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Δραστηριότητες Διοίκησης 

Προκήρυξη Μέτρο Στήριξης «Προώθηση Οίνου σε τρίτες χώρες» 
για την περίοδο 2022-2023» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας απέστειλε επιστολή στην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κ. Καλογήρου με θέμα «Προκήρυξη Μέτρο Στήριξης «Προώθηση Οίνου σε τρίτες χώρες» για 
την περίοδο 2022-2023». Διαβάζουμε στην επιστολή: 

«Αγαπητή Κυρία Καλογήρου, 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, σας μεταφέρει το αίτημα των επιχειρήσεων – οινοπαραγωγών μελών μας, για την 
προκήρυξη στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση Οίνου σε τρίτες χώρες» για την περίοδο 2022-2023. 

Είναι γνωστό, ότι η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας έχει αναπτύξει έντονη οινοποιητική επιχειρηματικό-
τητα, δημιουργώντας ένα σημαντικό πυλώνα για την γεωργική και τοπική οικονομία.  

Παράγονται 7 ΠΓΕ Οίνου (Καβάλας, Παγγαίου, Θάσου, Δράμας, Αδριανής & Αγοράς), από τα μεγαλύτερα 
οινοποιεία της χώρας μας, όπως η ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ και ΝΙΚΟΣ & ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ. 

Παράλληλα, η Ανατολική Μακεδονία έχει αναπτύξει οργανωμένο οινοτουρισμό, συμμετέχοντας στο Τμήμα 
της Διαδρομής του Κρασιού του Διονύσου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας που δραστηριοποιούνται 
στον οινοποιητικό τομέα έχουν εκδηλώσει το έντονο ενδιαφέρον τους, για ένταξη στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης 
«Προώθηση Οίνου σε τρίτες χώρες» για την περίοδο 2022-2023. 

Άλλωστε, οι επιχειρήσεις που παράγουν τους οίνους ΠΓΕ Καβάλας, ΠΓΕ Παγγαίου και ΠΓΕ Δράμας έχουν συμ-
μετάσχει σε προγράμματα προώθησης οίνου την περίοδο προ υγειονομικής κρίσης, 2015-2019, αναγνωρίζο-
ντας τη αποτελεσματικότητα τους, καθώς άνοιξαν νέες αγορές σε τρίτες χώρες, συμβάλλοντας στην ανά-
καμψη της εθνικής οικονομίας. 

Μετά από μία διετία (2020-2021), πανδημικής κρίσης, που συνετέλεσε σε μια έντονη επιχειρηματική αβε-
βαιότητα και προωθητική δυσπραγία, το 2022 προβλέπεται ιδιαίτερα ευοίωνο, καθώς ανοίγουν ξανά οι πα-
γκόσμιες αγορές, οργανώνονται εκ νέου οι διεθνείς εκθέσεις και δημιουργούνται νέες επιχειρηματικές προ-
κλήσεις. 

Οπότε, θα σας παρακαλούσαμε να προκηρύξετε όσο πιο άμεσα γίνεται το Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση 
Οίνων σε τρίτες χώρες», διότι οι επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι μπροστά μας και δεν πρέπει να διακινδυνέ-
ψουμε να χάσουμε όλα όσα με κόπο έχουμε κερδίσει τόσα χρόνια. 

Με την ευκαιρία κυρία  Γενική Γραμματέα, αγαπητή κυρία Καλογήρου, θα ήθελα να σας προσκαλέσω να 
επισκεφθείτε το Επιμελητήριο Καβάλας και την περιοχή μας, για αναλυτική συζήτηση για  τα θέματα που 
απασχολούν την επιχειρηματικότητα του αγροτικού χώρου.» 
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Διανομή τροφίμων σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες της Καβάλας 

Αυτές τις γιορτινές και δύσκολες ημέρες, το Επιμε-
λητήριο Καβάλας και οι επιχειρήσεις που εκπρο-
σωπεί,  δείχνοντας την Κοινωνική ευαισθησία και 
θέλοντας να δοθεί ένα μήνυμα αλληλεγγύης και 
στήριξης στις οικονομικά ευάλωτες οικογένειες, 
προσέφερε ποσότητες κρέατος, προκειμένου να 
μη μείνει άδειο το γιορτινό τους τραπέζι, τις Άγιες 
ημέρες του Πάσχα. Τα τρόφιμα, δόθηκαν στις οικο-
γένειες οι οποίες βάσει οικονομικών κριτηρίων, 
δεν ήταν επιλέξιμες να συμμετάσχουν στην δια-
νομή τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, και 
χρειάζονται την στήριξη μας. 

Με τις ευχές για ένα Καλό Πάσχα με υγεία, ειρήνη και ευημε-
ρία σε όλους μας, να περάσουμε και αυτές τις δύσκολες ημέ-
ρες ενωμένοι και με αισιοδοξία.   

Στην παράδοση των τροφίμων, ήταν παρόντες ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου κ. Μάρκος Δέμπας, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. 
Μάκης Δημητριάδης, η Οικονομική Επόπτης κα. Μαρία Καρα-
μπουρνιώτη, ο Υπεύθυνος Επιχειρηματικότητας Λευτέρης 
Κουκουτίνης και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε-
πιμελητηρίου και μέλος του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δή-
μου Καβάλας κα. Έλσα Βακιρτζή. 

 

Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Οι ενεργειακές κοινότητες και η συμβολή τους στην 
επιχειρηματικότητα» 

Το Eπιμελητήριο Καβάλας στα πλαίσια της ενερ-
γειακής κρίσης που πλήττει τον επαγγελματικό 
κόσμο, πραγματοποίησε ημερίδα με σκοπό την ε-
νημέρωση των επαγγελματιών, στο φλέγον θέμα 
που αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσα 
από τις ενεργειακές κοινότητες.  

Οι ενεργειακές κοινότητες είναι συνεταιρισμοί 
μέσω των οποίων οι πολίτες μπορούν να δραστη-
ριοποιηθούν στον τομέα της ενέργειας, αξιο-
ποιώντας τις καθαρές μορφές ενέργειας. Στόχος 
των ενεργειακών κοινοτήτων είναι να προωθή-
σουν την αλληλέγγυα οικονομία, την καινοτομία 
στον ενεργειακό τομέα, να καταπολεμήσουν την 
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ενεργειακή φτώχεια, να προωθήσουν τη βιώσιμη παραγωγή, την αποθήκευση και τη διαχείριση της ενέρ-
γειας, την αυτοπαραγωγή και ιδία κατανάλωση, και να βελτιώσουν την ενεργειακή ασφάλεια και την ενερ-
γειακή αυτονομία. 

Κύριος εισηγητής της ημερίδας ήταν ο κ. Κίμωνας Παπαδόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Επιμελητηρίου Καβάλας ενώ ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Μάρκος Δέμπας είχε τον συντονισμό της εκ-
δήλωσης. 

Συνάντηση Επιμελητηρίου και Δημωφέλεια με επιχειρηματίες Σέρβους ελληνικής 
καταγωγής 

Το Επιμελητήριο Καβάλας και η Δημωφέ-
λεια διοργάνωσαν συνάντηση με μία ομάδα 
Σέρβων επιχειρηματιών που επιδιώκουν να 
επενδύσουν στην Καβάλα τουριστικά. Ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Μάρκος Δέ-
μπας σημείωσε ότι ήτα μία εποικοδομητική 
συνάντηση όπου κατ` αρχήν επιτεύχθηκε 
μία σύσφιξη σχέσεων. 

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι «πρόκειται για 
ένα πολύ ισχυρό κέντρο πολιτισμού Ελλή-
νων της Σερβίας που ουσιαστικά είναι ένα 
δέσιμο Ελλήνων στην καταγωγή Σέρβων, ε-
πιχειρηματιών κυρίως, με έδρα το Νόβισαντ και ενεργή δραστηριότητα που επεκτείνεται συνεχώς σε όλη τη 
Σερβία. Υπήρξε αυτή η συνάντηση και με τη Δημωφέλεια που ήταν ο φορέας που είχαν πρόσφατα  συνάντηση 
στο Βελιγράδι στην Τουριστική Έκθεση. Και σε άμεση ανταπόδοση των συναντήσεων που υπήρχαν στο Βελι-
γράδι, ήρθε το προεδρείο του κέντρου και στην Καβάλα. 

Υπήρξε η συνάντηση στο Επιμελητήριο της Καβάλας με το προεδρείο, με τον πρόεδρο της Δημωφέλεια κ. 
Τάκη Αγγελίδη που είναι και ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, 
να δούμε πώς θα συσφίξουμε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, που είναι ούτως ή 
άλλως σε πολύ υψηλό επίπεδο.  

Μιλάμε για επιχειρηματίες υψηλού επιπέδου που θέλουν κι έχουν τη διάθεση να έρθουν στην περιοχή μας 
για να επενδύσουν, να φέρουν τουρίστες από τη Σερβία η οποία είναι στόχος για την Καβάλα και τη Θάσο». 

Πρόσθεσε ότι «ήταν μια πολύ καλή και δυναμική συνάντηση. Ο πρόεδρος κ. Παγώνης ήταν στη Σερβία από 
τον παππού και παρέμεινε στο Νόβισαντ, αλλά αγαπάει την Ελλάδα. Θέλουμε να το δούμε και να το εκμε-
ταλλευτούμε με την καλή έννοια από τη στιγμή που έχουμε ανθρώπους που βλέπουν τόσο θετικά την περιοχή 
μας. Είναι ένα πρώτο βήμα. Θα ανταποδώσουμε κι εμείς με επίσκεψη στο Νόβισαντ και το Βελιγράδι για να 
έχουμε πιο απτά αποτελέσματα και δράσεις που θα αρχίσουμε να υλοποιούμε. Κρατάμε το κομμάτι της σύ-
σφιξης σχέσεων, κοινών δράσεων και ενεργειών στα τουριστικά και τα επιχειρηματικά θέματα. Πολύ σύ-
ντομα θα έχουμε να ανακοινώσουμε επενδύσεις από το Νόβισαντ στη δική μας περιοχή. 

