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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Ολοκληρώθηκε στο Μετρό Συντάγματος η Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 

Με μεγάλη επιτυχία και την 
προσέλευση πολύ κόσμου της 
Αθήνας, ολοκληρώθηκε η πρώτη 
έκθεση «Μοναδικές Γεύσεις από 
την Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη», που διοργάνωσαν τα 
έξι Επιμελητήρια της 
Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης, μέσω του 
Περιφερειακού 
Επιμελητηριακού Συμβουλίου, 
στην καρδιά της μεγαλύτερης 
αγοράς της χώρας μας, στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
του Μετρό Συντάγματος στην 
Αθήνα.  

Η Έκθεση, που στηρίχθηκε 
ενεργά, από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, εγκαινιάστηκε την Πέμπτη 09 Μαρτίου 
2023 και διήρκησε μέχρι και την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 φέρνοντας επιχειρήσεις και τοπικά 
προϊόντα της Περιφέρειας ΑΜΘ στην καρδιά της πρωτεύουσας.  

Η προσπάθεια για την διοργάνωση της 
Έκθεσης, αποτέλεσε κοινή 
πρωτοβουλία των έξι Επιμελητηρίων 
της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 
με τους προέδρους και τους 
συνεργάτες τους, να έχουν εργαστεί 
αρμονικά, για την  επιτυχή υλοποίηση 
αυτής της μοναδικής δράσης, με σκοπό 
να προβληθούν οι επιχειρήσεις μας και 
να τους δοθεί ένα βήμα γνωριμίας και 
ανάπτυξης στην αγορά της Αθήνας.  

Κοινή και πάγια θέση και των έξι 
προέδρων αποτελεί η πεποίθηση ότι τα 
Επιμελητήρια οφείλουν να ενισχύουν την Εξωστρέφεια των τοπικών μας επιχειρήσεων και η εν λόγω 
Έκθεση ήταν ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.  
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Το καταναλωτικό κοινό τίμησε τις επιχειρήσεις 
και τους παραγωγούς, που μετέβησαν στην 
Αθήνα και διέθεσαν τα προϊόντα τους, ωστόσο 
αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι το 
γεγονός ότι «άνοιξε μία σοβαρή συζήτηση για 
την τοπική μας παραγωγή, στην Πρωτεύουσα», 
όπως επεσήμανε σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος 
του ΠΕΣΥ ΑΜΘ και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης.  

Οι κ.κ. Δέμπας, Γραβάνης, Αγγελίδης και 
Μωραΐτης από τα Επιμελητήρια Καβάλας, 
Ροδόπης και Ξάνθης αντίστοιχα, σημείωσαν 
στους χαιρετισμούς τους από το βήμα των 
εγκαινίων -μεταξύ άλλων- την ανάγκη 
θεσμοθέτησης της εν λόγω Έκθεσης και την 
διοργάνωση της σε ετήσια βάση, ώστε 
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο τα τοπικά 
προϊόντα της Περιφέρειας μας να εκτίθενται και 
να 
πω

λούνται στην Αθήνα, ώστε και το καταναλωτικό κοινό 
να αποκτά πρόσβαση σε αυτά, αλλά και οι ίδιοι οι 
παραγωγοί να έχουν ευκαιρίες συναντήσεων και 
διερεύνησης συνεργασιών.  

Στην Έκθεση συμμετείχαν 40 επιχειρήσεις,  25 εξ αυτών 
με φυσική παρουσία και πώληση των προϊόντων τους, 
με μεγάλη επιτυχία, ενώ οι υπόλοιπες 
εκπροσωπήθηκαν μέσω των επιμελητηριακών 
εκθετηρίων.  

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστη η Γενική 
Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
Χριστιάνα Καλογήρου, που μεταξύ άλλων εξήρε την 
προσπάθεια των παραγωγών της ΑΜΘ, αλλά και την 
ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, ενώ σημείωσε 
και την αγαστή συνεργασία του ΥΠΑΑΤ με τα 
Επιμελητήρια της χώρας.  
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Από την Νέα Δημοκρατία παρέστησαν 
επίσης οι βουλευτές του κόμματος Δημήτρης 
Καιρίδης, αλλά και οι Εβρίτες βουλευτές 
Αναστάσιος Δημοσχάκης και Χρήστος 
Δερμεντζόπουλος.  

Επίσης, παρέστησαν οι Ροδοπίτες βουλευτές 
Τάκης Χαρίτου (ΣΥΡΙΖΑ) και Ιλχάν Αχμέτ 
(ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ) και ο Δραμινός βουλευτής 
Θεόφιλος Ξανθόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ).  

Επιπλέον στην τελετή παρέστη ο 
Γραμματέας Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ 
Άκης Μπάφρας, ενώ το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 
εκπροσωπήθηκε και από την υπεύθυνη του 

τομέα Ανάπτυξης και Τροφίμων Άννα Αγγελοπούλου.  

Παρόντες ήταν επίσης ο Αναπληρωτής του Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Αθηναίων Νικόλαος 
Βαφειάδης, ο Δήμαρχος Ξάνθης και εκπρόσωπος της ΠΕΔ ΑΜΘ Μανώλης Τσέπελης καθώς και ο 
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης.   

Από την επιμελητηριακή κοινότητα παρέστησαν ο Α’ Αντιπρόεδρος Ιορδάνης Τσώτσος και ο Γενικός 
Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδας Παναγιώτης Αγνιάδης, ο πρόεδρος του 
ΕΟΑΕΝ Δημήτρης Συξέρης, ο εκπρόσωπος του 
Επιμελητηρίου Κέρκυρας Σπύρος Σπαής και φυσικά οι 
πρόεδροι των Επιμελητηρίων της ΑΜΘ: Μάρκος 
Δέμπας (Καβάλα), Νίκος Αγγελίδης (Ροδόπη), 
Αντώνης Γραβάνης (Ροδόπη), Στέλιος Μωραΐτης 
(Ξάνθη) και Χριστόδουλος Τοψίδης (Έβρος). Εκ 
μέρους του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου Δράμας 
Στεφάνου Γεωργιάδη παρών ήταν ο Βασίλης 
Πολυτάρχης (Οικονομικός Επόπτης).  

Την τελετή των εγκαινίων παρακολούθησαν και οι 
πρόεδροι των ΟΕΒΕΣ Έβρου Τριαντάφυλλος Χατζάκης 
και Ροδόπης Ανέστης Βαφειάδης. 

Την Έκθεση επισκέφθηκαν οι αντιπεριφερειάρχες 
Καβάλας και Ξάνθης Αλέξης Πολίτης και 
Κωνσταντίνος Κουρτίδης αντίστοιχα.  

Την εκδήλωση παρουσίασε αφιλοκερδώς ο 
δημοφιλής Εβρίτης παρουσιαστής Πέτρος 
Πολυχρονίδης και τον ευχαριστούμε πολύ. 
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Στα περίπτερα του Επιμελητηρίου Καβάλας, συμμετείχαν οι επιχειρήσεις: 

 Κουραμπιέδες  

 Monopolio  

 Ιωακειμίδης  

 Ιωσηφίδης   

 Βικελίδης - Χρυσανθίδης  

 Αλλαντικά  

 Ατλαμάζογλου 

 Ανανιάδης -Βασίλειος  
 

 Κρασί 

 Βιβλία Χώρα 

 Συμεωνίδης  

 Μπύρα  

 Μαρμίτα  

 Ούζο και Λικέρ 

 Το Δικό μας -Ούζο και Λικέρ 

 Τσίπουρο & Ούζο 

 Μπαμπατζίμ  
 

 Ελιές και Λάδι  

 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμένων 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός Πιερίας ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΝΕΟΡΑΜΑ  

 Μέλι 

 Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Θάσου  

 Νοβακίδου 

 Γαλακτοκομικά Προϊόντα 

 Φάρμα Μουσθένης   

 Μάρτος Νικόλαος  
 Ενημερωτικό Υλικό 

 Δημοφέλεια  

 Δήμος Παγγαίου  

 Τουριστικός Οργανισμός Θάσου  
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Το ελληνικό μάρμαρο αποκτά ταυτότητα! 

Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 
παρουσιάστηκε σε ειδική 
εκδήλωση που διοργάνωσε ο 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Μαρμάρου Μακεδονίας - 
Θράκης (Σ.Ε.Μ.Μ.Θ.) με την 
υποστήριξη της Ελληνικής 
Εταιρείας Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου 
(Enterprise Greece) η 
1η ενιαία ταυτότητα του 
ελληνικού μαρμάρου “Greek 
Marble | Then. Now. Forever
.” Το μήνυμα που εκπέμπει η 
ενιαία ταυτότητα αφορά 
αφενός τη διαχρονικότητα 

του ελληνικού μαρμάρου, από την αρχαιότητα έως και σήμερα, και αφετέρου την πολύπλευρη 
χρήση του σε μικρής κλίμακας έργα εντός των σπιτιών μας ή σε μεγάλα έργα ξεχωριστής σημασίας 
και συμβολισμού, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο μάρμαρο ως φυσικό και βιώσιμο υλικό με μεγάλη 
διάρκεια ζωής που ταιριάζει απόλυτα στο μοντέρνο σχεδιασμό. 
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο κος Κώστας Φραγκογιάννης, Υφυπουργός Εξωτερικών για 
την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, ο Δρ. Ιωάννης Σάββας, Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και ο κος Μαρίνος Γιαννόπουλος, Διευθύνων 
Σύμβουλος της Enterprise Greece. 
Επίσης, χαιρετισμό απηύθυνε, 
μέσω επιστολής, η Γενική 
Γραμματέας Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων ΥΠΕΝ, κα. 
Αλεξάνδρα Σδούκου.  
Η Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Μαρμάρου 
Μακεδονίας – Θράκης, κα Ιουλία 
Χαϊδά, αναφέρθηκε στον κλάδο 
του ελληνικού μαρμάρου και στη 
συνεισφορά του στην ελληνική 
οικονομία. Εστίασε στην 
εξαγωγική πορεία του με αξία 
εξαγωγών 225.015.000€  το 
ενιάμηνο του 2022 και 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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360.748.000€ το 2021 έναντι 
288.720.000 € το 2020. Τόνισε 
δε ότι η Ελλάδα κατατάσσεται 
στην 5η θέση στις παγκόσμιες 
εξαγωγές μαρμάρων και στη 
2η θέση στην Ε.Ε, διαθέτοντας 
το 76% της παραγωγής της σε 
περισσότερες από 120 
χώρες.  Η Κίνα, οι ΗΠΑ, τα 
ΗΑΕ, το Κατάρ και η Σαουδική 
Αραβία συμπληρώνουν την 
πρώτη πεντάδα χωρών στις 
οποίες εξήχθη το  58,20 % του 
ελληνικού μαρμάρου. Εν 
συνεχεία, η κα Χαϊδά 
αναφέρθηκε στον Σύνδεσμο 

και τις επιχειρήσεις του, τη σημασία της δραστηριότητάς του για την ευρύτερη περιοχή (>72% της 
παραγωγής μαρμάρου προέρχεται από την Αν. 
Μακεδονία – Θράκη), αλλά και το όραμά της για ένα 
στρατηγικό σχέδιο προβολής και προώθησης του 
ελληνικού μαρμάρου παγκοσμίως. 
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 
της Enterprise Greece, κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, 
αναφέρθηκε στην κοινή προσπάθεια με τον 
Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. να σχεδιασθεί μία σύγχρονη, μοναδική 
ταυτότητα για το μάρμαρο που θα διασφαλίζει την 
αξία του, θα το διαφοροποιεί έναντι του 
ανταγωνισμού και θα ενισχύει τα μοναδικά του 
χαρακτηριστικά.  Η κα Αλεξανδροπούλου 
αναφέρθηκε και στις πρόσφατες συμμετοχές του 
κλάδου στην Διεθνή Έκθεση «The Big 5» 2022 στο 
Ντουμπάι και στη Σαουδική Αραβία, αλλά και στην 
1η ελληνική συμμετοχή στην σπουδαιότερη έκθεση 
του τομέα στην Βόρεια Αμερική, τη Διεθνή Έκθεση 
TISE-StonExpo, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λας 
Βέγκας. Πρόσθεσε επίσης, ότι θα ακολουθήσουν και 
άλλες σημαντικές δράσεις εντός στους 2023, όπως η 
συμμετοχή στις Διεθνείς Εκθέσεις BIG 5 Construct 
Egypt τον Ιούνιο, στη ΜARMOMAC VERONA, τον 
Σεπτέμβριο κ.λπ. 
 

http://www.kcci.gr/
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Οι κες Χαϊδά και Αλεξανδροπούλου παρότρυναν τις εταιρείες του κλάδου, να υιοθετήσουν την 
ενιαία ταυτότητα σε όλες τους τις επικοινωνίες, ώστε να καθιερωθεί και αναφέρθηκαν στα 
πλεονεκτήματα χρήσης κοινού εμπορικού σήματος από όλα τα μέλη του κλάδου όπως η άμεση 
αναγνωρισιμότητα στο εξωτερικό ως συνώνυμο υψηλής ποιότητας προϊόντος, η σημασία της κοινής 
ταυτότητας στην ενίσχυση των εξαγωγών του κλάδου και η αξιοποίηση του momentum που έχει 
δημιουργηθεί. 
Η Ελλάδα, παρότι είναι μια χώρα μικρή σε έκταση, έχει μεγάλη παραγωγή και ποικιλία μαρμάρου, 
ενώ η ιστορία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το μοναδικό αυτό υλικό. Ο κλάδος μπορεί 
αποδεδειγμένα να διατείνεται ότι η εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρου είναι τομείς στους οποίους 
οι ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, ενώ απασχολούν έμπειρους 
λατόμους και τεχνίτες σε εγκαταστάσεις με τεχνολογία αιχμής. 

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Μαρίνος Γιαννόπουλος 
2. Η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της Enterprise Greece, Μπέττυ 

Αλεξανδροπούλου 
3. Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης, Ιουλία Χαϊδά 
4. Από την ξενάγηση σε λατομεία της Δράμας 
5. Από την ξενάγηση σε λατομεία της Δράμας 

Συνάντηση μελών του Εμπορικού Συλλόγου στο Επιμελητήριο Καβάλας 

Συνάντηση εργασίας 

πραγματοποιήθηκε, στο 

Επιμελητήριο Καβάλας, τη 

Δευτέρα 27 Μαρτίου, μεταξύ του 

Προέδρου Μάρκου Δέμπα και 

μελών της Διοίκηση του 

Επιμελητηρίου Καβάλας, με τον 

νέο πρόεδρο Ιωάννη Κελγιώργη 

και την νέα διοίκηση του 

Εμπορικό Συλλόγου Καβάλας. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης, 

δόθηκε η ευκαιρία για εκτενή 

συζήτηση για τα θέματα και τα 

προβλήματα που υπάρχουν στη 

λειτουργία της αγοράς και την περεταίρω ανάπτυξη στενής συνεργασίας, με κοινές δράσεις του 

Επιμελητηρίου Καβάλας με τον Εμπορικό Σύλλογο. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Δέσμευση των φορέων, η στήριξη του εμπορικού κόσμου, με εκδηλώσεις και δρόμενα προσέλκυσης 

καταναλωτών στην αγορά, στοχευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες, αναζήτηση 

προγραμμάτων για τα εμπορικά καταστήματα, παρεμβάσεις και συνεργασίες με τοπικούς φορείς. 

