρόκειται για τα 
παρακάτω προγράμματα :  

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

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

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 

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

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Δικαιούχοι του παρόντος προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, σε όλη την επικράτεια. 

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

i. άνεργες μητέρες, οι οποίες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και 
έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως οκτώ (8) ετών και εξάμηνη ανεργία,  

(ii).  άνεργοι άνω των 55 ετών με δωδεκάμηνη ανεργία, (iii). άνεργοι με 24μηνη ανεργία, (iv). άνεργα άτομα 
που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 
εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, (v). άνεργα μέλη 
μονογονεϊκών οικογενειών, και (vi). άνεργοι ρομά. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σημειώνεται πως για τις θέσεις αυτές δεν ισχύει η παράλληλη ένταξη με το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο». 

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

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

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

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

http://www.kcci.gr/
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Βιώσιμη ανάπτυξη και εξωστρέφεια στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του 
ΕΕΔΕΓΕ 

Με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην 
ενίσχυση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας, τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
τη δραστηριοποίηση εκτός της Αθήνας και την 
ανάγκη για εδραίωση συνεργασιών στο 
εξωτερικό, το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο 
Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) 
πραγματοποίησε παρουσία Υπουργών, 
βουλευτών και εκπροσώπων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης την ετήσια Γενική Συνέλευσή 
του την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 στο 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Πειραιά.  

Στην ομιλία της η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Για το 
ΕΕΔΕΓΕ η ισότητα είναι θέμα κουλτούρας. Κι αν πιστεύουμε σ’ αυτό με πάθος και συνέπεια, αν πιστεύουμε 
στην αλλαγή και θέλουμε να την φέρουμε, αν είμαστε διατεθειμένες να δουλέψουμε σκληρά γι’ αυτό, τότε 
αργά ή γρήγορα το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Διόλου τυχαία στην δεκαετία του 1930 η Eleanor Roosevelt 
είχε δηλώσει ότι οι γυναίκες πρέπει να μάθουν να παίζουν το παιχνίδι όπως οι άντρες. Αυτό που εννοούσε είναι 
ακριβώς ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά για να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις και οι ιδεολογικές στρεβλώσεις 
και να κάνουμε την ισότητα αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας». 

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα, δήλωσε ότι «η δημιουργία ευκαιριών 
για οικονομική και κοινωνική εξέλιξη κάθε γυναίκας είναι βασική μας προτεραιότητα. Προωθούμε δράσεις που 
διευκολύνουν τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, προάγουν την ισότητα στις αμοιβές και 
αντιμετωπίζουν τα επαγγελματικά στερεότυπα λόγω φύλου. Παράλληλα εργαζόμαστε καθημερινά για να 
προωθήσουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και ακολουθώντας 
συγκεκριμένη στρατηγική». 

Τη χρονιά που πέρασε παγιώθηκαν αρκετές από τις πρωτοβουλίες του ΕΕΔΕΓΕ, όπως το ξεκίνημα της 
Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων, το πρόγραμμα για την απόκτηση δεξιοτήτων σε 5.320 άνεργες 
γυναίκες και η διοργάνωση εργαστηρίων καινοτόμου γυναικείας επιχειρηματικότητας και γυναικείας ηγεσίας. 
Παράλληλα, ενισχύθηκε η εξωστρέφεια του ΕΕΔΕΓΕ με συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και συνεργασίες, όπως 
στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής Γυναικών Επιχειρηματιών και Ηγετών στη Μπανγκόκ, στην Κύπρο για την 
«Συμμετοχική χρηματοδότηση-ευκαιρίες στην περιοχή της Μεσογείου», στην Λισαβώνα για το Web Summit 
και με την υποδοχή γυναικείας αντιπροσωπείας από την Ινδία από την Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών 
Επιμελητηρίων της Ινδίας (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries – FICCI).  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Σε μία χρονιά με διεθνείς και εθνικές προκλήσεις  η Προέδρος του ΕΕΔΕΓΕ έδωσε το στίγμα της επόμενης 
ημέρας: «Ως ΕΕΔΕΓΕ θα συνεχίσουμε την μάχη για την ισότητα, χωρίς εκπτώσεις. Δεν είναι ο εγωισμός ή η 
έπαρση που μας οδηγούν. Είναι η βαθιά πίστη ότι η ισότητα φύλων θα βοηθήσει στην μείωση της φτώχιας, 
στην αντιμετώπιση της οικονομικής ανισότητας, στην δημιουργία πιο δίκαιων κοινωνιών, στην ύπαρξη πιο 
ευτυχισμένων ανθρώπων. Αυτός είναι ο στόχος» 