Θα υπάρξει συνέχεια και θα ενημερώνουμε για τις εξελίξεις. Τα πράγματα πήγαν πολύ πιο θετικά απ’ ό,τι 
σκεφτόμασταν στην αρχή». 
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Σεμινάρια 

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 ερ-
γοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ 
κατηγορίας. Με την εγκύκλιο και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπόμενων 
στην 39278/1823/25.7.2018 Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει. Η εγκύκλιος αναφέρεται αναλυτικά στην επι-
μόρφωση 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 δυ-
νατότητα 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 Πρόλη-
ψης- ΕΞΥΠΠ) να επιμορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφό-
σον 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, διάρ-
κειας 10 ωρών.  Για τα μέλη του Επιμελητηρίου πρέπει να είναι πληρωμένο το τέλος ΓΕΜΗ μέχρι και το 2022 
και η συνδρομή του Επιμελητηρίου του έτους 2022, ενώ το κόστος για τα μη μέλη είναι 50€. 

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

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

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 κα-
ταρτίζουν όλο το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περι-
γράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.  

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
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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 προκειμέ-
νου να αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα 
των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.  

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

Ενεργά προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887 "Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη" 
Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 16/Α/04.02.2022 ο νέος Αναπτυξιακός 
νόμος 4887/2022 με τίτλο "Αναπτυξιακός Νόμος -Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη". 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά 
σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων  

Επενδυτικά σχέδια για τον ψηφιακό και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και την χρήση τεχνο-
λογιών, με στόχευση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού  

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων  

Επενδυτικά σχέδια με στόχευση στην προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας Ο Νέος Αναπτυ-
ξιακός Νόμος προβλέπει την ενίσχυση τμήματος των δαπανών ενός επενδυτικού σχεδίου που αφορούν στην 
ίδρυση και δημιουργία νέας μονάδας, στην επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, 
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στη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχείρησης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ 
από αυτή, καθώς και στη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονά-
δας. 

3. Νέο Επιχειρείν  

Επενδυτικά σχέδια για την Ίδρυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, με δραστηριοποίηση στην πρω-
τογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη και-
νοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα  

4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση  

Επενδυτικά σχέδια με στόχο την περεταίρω ανάπτυξη στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβα-
σης (ΕΣΔΙΜ).  

5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία  

Επενδυτικά σχέδια με σκοπό την έρευνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών προς την 
βελτίωση παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών  

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

Ενίσχυση δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης των γεωργικών προϊό-
ντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.  

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα  

Επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, καθώς 
και επενδυτικά σχέδια στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας  

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια  

Επενδυτικά σχέδια με στόχο την διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού, μέσω της εξαγωγής νέων προϊό-
ντων η υπηρεσιών  

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων  

Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστι-
κών καταλυμάτων και κατασκηνώσεων (Camping) στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της 
ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.  

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού  

Τουριστικές επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, 
θρησκευτικών.  

11. Μεγάλες επενδύσεις  

Επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εξαιρουμένων 
αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων α) της αγροδιατροφής – πρωτογενούς 
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παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας β) της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και 
γ) των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας  

Επενδυτικά σχέδια σε κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, με στόχο οικονομίες κλίμακας, 
βελτίωση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών  

13. Επιχειρηματικότητα 360  

Επενδυτικά σχέδια δραστηριοτήτων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο (πλην συγκεκριμένων κατηγο-
ριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα), τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων 
και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβου-
λιών και της εθνικής οικονομίας. 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται στο 70% του προϋπολογισμού, ανάλογα με την περιοχή εγκατά-
στασης βάσει του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικότερα για την Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη είναι 70% για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, 60% για τις μεσαίες και 50% για τις μεγάλες. Ενώ, μόλις 
κοινοποιηθεί το Αναπτυξιακό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης προβλέπεται προσαύξηση 10% επί της μέγιστης έ-
ντασης ενίσχυσης για τις μελλοντικές περιοχές Δίκαιης Μετάβασης (η ανώτατη επιχορήγηση για την περιοχή 
του Β. Αιγαίου ορίζεται σε 75%), με αποτέλεσμα το ποσοστό επιχορήγησης να ανέρχεται έως και 75%  για τις 
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα €10.000.000, με εξαίρεση το 
καθεστώς “Νέο επιχειρείν, όπου το μέγιστο ποσό ενίσχυσης δε δύναται να υπερβαίνει τα 5.000.000€ και το 
καθεστώς “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση”, όπου το ύψος των ενισχύσεων θα καθοριστεί με ειδική Υπουρ-
γική Απόφαση. 

Επιλέξιμες προς ενίσχυση από τα καθεστώτα του νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή 
έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως μεγέθους. Ενώ στο καθεστώς Νέο “Επιχειρείν”, δικαιούχοι 
είναι οι υπό σύσταση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις. 

Είδη ενισχύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 

• Επιχορήγηση, για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 
• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλό-

μενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού 
εξοπλισμού. 

• Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί 
των πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών. 

• Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη του 
μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επεν-
δυτικό σχέδιο. 

• Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, που αφορά μόνο τις επενδύσεις στο καθεστώς «Νέο Ε-
πιχειρείν» 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται σε ποσοστά επί των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, 
όπως παρουσιάζονται στον Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, τα οποία ποικίλουν ανάλογα με το Καθε-
στώς Ενίσχυσης και το μέγεθος του φορέα της επένδυσης. Οι τρεις (3) πρώτες ενισχύσεις παρέχονται μεμο-
νωμένα ή συνδυαστικά, ενώ η τέταρτη (4η) παρέχεται αυτοτελώς. 

Η οικονομική συμμετοχή του επενδυτή καλύπτεται είτε με ιδία κεφάλαια, είτε με τραπεζικό δανεισμό. 

Επιλέξιμοι φορείς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 

Οι επιλέξιμοι φορείς που καλύπτει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημέ-
νες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία 
από τις ακόλουθες μορφές: 

• Εμπορική εταιρεία 
• Συνεταιρισμός 
• Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
• Αγροτικοί και Αστικοί συνεταιρισμοί 
• Ομάδες Παραγωγών 
• Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016 
• Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις, υπό προϋποθέσεις 

Ελάχιστο ύψος επενδύσεων 

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ήτοι: 

1. Μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των €1.000.000. 
2. Μεσαίες επιχειρήσεις  στο ποσό των €500.000. 
3. Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €250.000. 
4. Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €100.000. 
5. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισμούς, 

Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των €50.000. 

Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση 

1) Ενσώματα στοιχεία Ενεργητικού  

i. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών 
και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασι-
μότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλ-
λοντος χώρου.  

ii. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (υπό προϋ-
ποθέσεις)  

iii. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπε-
ριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του 
χώρου της εντασσόμενης μονάδας.  

iv. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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v. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκατα-
στάσεων  

2) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού  

i. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμε-
τάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.  

ii. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης 
λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.  

3) Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματο-
ποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης  

4) Λοιπές Δαπάνες (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)  

Παράταση ημερομηνίας υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στη 
Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» 

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση  παράτασης ημερομηνίας υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχε-
δίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρε-
σιών», σύμφωνα με την οποία η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 
13/05/22 και ώρα 15:00, από 18/04/22 και ώρα 15:00, όπως ίσχυε. 

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μη-
τρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως α) αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φο-
ροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις ή β) νομικά πρόσωπα 
παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. 

Επιδοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση από 1.500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2020, για 
δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού. 

Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο 
όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.  

Επιχορηγούνται αποκλειστικά δαπάνες προμήθειας για εξοπλισμό τεχνολογιών πληροφορικής επικοινωνίας 
και λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης 

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: 

(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο: www.ependyseis.gr 

(ii) διαρκεί από  09/03/2022 μέχρι 13/05/22 

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

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 
εθνικούς πόρους. 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MjM2OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVwZW5keXNlaXMuZ3IvbWlzLyhTKHhxZm15M2x0enhsamFwa2d1enpra2wxdCkpL1N5c3RlbS9Mb2dpbi5hc3B4P1JldHVyblVybD0lMmZtaXMlMmY7OzlkZTljMWVmZTU4OGMxNTc4OTcyNGFiZjgwNjJkY2Mz
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• στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες λει-
τουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. 

• στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ. έως τις 4.30 μ.μ. 
• στην ιστοσελίδα της Δράσης 
• στην ιστοσελίδα www.espa.gr 
• στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr  

Παράταση ημερομηνίας υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 
«Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων 

ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, 
παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και σχολών χορού 

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη 
Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων 
ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμνα-
στήριου και σχολής χορού», σύμφωνα με την οποία η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης παρατείνεται μέ-
χρι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00, από την Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 15:00 όπως ίσχυε. 

Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης προστίθενται και οι ΚΑΔ: 

• 77.39.19.03 «Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων» 
• 90.02.19 «Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος» 
• 90.04 «Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες» 

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι  επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, των κλάδων: 

• Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, 
• Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, 
• Εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, 
• Γυμναστηρίων και σχολών χορού. 