Ήδη το Επιμελητήριο Καβάλας με απόφαση του Δ.Σ., αποφάσισε την στήριξη της 1 η κοινής 

εκδήλωσης, για το 2023, με τον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας, που θα είναι η «Λευκή Νύχτα», η οποία 

θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου. 

Δίνοντας τα συγχαρητήρια και ευχόμενοι καλή επιτυχία στο έργο της νέας διοίκησης του  

Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, προσβλέπουμε στην αγαστή συνεργασία των φορέων μας, καθώς 

σε καιρούς έντονου ανταγωνισμού και οικονομικής κρίσης, η συνεργασία μας μπορεί να 

αποδεχθεί πολλαπλά χρήσιμη και εξαιρετικά επωφελής, για τα μέλη μας. 
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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 

Σεμινάρια 
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επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας. Με την εγκύκλιο και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες 

εφαρμογής των προβλεπόμενων στην 39278/1823/25.7.2018 Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει. Η 

εγκύκλιος αναφέρεται αναλυτικά στην επιμόρφωση εργοδοτών, τη διαδικασία έγκρισης και 

εκτέλεσης προγραμμάτων και την τήρηση διαδικασιών. 

Ενημέρωση για Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010, όπως ισχύει, 

δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν 

επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Εξωτερικές 

Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επιμορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να 

αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης 

καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ κατηγορίας. 

Ειδικότερα, τα σεμινάρια  κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε: 

Β’ Κατηγορίας: για όσους πληρούν τις  απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών. 

Για τα μέλη του Επιμελητηρίου πρέπει να είναι πληρωμένο το τέλος ΓΕΜΗ μέχρι και το 2022 και η 

συνδρομή του Επιμελητηρίου του έτους 2022, ενώ το κόστος για τα μη μέλη είναι 100€.  

Γ’ Κατηγορίας: για εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους απασχολούν λιγότερους από 50 

εργαζόμενους, διάρκειας 10 ωρών.  Για τα μέλη του Επιμελητηρίου πρέπει να είναι πληρωμένο το 

τέλος ΓΕΜΗ μέχρι και το 2022 και η συνδρομή του Επιμελητηρίου του έτους 2022, ενώ το κόστος για 

τα μη μέλη είναι 50€. 

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

Το Επιμελητήριο Καβάλας,  σας ενημερώνει ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών  έχουν υποχρέωση να 

καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας 

που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.  

Αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη 

μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Είναι πρόγραμμα  κατάρτισης απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. 

Ελάχιστη διάρκεια: 10 ώρες.   

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP. 

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών 

προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των 

τροφίμων. 

Το κόστος συμμετοχής για το τρέχον έτος, για τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά, 

δηλαδή με πληρωμένο το τέλος ΓΕΜΗ μέχρι και το 2022 καθώς και τη συνδρομή Επιμελητηρίου 

του 2022,  είναι: 

 Για Επιχειρήσεις 

 Καβάλα σαράντα ευρώ (40 €)  

 Θάσο τριάντα ευρώ (30 €)  

 Για Εργαζομένους 

 Καβάλα εξήντα ευρώ (60€) 

 Θάσο πενήντα ευρώ (50€) 

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

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις 

προκειμένου να αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων 

γίνεται με μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το 

άρθρο 11 του ν. 3438/2006.  

Περισσότερες πληροφορίες, τηλ. επικοινωνίας 2510 222212,  κα. Σούζη Μαυρομμάτη  (εσωτ. 4). 

http://www.kcci.gr/
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Σεμινάριο «Προσαρμοσμένη και απλουστευμένη κατάρτιση για το ψηφιακό 
μάρκετινγκ και το ηλεκτρονικό εμπόριο σύμφωνα με τις ανάγκες των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Ερευνητικό 

Εργαστήριο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΕΠΒΙ) Τμ. Λογιστικής & 

Χρηματοοικονομικής (Ελλάδα) πραγματποίησε σεμινάρια με κατάρτιση για e-shop: με 

τίτλο:  «Προσαρμοσμένη και απλουστευμένη κατάρτιση για το ψηφιακό μάρκετινγκ και το 

ηλεκτρονικό εμπόριο  σύμφωνα με τις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»,στην αίθουσα του 

Επιμελητηρίου Καβάλας στις 20,22,27 & 29 Μαρτίου,με ομιλητές την κα.Καλλιοπη Καλαμπούκα,τον 

κ. Σταύρο Βαλσαμίδη και κ. Βασίλειο Ζουμπουλίδη  
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-Ανάλυση των 13 καθεστώτων 

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 με τα 13 θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, που 

θεσπίζονται για πρώτη φορά, δίνει κίνητρα για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε πληθώρα τομέων 

της οικονομίας.  

Σε συνδυασμό με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027, ο οποίος ισχύει από 01.01.2022 με 

αυξημένα ποσοστά για την πλειοψηφία των περιοχών της χώρας ο νέος αναπτυξιακός νόμος στοχεύει στην 

αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, στη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, στην ενίσχυση λιγότερο 

ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής 

Μετάβασης, καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.   

Αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα της πολιτικής κινήτρων που σχεδιάζει και υλοποιεί το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παράλληλα με την αξιοποίηση και των λοιπών διαθέσιμων πηγών 

χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης κ.α.), έτσι ώστε να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη και 

συστηματική παρέμβαση στο σύνολο των κλάδων και τομέων της οικονομίας, με ορατά οφέλη στο οικονομικό 

πεδίο, στην περιφερειακή σύγκλιση και στην κοινωνική συνοχή. 

  

Μέσω του Αναπτυξιακού νόμου και της θέσπισης των θεματικών καθεστώτων επιδιώκεται ο ψηφιακός και 

τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, 

η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 

4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα ενισχύονται οι τουριστικές επενδύσεις, οι 

μεταποιητικές, ο τομέας της αγροδιατροφής και υπάρχει ειδική μέριμνα για τις επενδύσεις που θα 

υλοποιηθούν στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με ενισχυμένα ποσοστά. 

Ειδικότερα θεσπίζονται 13 θεματικά καθεστώτα: 

Ενεργά προγράμματα 

Χρηματοδότησης  

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/chpe.pdf
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1.       Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων 

2.       Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων 

3.       Νέο Επιχειρείν, με κύριο σκοπό την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών, προκειμένου να προχωρήσουν σε 

σχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών σε πολλούς τομείς της οικονομίας 

4.       Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 

5.       Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία 

6.       Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία 

7.       Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα 

8.       Επιχειρηματική εξωστρέφεια 

9.       Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων 

10.      Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

11.      Μεγάλες επενδύσεις, προκειμένου να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση σε επενδυτικά σχέδια που 

επηρεάζουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες, αλλά και γενικότερα την άνοδο των οικονομικών κλαδικών 

δεικτών 

12.      Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας 

13.      Επιχειρηματικότητα 360ο 

Η ενεργοποίηση των καθεστώτων θα λάβει χώρα μέσω προκήρυξης των καθεστώτων, για ορισμένα εκ των 

οποίων θα απαιτείται η σύμπραξη συναρμόδιων φορέων τομεακής πολιτικής, όπως π.χ. το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Τουρισμού, ο τομέας Έρευνας και 

Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ η υλοποίησή τους θα πραγματοποιείται από τη 

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και από το 

Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης) και από τις 13 Περιφερειακές Διοικήσεις για 

συγκεκριμένα καθεστώτα ενισχύσεων. Κάθε καθεστώς θα έχει ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 150.000.000 

ευρώ, ο οποίος θα κατανέμεται ανά περιφέρεια και ανά είδος κινήτρου (κεφαλαιακά κίνητρα και φορολογική 

απαλλαγή). 

ΚΙΝΗΤΡΑ 

Τα χορηγούμενα κίνητρα είναι αυτά της: 

1. Φορολογικής απαλλαγής 

2. Επιχορήγησης 

3. Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και 

4. Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Οι ρυθμίσεις για τα καθεστώτα ενισχύσεων προβλέπουν, κατά κύριο λόγο ότι οι μεσαίες και μεγάλες 

επιχειρήσεις θα λαμβάνουν τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής 

μίσθωσης και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους, ενώ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα 

παρέχονται όλα τα είδη των ενισχύσεων, περιλαμβανομένης και της επιχορήγησης. 

Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την 
ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Δράση 4.1.5) 

Στόχος της δράσης είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν 
μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων παρέχεται στήριξη για επενδύσεις ανέγερσης, επέκτασης, 
εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης, μείωσης κόστους παραγωγής και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, οι 
οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και 
επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ιδία κατανάλωση. 

Σε ποιους απευθύνεται 

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται οι κατά 
περίπτωση προϋποθέσεις: 

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει: 

 Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας 
τους και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  

 Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022. 
 Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. 
 Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, 

εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 
3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παρ. γ, του Ν.1287/1982. 

 Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης. 
 Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του 

υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους 
στο μέτρο. Δεν είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες με εξαίρεση όσους 
υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το μέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιμες αλλά δεν 
καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης. 

Τα νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, πρέπει: 
 Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022. 
 Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. 
 Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2033. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια 

δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί ή να ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης. 
 Να είναι δικαστικά φερέγγυα. 
 Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας. 

Περίοδος υποβολής 

από 15/3/2023 έως 16/5/2023 (ώρα 13:00) 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη Δράση 4.1.5 πρέπει να υποβάλλουν (οριστικοποιήσουν) 
μία αίτηση στήριξης ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που 
λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. 

Είδος ενίσχυσης 

Επιχορήγηση / Επιδότηση 

Περιοχή εφαρμογής 

Όλη η Ελλάδα 

Όροι και προϋποθέσεις 

Οι όροι συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση. 

Τι χρηματοδοτείται 

Για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως όριο αιτούμενου προϋπολογισμού που δύναται να ληφθεί υπόψη 
στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ. 

Ωστόσο ο ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ με την 
προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του 
έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού. 

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται 
από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις δράσεις του υπομέτρου τις 500.000 ευρώ 
στην περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλει ή έχει υποβάλει περισσότερες της μίας 
αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2022, λαμβάνοντας υπόψη και τις συμμετοχές του 
φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλα νομικά πρόσωπα ή/και συλλογικά σχήματα που έχουν αιτηθεί ή/και 
υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1. 

Σε περιπτώσεις υπέρβασης του ανωτέρω ορίου γίνεται μείωση στην επιλέξιμη δαπάνη του αιτήματος 
στήριξης που έχει υποβληθεί από το φυσικό πρόσωπο και στη συνέχεια από το νομικό πρόσωπο. 

Προϋπολογισμός 

€ 180.000.000 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%2F%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» 

Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην 

αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και 

παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν 

σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής 

οικονομίας. 

Σε ποιους απευθύνεται 

Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» 

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει 
πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: 

 Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση 
 Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με 

τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο 
Παράρτημα III ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013 (DE MINIMIS) ή 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014 

 Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013 (DE MINIMIS) ή ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014 

 Να έχουν 3 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

 Επιπλέον θα πρέπει να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή 
της αίτησης χρηματοδότησης. 

Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της 
Δράσης.             

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» 

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει 
πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: 

 Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση 
 Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με 

τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο 
Παράρτημα III EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) 

 Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) 

 Να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά στον οδηγό της Δράσης. 

Περίοδος υποβολής 

από 22/3/2023 (ώρα 12:00) 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) 
Η Δέσμη Δράσεων θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας, εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι σχετικοί κανονισμοί 
χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων (651/2014, 1407/2013), προσαυξημένου κατά 20% ανά κατηγορία 
Περιφέρειας. 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία/ώρα 
ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ. 

Είδος ενίσχυσης 

Επιχορήγηση / Επιδότηση 

Περιοχή εφαρμογής 

Όλη η Ελλάδα   

Τι χρηματοδοτείται 

Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» 

 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 
 Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές δαπάνες) 
 Εξοπλισμός (Green) 
 Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 
 Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας - ετικέτας – Branding 
 Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας 
 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 
 Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες 
 Μεταφορικά μέσα (Green) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά 
 Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ) 
 Έμμεσες δαπάνες 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης. 

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://app.opske.gr/
https://app.opske.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%2F%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» 

 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 
 Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές δαπάνες) 
 Εξοπλισμός (Green) 
 Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 
 Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας - ετικέτας – Branding 
 Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας 
 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 
 Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες 
 Μεταφορικά μέσα (Green) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα 
 Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ ) 
 Έμμεσες δαπάνες 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης. 

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Προϋπολογισμός 

€ 700.000.000 
 
 
Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» 

Προϋπολογισμός Δράσης: 300.000.000€ 

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η 
χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+. 

Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών: 

 66.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο 
 234.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – 

Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια 
Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος 

 
 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» 

Προϋπολογισμός Δράσης: 400.000.000€ 

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η 
χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+. 

Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών: 

 88.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο 
 312.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – 

Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια 
Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος 
 

Επικαιροποιημένη Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» 

Αναμένεται 

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με 
σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας 
προστιθέμενης αξίας. 

Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων 
φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο 
δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων. 

Σε ποιους απευθύνεται 

 Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις 
 Ερευνητικοί οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί 

Η έναρξη και η λήξη υποβολής προτάσεων θα ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση της Αναλυτικής Πρόσκλησης 
της Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027». Η Πρόσκληση της Δράσης θα καθορίζει αναλυτικά τους όρους 
και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης. 

Είδος ενίσχυσης 

Επιχορήγηση / Επιδότηση 

Περιοχή εφαρμογής 

Όλη η Ελλάδα 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%2F%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Όροι και προϋποθέσεις 

Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν στην 
Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, 
ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. 

Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση 
ανάκτησης ενίσχυσης από την ΕΕ. 

Τι χρηματοδοτείται 

Παρεμβάσεις 

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις. Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις 
ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε 
Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ. 

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς. Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις 
υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, 
με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. 

Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε 
συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και 
τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ. 

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ, είναι υφιστάμενες 
μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). 

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες 
ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και 
ανάπτυξης. 

Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής θα περιληφθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. 

Προϋπολογισμός 

€ 300.000.000 

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε 
μία από τις 4 παρεμβάσεις: 

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από επιχειρήσεις 
2. Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 
3. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων 

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 

4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις 

Ενδεικτική δημόσια δαπάνη και ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων ανά παρέμβαση: 

 Παρέμβαση I:        60.000.000 €    1ο τρίμηνο 2023 
 Παρέμβαση II:     180.000.000 €    2ο τρίμηνο 2023 
 Παρέμβαση III:     39.000.000 €     1ο τρίμηνο 2023 
 Παρέμβαση ΙV:      21.000.000 €     2ο τρίμηνο 2023 

Σύνολο:             300.000.000 €  

 

Eπενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές 
ασθένειες και φυσικές καταστροφές (Δράση 5.1.2) 

Ενίσχυση επενδύσεων με σκοπό την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων στα ζώα 

και συγκεκριμένα της αφρικανικής πανώλης του χοίρου.  Ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας στις 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την εφαρμογή των οποίων αποτρέπεται η είσοδος του νοσήματος στις 

εγκαταστάσεις μέσω επαφής με αγριόχοιρους, ανεπιτήρητους οικόσιτους χοίρους, ανθρώπινης 

δραστηριότητος ή υλικών. Σκοπός είναι η  προάσπιση της εγχώριας χοιροτροφίας από τον κίνδυνο εισόδου 

του νοσήματος στην χώρα που θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες στην παραγωγή και εμπορία ζώντων ζώων, 

χοίρειου κρέατος και των προϊόντων του. 