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Κώστας 
Κατσαφάδος, ο Βουλευτής ΝΔ Α΄ Πειραιά, Νίκος Μανωλάκος, και ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α’ Πειραιά, Θοδωρής 
Δρίτσας, έδωσαν το «παρών» στη Γενική Συνέλευση του ΕΕΔΕΓΕ.  

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

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

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

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

Το νέο σύστημα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και ασφάλεια, οι οποίες επιτυγχάνονται με την αυτοματοποίηση 
των νέων διαδικασιών, όπου αυτό είναι εφικτό, και με την παράλληλη δυνατότητα ελέγχου από τις Υπηρεσίες 
Γ.Ε.ΜΗ., όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι οι δυνατότητες που παρέχονται στους 
ενδιαφερόμενους για αυτόματη δέσμευση και προδέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου δεν τους 
απαλλάσσει από την ευθύνη της τελικής επιλογής, μέσω της οποίας οφείλουν να διασφαλίζουν την 
εξατομίκευση της επιχείρησης τους, χωρίς να δημιουργούν σύγχυση ή να παραπλανούν το καταναλωτικό κοινό 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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και να εκμεταλλεύονται ξένη φήμη. Συνεπώς, για την ορθή και σύννομη επιλογή του λεκτικού δεν αρκεί η 
αποδοχή του από το ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο αποτελεί απλώς ένα εργαλείο διευκόλυνσης.  

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

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

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

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

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

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

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

Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ.  

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην εξόφληση των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ.  
Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι υποχρεωτική από το 2011 η εγγραφή των 
επιχειρήσεών τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297/6.12.2005) και από το 
2015 η ετήσια καταβολή του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις 
(άρθρο 2 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις προσωπικές 
εταιρίες είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης 
(άρθρο 5 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=EAC78B408A735C0.1D031AEA53&version=2022/04/28
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Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα αποστείλει από τα 
εν λόγω, τα τέλη του 2015 στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις 
του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). 
Προς αποφυγή αυτού, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή τους. 
Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής: 
Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους  

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

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://services.businessportal.gr/
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Η επίσημη σελίδα του Επιμελητηρίου στα social media 

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

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : Υποχρεωτικά γυναίκες το 40% στα ΔΣ των εταιρειών 

«Πράσινο φως» σε μία ιστορικής σημασίας νομοθεσία για την εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά 
συμβούλια, έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο . Πιο συγκεκριμένα, έως τα τέλη Ιουλίου του 2026, όλες οι 
μεγάλες, εισηγμένες στα χρηματιστήρια εταιρείες της ΕΕ θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να αυξηθεί η 
παρουσία των γυναικών στα ανώτατα κλιμάκιά τους.  Η οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια 
εγκρίθηκε την Τρίτη (22/11), δέκα χρόνια μετά την υποβολή των πρώτων σχετικών προτάσεων. Στόχος της 
οδηγίας είναι να καθιερωθούν διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης στις εταιρείες, έτσι ώστε τουλάχιστον το 40% 
των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών ή το 33% του συνόλου των θέσεων διοικητικών στελεχών 
να καλύπτονται από το υποεκπροσωπούμενο φύλο έως τα τέλη Ιουνίου του 2026.  