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: 

(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο: www.ependyseis.gr 

(ii) διαρκεί από  16/03/22 μέχρι 20/05/22 

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

React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19 

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MjM2OzEzMzA0O2h0dHA6Ly93d3cuYW50YWdvbmlzdGlrb3RpdGEuZ3IvZXBhbmVrL3Byb2tpcml4ZWlzLmFzcD9pZD04NSZjcz07OzFkMmEzNDg5YzVjYmQ3MWU0OWQwNGRjMzY1YTBjZDg3
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MjM2OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVzcGEuZ3IvZWwvUGFnZXMvZGVmYXVsdC5hc3B4OztmN2Y2YTRlY2QzY2M4ZDljM2E0Y2MwMTA1ZWNiY2JjMQ%3D%3D
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MjM2OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVmZXBhZS5nci9mcm9udGVuZC9hcnRpY2xlcy5waHA%2FY2lkPTM3MSZ0PUV0YWlyb2k7OzU2NWMyZTUyY2VkZGNjMmMxNzE3ZDhjMmNkMjk3MTNj
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MjM2OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVmZXBhZS5nci9mcm9udGVuZC9hcnRpY2xlcy5waHA%2FY2lkPTM3MSZ0PUV0YWlyb2k7OzU2NWMyZTUyY2VkZGNjMmMxNzE3ZDhjMmNkMjk3MTNj
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MjM1OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVwZW5keXNlaXMuZ3IvbWlzLyhTKHhxZm15M2x0enhsamFwa2d1enpra2wxdCkpL1N5c3RlbS9Mb2dpbi5hc3B4P1JldHVyblVybD0lMmZtaXMlMmY7O2I0NTZlY2NlMGNiZGM4ZDBjOTliZDUxMmRlZjFjYjUy
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MjM1OzEzMzA0O2h0dHA6Ly93d3cuYW50YWdvbmlzdGlrb3RpdGEuZ3IvZXBhbmVrL3Byb2tpcml4ZWlzLmFzcD9pZD04NiZjcz07OzYxMDA3MjMwNmY0M2MwYjE3Y2VmNTMwOWM1OTE3ZmU4
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MjM1OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVzcGEuZ3IvZWwvUGFnZXMvZGVmYXVsdC5hc3B4Ozs3YjkwNWZkN2U0NTRhYzA3MDI5OGU5Njc3ZWU1NTYzMA%3D%3D


16 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

• στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr  

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Δάνεια έως 250.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης στις 
μικρές επιχειρήσεις  

Τη δυνατότητα να λάβουν δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 250.000 ευρώ ή έως το 25% του τζίρου τους μέσω 
του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid 19 (Γ' κύκλος) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB έχουν οι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 1.000.000 ευρώ. Δεδομένης της εγγύησης του Ταμείου 
Εγγυοδοσίας, η δικαιούχος επιχείρηση απολαμβάνει χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειο και πολύ λιγότερες 
εξασφαλίσεις. 
Ειδικότερα, στα δάνεια που χορηγούνται μέσω του συγκεκριμένου ταμείου παρέχεται εγγύηση ύψους 80% 
από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με το μέγιστο ποσοστό διασφαλίσεων που ενδέχεται να ζητηθούν 
από τις τράπεζες να διαμορφώνεται σε μόλις 20%. Τα συγκεκριμένα δάνεια είναι διάρκειας έως 60 μηνών 
συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 24 μήνες, ενώ χρήση του ταμείου μπορούν να κάνουν και οι 
νεοσύστατες επιχειρήσεις. 
Οι δανειοδοτήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και υπολείπονται περίπου 300 εκατ. ευρώ προς διάθεση. Για 
την συμμετοχή στο Ταμείο οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση αρχικά στο 
https://ependyseis.gr/mis και στη συνέχεια να απευθυνθούν στην τράπεζα της επιλογής τους. 
Οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι: η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank, η 
Alpha Bank, η Attica Bank, η Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, η Συν. Τράπεζα Καρδίτσας, η Συν. Τράπεζα Κεντρικής 
Μακεδονίας και η Συν. Τράπεζα Χανίων. 
Καλύπτεται μερικώς ο πιστωτικός κίνδυνος, με παροχή εγγύησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων 
COVID-19, για τη χορήγηση νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης τακτής λήξης προς πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
Στόχος είναι η κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας που προκύπτουν ως συνέπεια της επιδημικής 
κρίσης του COVID 19. Όλα τα δάνεια πρέπει να εκταμιευθούν το αργότερο μέχρι την 30.06.2022. 

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 26/3/2019, έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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

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

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MjM1OzEzMzA0O2h0dHBzOi8vd3d3LmVmZXBhZS5nci9mcm9udGVuZC9hcnRpY2xlcy5waHA%2FY2lkPTM3MSZ0PUV0YWlyb2k7O2E0OTlmOWJkMWJlMDRjM2U5OTBmNzIwZjljMTFmZWEx
https://www.protothema.gr/tag/daneia/
https://www.protothema.gr/tag/elliniki-anaptyksiaki-trapeza/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4350
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Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά την 16/05/2022, ώρα 12:00 
και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022, ώρα 12:00  

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν:  

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

δικαιολογητικών)  

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

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr και του ΥΠΑΑΤ http://minagric.gr/index.php/el/ .  

Ο ΦΥ θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης αμέσως μετά την οριστικοποίηση των πρώτων 
αιτήσεων ενίσχυσης για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης.  

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορούν να αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις entamposi@hq.minagric.gr και akessisi@hq.minagric.gr με ΘΕΜΑ: “ΕΡΩ-
ΤΗΜΑ_ΤΑΑ_16626_sub1- Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων. Κωδι-
κός ΟΠΣ ΤΑ 5164843” .  

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 23/10/2020 - 30/12/2022 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια 
Ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία θα 
περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενι-
σχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή 
θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 
Περίοδος υποβολής: 2/10/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Tameio_Anakampsis/sub1/sub_1_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%99_%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9D%CE%97_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5066
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3535
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Δημοσίευση 5 Προσκλήσεων Υποέργων της Δράσης: Οικονομικός Μετασχηματισμός 
Αγροτικού Τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 08.04.2022  

Δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα 5 έργα της Δράσης Οικονομικός Μετα-
σχηματισμός Αγροτικού Τομέα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας του ΥΠΑΑΤ συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 510 εκ €.  

Οι προσκλήσεις αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/f/YAAT , στην ιστοσελίδα του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr  και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ 
www.minagric.gr   

Τα υποέργα που προκηρύσσονται είναι:  

1. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων  

Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, το ποσό της 
Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου, δλδ τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ, ανέρχεται σε 181,5 εκ. €. ενώ δι-
καιούχοι της ενίσχυσης είναι Συλλογικά Σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν 
Συμβολαιακή Γεωργία. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε ενεργειακή αναβάθ-
μιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού, διαχείριση αποβλήτων και προστασία πε-
ριβάλλοντος, καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.  

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται για τις ΜΜΕ στο 0,5 εκ. € και ο μέγιστος στα 12,5 
εκ € για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να 
ανέρχεται στο 55 %  

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 16/5/2022 και λήγει στις 30/09/2022.  

Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ  

2. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα  

 

Στόχος του υποέργου είναι η υλοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και τη γεωρ-
γία ακριβείας, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου, κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ, ανέρχεται σε 
98,1 εκ. €, δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι συλλογικά σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που 
εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε αγορά 
εξοπλισμού, εισαγωγή νέων τεχνολογιών ΤΠΕ και γεωργία ακριβείας, δαπάνες για δημιουργία αλυσίδων α-
ξίας καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται για τις 
ΜΜΕ στο 0,5 εκ. € και ο μέγιστος στα 10 εκ € για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με το ποσοστό ενισχύσεων ανά-
λογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται στο 50 % και στο 75% για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε 
άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ΜΜΕ) που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική 
παραγωγή.  

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 23/05/2022 και λήγει στις 30/09/2022  

Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://diavgeia.gov.gr/f/YAAT
https://greece20.gov.gr/
http://www.minagric.gr/
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A1724653%CE%A0%CE%93-%CE%9A2%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A7%CE%9B%CE%A34653%CE%A0%CE%93-%CE%A4%CE%A62
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3. Πράσινος αγρο-τουρισμός  

Στόχος του υποέργου είναι η ανάπτυξη του Αγροτικού Τουρισμού και η διασύνδεσή του με την Πρωτογενή 
Παραγωγή και την Μεταποίηση, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου δλδ τα κεφάλαια που καλύ-
πτει το ΤΑΑ ανέρχεται σε 49 εκ. €. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Νομικά πρόσωπα, Κοινωνικές Συνεταιρι-
στικές επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε ενερ-
γειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού και νέων τεχνολογιών, δη-
μιουργία αλυσίδων αξίας στην αγροδιατροφή, προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων, συμβουλευτική. Ο 
ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκ. € για όλες τις επιχειρήσεις και ο μέγιστος 
στα 12,5 εκ € με το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται στο 50 %.  

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 30/05/2022 και λήγει στις 30/09/2022  

Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ  

4. Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών  

Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία οικονομικά βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, με εξαγωγικό χαρακτήρα 
και φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου δλδ τα κεφάλαια 
που καλύπτει το ΤΑΑ να ανέρχεται σε 166,7 εκ. €. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι συλλογικά σχήματα, Ορ-
γανώσεις Παραγωγών, Συνεταιρισμοί. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε εκρί-
ζωση υφιστάμενης φυτείας, προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων και προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος στήριξης. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκ. € για ΜΕΕ και ο 
μέγιστος στο 1 εκ €. με το ποσοστό ενίσχυσης ανάλογα την Περιφέρεια κυμαίνεται περίπου από 40% έως 
75%.  

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 28/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022  

Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ  

5. Γενετική Βελτίωση Ζώων  

Στόχος του υποέργου είναι η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του ζωικού κεφαλαίου και η αύξηση του 
εισοδήματος των παραγωγών, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου δλδ τα κεφάλαια που καλύπτει 
το ΤΑΑ ανέρχεται σε 14,7 εκ. €. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ. Π.), Αγροτικές 
Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα και Οργανι-
σμοί ερευνών και διάδοσης γνώσεων. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε δρά-
σεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων, συλλογή και τήρηση 
στοιχείων γενεαλογίας των ζώων, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.  

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκ. € για όλες τις επιχειρήσεις και ο μέγι-
στος στα 2 εκ € για τις ΜΜΕ με ποσοστό ενίσχυσης 70% - 80% .  