Σε ποιους απευθύνεται 

 Φυσικά πρόσωπα, που έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη (χοιροτρόφου), με την 
προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής 
(ΟΠΣΚ), με το χαρακτηρισμό της εκμετάλλευσής τους ως μη οικόσιτης και ενσταβλισμένης ή μικτής. 
Η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη αποδεικνύεται από την εγγραφή τους ως Κατά Κύριο 
Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), όπως 
τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

 Νομικά πρόσωπα, που έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και ειδικότερα της 
χοιροτροφίας, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ), με το χαρακτηρισμό της εκμετάλλευσής τους ως μη οικόσιτης και 
ενσταβλισμένης ή μικτής.  

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης 
στήριξης-πληρωμής όσο και κατά την καταβολή της ενίσχυσης.  

Περίοδος υποβολής 

από 2/3/2023 έως 11/4/2023 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης, υποβάλλουν αίτηση στήριξης 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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(φάκελος υποψηφιότητας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2 της πρόσκλησης. Η υποβολή 
(οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων. 

Περιοχή εφαρμογής 

Όλη η Ελλάδα 

Όροι και προϋποθέσεις 

Τα κριτήρια επιλεξημότητας αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση. 

Ο προϋπολογισμός της αιτούμενης στήριξης ξεκινά από το ποσό των 20.000 έως 60.000 ευρώ για τις 

εκμεταλλεύσεις μέχρι 200 χοιρομητέρες και από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις με ≥ 201 

χοιρομητέρες. Ειδικότερα για τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας, 

Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, η αιτούμενη 

ενίσχυση ξεκινά από τις 10.000 ευρώ. 

Τι χρηματοδοτείται 

 Τοποθέτηση/ενίσχυση ανθεκτικού περιμετρικού φράκτη της εκμετάλλευσης ύψους τουλάχιστον 
1,5μ από δομικά υλικά ή συρματόπλεγμα και στύλους στήριξης ανά 2 μέτρα τύπου γαλβανιζέ ή και 
το συνδυασμό των δύο παραπάνω με βάση από σκυρόδεμα (μπετόν) βάθους τουλάχιστον 0,5μ. Η 
κατασκευή θα πρέπει να εμποδίζει επαρκώς την είσοδο άγριων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των 
αγριόχοιρων και των αδέσποτων χοίρων και να αποτρέπει τη διαφυγή των εκτρεφόμενων χοίρων. 

 Εργασίες στεγανοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεων, με την αντικατάσταση ή ενίσχυση του 
εξοπλισμού των εισόδων και παραθύρων, με σκοπό την αποτροπή εισόδου σε αυτές πτηνών, 
τρωκτικών και άλλων ζώων. 

 Εγκατάσταση/αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος ή σταθμού καθαρισμού και απολύμανσης 
των εισερχομένων οχημάτων στην εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων της απολυμαντικής 
τάφρου, των φορητών μονάδων απολύμανσης, των πλυστικών υψηλής πίεσης και του συστήματος 
καταιονισμού για την ολόπλευρη απολύμανση των οχημάτων. 

 Διαχωρισμός καθαρής και μη καθαρής ζώνης για την κίνηση ατόμων κατά την είσοδό τους στην 
εκμετάλλευση, εντός αυτής και κατά την έξοδό τους: προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων 
τύπου isobox ή κατασκευή χώρων που θα παρέχουν τη δυνατότητα ιματισμού, υπόδησης και 
απολύμανσης χεριών, εξοπλισμό καθαρισμού και λειτουργικής απολύμανσης υποδημάτων κατά την 
είσοδο στους θαλάμους. 

 Δημιουργία ανεξάρτητων, διακριτών, κατάλληλων χώρων για την απομόνωση των νεοεισερχόμενων 
και των ασθενών ζώων, καθώς και για τη διατήρηση/αποθήκευση/ψύξη νεκρών ζώων. 

 Κατασκευή ράμπας φόρτωσης/εκφόρτωσης στην περίμετρο εξωτερικά της εκμετάλλευσης, ώστε να 
μην εισέρχονται εντός αυτής μεταφορικά οχήματα προς παράδοση ή παραλαβή ζώων/ζωοτροφών. 

Προϋπολογισμός 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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€ 7.000.000 

Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ 

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των 

ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην 

παραγωγική τους δραστηριότητα. 

Η Δέσμη Δράσεων χωρίζεται στις τρεις παρακάτω υποδράσεις: 

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. 
Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60% 

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€ 

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. 
Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50% 

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.0000€ έως 650.0000€ 

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. 
Ποσοστό ενίσχυσης: από 25% έως 60% 

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως 1.200.000€ 

Σε ποιους απευθύνεται 

Δικαιούχοι στη Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ 

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει: 

  Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση. 
  Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) 

τουλάχιστον (1) έτος. 
  Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που 

προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης . 
  Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως 

πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

Δικαιούχοι στη Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://21-27.antagonistikotita.gr/vasikos-metaschimatismos/
http://21-27.antagonistikotita.gr/proigmenos-metaschimatismos/
http://21-27.antagonistikotita.gr/metaschimatismos-aichmis/
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Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει: 

 Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση. 
 Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον 

για ένα (1) έτος. 
 Να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα XI – 
EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ). 

 Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ). 

 Να έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που 
προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης 
ενίσχυσης. 

 Να συγκεντρώνουν κατ' ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της 
παρούσας Πρόσκλησης. 

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του 
εξοπλισμού ή/ και του λογισμικού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση 
νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην 
περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων όπου είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της 
ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης. 

Δικαιούχοι στη Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ 

 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει: 

 Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση. 
 Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) 

τουλάχιστον έτος 
 Να διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που 

προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
 Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης 

ενίσχυσης. 
 Να συγκεντρώνουν κατ' ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της 

Πρόσκλησης. 

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του 
εξοπλισμού ή/ και του λογισμικού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση 
νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην 
περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων όπου είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού ή/και του 
λογισμικού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση, θα ανακαλείται η Απόφαση Ένταξης. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της 
Δράσης. 

Περίοδος υποβολής 

από 23/2/2023 (έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού) 

Οι αιτήσεις  χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ). 
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε 
μόνο στη «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ». 
Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αίτηση και σε μια εκ των άλλων δύο δράσεων (Δράση 2 – Προηγμένος 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ και Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ) μόνο στην 
περίπτωση που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την αποπληρωμή της εγκεκριμένης 
αίτησης χρηματοδότησης στη παρούσα Πρόσκληση. 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και 
ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ. 

Είδος ενίσχυσης 

Επιχορήγηση / Επιδότηση 

Περιοχή εφαρμογής 

Όλη η Ελλάδα 

Όροι και προϋποθέσεις 

 

Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της 
Δράσης. 

Τι χρηματοδοτείται 

 

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ - Επιλέξιμες Δαπάνες 

 Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση 
εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδραση με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές 
κλπ. 

 Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://app.opske.gr/
https://app.opske.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%2F%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και 
CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίηση της 
παραγωγής κ.λπ. 

 Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση 
(ενδεικτικά): Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή 
παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης. 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής 
Πρόσκλησης της Δράσης. 

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:  Εννέα (9) μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ - Επιλέξιμες Δαπάνες 

 Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας 
εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, 
αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.λπ. 

 Δαπάνες Εξοπλισμού για παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και προηγμένων 
ψηφιακών συστημάτων με ενδεικτικές αλλά εστιασμένες δαπάνες (ενδεικτικά): Προμήθεια 
εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή 
συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση 
χώρων, κυβερνο-προστασία, κ.α.), συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων κ.λπ. 

 Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διοικητικού και οικονομικού 
προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, 
ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, 
αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ. 

 Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): 
Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη 
λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ. 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης. 

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:  Δεκαπέντε (15) μήνες, από την 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ - Επιλέξιμες Δαπάνες: 

 Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης 
λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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(παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση), παραγωγής / αποθήκευσης / μεταφοράς με ρομποτικά 
συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.λπ. 

 Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και 
οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής 
αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της 
παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ. 

 Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση 
(ενδεικτικά): Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση 
των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜΜΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ. 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης. 

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: Δέκα οκτώ (18) μήνες, από την 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 

Προϋπολογισμός 

€ 300.000.000 

Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» 

Προϋπολογισμός Δράσης: 90.000.000€ 

Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών: 

 19.800.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο 
 70.200.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – 

Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια 
Νησιά, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα 
 

Δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» 

Προϋπολογισμός Δράσης: 150.000.000€ 

Κατανομή Προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών: 

 33.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο 
 117.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – 

Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια 
Νησιά, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ 

Προϋπολογισμός Δράσης: 60.000.000€ 

Κατανομή Προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών:  

 13.200.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο 
 46.800.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – 

Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια 
Νησιά, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα. 

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

Η Δράση αφορά στην ανελαστική υποχρέωση των επαγγελματιών αλιέων και ιδιοκτητών (κατά τον ορισμό 
του Κανονισμού υπ’ αρ. 508/2014) αλιευτικών σκαφών που υπάγονται στις κατηγορίες δικαιούχων της 
ενότητας 4 της υπ' αρ. πρωτ. 10058/23-10-2020 Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων, να φέρουν στα σκάφη τους 
λειτουργικές τις ηλεκτρονικές συσκευές δορυφορικού εντοπισμού και διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS 
και AIS κατά περίπτωση. 

Σε ποιους απευθύνεται 

Επαγγελματίες αλιείς που έχουν την υποχρέωση καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων της δραστηριότητάς 
τους, και συγκεκριμένα, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες (κατά τον ορισμό του Κανονισμού υπ’ αριθ. 
508/2014) αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους 
(επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ). 

Αναλυτικές πληροφορίες για τους Δικαιούχους της Δράσης και τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ατο αρχείο της Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά αρχεία). 

Περίοδος υποβολής 

από 23/10/2020 έως 30/4/2023 (ώρα 15:00) 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο 
ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ενότητα 7 
της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων. 

Είδος ενίσχυσης 

Επιχορήγηση / Επιδότηση 

Περιοχή εφαρμογής 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.ependyseis.gr/mis
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%2F%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Όλη η Ελλάδα 

Όροι και προϋποθέσεις 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων. 

Τι χρηματοδοτείται 

Οι Δικαιούχοι θα επιχορηγούνται για την αγορά και εγκατάσταση συσκευών, σύμφωνα με τα κατ’ αποκοπή 
ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα της ενότητας 5.2 της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων. 

Προϋπολογισμός 

€ 3.000.000 

Επιχειρηματική xρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) 

Α. Επιχειρηματικά Δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικού σκοπού) • Ύψος 

δανείου: 25.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ • Επιλέξιμες δαπάνες: Δαπάνες επενδυτικών σχεδίων 

επιχειρήσεων τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί κατά την στιγμή έγκρισης του δανείου. • Τα επενδυτικά σχέδια 

δύνανται, είτε να υλοποιούνται στο πλαίσιο προγράμματος κρατικής ενίσχυσης είτε ανεξάρτητα, με εγκριτική 

απόφαση τραπεζικού φορέα. • Διάρκεια αποπληρωμής: 5 έως 10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 

36 μήνες. • Το δάνειο εκταμιεύεται εφάπαξ ή τμηματικά, εντός 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Β. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού – (Κεφαλαίου Κίνησης για την ανάπτυξη / επέκταση της 

επιχείρησης) • Ύψος δανείου: 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ συσχετιζόμενο με τον κύκλο εργασιών, με 

στόχο την κάλυψη αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα. • Επιλέξιμες οι δαπάνες: Δαπάνες που θα σχετίζονται 

με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το συναλλακτικό της κύκλωμα. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος ως 

δαπάνη. Δεν υπάρχει υποχρέωση ταύτισης τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με 

σχετικά παραστατικά δαπανών. • Διάρκεια αποπληρωμής: 24 έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος 

έως 24 μήνες. • Το δάνειο εκταμιεύεται εφάπαξ ή τμηματικά, εντός 6 μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης. • Κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις, και στα δύο είδη ευνοϊκών δανείων. 

Γ. Παροχή Κεφαλαίων Κίνησης άτοκα, με επιδότηση επιτοκίου στο 100% για δύο χρόνια, λόγω πανδημίας 

COVID-19 Ύψος δανείου: Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή έως το 50% των παραγγελιών 

τρέχοντος έτους. Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% 

των επί πιστώσει αγορών. Το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων. • Επιλέξιμες 

δαπάνες: Δαπάνες που θα σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το συναλλακτικό της 

κύκλωμα. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος ως δαπάνη. • Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του 

δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών. • Διάρκεια αποπληρωμής: 24 έως 60 μήνες 

με δυνατότητα περιόδου χάριτος 6 έως 12 μήνες. • Το δάνειο εκταμιεύεται εφάπαξ ή με τμηματικές 

εκταμιεύσεις στον λογαριασμό της επιχείρησης. • Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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των δύο ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που 

απασχολούσε στις 19.03.2020 • Το επιτόκιο που χρεώνεται στην συμμετοχή της Τράπεζας στο δανειακό 

κεφάλαιο, δεν υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη). 

Για το διάστημα αυτό το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό. Δ. «Υποπρόγραμμα 4» για την παροχή 

Κεφαλαίων Κίνησης άτοκα για δύο χρόνια Tο Υποπρόγραμμα 4 της Δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση 

του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αφορά δάνεια συνεπένδυσης, (με ποσοστό 5% ΕΑΤ : 95% Τράπεζες) με επιδότηση του επιτοκίου 

για δύο έτη. Στον πλαίσιο του υποπρογράμματος 4, προστίθενται επιπλέον πόροι ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 180 εκ. 

ευρώ, διαμορφώνοντας τα συνολικά συνεπενδυόμενα κεφάλαια ΕΑΤ - Τραπεζών και για τα τέσσερα 

υποπρογράμματα σε περίπου 2,3 δις ευρώ (EAT: 1,003 δις – Τράπεζες: 1,297 δις ευρώ). Επιλεξιμότητα: Το 

Υποπρόγραμμα 4 αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δανειοδότησης στο 

πλαίσιο του Υποπρογράμματος 3, αλλά δεν εγκρίθηκε καμία εκ των αιτήσεών τους λόγω μη διαθεσιμότητας 

πόρων. Δεν είναι επιλέξιμες να δανειοδοτηθούν στο υποπρόγραμμα 4, επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει 

ένα τουλάχιστο δάνειο στα πλαίσια του υποπρογράμματος 3 του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ή 

έχουν λάβει δάνειο με εγγύηση από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19». Σημειώνεται ότι δεν 

θα λειτουργήσει εκ νέου το Πληροφοριακό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων για να δεχθεί νέες προτάσεις, 

αλλά οι τράπεζες θα υποβάλλουν προς έγκριση τα αιτήματα τα οποία τους είχαν υποβληθεί αλλά η 

δανειοδότηση τους δεν επετεύχθη λόγω των περιορισμένων πόρων του προγράμματος. 