Αποστολή Κανονισμού ΕΕ σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα Δ9-
τετραϋδροκανναβινόλης (Δ9-THC) στους σπόρους κάνναβης και τα παράγωγα 

προϊόντα τους  

Η Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων) της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποστέλλει το με αρ. πρωτ. 30/003/000/4434 ενημερωτικό έγγραφο (ΑΔΑ: 
6O0Z46ΜΠ3Ζ-6ΔΨ) με θέμα: «Αποστολή κανονισμού σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα Δ9-
τετραυδροκανναβινόλης (Δ9-THC) στους σπόρους κάνναβης και τα παράγωγα προϊόντα τους».  

Για να δείτε το κείμενο του Κανονισμού πατήστε εδώ. 

Διεθνή θέματα 
 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.facebook.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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https://www.forin.gr/articles/article/67067/30-003-000-4434-2022
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ΕΚΤ: Άνω του 2% ο πληθωρισμός τουλάχιστον ως το 2025 

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποχαιρετά για την επόμενη τριετία τον στόχο 2% για τον πληθωρισμό, όπως 
τουλάχιστον δήλωσε πηγή στο Reuters, με μια νέα, ίσως ηπιότερη αύξηση των επιτοκίων, να αναμένεται να 
ανακοινωθεί την Πέμπτη. 

Παράλληλα η ΕΚΤ, θα ανακοινώσει τις νέες τριμηνιαίες οικονομικές προβλέψεις της, τις οποίες χρησιμοποιούν 
οι επενδυτές για να υπολογίσουν πόσες ακόμη αυξήσεις επιτοκίων είναι πιθανές. 

 

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη εκτινάχθηκε στο 10,6% τον Οκτώβριο για να υποχωρήσει τον Νοέμβριο. Με τις 
νέες προβλέψεις αναμένεται να κινηθεί καθαρά πάνω από το 2% το 2024 και οριακά πάνω από το επίπεδο 
αυτό το 2025, σύμφωνα με την πηγή. 

Οι προβλέψεις της ΕΚΤ, ανεξαρτήτως από το αν είναι ακριβείς, χρησιμοποιούνται από την τράπεζα ως στοιχείο 
για τη λήψη αποφάσεων, καθώς ο στόχος της για τον πληθωρισμό αφορά έναν μεσοπρόθεσμο χρονικό 
ορίζοντα. 

Κάποιοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ, ιδιαίτερα μεταξύ των «γερακιών» που τάσσονται υπέρ της επιθετικότερης 
νομισματικής πολιτικής, εξέφρασαν πρόσφατα επιφυλάξεις για τις προβλέψεις της και ζήτησαν να υπάρξει 
μεγαλύτερη εστίαση στα στοιχεία για τον τρέχοντα πληθωρισμό. 

Οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 6% στην 
Ευρωζώνη το 2023, για να υποχωρήσει στο 2,3% το 2024 και στο 1,9% το 2025. Προβλέπουν επίσης αύξηση του 
επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ κατά 50 μ. β. στο 2% την Πέμπτη και περαιτέρω αύξηση στο 2,5% τον 
Μάρτιο και στο 2,75% στα μέσα του 2023. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΣΡΑΗΛ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε  
Μηνιαίο Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2022. 

Ενημερώσεις για 
ξένες αγορές 
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr  ), τηλ: +972-3-605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email: 
ecocom-telaviv@mfa.gr   

ΛΙΒΑΝΟΣ  

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

• Τα επίπεδα ανεργίας στον Λίβανο για το 2022  
• Εφαρμογή δανείου της Παγκόσμιας Τράπεζας για την εισαγωγή σίτου στον Λίβανο από τα τέλη 

Δεκεμβρίου 2022.  
• Δέσμευση της γαλλικής ενεργειακής ΤοtalEnergies αναφορικά με την εκκίνηση των εργασιών 