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 06/06/2022 και λήγει στις 30/09/2022  

Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ  

Για όλα τα υποέργα οι αιτήσεις ενίσχυσης μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών θα υποβληθούν ηλεκτρο-
νικά στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γε-
ωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9B%CE%A6%CE%A54653%CE%A0%CE%93-0%CE%9D%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A66%CE%A74653%CE%A0%CE%93-%CE%A6%CE%9F%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A1%CE%96%CE%9684653%CE%A0%CE%93-%CE%A387
http://www.gov.gr/
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Επιχειρηματική πληροφόρηση 

Κανόνες εισόδου στο Επιμελητήριο Καβάλας σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά 
πρωτόκολλα 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, η πρό-
σβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως το Επιμελητήριο Καβάλας, η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προ-
τίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. 

Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: 

α. πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή 
β. πιστοποιητικού νόσησης, ή 
γ. βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test)  

 Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σημείου απολύτως κατεπείγουσες περιπτώσεις, που δεν επι-
δέχονται αναβολής. 

Ηλεκτρονικά ραντεβού για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας 
Το Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογισμικού CITIBILL, προσφέ-
ρει στα μέλη του τη δυνατότητα αιτήματος ηλεκτρονικού ραντεβού, στα πλαίσια των μέτρων προστασίας από 
την πανδημία του COVID-19. 

Η νέα υπηρεσία “e-ραντεβού” είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας  

Για να αιτηθείτε ραντεβού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου. 
2. Πατήστε το εικονίδιο «e-ραντεβού» που βρίσκεται στο δεξί μέρος της αρχικής σελίδας κάτω από την 

υπηρεσία «e-επιμελητήριο». 
3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και αιτηθείτε ραντεβού. 

Το αίτημα θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Καβάλας και η ενημέρωση της εξέλιξής του θα πραγματοποιηθεί 
μέσω e-mail.  

Ανακοίνωση για εξυπηρέτηση του κοινού του Επιμελητηρίου Καβάλας στην Θάσο 
Το Επιμελητήριο Καβάλας με αίσθημα ευθύνης λαμβάνει μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας και 
ασφάλειας των μελών μας, αλλά και του προσωπικού της υπηρεσίας μας για την αποφυγή διασποράς του 
κορονοϊού COVID-19.  

Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο με ηλεκτρονικές συναλλαγές και τηλεφωνικά.  

Το παράρτημα του Επιμελητηρίου στην Θάσο θα παραμείνει κλειστό μέχρι την άρση των απαγορευτικών 
μέτρων.  

Μπορείτε να εξυπηρετήστε άμεσα αποστέλλοντας E-mail στην παρακάτω διεύθυνση. 

Επικοινωνία: 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Τηλ: 2510 222212  

Fax:2510 835946 

E-mail: info@chamberofkavala.gr 

Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

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 
01/01/2022 έως 31/03/2022 οι Εγγραφές που πραγματοποιηθήκαν ανά Τμήματα του Επιμελητηρίου Καβά-
λας (Εμπορικό, Μεταποίησης, Τουριστικό, Υπηρεσιών, Εξαγωγικό) είναι 130 και οι Διαγραφές είναι 36. Δη-
λαδή οι Εγγραφές είναι περίπου 72% περισσότερες από τις Διαγραφές. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται 
αναλυτικότερα τα στοιχεία.  

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
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Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων 

Προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Πάσχα  
Τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022, ξεκίνησε η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης 
μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η προπληρωμή του 
Δώρου Πάσχα σε επιδοτούμενους ανέργους, στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας 
και σε δικαιούχους του επιδόματος γονικής αδείας.  

Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του Δώρου Πάσχα θα γίνουν αυτόματα με απευθείας κατάθεση στους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους και δεν υφί-
σταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Οι πληρωμές εμφανίζο-
νται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από  

τον ΟΑΕΔ.  

Υπενθυμίζεται ότι η προπληρωμή των επιδομάτων όσων ανέργων έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας 
κατά το χρονικό διάστημα από 4 Απριλίου έως 3 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί μετά την δήλωση παρουσίας, 
η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Δήλωση παρουσίας 
επιδοτούμενων ανέργων). 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ευάλωτους συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία, 
ανασφάλιστους υπερήλικες δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και 

δικαιούχους επιδόματος παιδιού 
Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα προτείνονται τα ακόλουθα: 

1.α. Καταβάλλεται, ενόψει των εορτών του Πάσχα 2022, έκτακτη οικονομική ενίσχυση στις οριζόμενες ομά-
δες των ευάλωτων συνταξιούχων, ύψους διακοσίων (200) ευρώ ανά δικαιούχο και μέχρι τις 21.4.2022. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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β. Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης στους δικαιούχους και προβλέ-
πεται ειδικό φορολογικό καθεστώς που διέπει τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. 

γ. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

2.α. Καταβάλλεται προσαύξηση ύψους διακοσίων (200) ευρώ ανά δικαιούχο στις προνοιακές παροχές που 
λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία, από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), οι ανάδοχοι γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή και ειδικά αναπηρικά προνοιακά προ-
γράμματα και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Η εν λόγω προσαύξηση καταβάλλεται μέχρι τις 21.4.2022. 

β. Προβλέπεται, για τον μήνα Απρίλιο 2022, ο διπλασιασμός της χορηγούμενης μηνιαίας εισοδηματικής ενί-
σχυσης, η οποία καταβάλλεται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» 
υπό τους οριζόμενους όρους χορήγησης. 

γ. Χορηγείται μέχρι τις 21.4.2022 εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες που δικαιούνται επίδομα 
παιδιού, με προσαύξηση του μηνιαίως χορηγούμενου ποσού κατά το ήμισυ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. 

δ. Προβλέπεται ειδικό φορολογικό καθεστώς που διέπει τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, 
για τις ανωτέρω περιπτώσεις. 

3. Χορηγείται επίδομα εορτών Πάσχα 2022 στους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε 
αναστολή κατά τον μήνα Ιανουάριο του τρέχοντος έτους στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19. Το εν λόγω επίδομα υπολογίζεται επί του ποσού της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους. 

Ξεκινάει το Βαρόμετρο της Οικονομίας της Καβάλας, μια δίμηνη έρευνα του 
Επιμελητηρίου Καβάλας  

Το Επιμελητήριο Καβάλας στέκεται κοντά στον επαγγελματία και καταγράφει τα προβλήματα και τις απόψεις 
των μελών του, με το νέο εργαλείο που εγκαινιάζει, το Βαρόμετρο της Οικονομίας της Καβάλας.  Πρόκειται 
για μια ηλεκτρονική δίμηνη έρευνα, που αν και η συμμετοχή είναι προαιρετική, η παράκληση είναι να συμ-
μετέχουν όλα τα μέλη μας, ώστε να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα για την κατάσταση της οικονομίας στην 
περιοχή μας.  

Μέσω του link που θα λαμβάνετε με το newsletter του Επιμελητηρίου, αλλά και με την εβδομαδιαία ενημέ-
ρωση, θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν στην επικαιρότητα, αλλά και την 
πορεία της επιχείρησης σας.  Η συμμετοχή στην έρευνα διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά. 

Το link της έρευνας θα βρίσκεται αναρτημένο και σε ειδικό banner του ιστότοπου του Επιμελητηρίου 
(www.kcci.gr ). Το βαρόμετρο, θα πραγματοποιείται κάθε δίμηνο και τα αποτελέσματα του θα ανακοινώνο-
νται μέσω δελτίων τύπου. Τις επόμενες ημέρες θα λάβετε σχετική ενημέρωση με το λινκ της πρώτης έρευνας 
του Επιμελητηρίου 

Αν επιθυμείτε, μπορείτε να δηλώνετε στο τέλος της έρευνας το e-mail σας, ώστε να σας αποστέλλονται προ-
σωπικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Η συμμετοχή σας αν και προαιρετική είναι πολύ σημαντική για 
εμάς! 

Πρόγραμμα «Erasmus for Young Entrepreneurs», αιτήσεις μέχρι 8 Ιουνίου 2022 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει για το πρόγραμμα «Erasmus for Young Entrepreneurs».  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Συγκεκριμένα, αφορά σε ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής, το οποίο προσφέρει σε νέους και φι-
λόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους συναδέλφους, οι οποίοι διευ-
θύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες σε αυτό χώρες. 

Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρημα-
τία, γεγονός που βοηθά τον νεότερο να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκηση μίας μικρής 
επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται στην επιχεί-
ρησή του, δεδομένου ότι αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί 
για νέες αγορές. 

To πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι την 8η Ιουνίου 2022, με το συνολικό του προϋπολογισμό 
να ανέρχεται στα 40.000.000 ευρώ και διάρκεια 4 έτη. 

Επισημαίνεται ότι ο ρόλος των Ευρωεπιμελητηρίων στην παρούσα δράση είναι καθαρά υποστηρικτικός 
(μέσω του Γραφείου Υποστήριξης) και ουδεμία συμμετοχή έχουν στην αξιολόγηση και στην επιλογή των αι-
τήσεων. 

Ενημέρωση για την υποχρέωση Δήλωσης αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων & 
τροφίμων από τις επιχειρήσεις 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1549Β_04.04.2022, η απόφαση Αριθ. 1368 των 
Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων κου. Άδωνι Γεωργιάδη και  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κου Γε-
ώργιου Γεωργαντά, με θέμα «Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων». 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ , θα πρέπει να δηλωθούν τα αποθέματα σε α) πρώτες ύλες για την  παραγωγή λιπασμά-
των, β) λιπάσματα, γ) ζωοτροφές, δ) ωμά δημητριακά παντός είδους και ιδίως σιτάρι ή σμιγάδι, σίκαλη, κρι-
θάρι, βρόμη, καλαμπόκι, εδώδιμο φαγόπυρο, ε) άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού και αλεύρια 
δημητριακών, στ) ηλίανθο, και ζ) φυτικά έλαια, εκτός από το ελαιόλαδο, και ιδίως ηλιέλαιο (έλαιο ηλιοτρο-
πίου), φοινικέλαιο και αραβοσιτέλαιο. 

Υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων σε οποιαδήποτε μορφή είναι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, χονδρική και λιανική πώληση, μεσιτεία, διακίνηση, διανομή και αποθή-
κευση των ειδών. 

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εργαστήριο παρασκευής και έψησης άρτου (φούρνοι) είναι υπόχρεοι δή-
λωσης αποθεμάτων για κάθε είδος εφόσον το απόθεμα υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) κιλά και δεν μετα-
πωλούν το απόθεμα αυτό.  

Οι υπεραγορές τροφίμων (super market) υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις αποθεμάτων μόνο ως προς 
το ηλιέλαιο. 

Οι υπόχρεοι μπορούν να εισέλθουν στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα για τους σκοπούς της παρούσας 
είτε απευθείας, μέσω του συνδέσμου https://supplies.businessportal.gr, είτε μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov. gr/), στην οποία μπορούν να επιλέ-
ξουν τον σύνδεσμο: «Δήλωση Αποθεμάτων».  

Η προθεσμία αρχικής δήλωσης των αποθεμάτων είναι δύο (2) ημερών από την δημοσίευση του εν λόγω 
ΦΕΚ.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Οι υπόχρεοι συνδέονται με την εφαρμογή ως εξής: α) οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ 
με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ, β) οι επιχειρήσεις που για οποιοδήποτε 
λόγο δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο ΓΕΜΗ με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TAXIS.  

Οι υπόχρεοι μετά την αρχική δήλωση των αποθεμάτων των προϊόντων υποχρεούνται να επικαιροποιούν τη 
δήλωση των αποθεμάτων τους μία φορά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.  

Κάθε νεότερη δήλωση αποθεμάτων θα πρέπει να απέχει χρονικά από την προηγούμενη δήλωση τουλάχιστον 
μία (1) ολόκληρη ημέρα. 

Το ΦΕΚ δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου 
http://www.kcci.gr/userdata/Articles/6/6/6634/fek1549v_04_f14483042022dilosiapothematongeorgikonpr
oiontontrofimon.pdf 

Δημοσιεύτηκαν τα νέα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των 
οποίων θα λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις & τα camping στο πλαίσιο της λήψης 

μέτρων έναντι του κορονοϊού COVID - 19 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1223Β_17.03.2022 η απόφαση Αριθ. 4634  «Τρο-
ποποίηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 
1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου 
βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορο-
νοϊού COVID-19” (Β’ 1632) και τη διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο τ. Β’ 1996/2021» . Η απόφαση 
ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως και τις 31.05.2023. 

Υποχρεωτική παραμένει και απαιτείται για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που ήδη λειτούργησαν 
το 2021 η επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης καθώς και η εκ νέου εκπαίδευση του συντονιστή καταλύματος 
για τις επιχειρήσεις καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν κατά το έτος 2022. 

Τα νέα πρωτόκολλα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας στο link :  

http://www.kcci.gr/userdata/Articles/6/6/6640/fek-1223_2022-ugeionomika-protokolla-
touristika.pdf 

Πίνακας κρουαζιερόπλοιων που είναι προγραμματισμένο να επισκεφθούν την 
Καβάλα για το 2022 (13/04/2022)           

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΩΡΕΣ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟ-ΠΡΟΣ 

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 EUROPA 07.0-18.00 ΚΩΝ/ΛΗ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

11 MAIOY  2022 AZAMARA PURSIT 07.00-19.30 ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

12 MAIOY  2022 AEGEAN ODYSSEY 06.00-19.00  

25 MAIOY  2022 ARTANIA 11.00-23.00 ΚΩΝ/ΛΗ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.kcci.gr/userdata/Articles/6/6/6634/fek1549v_04_f14483042022dilosiapothematongeorgikonproiontontrofimon.pdf
http://www.kcci.gr/userdata/Articles/6/6/6634/fek1549v_04_f14483042022dilosiapothematongeorgikonproiontontrofimon.pdf
http://www.kcci.gr/userdata/Articles/6/6/6640/fek-1223_2022-ugeionomika-protokolla-touristika.pdf
http://www.kcci.gr/userdata/Articles/6/6/6640/fek-1223_2022-ugeionomika-protokolla-touristika.pdf
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31 MAIOY  2022 AZAMARA JOURNEY 06.30-20.00 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- 

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 STAR FLYER 12.00-18.00 DIKILI- ΚΩΝ/ΛΗ 

6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 STAR FLYER 
SEADREAM III 

12.00-18.00 
13.00-20.00 

ΚΩΝ/ΛΗ-DIKILI 
UES/NIKH-LEREZ 

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 SEVEN SEAS EXPLOPRER 11.00-20.00 ΚΩΝ/ΛΗ-ΜΥΚΟΝΟΣ 

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 AZAMARA JOURNEY 08.00-18.00 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΘΕΣΝΙΚΗ 

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 AZAMARA ONWARD 07.00-19.30 ΜΠΟΥΡΚΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 SEA CLOUD II 08.00-13.00 ΚΩΝ/ΛΗ-DIKILI 

12 IOYΛIOY 2022 AZAMARA ONWARD 06.30-20.00 ΚΩΝ/ΛΗ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

25  ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 SEA CLOUD II 08.00-13.30 ΣΚΙΑΘΟΣ – ΚΩΝ/ΛΗ 

29  ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 RIVIERA 07.00-17.00 ΒΟΛΟΣ- ΚΩΝ/ΛΗ 

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 AZAMARA ONWARD 07.00-20.00 ΛΕΣΒΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 SEA CLOUD II 08.00-13.30 ΣΚΙΑΘΟΣ – ΚΩΝ/ΛΗ 

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 SEA CLOUD II 08.00-13.00 ΚΩΝ/ΛΗ - ΣΚΙΑΘΟΣ 

17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 EVRIMA 08.00-23.00 ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ-BOZCAADA 

23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 SEADREAN I 13.00-22.00 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ 

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 SEVEN SEAS 
EXPLOPRER 09.00-18.00 ΚΩΝ/ΛΗ –ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 AZAMARA JOURNEY 07.00-19.30 ΣΕΣΜΕ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 SEVEN SEAS 
EXPLOPRER 07.00-16.00 ΜΥΚΟΝΟΣ- ΚΩΝ/ΛΗ 

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 RIVIERA 10.000-20.00 ΚΩΝ/ΛΗ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 EUROPA 2 08.00-23.59 ΒΟΛΟΣ- ΚΩΝ/ΛΗ 

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 AZAMARA JOURNEY 08.00-18.00 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 SEVEN SEAS 
EXPLOPRER 11.00-20.00 ΚΩΝ/ΛΗ-ΜΥΚΟΝΟΣ 

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 BALMORAL 7.30-14.30 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2022 
 

CELESTYAL 
CRYSTAL 
AEGEAN ODYSSEY 
SEVEN SEAS EXPLORER 

08.00-16.00 
06.00-19.00 
 
09.00-18.00 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- ΚΩΝ/ΛΗ 
 
 
ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ-ΚΩΝ/ΛΗ 

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 NAUTICA 07.00-17.00 ΒΟΛΟΣ- ΚΩΝ/ΛΗ 

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 CELESTYAL 
CRYSTAL 11.00– 20.00 ΚΩΝ/ΛΗ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 MARINA 08.00-16.00 ΚΩΝ/ΛΗ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 CELESTYAL 
CRYSTAL 11.00– 20.00 ΚΩΝ/ΛΗ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

8  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 CELESTYAL 
CRYSTAL 11.00– 20.00 ΚΩΝ/ΛΗ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

15  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 CELESTYAL 
CRYSTAL 11.00– 20.00 ΚΩΝ/ΛΗ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

Πιστώνονται οι λογαριασμοί επιχειρήσεων για την πληρωμή του Μεταφορικού 
Ισοδύναμου του Α’ Εξαμήνου 2021 

Προωθούνται άμεσα οι πληρωμές του Μεταφορικού Ισοδύναμου για τις επιχειρήσεις για το Α’ εξάμηνο του 
2021 ύψους 8,2 εκ. ευρώ σε 8.597 επιχειρήσεις. 

Εξαιρούνται επιχειρήσεις, οι οποίες τέθηκαν εντός διοικητικού ελέγχου. Οι εν λόγω πληρωμές αφορούν σε 
αιτήσεις της 1 ης Φάσης επιλεξιμότητας δαπανών για τη χρηματοδότηση μεταφοράς εμπορευμάτων του έ-
τους 2021 και συγκεκριμένα της χρονικής περιόδου από 1-1-2021 έως 30-06-2021. 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ήδη εξασφαλίσει τη συνέχιση του μέτρου για τα επό-
μενα χρόνια, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΝΑΝΠ 2021-2025, προωθώντας παράλ-
ληλα μέτρα απλούστευσης και εξορθολογισμού εφαρμογής. Το μέτρο αξιολογείται για πρώτη φορά με βάση 
υπαρκτά δεδομένα και σε συνεργασία με εγνωσμένου κύρους επιστημονικούς φορείς (ΚΕΠΕ, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς), καθώς και σε συνεργασία με νησιωτικά επιμελητήρια και την τοπική αυ-
τοδιοίκηση. 