Σε ποιους απευθύνεται 

Για τα Υποπρογράμματα 1-2: Υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις. Για το Υποπρόγραμμα 3: Νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19, 

βάσει συγκεκριμένων Κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ). 

Περίοδος υποβολής 

από 26/3/2019 (έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού) 

Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται στον ηλεκτρονικό 
σύνδεσμο www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως υποχρεούνται να υποβάλλουν το φυσικό φάκελο σε 
υποκατάστημα μίας εκ των συνεργαζόμενων Tραπεζών. 

Συνεργαζόμενες τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ALPHA BANK EFG EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 

Είδος ενίσχυσης 

Δάνειο / Επιδότηση επιτοκίου 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.ependyseis.gr/mis
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%94%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%20%2F%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85
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Περιοχή εφαρμογής 

Όλη η Ελλάδα 

Προϋπολογισμός 

€ 989.253.800 
Το ύψος του συγχρηματοδοτούμενου ταμείου «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ» αυξάνεται με την 
τελευταία τροποποίηση της Δράσης κατά 180 εκ. ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται πλέον 
στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίουτριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.003.300.000 ευρώ). 
Αντίστοιχα αυξάνονται και οι διαθέσιμοι πόροι για τη Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», οι οποίοι 
ανέρχονται σε 989.253.800 ευρώ, διαμορφώνοντας τα συνολικά συνεπενδυόμενα κεφάλαια ΕΑΤ-Τραπεζών 
και για τα τέσσερα υποπρογράμματα σε περίπου 2,3 δις ευρώ (EAT: 1,003 δις – Τράπεζες: 1,297 δις ευρώ). 

Υλοποίηση επενδύσεων για γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network 
ενημερώνει ότι, δημοσιεύτηκε νέα δράση με στόχο την επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής 
οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν 
φυσικά αλλά και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. 

Τι χρηματοδοτείται: 

1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. 

2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. 

3. Αγορά γης. 

4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση 
σπόρου. 

5. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών 

6. Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής 
ανθέων ή μανιταριών. 

7. Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό). 

8. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού 
επικοινωνιών και γραφείου. 

9. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ. 

10. Γενικές Δαπάνες 

Κόστος Επενδυτικού σχεδίου: 

από 150.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 

από 15/3/2023 έως και 16/5/2023 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Αιτήσεις πραγματοποιούνται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που 
λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 

1. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η HSBC θα διαθέτουν 200 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ελληνικών 

εισαγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης μέσω του Προγράμματος 

Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου. Περισσότερα εδώ 

2. Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Όμιλος ΕΤΕπ), ο οποίος αποτελείται από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) παρουσίασε για μία ακόμη χρόνια 

εντυπωσιακά αποτελέσματα στην Ελλάδα, καθώς η χρηματοδοτική στήριξη για φιλικά προς το κλίμα έργα 

ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και η συνολική χρηματοδότηση που υπογράφηκε το 2022 άγγιξε τα 2,2 δισ. 

ευρώ. Περισσότερα εδώ 

 

3. Κρατικές ενισχύσεις: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 1,36 δισ. ευρώ για την 

αποζημίωση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων για το κόστος των έμμεσων εκπομπών. Περισσότερα εδώ 

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ένα βιομηχανικό σχέδιο για την Πράσινη Συμφωνία, για την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μηδενικών καθαρών εκπομπών και τη στήριξη της 

ταχείας μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα. Στόχος του σχεδίου είναι να παράσχει ένα πιο 

υποστηρικτικό περιβάλλον για την επέκταση της ενωσιακής παραγωγικής ικανότητας για τις τεχνολογίες και 

τα προϊόντα μηδενικών καθαρών εκπομπών που απαιτούνται για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της 

Ευρώπης για το κλίμα. Περισσότερα εδώ 

5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε κανονισμό για την επιτάχυνση των αδειών για έργα ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. Περισσότερα εδώ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.ependyseis.gr/
https://www.eib.org/en/press/all/2023-028-greece-eib-and-hsbc-agree-eur-200-million-facility-for-greek-sme-s-and-midcaps-focused-on-exporting-and-importing-through-trade-finance-facility-initiative?lang=el
https://www.eib.org/en/press/all/2023-071-eib-group-commits-record-financial-support-for-climate-and-innovation-projects-in-greece
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_23_621
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_23_510
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/12/22/council-formally-adopts-regulation-to-speed-up-permits-for-renewable-energy-projects/
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Εγγραφές-Διαγραφές επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο από 01/01-31/03/2022 

Σύμφωνα με το Βιβλίο Εγγραφών – Διαγραφών του Επιμελητηρίου Καβάλας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 

έως 31/03/2023 οι Εγγραφές που πραγματοποιηθήκαν ανά Τμήματα του Επιμελητηρίου Καβάλας (Εμπορικό, 

Μεταποίησης, Τουριστικό, Υπηρεσιών, Εξαγωγικό) είναι 92 και οι Διαγραφές είναι 20. Δηλαδή οι Εγγραφές είναι περίπου 

78.26% περισσότερες από τις Διαγραφές. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικότερα τα στοιχεία.  

 

 

Το σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο Καβάλας είναι 10.096 

επιχειρήσεις. 

Επιχειρηματική 

πληροφόρηση 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network 
, σας ενημερώνει ότι Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε για να 
παρέχει συγχρηματοδοτούμενα δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να 
αποκτήσουν  πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προιόντων.Ο στόχος του Ταμείου υλοποιείται μέσω της 
παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 50% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς 
χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, το οποίο τελεί υπό 
τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB). Παράλληλα, από του πόρους του Ταμείου 
επιδοτείται το 100% των τόκων για τα πρώτα δύο έτη κάθε δανείου και παρέχεται η δυνατότητα 
επιχορήγησης ύψους 300€/Α.Φ.Μ. για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης (mentoring).H 
συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου, είναι κατά 50% ΑΤΟΚΑ από το Ταμείο και κατά 50% από τα 
συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα δημιουργώντας μόχλευση των δημοσίων πόρων. 

 Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες; 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΕUROBANK 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 

 Ποιο είναι το οικονομικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση 
1. 100% επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη του δανείου, εφόσον κατά την 

επιδοτούμενη περίοδο δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, 
μεγαλύτερες των 90 ημερών συνεχούς ληξιπροθεσμίας από την συγκεκριμένη 
χρηματοδότηση από τον χρόνο εκτοκισμού της δόσης του δανείου σύμφωνα με την δανειακή 
σύμβαση. Για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, επιτυγχάνεται 50% μείωση του 
επιτοκίου λόγω της άτοκης συνεισφοράς των κεφαλαίων του Ταμείου στο σχήμα της 
συγχρηματοδότησης (Η Εισφορά Ν.128/75, καθώς και τυχόν τόκοι υπερημερίας δεν 
επιδοτούνται). 

2. Επιχορήγηση €300/Α.Φ.Μ. για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης (mentoring) 
μέσω συμβουλευτικών εταιρειών οι οποίες θα συνεργάζονται με τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Η εν 
λόγω παροχή είναι προαιρετική για την επιχείρηση.Πώς υποβάλλω αίτημα 
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 Για την ένταξη στο Ταμείο η υποψήφια επιχείρηση υποβάλει αίτηση: 
Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της ΕΑΤ, μέσω του δικτυακού τόπου hdb.gr. Για κάθε 
ολοκληρωμένη αίτηση εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός. Η υποβολή της αίτησης στην 
πλατφόρμα KYC είναι προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

Στο ΠΣΚΕ μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/ στην οποία αναγράφεται και ο 
μοναδικός αριθμός αίτησης από την πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ. 

Προσοχή!! Οι αιτήσεις των δανείων θα πρέπει να εγκριθούν από τις τράπεζες. Η αίτηση που θα 
καταθέσουν οι δικαιούχοι αγρότες πρέπει να είναι επιλέξιμη (Φορολογικά και Ασφαλιστικά ενήμεροι 
και χωρίς εκκρεμότητες στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ) για τη χρηματοδότηση στις τράπεζες που εκείνοι επιλέξουν. 

Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος για τον Μάρτιο 

Στα ίδια ή ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το Φεβρουάριο διαμορφώνονται τα τιμολόγια 

ρεύματος για το Μάρτιο από την πλειονότητα των προμηθευτών. Τα τιμολόγια του Μαρτίου 

αντικατοπτρίζουν τη σημαντική μείωση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου τις τελευταίες εβδομάδες 

(αλλά και αβεβαιότητα ως προς την διατήρηση του τρέχοντος επιπέδου τιμών) σε συνδυασμό με την άνοδο 

του κόστους δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων. Το τελικό κόστος για τους καταναλωτές παραμένει σε κάθε 

περίπτωση τους τελευταίους μήνες στα 15-16 λεπτά ανά κιλοβατώρα καθώς οι κρατικές επιδοτήσεις που 

ακολουθούν (αναμένεται η ανακοίνωση τους για το μήνα Μάρτιο) διαμορφώνονται στο επίπεδο που 

απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος για τους πελάτες του μεγαλύτερου προμηθευτή που 

είναι η ΔΕΗ. 

Αναλυτικότερα οι χρεώσεις για το Μάρτιο είναι: 

ΔΕΗ: Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες, 19,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 19,9 το Φεβρουάριο). Για 

υψηλότερη κατανάλωση, 20,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 21,1). Νυχτερινό τιμολόγιο: 15,4 λεπτά ανά 

κιλοβατώρα (από 15,8). 

Protergia: χωρίς έκπτωση συνέπειας 24,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με έκπτωση συνέπειας 18,8 λεπτά ανά 

κιλοβατώρα (αμετάβλητα). 

Ήρων Protect: 24,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 24,9 το Φεβρουάριο). 

Elpedison : 23 λεπτά ανά κιλοβατώρα ημερήσια χρέωση και 22,33 λεπτά το νυχτερινό (από 19,5 λεπτά ανά 

κιλοβατώρα και 18,83 αντίστοιχα το Φεβρουάριο). 

NRG: 19,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα χωρίς έκπτωση συνέπειας (από 22,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα το 

Φεβρουάριο). 

Watt&Volt: αμετάβλητο στα 24,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα. 

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: 24,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα χωρίς έκπτωση συνέπειας (από 25,1) και 18,5 με 
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έκπτωση (από 18,8). 

Zenith: 19,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 19,49) για μηνιαία κατανάλωση έως 270 κιλοβατώρες, και 20,4 (από 

20,49) για την υπερβάλλουσα. 

myDATA: Μετάθεση προθεσμιών διαβίβασης δεδομένων 

Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων τους στην ψηφιακή 

πλατφόρμα myDATA, με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, και 

του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου Πιτσιλή, οι παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες μετατίθενται ως εξής: 

Για το 2021 

- Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 2.5.2023 

Για το 2022 

- Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 31.3.2023 

- Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης: Έως 31.10.2023 

- Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.10.2023 

- Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.11.2023 

- Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως 31.12.2023 

Για το 2023 

- Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 28.02.2024 

- Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.03.2024 

- Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.04.2024 

- Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του αναπτυξιακού 
νόμου 4887/2022 

Από 9 Ιανουαρίου έως και τις 10 Απριλίου 2023, θα γίνονται αιτήσεις ένταξης στο καθεστώς ενίσχυσης 

«Επιχειρηματικότητα 360°» του νέου Αναπτυξιακού νόμου. 

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με ειδικότερες πληροφορίες και το υποστηρικτικό υλικό έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ 

(https://ependyseis.mindev.gov.gr) και η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω του νέου 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (https://opsan.mindev.gov.gr). Επίσης στο ΦΕΚ 

6872/Β/29.12.2022 https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206872  

Υπενθυμίζεται ότι υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των κατηγοριών. Ενδεικτικά, στο εν λόγω Καθεστώς 
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μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια που αφορούν: 

 στην αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νησιωτικές περιοχές,  
 την ανακύκλωση,  
 τη δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο, 
 τη δημιουργία γηπέδων και κολυμβητηρίων,’ 
 τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας κ.α., υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη. 

 εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς 

παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας, της 

ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μία από 

τις προϋποθέσεις: 

– Δημιουργία νέας μονάδας - Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας - Διαφοροποίηση της 

παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ από αυτήν με τον όρο ότι 

οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά ποσοστό 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων 

ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος πριν από την αίτηση 

υπαγωγής του σχεδίου.- Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης 

μονάδας. 

Επιλέξιμοι Kωδικοί Δραστηριότητας 

– Ορυχεία Λατομεία 

– Κλάδος παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης 

– Εκδόσεις 

– Παραγωγή ταινιών 

– ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) 

– Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 

– Τομέας υγείας και κοινωνικής μέριμνας 

– Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 

– Τομέας αθλητικών δραστηριοτήτων & δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

– Τομέας των άλλων δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών 
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Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι 

εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών 

του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 

α. Εμπορική εταιρεία, β. συνεταιρισμός, γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί 
Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, 
Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, ε. δημόσιες 
και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: - δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου 
σκοπού, - δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, - δεν 
επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων 
υποχρεώσεων που ορίζει ο Νόμος 4887/22 

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου 

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια 
κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 
ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. 

Ποσά Ενίσχυσης 

– Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 εκατ. ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων. 

– Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί: - τα 3 εκατ. ευρώ για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και της επιχορήγησης 
στην περίπτωση των ενισχύσεων για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης - τα 5 
εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. 

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 
20.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

Υπογραφή συμφωνίας ΚΕΕΕ με ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ για τα πνευματικά δικαιώματα 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network 
ενημερώνει ότι προχώρησαν στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων – η 
Αυτοδιαχείριση, τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού, παρουσία της 
υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνας Μενδώνη . 
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Η συμφωνία αυτή έρχεται να ρυθμίσει το τοπίο των πνευματικών δικαιωμάτων για το διάστημα 2018-2022 
και αφορά στην έκδοση της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής την οποία προμηθεύονται οι επιχειρήσεις. 

Η συμφωνία αυτή, χαρακτηρίζεται καίριας σημασίας από την επιμελητηριακή κοινότητα και ήταν πολλές και 
συστηματικές οι προσπάθειες που έγιναν για την επίτευξή της.  Με την συμφωνία αυτή, όλες οι επιχειρήσεις, 
στις οποίες είχαν επιβληθεί εξοντωτικά πρόστιμα και βρίσκονταν σε δικαστική διαμάχη με το φορέα, θα 
μπορέσουν να κλείσουν τις υποθέσεις τους και μάλιστα ρυθμίζοντας εξωδικαστικά και με ευνοϊκούς όρους 
παλιότερα χρέη. Έτυχε ευρείας αποδοχής το πάγιο αίτημα των Επιμελητηρίων για μια εταιρεία και έναν 
κατάλογο χρέωσης. 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, σας παραθέτουμε  τα εξής: 

1. Τα βασικά σημεία της συμφωνίας ΚΕΕΕ – ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 
2. Τη διαδικασία η οποία προβλέπεται από τη συμφωνία. 
3. Την αίτηση που συμπληρώνουν οι επιχειρηματίες, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της 

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ή με φυσικό τρόπο με ταχυδρομική αποστολή ή κατά τη επίσκεψη του συνεργάτη 
της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ στην επιχείρησή τους. 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΕΕΕ ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

1. ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΩΝ 2018, 2019, 2020, 2021. 

 ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2022. 

 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΑ. 

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΟΦΕΙΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ. 

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ: ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ 300-1.000 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 6 
ΔΟΣΕΙΣ, ΑΠΟ 1.000-2.000 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 9 ΔΟΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΑΝΩ  

 ΤΩΝ 2.000 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 12 ΔΟΣΕΙΣ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΦΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ. 

 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΑΝΩΤΕΡΩ. 

 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 01/01/2018. 
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ή ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΜΕ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ: 300 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙΣ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ή ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ ΚΑΙ 500 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ή ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΜΗΝΥΣΗΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΥΤΗ 
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ. 

 ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ, ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ 
ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΠΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΗΝ 
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ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΗΜΕΡΕΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ. 
 ΤΥΧΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΚΕΕΕ 

Βήμα 1 

Ο επωφελούμενος χρήστης προσχωρεί στο από 6-2-2023 σύμφωνο συνεργασίας, αφού προηγουμένως έχει 
αποσταλεί στην Αυτοδιαχείριση βεβαίωση του Επιμελητηρίου όπου ανήκει σχετικά με την πιστοποίηση της 
ιδιότητας του εν λόγω χρήστη ως μέλους του Επιμελητηρίου, αφού προηγουμένως το μέλος έχει εξοφλήσει 
τη συνδρομή του στο Επιμελητήριο για το τρέχον έτος, με τους εξής τρόπους: 

Α. Είτε εισέρχεται στο site της Αυτοδιαχείρισης και συμπληρώνει τη σχετική φόρμα ή επικοινωνεί με την 
Αυτοδιαχείριση ή με προστηθέντα της μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς είτε συμπληρώνει τη σχετική αίτηση σε 
επίσκεψή του από αντιπρόσωπο. 

Β. Είτε το δηλώνει σε εκπρόσωπο της Αυτοδιαχείρισης ή σε προστηθέντα της που επικοινωνεί μαζί του 
τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail. 

Γ. Είτε το δηλώνει μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς στην ΚΕΕΕ ή το Επιμελητήριο όπου ανήκει και εκείνοι 
προωθούν τη σχετική δήλωση στην Αυτοδιαχείριση ή σε προστηθέντα της. 

Βήμα 2 

Εντός 24 ωρών από της γνωστοποίησης της δήλωσης προσχώρησης στο παρόν από τον χρήστη και σε κάθε 
περίπτωση από την περιέλευση αυτής στην Αυτοδιαχείριση, αποστέλλεται απάντηση στον χρήστη με 
πιστοποίηση της αποδοχής ένταξης στο σύμφωνο συνεργασίας, τον υπολογισμό της συνολικής οφειλής, των 
τρόπων εξόφλησης αυτής και λοιπές σχετικές οδηγίες. 

Σε περίπτωση μη συμφωνίας με τη δήλωση του χρήστη, αποστέλλεται αιτιολογημένη απάντηση με τους 
λόγους διαφωνίας και άρνησης αποδοχής της δήλωσης και λαμβάνει χώρα επικοινωνία τηλεφωνικώς ή/και 
μέσω e-mail με σκοπό την επίλυση των διαφωνιών και την ένταξη του χρήστη στο σύμφωνο συνεργασίας. Σε 
περίπτωση ανάγκης, ενεργοποιείται η Επιτροπή του άρθρου 6 του συμφώνου συνεργασίας για την επίλυση 
τυχόν διαφωνιών. 

Βήμα 3 

Ο χρήστης προβαίνει σε εξόφληση της οφειλής ή σε καταβολή της πρώτης δόσης πλέον του ΦΠΑ επί του 
τιμολογίου της συνολικής οφειλής και εντός της τρέχουσας εργάσιμης ημέρας λαμβάνει μέσω e-mail το 
τιμολόγιο και τη μη αποκλειστική άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 06/02/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ KEEΕ   ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
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Με την παρούσα δήλωση μου επιθυμώ να ενταχθώ στην σύμβαση της αυτοδιαχείρισης με την K.E.E.Ε και να 
λάβω άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Επωνυμία Επιχείρησης ……………………………………………..  
Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης…………………………………….  
Τύπος Επιχείρησης…………………………………………………  
Εμβαδόν σε τ.μ………………………………………………………..  
Α.Φ.Μ. …………………………………………………………………  
Δ.Ο.Υ.………………………………………………………….  
Νομός …………………………………………………………………  
Δήμος - Πόλη …………………………………………………………  
Διεύθυνση ……………………………………………………………  
Τ.Κ. ………………….  
Τηλέφωνο ………………….  
Κινητό ………………………  
Ηλεκτρονική Διεύθυνση ……………………………………………..  
Παρατηρήσεις ……………………………………………………….. 

Με την παρούσα, δηλώνω πως θέλω να ενταχθώ στην ισχύουσα σύμβαση μεταξύ της Αυτοδιαχείρισης και της 
ΚΕΕΕ και σας στέλνω συγχρόνως την βεβαίωση προσχώρησης στην σύμβαση την οποία έχω προμηθευθεί από 
το Επιμελητήριο μου. 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία είναι αληθή και ότι αν αλλάξει οτιδήποτε στην λειτουργία του 
καταστήματος μου θα ενημερώσω αυθημερόν την Αυτοδιαχείριση, επίσης η δήλωση μου δεν υποχρεώνει την 
Αυτοδιαχείριση στην αδειοδότηση του καταστήματος μου αν δεν συμφωνεί με την παραπάνω δήλωση. 

Παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου στην Αυτοδιαχείριση για την επεξεργασία των δεδομένων μου που της 
έχω υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του e- mail, της διεύθυνσης, του σταθερού, και κινητού 
τηλεφώνου μου ως μέσο επικοινωνίας από/με αυτήν, αναφορικά με τα πάσης φύσεως θέματα που αφορούν 
την αδειοδότηση μου και είναι αναγκαία για την εν λόγω διαχείριση και την εν γένει σχέση μου ως χρήστης, 
με αυτήν (πχ επικοινωνία, αποστολή εγγράφων, ηλεκτρονική μεταβίβαση τιμολογίων κλπ.). 

Το Τμήμα Δημόσιας Εκτέλεσης  της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Τηλ. 21032151278, email: pubperf@autodia.gr) θα 
επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατόν μαζί σας, προκειμένου να εκδοθεί η Άδεια που αντιστοιχεί στην 
επιχείρησή σας, βάσει των στοιχείων που δηλώσατε, επιφυλασσόμενη για τυχόν διαφορά/διαφωνία με αυτά. 

Η Παραπάνω αίτηση είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα τη Αυτοδιαχείρισης https://www.autodia.gr/ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
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Με την παρούσα βεβαίωση του Επιμελητηρίου …………………………, βεβαιώνουμε ότι Ο/Η 
………….…………………………………, με ΑΦΜ ………………………………………………….., είναι ταμειακά ενήμερος και μπορεί 
να προσχωρήσει στην από 06/02/2023 σύμβαση της ΚΕΕΕ με την Αυτοδιαχείριση.  
Για το Επιμελητήριο ……………………….  
Ημερομηνία ………………………….  

Υπογραφή / Σφραγίδα …………………………. 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες ή για την ταχυδρομική αποστολή αυτής, συμπληρωμένης από τους 
επιχειρηματίες, κάτωθι τα στοιχεία επικοινωνίας του Οργανισμού:  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΣΗ 
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 999538617, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, αριθ. ΓΕΜΗ 
161712601000  

Σαμπάγ-Χούρι 3, 151 25 Μαρούσι, Ελλάδα T. 210 3215278, E. info@autodia.gr  

Αρμόδιο Τμήμα: Τμήμα Δημόσιας Εκτέλεσης της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Τηλ. 210 32151278, email: 
pubperf@autodia.gr). 

Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ. 

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην εξόφληση των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ.  

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι υποχρεωτική από το 2011 η εγγραφή των 

επιχειρήσεών τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297/6.12.2005) και από το 

2015 η ετήσια καταβολή του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις 

(άρθρο 2 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις 

προσωπικές εταιρίες είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής 

δήλωσης (άρθρο 5 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). 

Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα αποστείλει από τα 

εν λόγω, τα τέλη του 2015 στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις 

του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). 

Προς αποφυγή αυτού, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή τους. 

Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής: 

Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους  

α). Μέσω web-banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ σε Τράπεζα 

β). Τα ανωτέρω τέλη δεν πληρώνονται στο Επιμελητήριο 

γ). Δικαιούχος είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

 Σε περίπτωση ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ στοιχείων της επιχείρησης παρακαλούμε να ενημερώσετε 

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


48 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

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. 

ΓΕΜΗ _Νέα εγκύκλιος για τους διακριτικούς τίτλους 

Διαβιβάζουμε προς τα μέλη μας συνημμένη την υπ' αριθμό  103399 – 27/10/2022 (ΑΔΑ:6ΒΨΓ46ΜΤΛΡ-ΔΧΛ) 

Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 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 (Ν. 4919/2022). 

Γίνεται, περαιτέρω, γνωστό ότι η περιγραφόμενη στην ανωτέρω απόφαση διαδικασία ακολουθείται σε 

όλες τις περιπτώσεις δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, σε αντικατάσταση 

της βεβαίωσης που εκδίδονταν μέχρι σήμερα από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου 

Χαλκιδικής.Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν ΜΟΝΟ την 

επιθυμητή επωνυμία ή ΔΤ, ΧΩΡΙΣ προσθήκη του δηλωτικού της εταιρικής μορφής ακρωνυμίου (ΟΕ, ΕΠΕ, 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://services.businessportal.gr/
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ΙΚΕ, κ.λ.π.).  

Περισσότερες λεπτομέρειες στο link: 

https://epihal.gr/%ce%a0%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-

%ce%95%cf%80%cf%89%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-

%ce%94%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e/ 

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 

Europe Network σας ενημερώνει ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί 

διαμεσολαβητές πρέπει να προχωρήσουν  στην ανανέωση των αδειών τους στο Επιμελητήριο Καβάλας 

που είναι εγγεγραμμένοι.  

Οι ανανεώσεις αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2022, θα πρέπει να γίνουν 

από 1-1-2023 ως 31-3-2023. Βάσει του άρθρου 23 του Ν. 4583/18-12-2018, οι ασφαλιστικοί και 

αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα 

δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση για τη διατήρηση της εγγραφής τους στο ειδικό μητρώο του 

άρθρου 19 παράγραφος 1 του παρόντος, υποβάλλουν στο επιμελητήριο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου 

έτους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών ατομικών επιχειρήσεων: 

 
1. Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της 
2. Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και 

αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν 
έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί 

3. Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης 
4. Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 
5. Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 

ή προσωποποιημένη πληροφόρηση 
6. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ καθώς και τα προηγούμενα, αν οφείλονται 
7. Προηγούμενη βεβαίωση και ταυτότητα ασφαλιστή 
8. Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση που είναι στα επισυναπτόμενα (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η αίτηση 

και η υπεύθυνη δήλωση προσκομίζονται με γνήσιο υπογραφής) 
9. Συνδρομή 10 ευρώ  και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για βεβαίωση 
10. Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 45/21-11-2014(15 ώρες για κάθε έτος) 
11. Το Ποινικό μητρώο  θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο Καβάλας μετά την κατάθεση 

των παραπάνω δικαιολογητικών 

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις  αδειών εταιριών: 

Για το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας: 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://epihal.gr/%ce%a0%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%95%cf%80%cf%89%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%94%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e/
https://epihal.gr/%ce%a0%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%95%cf%80%cf%89%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%94%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e/
https://epihal.gr/%ce%a0%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%95%cf%80%cf%89%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%94%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e/
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1. Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της 
2. Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και 

αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν 
έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί 

3. Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης 
4. Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 
5. Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 

ή προσωποποιημένη πληροφόρηση 
6. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ 
7. Προηγούμενη βεβαίωση και ταυτότητα ασφαλιστή. 
8. Αίτηση και υπεύθυνες δηλώσεις που είναι στα επισυναπτόμενα (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η 

αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις προσκομίζονται με γνήσιο υπογραφής) 
9. Συνδρομή 50 ευρώ (για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες), 70 ευρώ (για ΙΚΕ και ΕΠΕ), 100 ευρώ (για ΑΕ ) 

και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για βεβαίωση 
10. Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 45/21-11-2014(15 ώρες για κάθε έτος) 
11. 11.Το Ποινικό μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο Καβάλας μετά την 

κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών 

Τα πιστοποιητικό (2) και ( 4)προσκομίζονται και για το νομικό πρόσωπο (την εταιρία). 

Ακόμη  οι μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων πρέπει υποβάλλουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου 

έτους, με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής του, την κατανομή των 

δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τα τρία προηγούμενα έτη, 

σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4583/2018. 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας θα προβούμε στις νόμιμες ενέργειες- διαγραφή 

σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Καβάλας, τηλ.2510222212 κα. 

Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτερ.4), κ. Δημήτρης Φιλιππίδης ( εσωτερ.1).  

 

Η επίσημη σελίδα του Επιμελητηρίου στα social media 

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα του Επιμελητηρίου Καβάλας και μέσα από την σελίδα 

μας στο Facebook.  Για να παρακολουθείτε πιο άμεσα τα νέα και τις ενημερώσεις μας, μπορείτε να κάνετε like 

στο  https://www.facebook.com/KavalaChamber 

Επίσης, θα μας βρείτε πλέον και στις σελίδες μας στο Twitter και Linked In 

https://twitter.com/KavalaChamber 

https://www.linkedin.com/in/chamber-of-kavala-abbbbb14b/ 

 

 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.facebook.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.linkedin.com/in/chamber-of-kavala-abbbbb14b/
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Ανακήρυξη του 2023 ως Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 

Το Ευρωπαϊκό Έτος θα έχει ως βασικό στόχο την προώθηση της επανειδίκευσης και αναβάθμισης των 

δεξιοτήτων των εργαζομένων προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

Η Ε.Ε. θα υποστηρίξει δραστηριότητες, όπως συνέδρια, συζητήσεις σε φόρουμ και ενημερωτικές εκστρατείες 

που συμβάλλουν στην ανάδειξη των πρωτοβουλιών της Ένωσης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, στην 

ενίσχυση του διαλόγου, καθώς και στη διάδοση επιτυχημένων πρακτικών αναφορικά με τον προσδιορισμό 

των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες. Επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση θα είναι τα δίκτυα 

και οι ενδιαφερόμενοι φορείς που συμμετέχουν στο σχεδιασμό, στη διάδοση και στην υλοποίηση ευκαιριών 

κατάρτισης. H χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθεί κυρίως από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και τα προγράμματα «Ψηφιακή 

Ευρώπη», «Ορίζων Ευρώπη» και «Erasmus+». 