εξερεύνησης και εξόρυξης υδρογονανθράκων στον Λίβανο, εντός του 2023  
• Υπογραφή συμφωνίας για την κατασκευή νέου υποθαλάσσιου καλωδίου Λιβάνου και Κύπρου, Βηρυτός  

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

ΣΕΡΒΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι, απέστειλε: 
Ενημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου 2022  

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

 

 
 

 

Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανθεκτικότητα της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας 

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

Σκοπός της πλατφόρμας «Supply Chain Resilience» 

Enterprise Europe 
Network 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-telaviv@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
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Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, με πιο 
αξιοσημείωτη την κρίση στην Ουκρανία, με τις επιχειρήσεις να πλήττονται σοβαρά από τις δυσλειτουργίες της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με 
το European Cluster Collaboration Platform και το δίκτυο Enterprise Europe Network δρομολόγησε νέα μέτρα 
για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ενιαίας αγοράς και την οικοδόμηση μιας βιώσιμης, ψηφιακής και 
παγκοσμίως ανταγωνιστικής οικονομίας. 

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

Κύριοι στόχοι 

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

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

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

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

 
Ποια είναι τα οφέλη σας αν εγγραφείτε στην πλατφόρμα; 

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

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
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Όλα τα επιχειρηματικά προφίλ που θα εισάγονται στην πλατφόρμα θα επικυρώνονται από τους επίσημους 
συνεργάτες του δικτύου Enterprise Europe Network για τη διευκόλυνση ασφαλών και αξιόπιστων 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Επιχειρηματικές/Τεχνολογικές Συνεργασίες 

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

Ζήτηση Συνεργασίας από Αραβικά Εμιράτα  

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

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

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

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

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

Προσφορές - Ζητήσεις από Ινδία  

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:alex.r@i-exporter.com
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Μέσω της ιστοσελίδας οι ενδιαφερόμενοί αγοραστές μπορούν να ανακαλύψουν νέες διαδικτυακές πηγές για 
τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν και ενθαρρύνετε τις εικονικές συναντήσεις από την άποψη αυτή μεταξύ 
διακεκριμένων αγοραστών και πωλητών.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 
• 20η έκθεση Γάμου και Βάπτισης, ΔΕΘ-Helexpo, Θεσσαλονίκη| 14-16 Ιανουαρίου 2023 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 
• Zootechnia, Έκθεση Κτηνοτροφίας και πτηνοτροφίας, ΔΕΘ-Helexpo, Θεσσαλονίκη| 02-05 

Φεβρουαρίου 2023 
• 9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ-The Greek Fine Food Exhibition, στο MEC Παιανίας | 04-06 Φεβρουαρίου 2023 
• Graphicaexpo.gr, Έκθεση για γραφικές τέχνες και οπτική επικοινωνία, στο MEC Παιανίας | 17-19 

Φεβρουαρίου 2023 
• 31η “Detrop”, Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Συσκευασίας 

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

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 

• FORWARD GREEN, 1η Διεθνής Έκθεση για την Κυκλική Οικονομία, την Ενέργεια και την Δόμηση, 
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης | 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2023 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 

Εκθέσεις 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.indiaingreece.gov.in/
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• 1η Διεθνής Έκθεση Ergo. Tec, Έκθεση μηχανημάτων έργων και είδη εξοπλισμού εργοταξίων, στο 
Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο, Παιανία Αττικής |21-23 Απριλίου 2023 

ΜΑΙΟΣ 2023  
• “Thematic Tourism Expo & Food Festival ” Έκθεση Θεματικού Τουρισμού και Γαστρονομίας , 

Λαμία| 06-09  Μαΐου 2023  
 
 
 

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 
• 29TH INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR FOOD AND BEVERAGE, Έκθεση φαγητού και ποτού, 

Αττάλεια, Τουρκία |17-20 Ιανουαρίου 2023 
• 33rd INTERNATIONAL HOSPITALITY INDUSTRY EQUIPMENTS EXHIBITION, Έκθεση ξενοδοχειακού 