Για την ΠΕ Καβάλας και το νησί της Θάσου το ποσό προς καταβολή σε 35 επιχειρήσεις είναι 30.881,17 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων: Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα 
προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην 

Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19. 
Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Αρχή ως προς την επίδραση στις δημόσιες συμβάσεις της 
αύξησης των τιμών των αγαθών, καθώς και των προβλημάτων που εντοπίζονται στην ομαλή λειτουργία της 
αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω των συνεχιζόμενων συνεπειών από τον COVID-19, την ενεργειακή κρίση καθώς 
και την κρίση στην Ουκρανία, επισημαίνονται τα εξής: 

1.A Ως προς τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις, για τις οποίες υποβάλλονται αιτήματα αναπροσαρμογής της 
συμβατικής τιμής τους, επισημαίνεται ότι το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, το οποίο έχει ενσωματώσει τις 
αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ως προς την τροποποίηση των δημοσίων συμ-
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βάσεων, κατά τη διάρκειά τους, εκθέτει περιοριστικά τους όρους και τις προϋποθέσεις επιτρεπτής τροποποί-
ησης των συμβάσεων που έχουν ήδη συναφθεί και εκτελούνται, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύνα-
ψης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. 

Ειδικότερα, εφόσον συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναθέτου-
σας αρχής, όπως, εν προκειμένω, αποτελεί η αύξηση των τιμών προϊόντων, λόγω των εν θέματι γεγονότων, 
παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, τροποποίησης των συ-
ναφθεισών συμβάσεων και αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής σε ποσοστό έως 50% επί της αξίας της 
αρχικής σύμβασης, υπό την τήρηση και των λοιπών σωρευτικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στην περ. 
γ της παρ. 1 του άρθρου 132 και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εξασφα-
λίσει τις αναγκαίες πιστώσεις. 

Τα ως άνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που στις συναφθείσες συμβάσεις περιλαμβάνεται ρητός όρος 
περί μη αναθεώρησης της συμβατικής τιμής κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεδομένου ότι ένας τέτοιος 
όρος καταλαμβάνει περιπτώσεις συνήθους και ομαλής εκτέλεσης των συμβάσεων, κατά τις οποίες δεν έχουν 
ενσκήψει απρόοπτες μεταβολές των περιστάσεων όπως οι ανωτέρω, οι οποίες ενδεχομένως καθιστούν υ-
πέρμετρα δυσανάλογη και επαχθή την παροχή των αναδόχων και δικαιολογούν την αναπροσαρμογή της 
συμβατικής τιμής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα περί απρόοπτης μεταβολής των περιστάσεων, οι 
οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικά. 

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/201641, έχει μεταφερθεί, o κανόνας 
των «ήσσονος αξίας» ή «de minimis» τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, όπως έχει προκύψει από τη 
νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε., και αποτυπώθηκε στην αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα τροποποιήσεις «ήσσονος αξίας» της της αρχικής σύμβασης, η αξία των 
οποίων δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και σε ποσοστό έως 10% της 
αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και έως 15% για συμ-
βάσεις έργων είναι πάντα δυνατές χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή νέας διαδικασίας ούτε περαιτέρω ειδική 
τεκμηρίωση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. 

1.Β Ειδικά στις περιπτώσεις των δημοσίων συμβάσεων έργων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν συμπληρω-
ματικά προς τις διατάξεις του άρθρου 132 και οι διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, καθώς και η 
υπ' αριθμ. 359881 (Β’ 5983/2021) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, "Καθορισμός συντε-
λεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και 
αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016", με την οποία 
καθορίστηκαν νέοι συντελεστές αναθεώρησης και αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής σ1, σύμφωνα με την 
παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016, σε σ1=0,07 (Πρβλ. Γνώμη Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Γ19/2021). 

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι με τον νόμο 4903/2022 (46/Α) με τίτλο: "Πρότυπες προτάσεις για έργα 
υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις», εισήχθησαν, μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν σε θέματα 
δημοσίων συμβάσεων, και τροποποιήθηκαν διατάξεις των ν. 4412/2016 και 4782/2021. Συγκεκριμένα, με το 
άρθρο 24 του ν. 4903/22, προστέθηκε παρ. 23Α στο άρθρο 153 του ν. 4412/2016, με την εξουσιοδοτείται το 
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Υποδομών για την έκδοση απόφασης, με την οποία ρυθμίζο-
νται ζητήματα αναθεώρησης τιμών των υλικών που χρησιμοποιούνται σε έργα. Έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί 
η σχετική απόφαση. 

Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, στην περίπτωση που έχει προβλεφθεί ρητά στα έγγραφα της σύμβασης κον-
δύλιο – ρήτρα αναθεώρησης, προσδιοριζόμενο, κατά τις κείμενες διατάξεις, πρόκειται για ρητή ρήτρα ανα-
θεώρησης, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412 (πρβλ. και αιτιολογική σκέψη 111 
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της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η οποία εφαρμόζεται ανεξαρτήτως αρχικής ενδεικτικής αξίας αυτής’ στην περί-
πτωση, δε, που δεν έχει προβλεφθεί σχετική ρήτρα, τότε, θα μπορούσαν να τυγχάνουν εφαρμογής οι διατά-
ξεις της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. 

1.Γ Κατά τα λοιπά, σε όλα τα είδη συμβάσεων, δύνανται να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 388 του 
Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες εφόσον η παροχή του οικονομικού φορέα, ενόψει και της αντιπα-
ροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το δικαστήριο μπορεί, κατά την κρίση του, να την αναγάγει στο μέτρο που 
αρμόζει και να αποφασίσει τη λύση της σύμβασης εξολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμη. 

1.Δ Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, 
λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ 
μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφ-
θείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροπο-
ποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ’ άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 
4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης. 

Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, η δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών, ως προβλέπεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β ’της 
παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. 
Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις με-
τάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.» 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το βάρος απόδειξης φέρει ο ανάδοχος που επικαλείται τα σχετικά γεγο-
νότα, προσκομίζοντας τα στοιχεία τεκμηρίωσης στην αναθέτουσα αρχή, η οποία, σε συνέχεια εισήγησης του 
γνωμοδοτικού οργάνου, αποφασίζει επί του χρόνου μετάθεσης. 

2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, στους όρους των διακηρύξεων, ιδιαίτερα αυτών που δημοσιεύονται την 
περίοδο που διανύουμε λόγω της απρόβλεπτης αύξησης του κόστους των πρώτων υλών και των καυσίμων, 
το οποίο μετακυλίεται στο τελικό προϊόν - αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές θα 
πρέπει να προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης τιμών, σύμφωνα με την περ. α της 
παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και μεθοδολογίες περιοδι-
κής αναθεώρησης των τιμών ανά συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οι οποίες θα επιτρέπουν την αναπροσαρ-
μογή της συμβατικής τιμής (αύξηση ή μείωση), ανάλογα με τις τρέχουσες στην αγορά τιμές. 

Συναφώς σημειώνεται, ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να χρησιμοποιήσουν και να αξιολογήσουν, ως 
κριτήριο τεχνικής ικανότητας των προσφερόντων, τον τρόπο διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και των 
συστημάτων ανίχνευσης που θα είναι σε θέση να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης2. (Πρβλ. παρ. 4 του άρθρου 75, σε συνδυασμό με την περ. δ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του ν. 4412/2016 καθώς και αντίστοιχη ενότητα υποδειγμάτων διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ που είναι αναρτη-
μένα στην ιστοσελίδα μας). 

3. Ως προς τις εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, ήτοι στην περίπτωση που έχει παρέλθει η κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν την ευχέρεια, συνεκτιμώντας 
το σύνολο των πραγματικών περιστατικών της εκάστοτε υπό ανάθεση σύμβασης, να εφαρμόσουν τις διατά-
ξεις της παρ. 2 ή ενδεχομένως και της παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, εφόσον κρίνουν αιτιολογη-
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μένα ότι η συνεχής και απρόβλεπτη αύξηση των τιμών των προϊόντων έχει ανατρέψει ουσιωδώς το οικονο-
μικό θεμέλιο της σχεδιασθείσας διαδικασίας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η αποτελεσματική εκτέ-
λεση της σύμβασης που τυχόν ανατεθεί. 

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση των υποβληθεισών προσφορών, στο πλαί-
σιο εκκρεμούς διαδικασίας, ήτοι κατά το στάδιο μετά την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τις επιταγές της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης και της υποχρέωσης διαφάνειας, που διέπουν το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο 
των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες είναι αντίθετες με τροποποιήσεις προσφορών μετά την κατάθεσή τους, 
τόσο κατόπιν πρωτοβουλίας της αναθέτουσας αρχής όσο και του προσφέροντος. (Πρβλ. υπόθεση ΔΕΕ C-
599/10 SAG ELV Slovensko κ.λπ., σκ. 36 και 37). 

4. Τα ως άνω αναφερόμενα ισχύουν, αντίστοιχα, για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

5. Τέλος, σημειώνεται ότι, ως προς τα ζητήματα τροποποίησης των δημοσίων συμβάσεων, κατά τη διάρκειά 
τους, η Αρχή έχει εκδώσει την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ), ενώ τα εν θέματι ζητήματα 
που έχουν ανακύψει θα τεθούν υπόψιν της Ομάδας Εργασίας που έχει συγκροτηθεί με την υπ. αριθμ. πρωτ. 
12315/07.02.2022 (ΑΔΑ : ΨΣΟΔ46ΜΤΛΡ-ΕΨΜ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την 
αποτίμηση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και την υποβολή προτάσεων αναθεώρησής 
του στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής των Δημοσίων Συμβάσεων 2021-2025, στην οποία συμμετέχουν και 
εκπρόσωποι της Αρχής. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. 

ΑΑΔΕ: Τέλος οι συγκεντρωτικές πελατών-προμηθευτών - Μέσω myDATA η διαβίβαση 
εσόδων για το 2021 

Το τέλος της υποχρέωσης υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών από τις επι-
χειρήσεις φέρνει απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.  

Για το 2021 και στο εξής, η σχετική υποχρέωση πληροφόρησης καλύπτεται από τις διαβιβάσεις δεδομένων 
στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.  