>>> Περισσότερα 

 

Θέσπιση συστήματος προστασίας για τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα 
γεωγραφικής προέλευσης 

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο θεσπίζει κανόνες για  την καταχώριση, την προστασία, τον έλεγχο και την επιβολή 

ονομασιών σε βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα με φήμη και με χαρακτηριστικά που συνδέονται 

ουσιαστικά με την περιοχή παραγωγής. Η νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου 

ευρωπαϊκού δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας για τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα το οποίο θα 

παρέχει προστασία στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Με αυτό τον τρόπο, η Ένωση ευελπιστεί ότι προβάλλοντας 

την ποιότητα και τη γνησιότητα προϊόντων γεωγραφικής προέλευσης, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των μικρών βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ο κανονισμός προβλέπεται να 

τεθεί σε εφαρμογή το 2024. 

>>> Περισσότερα 

Διεθνή θέματα 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0526&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14703-2022-INIT/el/pdf
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Οι προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας 

 

 

 

 

 

 

Η Σουηδία αναλαμβάνει, την 1η Ιανουαρίου και για έξι μήνες, την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.. Στις 

βασικές προτεραιότητές της περιλαμβάνονται η συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης προς 

την Ουκρανία, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ικανότητας, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 

καθώς και η προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών. Επιπλέον, η Σουηδική Προεδρία θα επιδιώξει να εδραιώσει 

μια συντονισμένη προσέγγιση για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την εμβάθυνση της ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς, με στόχο να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στο διεθνές εμπόριο. 

Παράλληλα, θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, τη βελτίωση 

της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, τη διεύρυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και την καλύτερη 

προστασία των καταναλωτών. 

>>> Περισσότερα 

Eurogroup: Επικυρώθηκε η προσχώρηση της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ  

Επικυρώθηκε σήμερα και τυπικά, στη διάρκεια των εργασιών του Eurogroup, η προσχώρηση της Κροατίας 

στη ζώνη του ευρώ. Η χώρα έχει ήδη υιοθετήσει το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα από την 1η Ιανουαρίου και 

έγινε το 20ο κράτος-μελος της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου «η Κροατία προσχωρεί στη ζώνη του ευρώ καθώς και στη ζώνη Σένγκεν μόλις μια δεκαετία 

αφότου έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόλις τρεις δεκαετίες αφότου έγινε ανεξάρτητη χώρα. Η 

Κροατία έχει διανύσει πολύ δρόμο με ταχύτητα ρεκόρ. Τώρα συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 

οικονομίες στην Ευρώπη – πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ – και μεταξύ εκείνων με ισχυρότερες 

προβλέψεις ανάπτυξης για φέτος». 

Σε άλλο σημείο αναφέρεται πως «ως μέλος της ευρωζώνης, η Κροατία θα ενταχθεί επίσης στον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας και στο εξής θα λάβει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας». 

Προσφορά εφημερίδας “Rheinischer Spiegel” για δωρεάν προβολή ελληνικών 
προϊόντων με παρουσία στη Γερμανία 

Από το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Ντύσσελντορφ 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/media/nlihve0l/the-swedish-presidency-programme.pdf
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της Γερμανίας λάβαμε την κάτωθι ενημέρωση :  

Η καθημερινή εφημερίδα „Rheinischer Spiegel“ με έδρα την πόλη Viersen της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας 

ανακοίνωσε, ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2023 θα διαθέτει δωρεάν χώρο για την προβολή ελληνικών 

προϊόντων, που είναι διαθέσιμα στη γερμανική αγορά (https://rheinischer-spiegel.de/rheinischer-spiegel-

startet-aktion-zur-foerderung-griechischer-unternehmen-im-deutschen-markt/  

Σε επικοινωνία μας με τη σύνταξη της προαναφερόμενης εφημερίδας πληροφορηθήκαμε, ότι η πρωτοβουλία 

αφορά καταρχάς σε προϊόντα διατροφής, αλλά ότι είναι ανοικτή και για τα υπόλοιπα ελληνικά προϊόντα με 

παρουσία στη Γερμανία, καθώς επίσης και για τουριστική προβολή της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το άρθρο 

αναφέρει: 

«Από τον Ιανουάριο του 2023 και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η καθημερινή εφημερίδα «Rheinische 

Spiegel» θα προσφέρει στους Έλληνες επιχειρηματίες διαφόρων ειδών δυνατότητες δωρεάν διαφήμισης, 

προκειμένου προβληθούν στη γερμανική αγορά. Από τις 15 Δεκεμβρίου 2022, η Rheinischer Spiegel θα 

ξεκινήσει αρχικά με μια καμπάνια με δωρεάν διαφημιστικό χώρο στην αρχική σελίδα της….. 

Διατίθεται χώρος διαφήμισης αξίας € 600 διάρκειας ενός μήνα. Στόχος είναι η ενίσχυση των οικονομικών 

σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και 

Ελλάδας, η προώθηση του διαλόγου και η προώθηση ενός δικτύου εντός των δύο χωρών και όχι μόνο. 

Οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση με προϊόντα που είναι διαθέσιμα στη Γερμανία. Ο 

δωρεάν διαφημιστικός χώρος, που προσφέρεται, έχει μέγεθος (728 pixel (πλάτος) x 180 pixel (ύψος) με 

σύνδεσμο στον ιστότοπο της διαφημιζόμενης εταιρείας. Εάν υποβάλουν αίτηση περισσότερες εταιρείες και 

δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος, τότε αποφασίζει η εφημερίδα (σ.σ. για το ποια εταιρεία θα 

προβληθεί). Η διαφήμιση θα δημιουργείται από τις επιλεγμένες εταιρείες και θα διατίθεται ως αρχείο jpg. Η 

αίτηση είναι δυνατή καθ' όλη τη διάρκεια του 2023 μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

redaktion@rheinischer-spiegel.de. Η πρωτοβουλία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023». Το γραφείο μας είναι 

διαθέσιμο για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση από την κα Φρίντα Γεωργίου (Σύμβουλος 

ΟΕΥ Β') Tel 0049 211 68785015-16 , Fax 0049 211 68 78 50 33 , e mail : ecocom-dusseldorf@mfa.gr  

 

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στη μείωση του χρέους στην ΕΕ 

Το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ποσοστό του ΑΕΠ είχε η Ελλάδα στο τέλος του 
τρίτου τριμήνου του 2022, αν και ταυτόχρονα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση. Αναλυτικότερα, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat, το χρέος ανήλθε στο 178,2% του ΑΕΠ και 
ήταν το υψηλότερο στην ΕΕ. 

Ακολούθησαν η Ιταλία με 147,3%, η Πορτογαλία με 120,1%,η  Ισπανία με 115,6%, η Γαλλία με 113,4% και το 
Βέλγιο με 106,3%. Αντίθετα, το χαμηλότερο χρέος είχαν η Εσθονία με 15,8% του ΑΕΠ, η Βουλγαρία με 23,1% 
και το Λουξεμβούργο με 24,6%. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://rheinischer-spiegel.de/rheinischer-spiegel-startet-aktion-zur-foerderung-griechischer-unternehmen-im-deutschen-markt/
https://rheinischer-spiegel.de/rheinischer-spiegel-startet-aktion-zur-foerderung-griechischer-unternehmen-im-deutschen-markt/
mailto:ecocom-dusseldorf@mfa.gr
https://www.naftemporiki.gr/tag/dimosio-chreos/
https://www.naftemporiki.gr/tag/eurostat/
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Από την άλλη, ενώ η χώρα μας είχε το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ, κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση. 

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ήταν μειωμένο κατά 5,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 

του 2022 και κατά 24,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021. 

Αυτή η μείωση κατά 5,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2022  ήταν η μεγαλύτερη 

μείωση χρέους, σε ετήσια βάση, που καταγράφηκε στην ΕΕ. Ακολούθησαν η Κύπρος με 3,8 ποσοστιαίες 

μονάδες, η Πορτογαλία με 3,3 ποσοστιαίες μονάδες, η Ιταλία με 3 ποσοστιαίες μονάδες και η Κροατία με 2,8 

ποσοστιαίες μονάδες. 

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν η Βουλγαρία με 1,9 ποσοστιαίες μονάδες, η Τσεχία με 1,7 

ποσοστιαίες μονάδες, η Γαλλία με 0,3 ποσοστιαίες μονάδες και η Σουηδία με 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. 

 

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,1% φέτος και 1,8% το 2024 

Σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας, αυξημένων επιτοκίων και ανάγκης για δημοσιονομική πειθαρχία, η 

ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμούς μόλις 1,1% φέτος (ύστερα από 5,1% το 2022), για 

να ανεβάσει ελαφρώς ταχύτητα στο 1,8% το 2024. Αυτή είναι η νέα εκτίμηση του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OΟΣΑ), o οποίος πάντως βλέπει άμβλυνση των πληθωριστικών πιέσεων, καθώς 

θα υποχωρούν οι τιμές ενέργειας, με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή να διαμορφώνεται στο 

3,7% φέτος έναντι 9,5% το 2022 και στο 2,3% την επόμενη χρονιά. Στην τακτική έκθεσή του για την ελληνική 

οικονομία δεν παραλείπει να επισημάνει σταθερά «αγκάθια» για τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη και τη 

βιωσιμότητα του χρέους, αλλά και να στείλει εκ νέου σήμα για συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις 

εργασίας. 

Παρά την αύξηση στον τουρισμό και τη συνεχόμενη δημοσιονομική ενίσχυση, η κατανάλωση αναμένεται να 

υποχωρήσει το 2023 καθώς τα πραγματικά εισοδήματα θα συρρικνωθούν και η οικονομική αβεβαιότητα θα 

αυξηθεί. Η υποχώρηση των τιμών ενέργειας θα μειώσουν πληθωρισμό και θα ενισχύσουν την κατανάλωση 

από το 2024.   

Οι χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης στοχεύουν να διατηρήσουν μία σεβαστή αύξηση επενδύσεων 

παρά τα υψηλότερα κόστη. Ο πληθωρισμός θα επηρεάσει το διαθέσιμο εισόδημα καθώς η έλλειψη 

εργατικού δυναμικού οδηγεί σε πιέσεις μισθών. 

Το δημόσιο χρέος από 175,1% του ΑΕΠ το 2022 θα υποχωρήσει στο 170,7% φέτος και στο 163,6% το 2024, με 

τον ΟΟΣΑ να σημειώνει πως παρά τη μείωσή του παραμένει υψηλό, αν και η δομή του σε συνδυασμό με τα 

σταθερά επιτόκια που είναι κλειδωμένα σε χαμηλά επίπεδα για την εξυπηρέτησή του περιορίζουν την άμεση 

έκθεση στις αυξήσεις των επιτοκίων στην αγορά. 

Όσον αφορά το πρωτογενές αποτέλεσμα, ο ΟΟΣΑ υιοθετεί βλέπει πρωτογενές έλλειμμα 1,6% του ΑΕΠ το 

2022, βάζοντας οριακά χαμηλότερα τον πήχη των προβλέψεων για το φετινό πρωτογενές πλεόνασμα στο 

0,5% του ΑΕΠ. Για το 2024 προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ, πρόβλεψη την οποία συνοδεύει 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.naftemporiki.gr/tag/anaptyxi/
https://www.naftemporiki.gr/tag/plithorismos/
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με συστάσεις για διατήρηση ετήσιου πρωτογενούς πλεονάσματος μεταξύ 1,5% και 2% για τα χρόνια μετά το 

2023. 

Στα φορολογικά διαπιστώνεται μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης φυσικών και νομικών προσώπων με 

παράλληλη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ο Οργανισμός συνιστά οι μελλοντικές παρεμβάσεις επί των 

συντελεστών να εστιάσουν στη συντήρηση των εσόδων με παράλληλη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. 

Ζητά παράλληλα την τακτική δημοσίευση στοιχείων για τα κόστη και τα οφέλη όλων των φοροαπαλλαγών και 

επιδοτήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που αφορούν στα ορυκτά καύσιμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε 
έγγραφο με θέμα: -Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2023  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 

ΟΕΥ της Ελλάδας στα Τίρανα (www.agora.mfa.gr/al51), email: ecocom-tirana@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του 

ΒΕΘ www.veth.gov.gr . 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μπουένος Άιρες, 
απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: -Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2023 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Μπουένος Άιρες (www.mfa.gr/missionsabroad/es/argentina), email: ecocom-
buenosaires@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr . 

ΒΕΛΓΙΟ 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε 
ενημερωτικό δελτίο με τίτλο:  
-Δελτίο Οικονομικών Και Επιχειρηματικών Εξελίξεων – Ιανουάριος 2023  

Ενημερώσεις για 

ξένες αγορές 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 

ΟΕΥ της Ελλάδας στις Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/ ) e-email: ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα 

του ΒΕΘ www.veth.gov.gr 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε:  
-Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2023  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 

ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823) ,email:eco-coberlin@mfa.gr ή την ιστοσελίδα 

του ΒΕΘ www.veth.gov.gr. 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε 
έγγραφο με θέμα:  
-Η αγορά νωπών φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία, Φεβρουάριος 2023  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 

ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βερολίνο ( http://www.agora.mfa.gr/823 ) , email: eco-coberlin@mfa.gr ή την 

ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr. 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τιφλίδα, απέστειλε 
ενημερωτικά έγγραφο με θέμα:  
-Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2023  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 

ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τιφλίδα τηλ. 00995322942858, email: ecocom-tbilisi@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ 

www.veth.gov.gr . 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τιφλίδα, απέστειλε 
ενημερωτικά έγγραφο με θέμα:  
-Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2023  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 

ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τιφλίδα τηλ. 00995322942858, email: ecocom-tbilisi@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ 

www.veth.gov.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τιφλίδα, απέστειλε 
ενημερωτικά έγγραφο με θέμα:  
-Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2023  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 

ΟΕΥ της Ελλάδας στη Τιφλίδα τηλ. 00995322942858, email: ecocom-tbilisi@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ 

www.veth.gov.gr . 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.veth.gov.gr/
http://www.veth.gov.gr/
http://www.veth.gov.gr/
http://www.veth.gov.gr/
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Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μαδρίτη απέστειλε 
έγγραφο με θέμα:  
-Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας Ιανουαρίου 2023  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείο 

του ΟΕΥ για την Ισπανία: www.agora.mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ https://www.veth.gov.gr/ 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μαδρίτη απέστειλε 
έγγραφο με θέμα:  
-Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας Φεβρουαρίου 2023  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείο 

του ΟΕΥ για την Ισπανία: www.agora.mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ https://www.veth.gov.gr/ 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Κροατία απέστειλε ενημερωτικό 
έγγραφο με θέμα:  
-Συνάντηση με Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κροατίας (ΗΟΚ) – εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας με 
ελληνικά Επιμελητήρια  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της 

Ελλάδας στη Κροατία τηλ. +38514835716, email: ecocom-zagreb@mfa.gr ή στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ζάγκρεμπ απέστειλε έγγραφο με 
θέμα:  
- Δελτίο Οικονομικής & Επιχειρηματικής επικαιρότητας Φεβρουαρίου 2023  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείο του ΟΕΥ για 