εξοπλισμού, Αττάλεια, Τουρκία |17-20 Ιανουαρίου 2023 
• ISTANBUL FURNITURE FAIR, Έκθεση επίπλων Κωνσταντινούπολης, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 

|24-29 Ιανουαρίου 2023 
 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 

• 18th INTERNATIONAL AGRICULTURE EXHIBITION, Έκθεση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, Σμύρνη, 
Τουρκία |1-5 Φεβρουαρίου 2023 

• Fruit Logistica 2023, Έκθεση φρούτων, Βερολίνο, Γερμανία|08-10 Φεβρουαρίου 2023 
• LifeStyle Türkiye, Έκθεση γυναικείας μόδας, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία |8-11 Φεβρουαρίου 

2023 
• AQUAFARM 2023, Συμμετοχή στο πρόγραμμα αλιείας, Πορντετόνε, Ιταλία|15-16 Φεβρουαρίου 

2023 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 

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

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 

• Natural & Organic Products Europe (NOPEX)2023, Έκθεση φυσικών και βιολογικών προϊόντων, 
Ηνωμένο Βασίλειο| 16-17 Απριλίου 2023 

• Seafood Expo 2023, Συμμετοχή στο πρόγραμμα αλιείας, Βαρκελώνη, Ισπανία|25-27 Απριλίου 
2023 

ΜΑΙΟΣ 2023 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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• InterFood Azerbaijan, Διεθνής Έκθεση Βιομηχανίας Φαγητού, Μπακού, Αζερμπαϊτζάν | 17-19 
Μαΐου 2023 

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 

• Anuga 2023, Έκθεση τροφίμων και ποτών, Κολωνία, Γερμανία |07-11 Οκτωβρίου 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Enterprise Europe Network – Hellas  
2. Enterprise Europe Network  

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

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

11. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής  
12. EU Bookshop  
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market)  
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb)  
15. European Research & Development Newsroom  
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση 

των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)  
17. European Standardisation SME Helpdesk  
18. European Commission Agrinet Portal  
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα  

Χρήσιμες Συνδέσεις 
 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.biocluster.gr/
http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm
http://www.italia2014.eu/en
http://www.europarl.gr/
http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
http://europa.eu/index_el.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site?request_locale=EN
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_15_en.htm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/newsfeeds/syndicated-newsroom.cfm
https://www.improve-innovation.eu/opencms/opencms/en/index.html
http://www.cen.eu/cen/Services/SMEhelpdesk/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/research/agriculture/index_en.html
http://ec.europa.eu/ecip/
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20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης  

24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal)  
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform)  
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs)  

28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system)  
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών 

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

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

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

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

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

 

 

 

 
Επισκεφθείτε την σελίδα του 

Επιμελητηρίου Καβάλας  
www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη 
Πληροφόρηση 