Ειδικότερα, για το 2021: Οι επιχειρήσεις διαβιβάζουν υποχρεωτικά στην myDATA τα απαιτούμενα δεδομένα 
των εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, που έχουν εκδώσει, έως τις 27 Μαΐου 
2022. Στη συνέχεια, με βάση την εικόνα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους, όπως θα έχει διαμορφωθεί από τη 
διαβίβαση στην myDATA των παραστατικών από τους προμηθευτές τους, διαβιβάζουν τυχόν αποκλίσεις πα-
ραστατικών εξόδων, από τις 10 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2022. Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, 
προβλέπεται ότι, ειδικά για το 2021, οι διαβιβάσεις δεδομένων εσόδων και αποκλίσεων εξόδων μπορούν να 
γίνουν, είτε αναλυτικά, ανά παραστατικό, είτε συγκεντρωτικά, ανά ΑΦΜ πελάτη ή προμηθευτή.  

Επίσης, για το έτος 2021 και εφεξής, οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, καθώς και οι μη υπόχρεοι σε τήρηση 
λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση παραστατικών πωλήσεων, απαλλάσσονται από την εν λόγω υπο-
χρέωση. 

ΑΑΔΕ: Καλεί τους πολίτες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους 
Στην επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ καλούνται να προβούν φυσικά και νομικά 
πρόσωπα αλλά και νομικές οντότητες εφόσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
της ΑΑΔE. Πλέον, καθιερώνει τη δυνατότητα δήλωσης και mail «Βοηθού» (πχ. λογιστή, δικηγόρου, συγγενούς 
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ή οικείου), στον οποίο θα κοινοποιείται η αλληλογραφία που αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις του φο-
ρολογουμένου. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ στο link: https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-
02/AADE_Epikoinonia_4.pdf  

Έναρξη λειτουργίας φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών με ψηφιακή υποβολή 
της γνωστοποίησης στο NotifyBusiness  

 

Από τις 12 Απριλίου 2022 η αδειοδότηση δραστηριοτήτων από τον τομέα της εκπαίδευσης – Φροντιστήρια 
και Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΚΑΔ 85.59) – με δυναμικότητα κάτω των 75 μαθητών ανά ώρα, πραγματοποιείται 
με γνωστοποίηση, μέσω ψηφιακής υποβολής, στο πληροφοριακό σύστημα Notify Business 
(https://notifybusiness.gov.gr/ ).  

Οι παραπάνω εκπαιδευτικές δομές αποτελούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων για τις εν λόγω δραστη-
ριότητες στη χώρα. Οι δομές με δυναμικότητα άνω των 75 μαθητών ανά ώρα, για λόγους καλύτερης διασφά-
λισης των όρων ασφαλείας, διατηρούνται σε καθεστώς έγκρισης. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών έγκρισης 
θα υλοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.  

Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης στον τομέα της εκπαίδευσης εισήχθη με το άρθρο 71 του νό-
μου 4849/2021 (Α’ 207), με το οποίο προστέθηκε το κεφάλαιο ΛΗ΄ (άρθρα 285-287) στον νόμο 4442/2016 
«Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230). Η διάταξη 
αυτή μαζί με την ΚΥΑ 14715/ΓΓ4/2022 (Β΄609) καθόρισαν τις διαδικασίες και ολοκλήρωσαν το πλαίσιο απλο-
ποίησης, δημιουργώντας έτσι τη βάση για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών στον σημαντικό και ευαίσθητο 
από πλευράς ασφάλειας τομέα της εκπαίδευσης.  

Με την ψηφιακή υποβολή, πέραν της απλοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών που έχει προηγηθεί, 
διευκολύνονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν πλέον να ξεκινήσουν την οικονομική τους δραστηριότητα, 
υποβάλλοντας τη γνωστοποίηση, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, ενώ η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών 
γίνεται σε πραγματικό χρόνο.  

Σημειώνεται ότι η ψηφιακή υποβολή για τις δραστηριότητες του τομέα εκπαίδευσης σηματοδοτεί μία πρωτιά 
στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης που υλοποιείται για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς 
για τις δραστηριότητες αυτές δεν μεσολάβησε έγχαρτη υποβολή γνωστοποιήσεων, απαλλάσσοντας έτσι τους 
επιχειρηματίες από την υποχρέωση να μεταβούν οι ίδιοι ή οι εκπρόσωποι τους στις αρμόδιες αρχές αδειο-
δότησης. 

Οι νέες προθεσμίες για την εξόφληση της επιστρεπτέας 
Μετατίθεται για τα τέλη Μαΐου η δυνατότητα εφάπαξ αποπληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής, ενώ 
αυξάνονται οι δόσεις από 60 σε 96. Με απόφαση της κυβέρνησης, όσοι επιθυμούν να κερδίσουν επιπλέον 
"κούρεμα" 15% στην επιστρεπτέα προκαταβολή μπορούν μετά τη δίμηνη παράταση που αποφάσισε η κυ-
βέρνηση να πληρώσουν το ποσό που τους αναλογεί μέχρι τις 31 Μαΐου.  

Παράλληλα για τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες που θα καταβάλλουν το σχετικό ποσό σε δόσεις, 
αυτές αυξάνονται από 60 σε 96 ή διαφορετικά μπορούν να αποπληρώσουν την οφειλή σε 8 χρόνια, με την 
πρώτη να καταβάλλεται στα τέλη Ιουνίου. Συνολικά οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έλαβαν 
από τους 7 κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής περί τα 8,3 δισ. ευρώ ενώ το ποσό που υπολογίζει να 
εισπράξει το ελληνικό δημόσιο δεν ξεπερνά τα 2,3 δισ. ευρώ. Το ποσό της ενίσχυσης που θα επιστρέψουν 
στο κράτος οι δικαιούχοι θα εμφανιστεί με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης και του επαγγελματία, 
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στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ στην επιλογή "myAADE/ ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη πληροφό-
ρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή". 

e-ΕΦΚΑ: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών» - 
Ασφαλιστική ικανότητα για όλους τους μη μισθωτούς έως τις 31/5/2022 – Θέμα 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για οφειλέτες 
Σε λειτουργία τέθηκε από τον ΕΦΚΑ η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη μι-
σθωτών», όπου οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, που για οποιονδήποτε λόγο 
δεν λαμβάνουν εγκαίρως ασφαλιστική ικανότητα, να μπορούν να υποβάλουν αίτημα και να τους αποδίδεται 
άμεσα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσα από την ιστοσε-
λίδα του ΕΦΚΑ και η είσοδος σε αυτήν πραγματοποιείται με χρήση κωδικών TAXISNET και καταχώριση του 
ΑΜΚΑ. Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, με νομοθετική διάταξη, που ψηφίστηκε 
στη Βουλή, παρατάθηκε αυτόματα από την 1η Μαρτίου έως και την 31η Μαΐου 2022 η ασφαλιστική ικανό-
τητα όλων των μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολουμένων και α-
γροτών, καθώς και των έμμεσων μελών τους, ανεξαρτήτως οφειλών και πλήρωσης προϋποθέσεων εκ μέρους 
τους. Τονίζεται πως η παραπάνω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τους μη μισθωτούς. Οι μισθωτοί που δεν 
συμπλήρωσαν τουλάχιστον 50 ένσημα κατά το προηγούμενο έτος, απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανό-
τητα, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία. Τι ισχύει από την 1η Ιουνίου Στην ίδια νομοθετική διάταξη προβλέ-
πεται μια ακόμα ευνοϊκή ρύθμιση προς τους μη μισθωτούς που αφορά στην αποπληρωμή του ελάχιστου 
ποσού από τις οφειλές τους, που απαιτείται, για να συνεχίσουν να έχουν ασφαλιστική ικανότητα. Συγκεκρι-
μένα, από την 1η Ιουνίου, οι μη μισθωτοί που έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, θα συνεχίσουν να 
έχουν ασφαλιστική ικανότητα, εφόσον έχουν καταβάλει εντός του 2021 ή καταβάλουν εντός του 2022, ανα-
δρομικά για το έτος 2021, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα, 
σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021. «Μπορούν δηλαδή μόνο 
για εφέτος να λάβουν ετήσια ασφαλιστική ικανότητα, αποπληρώνοντας το ελάχιστο ποσό που απαιτείται και 
που καλύπτει τις παροχές σε είδος και χρήμα». Για όσους μη μισθωτούς δεν έχουν καταβάλει ή δεν καταβά-
λουν, μέχρι το τέλος Μαΐου, το ανωτέρω ποσό, δεν θα ανανεωθεί η ασφαλιστική τους ικανότητα, διευκρινίζει 
ο e-ΕΦΚΑ. 

Επίσης, εκτός ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα βρεθούν περίπου 1,1 εκατ. μη μισθωτοί από την 1η Ιου-
νίου που δεν έχουν ρυθμίσει τις ασφαλιστικές οφειλές τους στον ΕΦΚΑ. Όπως προβλέπει νομοθετική ρύθ-
μιση, από την 1η Ιουνίου οι μη μισθωτοί που δεν έχουν ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους ει-
σφορές για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίας υγείας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023 θα πρέ-
πει να καταβάλουν εφάπαξ το ελάχιστο ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και 
χρήμα. Οι οφειλέτες ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες καλούνται είτε να ρυθμί-
σουν τις οφειλές τους στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών σε 12 δόσεις, είτε να πληρώσουν τις 
εισφορές υγείας τους για να έχουν παροχές υγείας πέραν των νοσοκομείων. 

Ηλεκτρονικά η καταγγελία στον e-ΕΦΚΑ για αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία 
«Καταγγελία εργαζόμενου – Δήλωση Απασχόλησης»  

Μία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία έχει τεθεί σε λειτουργία από τον e-ΕΦΚΑ προκειμένου να διευκολύνει την 
επικοινωνία των εργαζομένων με τον Φορέα για θέματα που αφορούν στον έλεγχο της ανασφάλιστης (α-
δήλωτης και υποδηλωμένης) εργασίας.  