την Κροατία: https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/81667 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ https://www.veth.gov.gr 

ΛΙΒΑΝΟΣ 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βηρυτό απέστειλε έγγραφο με θέμα:  
-Λιμένας Βηρυτού, το κύριο σημείο εισόδου και εξόδου εμπορευμάτων του Λιβάνου: η θέση της Ελλάδας μεταξύ των 
κυριότερων προμηθευτών της χώρας.  
- Η συμμετοχή του Κατάρ στον ενεργειακό χάρτη του Λιβάνου: Eni, TotalEnergies και QatarEnergy ενώνουν δυνάμεις στο 
τεμάχιο 9 / κοίτασμα Qana της λιβανικής ΑΟΖ  
- Η συνεχιζόμενη κρίση στην αγορά συναλλάγματος του Λιβάνου λόγω της ασταμάτητης πτώσης της αξίας της λιβανικής 
λίρας και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις αυξήσεων σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της χώρας  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείο του ΟΕΥ για 

το Λίβανο www.agora.mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ https://www.veth.gov.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βηρυτό απέστειλε έγγραφο με θέμα:  
- Άνοδος έως τα 102,7 δις δολάρια για το δημόσιο χρέος του Λιβάνου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείο του ΟΕΥ για 

το Λίβανο www.agora.mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ https://www.veth.gov.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βηρυτό απέστειλε έγγραφο με θέμα:  
-Επίσημη παρουσίαση προγράμματος για την προώθηση της καινοτομίας στον Λίβανο (Lebanon Innovate Launch Event, 
8 Μαρτίου 2023)  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.veth.gov.gr/
http://www.veth.gov.gr/
https://www.veth.gov.gr/
https://www.veth.gov.gr/
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείο του ΟΕΥ για 

το Λίβανο www.agora.mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ https://www.veth.gov.gr 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη , απέστειλε 
ενημερωτικό έγγραφο με θέμα:  
-Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις -Ιανουάριος 2023  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 

ΟΕΥ της Ελλάδας στην Χάγη (www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-

xora/office/855), email: ecocom-hague@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Χάγη απέστειλε έγγραφο 
με θέμα:  
-Οικονομικές και Επιχειρηματικές ειδήσεις Φεβρουαρίου 2023  
-Webinar 22nd Call for Proposals  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 

ΟΕΥ της Ελλάδας στην Χάγη : https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/81639 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ 

https://www.veth.gov.gr/ ,Τηλ: +31 (0) 70 3561199, Email: ecocom-hague@mfa.gr 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βηρυτό απέστειλε 
έγγραφο με θέμα:  
-Τρέχουσα οικονομική κατάσταση στον Λίβανο  
-Ενημερωτικό σημείωμα για την εμφάνιση των τιμών σε δολάρια στον Λίβανο: ένα μέτρο πιο σύνθετο από 
μία λογιστική μονάδα μέτρησης  
-Οικονομικές προβλέψεις του IIF για τον Λίβανο για το 2023  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείο 

του ΟΕΥ για το Λίβανο www.agora.mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ https://www.veth.gov.gr 

ΗΠΑ 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον, απέστειλε 
ενημερωτικό έγγραφο με θέμα:  
-Νέος Κανονισμός του Υπουργείου Γεωργίας (USDA) για τροποποίηση ορισμένων τυπολογικών 
χαρακτηριστικών ακτινιδίων στην αγορά ΗΠΑ.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας 

στην Ουάσιγκτον τηλ: (202) 939-1300, e-mail: ecocom-washington@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: 

www.veth.gov.gr . 

ΡΩΣΙΑ 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε 
ενημερωτικό δελτίο με θέμα:  
- Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν  
- Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.veth.gov.gr/
mailto:ecocom-hague@mfa.gr
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 

ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ 

www.veth.gov.gr . 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε 
ενημερωτικό δελτίο με θέμα:  
-Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2023  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 

ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ 

www.veth.gov.gr . 

ΣΕΡΒΙΑ 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε:  
-Ενημερωτικό Δελτίο 15-28 Φεβρουαρίου 2023  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 

ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βελιγράδι, τηλ. +381113231577,+38111322-23-28, email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή 

την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr . 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, απέστειλε 
έγγραφο με θέμα:  
- Ανάλυση Εμπορικού Ισοζυγίου Ελλάδας-Μολδαβίας 2022  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 

ΟΕΥ της Ελλάδος στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr), email: ecocom-bucharest@mfa.gr ή την ιστοσελίδα 

του ΒΕΘ www.veth.gov.gr 

Είδη υγιεινής από Bayask,Τουρκία 

Η εταιρία Bayask Tekirdağ Τουρκία, μας ενημερώνει για τα προϊόντα της στον τομέα της υγιεινής όπως 

μπαταρίες/οπλισμός μπάνιου, καμπίνες ντους, έπιπλα μπάνιου, βρύσες και σχετικά. Διαθέτουν εθνικό 

πιστοποιητικό ποιότητας για την παραγωγή μαζί με πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 

G.O.P Mahallesi Beyazsu Sokak. No:70 Çerkezköy 59500 -Tekirdağ TURKIYE  

  Tel / +90 535 260 29 91  

Web: www.baysak.com E-mail:expo@baysak.com 

Με εκτίμηση 

Κα. Nilay Yilmaz, Export Specialist  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.veth.gov.gr/
http://www.baysak.com/
mailto:expo@baysak.com
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Enterprise Europe Network:   15 χρόνια    δίπλα στις μικρές επιχειρήσεις   με διεθνείς 
φιλοδοξίες 

Το 2023 το Enterprise Europe Network συμπληρώνει 15 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Για να 

τιμήσουν την επέτειο, οι συνεργάτες του Δικτύου σε όλο τον κόσμο θα γιορτάσουν μαζί με κάποιες 

από τις 4,2 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις που έχουν βοηθήσει να καινοτομήσουν και να 

αναπτυχθούν διεθνώς. 

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας είναι μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network από την ίδρυσή του, 

αξιοποιώντας και προσφέροντας γνώση, εμπειρία και σύγχρονα εργαλεία για την υποστήριξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και το Ιόνιο. 

Ποιους έχει βοηθήσει το Δίκτυο; 

Δραστήριοι στις τοπικές επιχειρηματικές κοινότητες, δικτυωμένοι σε όλο τον κόσμο, οι περισσότεροι 

από 450 οργανισμοί - μέλη του Δικτύου βρίσκονται στην ιδανική θέση για να υποστηρίξουν 

επιχειρήσεις σε πολλούς κλάδους σε κάθε γωνιά της ΕΕ. 

Από τον αγροτικό τομέα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, από την κλωστοϋφαντουργία μέχρι την 

αεροδιαστημική, από τη ναυτιλία μέχρι τις δημιουργικές βιομηχανίες, η αξιόπιστη συμβουλευτική 

και πρακτική βοήθεια των μελών του Δικτύου υποστηρίζει κάθε επιχείρηση δίνοντας ιδιαίτερη 

Enterprise Europe 

Network 

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


61 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

έμφαση στην ενίσχυση της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.  

Ο μοναδικός συνδυασμός γνώσης της τοπικής κοινότητας και παγκόσμιας εμβέλειας έχει βοηθήσει 

χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και να 

αναπτυχθούν ταχύτερα. 

Ανακαλύψτε τις επιτυχίες μας 

Περισσότερες από μισό εκατομμύριο επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί από εξατομικευμένες 

επιχειρηματικές συμβουλές που τις βοήθησαν να ενισχύσουν το δυναμικό τους σε διεθνές επίπεδο. 

Μάθετε πώς το Δίκτυο καθοδήγησε τη φινλανδική OiOi προς τη διεθνή επιτυχία. 

Οι σύμβουλοι του Δικτύου διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες να προσελκύσουν 

επενδυτές και μπορούν να έχουν πρόσβαση στις σωστές πηγές χρηματοδότησης για να 

μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε εμπορικές επιτυχίες. 

Μάθετε πώς το Δίκτυο βοήθησε την ισπανική Life Length να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για να 

αναπτύξει την πρωτοποριακή τεχνολογία της. 

Χάρη στην τεχνογνωσία και τη δωρεάν υποστήριξη του Enterprise Europe Network, 525 επιχειρήσεις 

λαμβάνουν εξειδικευμένη καθοδήγηση και εκπαίδευση κάθε μέρα. Το Δίκτυο τους βοηθά να 

αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και να αποκτήσουν πρόσβαση σε διεθνείς 

αγορές πέρα από την Ευρώπη. 

Μάθετε πώς το Δίκτυο υποστήριξε την ολλανδική Beefy Green στην εύρεση κατάλληλων 

επιχειρηματικών συνεργατών, και πώς βοήθησε την ιρλανδική Achill Oysters να μεταφέρει τις 

δραστηριότητές της σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Γιατί να ζητήσετε υποστήριξη από το Enterprise Europe Network; 

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν από την υποστήριξη του Δικτύου. 

Επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής έρχονται στο Δίκτυο για να βρουν έναν αξιόπιστο 

συνεργάτη με αποδεδειγμένη ιστορία στην υποστήριξη επιχειρήσεων με διεθνείς φιλοδοξίες 
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Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανθεκτικότητα της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας 

Εάν έχετε επιχείρηση που αντιμετωπίζει προκλήσεις με τις δυσλειτουργίες της διεθνούς εφοδιαστικής 

αλυσίδας, τότε μπορείτε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα «Supply Chain Resilience» για να αναζητήσετε 

νέους συνεργάτες παγκοσμίως. 

Σκοπός της πλατφόρμας «Supply Chain Resilience» 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, με πιο 

αξιοσημείωτη την κρίση στην Ουκρανία, με τις επιχειρήσεις να πλήττονται σοβαρά από τις δυσλειτουργίες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με 

το European Cluster Collaboration Platform και το δίκτυο Enterprise Europe Network δρομολόγησε νέα μέτρα 

για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ενιαίας αγοράς και την οικοδόμηση μιας βιώσιμης, ψηφιακής και 

παγκοσμίως ανταγωνιστικής οικονομίας. 

Η πλατφόρμα «Supply Chain Resilience» θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν, να αναδιαρθρώσουν 

ή/και να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και την προμήθεια πρώτων υλών, 

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. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
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 Μπορείτε να προβάλετε τα πιο επιτυχημένα έργα σας, τα καινοτόμα προϊόντα σας και τις τεχνολογίες 
αιχμής που κατέχετε. 

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

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να εγγραφτείτε, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη φόρμα 

εγγραφής στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://supply-chain-resilience-

platform.b2match.io/signup  επιλέγοντας GR - CHAMBER OF KAVALA – Souzi Mavrommati - ως Support 

Office. 

Όλα τα επιχειρηματικά προφίλ που θα εισάγονται στην πλατφόρμα θα επικυρώνονται από τους επίσημους 

συνεργάτες του δικτύου Enterprise Europe Network για τη διευκόλυνση ασφαλών και αξιόπιστων 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Επιχειρηματικές/Τεχνολογικές Συνεργασίες 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Enterprise Europe Network, στα πλαίσια προώθησης επιχειρηματικών συνεργασιών, έλαβε τις παρακάτω 

επιχειρηματικές προσφορές και ζητήσεις.  

Ζήτηση Συνεργασίας από Αραβικά Εμιράτα  

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  

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
mailto:alex.r@i-exporter.com
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Προσφορές - Ζητήσεις από Ινδία  

Η Ομοσπονδία Ινδικών Οργανισμών Εξαγωγών (FIEO) έχει σχεδιάσει και αναπτύξει το 

www.IndianBusinessPortal.in - Ένα Διεθνές Κέντρο Εμπορίου για Ινδούς Εξαγωγείς και Ξένους Αγοραστές που 

κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Smt. Anupriya Patel, Αξιότιμη Υπουργός Εμπορίου, Υπουργείο Εμπορίου και 

Βιομηχανίας, Κυβέρνηση της Ινδίας.  

Μέσω της ιστοσελίδας οι ενδιαφερόμενοί αγοραστές μπορούν να ανακαλύψουν νέες διαδικτυακές πηγές για 

τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν και ενθαρρύνετε τις εικονικές συναντήσεις από την άποψη αυτή μεταξύ 

διακεκριμένων αγοραστών και πωλητών.  

Το Indian Business Portal (IBP) είναι μια ψηφιακή αγορά B2B που παρέχει ένα αξιόπιστο δίκτυο Ινδών 

εξαγωγέων σε ξένους αγοραστές. Η πύλη διαθέτει ένα ποικίλο μείγμα προϊόντων, όπως προϊόντα 

καταναλωτών και τρόπου ζωής, βιομηχανικά προϊόντα, επιχειρηματικές υπηρεσίες και προϊόντα γεωγραφικής 

ένδειξης (GI). Οι αγοραστές μπορούν να βρουν επαληθευμένους Ινδούς εξαγωγείς με ένα κλικ.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα 

https://www.indiaingreece.gov.in  

Η Enterprise Greece στήριξε την ελληνική συμμετοχή, στη σημαντικότερη διεθνή 
έκθεση του κλάδου των δομικών υλικών και υπηρεσιών στο BIG 5 SAUDI 2023 

Με τη συμμετοχή είκοσι (20) εταιρειών στο εθνικό περίπτερο που  οργάνωσε και υποστήριξε η Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), ολοκληρώθηκε η διεθνής έκθεση 
δομικών υλικών  «BIG 5 SAUDI», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ από 18 έως 21 Φεβρουαρίου 2023. 
Παράλληλα εκτός εθνικού περιπτέρου συμμετείχαν επιπλέον επτά (7) ελληνικές εταιρίες σε ξεχωριστά 
περίπτερα, μέσω των αντιπρόσωπών τους στην περιοχή. 
  
Πρόκειται για τη σπουδαιότερη έκθεση στον τομέα των κατασκευών στη Σαουδική Αραβία και στην ευρύτερη 
περιοχή, η οποία διεξήχθη στον καινούργιο εκθεσιακό κέντρο Riyadh Front Exhibition & 
Conference Center (RFECC), συνολικής επιφάνειας 40.000 τ.μ. όπου φιλοξενήθηκαν 850 εταιρίες από 40 
χώρες. Τα  προϊόντα που παρουσιάστηκαν, προέρχονταν από τον τομέα των κατασκευών και υπηρεσιών, 
όπως δομικά υλικά, ηλεκτρολογικό υλικό, συστήματα κλιματισμού, εξοπλισμό αεροδρομίων, μάρμαρα & 
υλικά επεξεργασίας μαρμάρων, καλώδια, προϊόντα αλουμινίου, χρώματα – βερνίκια – μονωτικά, ηλεκτρικά 
μηχανήματα, τεχνολογία υδάτων & περιβάλλοντος, τεχνολογία κλιματισμού κατοικιών και επαγγελματικών 
χώρων, λογισμικό για κατασκευαστικές εταιρίες, μηχανήματα καθαρισμού και συντήρησης, προϊόντα 
μεταλλουργίας και υαλουργίας, μπάνια, προϊόντα ξύλου κ.α. 
  
Σημειώνεται ότι τα μεγάλα έργα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας έως το 
2030 και οι πολύ καλές σχέσεις με την Ελλάδα, συμβάλλουν στην όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή ελληνικών 
εταιρειών από το χώρο των δομικών υλικών και υπηρεσιών και τη σύναψη σημαντικών συμφωνιών κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης. 
  
Ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Ριάντ, κος Αλέξης Κωνσταντόπουλος, ο οποίος παρέστη στα εγκαίνια της 
έκθεσης, υποδέχθηκε στο ελληνικό περίπτερο τον Υφυπουργό Ενέργειας και Βιομηχανίας της Σαουδικής 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.indiaingreece.gov.in/


65 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Αραβίας. ΗΕ, Eng. Osama bin Abdulaziz Al-Zamil, ενώ όλοι μαζί, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με 
εκπροσώπους των ελληνικών εταιριών.  
  
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Enterprise Greece, κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, 
σε δηλώσεις της ανέφερε: «Οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο 
των τελευταίων χρόνων.  Οι ελληνικές εταιρείες του κλάδου των δομικών παράγουν εξαιρετικά καινοτόμα 
προϊόντα και υπηρεσίες και μπορούν να κατακτήσουν το μερίδιο που τους αναλογεί σε αυτή την πολλά 
υποσχόμενη αναπτυσσόμενη αγορά, με πλήθος έργων υποδομής υπό κατασκευή. Στην Enterprise Greece, 
αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία της εν λόγω αγοράς, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τη στήριξη που 
απαιτείται ενισχύοντας την εξωστρέφεια των ελληνικών εταιρειών του κλάδου των δομικών υλικών προς την 
Σαουδική Αραβία και τη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών προς αμοιβαίο όφελος». 
  
Από την πλευρά του ο Πρέσβης, κος Αλέξης Κωνσταντόπουλος, δήλωσε ότι: «Eπισκέφθηκα την έκθεση Big 5 
Saudi, όπου μετά τα επίσημα εγκαίνια από τον Αναπληρωτή Υπουργό βιομηχανίας και φυσικών πόρων κ. 
Osama bin Abdulaziz al-Zamil, μου δόθηκε η ευκαιρία να συναντηθώ και να μιλήσω με όλους τους Έλληνες 
εκθέτες διαφορετικών κλάδων. Διαπίστωσα το υψηλό επίπεδο όχι μόνο των προϊόντων τους αλλά και των 
υπηρεσιών που είναι σε θέση να προσφέρουν καθώς και το σχετικό έντονο ενδιαφέρον των επισκεπτών της 
έκθεσης. Εύχομαι οι ελληνικές επιχειρήσεις της έκθεσης να πετύχουν τον σκοπό τους και να εισχωρήσουν με 
επιτυχία στην τοπική αγορά. Η Πρεσβεία βρίσκεται στο πλευρό τους και θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί 
στις επιδιώξεις των ελληνικών επιχειρήσεων. 
Η Σαουδική Αραβία είναι μία ταχεία αναπτυσσόμενη οικονομία, μία πολλά υποσχόμενη αγορά και η φυσική 
παρουσία των ενδιαφερόμενων ελληνικών επιχειρήσεων είναι σημαντική. Το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών 
μας σχέσεων, η καλή φήμη της Ελλάδας και των επιχειρήσεων της και η υψηλή τεχνογνωσία που 
προσφέρουν, μας επιτρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το μέλλον των εμπορικών μας σχέσεων». 
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Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 

 Η Αρχαία Θάσος αλλιώς, Έκθεση playmobil για την ακριβή απεικόνιση του Λιμένα Θάσου, 

Μεγάλη Λέσχη, Καβάλα |4-12 Απριλίου 2023 

 Super Foods Festival, Έκθεση  υπερτροφών και βιολογικών προϊόντων, Ζάππειο, Αθήνα |5 

Απριλίου -9 Απριλίου 2023 

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

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

 FRESKON HELEXPO, Έκθεση εσπεριδοειδών ,Θεσσαλονίκη |23-25 Απριλίου 2023 

 Posidonia Sea Tourism Forum, Έκθεση και forum κρουαζιέρας  ,Makedonia Place 

Hotel,Θεσσαλονίκη |25-27 Απριλίου 2023 

ΜΑΙΟΣ 2023  

 FOOTWEAR INDUSTRY SUPPLIERS, Διεθνής Έκθεση για Υλικά Υποδηματοποιίας, 

συστατικών, δερμάτων και τεχνολογίες, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία |02-05 Μαΐου 2023 

 Bio Festival, Έκθεση οργανικών και φυσικών προϊόντων, Τεχνόπολη Γκάζι, Αθήνα |06-08 Μαΐου 

2023 

 Thematic Tourism Expo & Food Festival, Έκθεση Θεματικού Τουρισμού και Γαστρονομίας, 

Λαμία | 6-9 Μαΐου 2023  

 Alexpo, Διεθνής Γενική Έκθεση, Λιμάνι Αλεξανδρούπολης | 12-19 Μαΐου 2023 

 Beyond 2023, Έκθεση τεχνολογίας , International Exhibition & Congress Center, Θεσσαλονίκη 

|24-26 Μαΐου 2023 

 EBAN Annual Congress 2023, Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρηματικών Αγγέλων, Θεσσαλονίκη 

| 24-26 Μαΐου 2023 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 

 FORWARD GREEN, 1
η
 Διεθνής Έκθεση για την Κυκλική Οικονομία, την Ενέργεια και την 

Εκθέσεις 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Δόμηση, Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης | 8-10 Ιουνίου 2023 

 21η «ΠΑΜΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2023», Γενική έκθεση, Ιωάννινα |10-14 Ιουνίου 2023 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 

 ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ/ METAL MACHINERY ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 

Εκθέσεις για την οικοδομή, τα μηχανήματα και τεχνολογίες επεξεργασίας μετάλλου και τον 

βιομηχανικό εξοπλισμό, Metropolitan Expo | 19-22 Οκτωβρίου 2023 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 

 ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO, Επαγγελματική έκθεση κατασκευαστικού κλάδου της χώρας| 19-22 

Οκτωβρίου 2023 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 

 10
th

 ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO 2023 |06-08 Δεκεμβρίου 2023 

 

Πρόσκληση συμμετοχής  στην 19η Διεθνή Έκθεση Αλεξανδρούπολης Alexpo2023(12-
16/05/2023) 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network, προσκαλεί τα μέλη του στην 19η Διεθνή Έκθεση Αlexpo 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 
12 έως τις 16 Μάιου του 2023 στο Λιμάνι Αλεξανδρούπολης. 

Στην 19η Διεθνή Έκθεση Αλεξανδρούπολης μπορούν να πάρουν μέρος: 

 Επιχειρήσεις τεχνολογίας & Πληροφορικής  

 Επιχειρήσεις Ενέργειας 

 Επιχειρήσεις Τροφίμων και ποτών 

 Υπηρεσίες Προβολής & Διαφήμισης  

 Υπηρεσίες Υγείας & Αισθητικής  

 Επιχειρήσεις αγροτικών ειδών & ειδών Κατοικίας 

 

Η Αlexpo διοργανώνεται  κάθε δύο χρόνια στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε στεγασμένο χώρο 3000 τ.μ. 
Αποτελεί το σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός της Π.Ε. Έβρου και αναμένεται φέτος να συγκεντρώσει το 
ενδιαφέρων δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες 
με στόχο την ανάδειξη των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, ταυτόχρονα θα δοθεί στις επιχειρήσεις η 
ευκαιρία για νέες συνεργασίες και νέες αγορές στα πλαίσια ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Σχεδιάζονται 
εκδηλώσεις προβολής προϊόντων και γευσιγνωσίας, όπως και εμφανίσεις γνωστών σεφ που θα μαγειρέψουν 
ζωντανά μπροστά στο κοινό. 

  Σας καλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο – αίτηση συμμετοχής 
(εδώ) που θα βρίσκετε ως συνημμένο , το αργότερο έως την Πέμπτη 6 Απριλίου του 2023. 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.kcci.gr/userdata/Articles/7/0/7003/entupo-ekdilosis-endiaferontos-19i-diethni-ekthesi-aleksandroupolis.doc
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Το Επιμελητήριο θα καλύψει όλες τις δαπάνες που αφορούν την έκθεση των προϊόντων δηλ.: ενοικίαση 

χώρου, κατασκευή και βασικός εξοπλισμός περιπτέρου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία του Επιμελητηρίου, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2510 222212 κα Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ.4) και κος Κ. Δημητριάδης 

(εσωτ.24). 

Πρόσκληση συμμετοχής  Στην έκθεση 21η «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ 2023» Πανηπειρωτικό 
Στάδιο Ιωαννίνων  (10-14/06/2023) 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network, προσκαλεί τα μέλη του στην 21η «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2023» που θα πραγματοποιηθεί στο 
Πανηπειρωτικό Στάδιο Ιωαννίνων από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου  2023, υπό την αιγίδα του 
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμου Δωδώνης, Δήμου Ζίτσας. 

Η «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ» για 21η  χρονιά έρχεται να δηλώσει την διαχρονική της παρουσία στοχεύοντας 
: 

 Στην τόνωση της αγοράς, την σύναψη νέων εμπορικών συνεργασιών και συμφωνιών 

 Στην Ανάδειξη νέων τεχνολογιών και σύγχρονων εφαρμογών,   

 Την προώθηση νέων ιδεών και προϊόντων 

 Στην προβολή του τοπικού στοιχείου κάθε περιοχής και των παραδοσιακών προϊόντων 

  

Η «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ» αποτελεί το ετήσιο απαραίτητο ραντεβού επιχειρηματιών και επαγγελματιών 

από όλους τους κλάδους και έχει καταξιωθεί ως μία από τις ποιο επιτυχημένες εκθέσεις στην 
Ελλάδα. 

Κάθε χρόνο την επισκέπτονται χιλιάδες επισκέπτες, η προσεχής διοργάνωση δε , ευελπιστούμε να 

ξεπεράσει σε επισκεψιμότητα και επιτυχία κάθε προηγούμενη, καθώς επικεντρωνόμαστε στην  

στοχευόμενη διαφημιστική προβολή όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά Πανελλαδικά καθώς και στα 

Βαλκάνια. 

  Σας καλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο – αίτηση 
συμμετοχής(εδώ) που θα βρίσκετε ως συνημμένο , το αργότερο έως την Πέμπτη 11 Μαίου 2023, δίνοντας 
σας τη δυνατότητα να έρθετε σε επαφή με χιλιάδες επαγγελματίες και απλούς επισκέπτες. 

Το Επιμελητήριο θα καλύψει όλες τις δαπάνες που αφορούν την έκθεση των προϊόντων δηλ.: 

ενοικίαση χώρου, κατασκευή και βασικός εξοπλισμός περιπτέρου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία του Επιμελητηρίου, κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2510 222212 κα Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ.4) και κος 

Κωνσταντίνος Δημητριάδης (εσωτ.24). 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 

 Motobike 2023, Έκθεση μοτοσυκλέτας, ποδηλάτων και αξεσουάρ, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία | 

27- 30 Απριλίου 2023 

 MARINE SALOON TRADE, Έκθεση Ναυτιλίας, Ιστιοπλοΐας, Μηχανοκίνητων Ναυτικών 

Οχημάτων, Θαλάσσιων Σπορ και Εξοπλισμού, Τουρκία |28 Μαρτίου- 02 Απριλίου 2023 

 CNR Fashion Show Antalya 2023, Έκθεση έτοιμων ενδυμάτων και μόδας, Τουρκία| 29 Μαρτίου 

2023- 01 Απριλίου 2023 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 

 Solar energy and techs expo, Έκθεση ηλιακής ενέργειας και τεχνολογιών, İstanbul Expo Center / 

Cnr Exp, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία | 06-08 Απριλίου 2023 

 Natural & Organic Products Europe (NOPEX)2023,Έκθεση φυσικών και βιολογικών προϊόντων, 

Ηνωμένο Βασίλειο| 16-17 Απριλίου 2023 

 Food & Drink Expo, Έκθεση τροφίμων και ποτών, Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο |24-26 

Απριλίου 2023 

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

 EAST AFRICA FOODPACK EXPO & EAST AFRICA CLEAN EXPO, Έκθεση τροφίμων, 

εστίασης και συσκευασίας τροφίμων, Ναϊρόμπι, Κένυα, Αφρική |26-28 Απριλίου 2023 

ΜΑΙΟΣ 2023 

 Wenergy Expo, Έκθεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Σμύρνη, Τουρκία | 09-11 Μαΐου 2023 

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

 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 

 8
TH

 Forum of the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region, Φόρουμ της Στρατηγικής της 

ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου, Σαράγιεβο, Βοσνία Ερζεγοβίνη |23-25 Μαΐου 2023 

 27
th

 ICCI INTERNATIONAL ENERGY AND ENVIROMENT FAIR, Έκθεση ενέργειας και 

περιβάλλοντος, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία | 24- 26 Μαΐου 2023 

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

 Combo Foodpack Africa 2023, Διεθνής Έκθεση τροφίμων και επεξεργασίας τροφίμων, Ρουάντα 
και Ουγκάντα, Αφρική | 09-11 Ιουνίου και 15-17 Ιουνίου 

 Hermes Expo, 32
η
 Διεθνής Επιχειρηματική Έκθεση,  New Jersey, ΗΠΑ | 14 Ιουνίου 2023 

 Hi & Fi Asia- China, Διεθνής Έκθεση τροφίμων και υγείας, Σαγκάη, Κίνα |19-21 Ιουνίου 2023 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 

 16th INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR FOOD PROCESSING TECHNOLOGIES/ 10 th 

INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR POULTRY TECHNOLOGIES , Διεθνής Έκθεση 

εμπορίου για τεχνολογίες επεξεργασμένου φαγητού/ Διεθνής Έκθεση για την εκτροφή και την 

επεξεργασία πουλερικών |06-08 Ιουλίου 2023 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 

 ASIA FRUIT LOGISTICA 2023, Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο Φρούτων και Λαχανικών, Χονγκ 

Κονγκ, Κίνα | 06-08 Σεπτεμβρίου 2023 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 

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

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 

 10th Athens International Tourism and Culture Expo 2023,Έκθεση Τουρισμού, Αθήνα,Ζάππειο 

Μέγαρο | 10-12 Νοεμβριου 

 BIOFACH Saudi Arabia Έκθεση βιολογικών προιόντων | Ριάντ, Σαουδική Αραβία | 19-21 

Νοεμβρίου 2023 
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                                                                  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 

Αφίξεις Κρουαζιεροπλοίων 2023 

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

των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management)  
17. European Standardisation SME Helpdesk  
18. European Commission Agrinet Portal  
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα  
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης  
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European 

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

βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ  
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

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

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

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

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

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

της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες 
συμβάσεις  

40. Ιστοσελίδα για ενημερώσεις φορολογικών και οικονομικών θεμάτων www.taxheaven.gr   
41. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας www.eody.gov.gr  
42. Κόμβος προκηρύξεων δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα" https://www.inediktio.gr/ 

 

 

 

 

Επισκεφθείτε την σελίδα του 

Επιμελητηρίου Καβάλας  

www.kcci.gr  

Έγκαιρη και Έγκυρη 

Πληροφόρηση 
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http://www.taxheaven.gr/
http://www.eody.gov.gr/
https://www.inediktio.gr/
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
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