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

	Δραστηριότητες Διοίκησης
	Βράβευση του προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας από το Επιμελητήριο του Leskovac της Σερβίας
	Διαμαρτυρία για την απογραφική διαδικασία και την ψηφιακή κάρτα των εργαζομένων
	Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την τουριστική ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
	Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
	Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην «Ονειροπλατεία» των Κρηνίδων
	Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην «Παραμυθούπολη» του Δήμου Νέστου
	32η εθελοντική αιμοδοσία του συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών του Επιμελητηρίου Καβάλας
	ΕΦΕΤ : Ενημέρωση για διεξαγωγή εξετάσεων χειριστών τροφίμων που έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Επιπέδου-1
	Εφαρμογή για το έτος 2022 της υπουργικής απόφασης για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας
	Ενημέρωση για Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές
	Ενημέρωση για τα σεμινάρια Υγιεινής Τροφίμων-Εκπαίδευση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων-Νέες προδιαγραφές
	Προδημοσίευση δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
	Προδημοσίευση για την δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»
	“Έξυπνη Μεταποίηση” του Ταμείου Ανάκαμψης
	Ξεκίνησαν οι υποβολές για το νέο Καθεστώς «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22
	Επιχειρηματική χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
	Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας
	Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ (VMS)-ERS-AIS
	Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας (ενημέρωση 5/12/2022)
	Πρόγραμμα ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» – Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης
	Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»
	Ολοκληρώθηκε το τέταρτο Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας του Επιμελητηρίου Καβάλας
	Εγγραφές-Διαγραφές επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο από 01/01-20/12/2022
	Διατηρείται για ένα χρόνο ακόμα το πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις
	Συμμετοχή στο 30ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Ελλάδος
	Τα επόμενα βήματα για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
	e-ΕΦΚΑ: Σε 24 δόσεις μπορούν πλέον να ρυθμίζονται οι οφειλές
	Έρχεται απόφαση για διαγραφές λανθασμένων χρεώσεων στην επιστρεπτέα προκαταβολή
	Παράταση προθεσμίας απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων έως 31.12.2027 - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 75 ν. 3982/2011
	ΥΠΕΝ : Προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ή/και ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
	ΑΑΔΕ: Προσυμπληρωμένες στο εξής οι δηλώσεις ΦΠΑ από το myDATA
	Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η πλατφόρμα για τη συμβολαιακή γεωργία
	7 στους 10 Έλληνες κάνουν χρήση υπηρεσιών eGovernment
	Ξεκινά η διασύνδεση του gov.gr με το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «Μίτος» – Αμεσότερη και ευκολότερη η ενημέρωση του πολίτη για κάθε διαδικασία
	ΚΕΕΕ: Δωρεάν διάθεση 270.000 Ψηφιακών Πιστοποιητικών/ Υπογραφών στις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις
	Ολοκλήρωση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών 2021 για μη μισθωτούς ασφαλισμένους με παράλληλη μισθωτή απασχόληση
	Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 3 Προπτυχιακά, 31 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 284 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
	ΑΑΔΕ: Και τελωνειακές υπηρεσίες στις ψηφιακές εφαρμογές «Τα Αιτήματά μου» και «Τα Ραντεβού μου»
	Παράταση αιτήσεων έως 28/12 για το πρόγραμμα 3.220 νέων επιχειρηματιών 30-45 ετών σε 6 περιφέρειες με επιχορήγηση 14.800 €
	Δ.ΥΠ.Α. : Δύο νέα προγράμματα για «ειδικές κατηγορίες» ανέργων
	Διατίθενται εκ νέου 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»
	Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών σε όλη της επικράτεια.
	Βιώσιμη ανάπτυξη και εξωστρέφεια στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΕΕΔΕΓΕ
	Γ.Ε.ΜΗ.: Δέσμευση και προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα
	Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την λειτουργία του μητρώου και των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : Οι Κ.Α.Δ. που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.
	Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ.
	Αναστολή καταχώρισης στο Γ.ΕΜ.Η. για ΙΚΕ λόγω μη πιστοποίησης εταιρικού κεφαλαίου
	Η επίσημη σελίδα του Επιμελητηρίου στα social media
	Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : Υποχρεωτικά γυναίκες το 40% στα ΔΣ των εταιρειών
	Αποστολή Κανονισμού ΕΕ σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης (Δ9-THC) στους σπόρους κάνναβης και τα παράγωγα προϊόντα τους
	ΕΚΤ: Άνω του 2% ο πληθωρισμός τουλάχιστον ως το 2025
	Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανθεκτικότητα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
	Επιχειρηματικές/Τεχνολογικές Συνεργασίες
	Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων
	Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων

	Σεμινάρια
	Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης
	Επιχειρηματική πληροφόρηση
	Διεθνή θέματα
	Ενημερώσεις για ξένες αγορές
	Enterprise Europe Network
	Εκθέσεις
	Χρήσιμες Συνδέσεις