Συγκεκριμένα, μέσω της υπηρεσίας «Καταγγελία εργαζόμενου – Δήλωση Απασχόλησης» 
https://www.efka.gov.gr/el/kataggelia-ergazomenoy-delose-apascholeses), στην ενότητα «Μισθωτοί» στον 
ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) οι εργαζόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την 
καταγγελία τους για διεκδίκηση ενσήμων λόγω μη ή ελλιπούς ασφάλισης.  
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Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται στους εργαζόμενους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν 
έχουν ασφαλιστεί ορθά από τον εργοδότη τους και επιθυμούν να διεκδικήσουν την ασφαλιστική τακτο-
ποίησή τους.  

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας:  

• για να υποβάλλει ένας εργαζόμενος καταγγελία κατά επιχείρησης θα πρέπει να γνωρίζει το ΑΦΜ της, ενώ 
αν η καταγγελία του αφορά σε οικοδομοτεχνικό έργο θα πρέπει να γνωρίζει το ονοματεπώνυμο / επωνυμία 
του ιδιοκτήτη / ανάδοχου εργολάβου και την ακριβή διεύθυνση του έργου.  

• για περαιτέρω διευκόλυνση των εργαζομένων σημειώνεται ότι μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία χρη-
σιμοποιώντας το σχετικό ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη) ή ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού 
έργου). Σε αυτή την περίπτωση τα υπόλοιπα στοιχεία του εργοδότη θα συμπληρωθούν αυτόματα.  

Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, ο εργαζόμενος μπορεί 
να υποβάλλει την καταγγελία του εγγράφως στο ΠΕΚΑ που έχει τη χωρική αρμοδιότητα ελέγχου του τόπου 
απασχόλησής του.  

Διευκρινίζεται ότι η καταγγελία για μη καταβολή δεδουλευμένων υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας κι όχι στον e-ΕΦΚΑ.  

Οδηγίες χρήσης της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ 
(www.efka.gov.gr), στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στην ενότητα: Μισθωτοί, «Καταγγελία εργαζόμενου – Δή-
λωση Απασχόλησης» https://www.efka.gov.gr/el/kataggelia-ergazomenoy-delose-apascholeses ).  

 Εγκύκλιος e- ΕΦΚΑ: Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση 
του  e-ΕΦΚΑ  

Καταργείται η υποχρέωση απογραφικής δήλωσης ("προεγγραφής") στον e-ΕΦΚΑ ή οποιουδήποτε εγγράφου, 
βεβαίωσης ή ασφαλιστικής ενημερότητας, ως δικαιολογητικό για την έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φο-
ρολογική Διοίκηση, σύμφωνα με την  εγκύκλιο 14/ Αρ. Πρωτ.: 160679/Σ.47922/06.04.2022 . 

 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ: Ασφάλιση μελών Ενεργειακών Κοινοτήτων  
Τα μέλη Ενεργειακής Κοινότητας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) με μόνη την 
ιδιότητα του μέλους απαλλάσσονται από κάθε ασφαλιστική υποχρέωση από τον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την 
εγκύκλιο 11/ Αρ. Πρωτ.: 155264/Σ.230/01.04.2022. Μπορείτε να δείτε την εν λόγω εγκύκλιο στον σύνδεσμο: 
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-04/EGK_11_22.pdf 

Παράταση στην υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ Ιανουαρίου 2022  
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοί-
νωση:  

Η Προσωρινή Διοικούσα του ΤΕΚΑ αποφάσισε στη σημερινή συνεδρίαση (06/04/2022) την παράταση της 
προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) ΤΕΚΑ μισθολογικής περιόδου Ια-
νουαρίου 2022 και της καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες Κοινών Επιχει-
ρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, χωρίς την επιβολή επιβαρύνσεων, έως την Τρίτη 03/05/2022.  

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ και καταβολής εισφορών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 
παρατείνεται αντιστοίχως έως την προαναφερθείσα ημερομηνία. 
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Έναρξη της υποβολής αιτημάτων παρόχων για  vouchers Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021  
Άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πληρωμής για τους παρόχους του προγράμματος «Τουρισμός για 
Όλους» (καταλύματα και τουριστικά γραφεία), για voucher που εξαργυρώθηκαν κατά τους μήνες Οκτώβριο, 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021. 

Συγκεκριμένα: 

– Τα vouchers που εξαργυρώθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο 2021 υποβάλλονται από 5/4/2022 έως 
12/4/2022 

– Τα vouchers που εξαργυρώθηκαν κατά τον μήνα Νοέμβριο 2021 υποβάλλονται από 11/4/2022 έως 
20/4/2022 

– Τα vouchers που εξαργυρώθηκαν κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2021 υποβάλλονται από 11/4/2022 έως 
30/4/2022 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4875/2021, τα ποσά πλέον  καταβάλλονται στους παρό-
χους ακατάσχετα και ασυμψήφιστα με οφειλές προς φορολογική διοίκηση και Δημόσιο, ενώ δεν υποβάλλε-
ται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Η υποβολή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού στο tourism4all.gov.gr. 

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των Κωδικών Αριθμών 
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική 

δραστηριότητα, την εγγραφή και τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών 
προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.  

Στις 29 Μαρτίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1469) η υπ’ αριθμ. 31512 Υπουργική Απόφαση, με την οποία 
επέρχεται στοχευμένη τροποποίηση στο άρθρο 7 («έναρξη ισχύος») της ισχύουσας υπ’ αριθμ. 90043/10-08-
2021 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν 
σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των 
φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (ΦΕΚ Β’ 4066). Πιο συγκεκριμένα, οι διατά-
ξεις των άρθρων 3 («Φυσικά πρόσωπα που ασκούν μη εμπορική δραστηριότητα και υποχρεώσεις αυτών») 
και 4 («Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε μη εμπορική δραστηριότητα») τίθενται 
σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2022.  

ΦΕΚ Β’ 1469/29.3.2022. ΦΕΚ Β’ 4066/6.9.2021.  

(ΠΗΓΗ: Επικαιρότητα 30.03.2022 Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών). 

Διευκρινίσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή για το 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο & τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική μη εμπορική 

δραστηριότητα  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30.03.2022  

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει ότι κατόπιν της έκ-
δοσης της υπ. αρ.’ 31512/29-03-2022 (Β’ 1469) υπουργικής απόφασης, αναβάλλεται η εφαρμογή της υπ’ 
αρ. 90043/10-08-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 
που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις 
δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), σε ότι αφορά 
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στην εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των φυσικών προσώπων που ασκούν οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα, 
η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ από την 01-04-2022.  

Επιπρόσθετα, ενημερώνουμε ότι στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας 
Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)» – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα εται-
ρικού δικαίου L 186)», το οποίο κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή στις 29-03-2022, και συγκεκριμένα στο 
άρθρο 56 αυτού δημιουργείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.), στο οποίο 
θα εγγράφονται προαιρετικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν 
διενεργούν εμπορικές πράξεις. 

Άρση μέτρων: Τι αλλάζει για πιστοποιητικά, μάσκες, τεστ 
Ο υπουργός Υγείας ανακοινώνοντας τον οδικό χάρτη για την άρση μέτρων που θα γίνει σε δύο φάσεις, από 
την 1η Μαΐου και από την 1η Ιουνίου, ανέφερε ότι ουσιαστικά μετά το Πάσχα η ζωή επιστρέφει σε κανονικούς 
ρυθμούς. Από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Αυγούστου δεν θα χρειάζεται πλέον η επίδειξη πιστοποιητικού 
νόσησης ή εμβολιασμού, το γνωστό COVID pass. 

Από την 1η Μαΐου, και για την ακρίβεια από τις 3 Μαΐου που ανοίγουν ξανά τα σχολεία, οι μαθητές θα επι-
στρέψουν στα θρανία χωρίς να χρειάζεται να κάνουν self test. Από την 1η Μαΐου θα κάνουν ένα rapid τεστ 
την εβδομάδα όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί για να προσέρχονται στην εργασία τους. Από την 1η Μαΐου έως 
τις 30 Αυγούστου επανέρχεται η λειτουργία όλων των χώρων με πληρότητα 100% και αίρεται κάθε περιορι-
σμός. Έως τις 31 Μαΐου παραμένει υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους, το μέτρο θα 
αρθεί από την 1η Ιουνίου. Όσον αφορά το Πάσχα, θα εορταστεί με τα υπάρχοντα μέτρα, ενώ, σύμφωνα με 
τον Υπουργό Υγείας, συστήνεται η χρήση μάσκας ακόμη και στους εξωτερικούς χώρους. Ο κ. Πλεύρης σημεί-
ωσε ότι εφέτος όλες οι θρησκευτικές εκδηλώσεις θα γίνουν κανονικά, για πρώτη φορά μετά από την έναρξη 
της πανδημίας. 

Τα μέτρα που ανακοινώθηκε ότι αίρονται θα επανεξεταστούν την 1η Σεπτεμβρίου. 

Επιδότηση πετρελαίου κίνησης- Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1540Β/01.04.2022 η ΚΥΑ 44010 ΕΞ 2022 για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης 
και με την εφαρμογή της  η  τιμή του πετρελαίου κίνησης στην αντλία θα πέσει κάθετα κατά 0,15 ευρώ (0,12 
ευρώ προ ΦΠΑ). Στην ΚΥΑ μεταξύ άλλων  περιγράφεται ο καθορισμός του μηχανισμού της επιδότησης του 
πετρελαίου κίνησης, το ύψος και η διάρκεια χορήγησης της επιδότησης, ο τρόπος υπολογισμού αυτής καθώς 
και ο καθορισμός του μηχανισμού εκκαθάρισης βάσει των ποσοτήτων πετρελαίου κίνησης που διατίθενται 
στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια, τις εταιρείες εμπορίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη 
χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης. Αναλυτικότερα η ΚΥΑ στο link : https://www.e-nomothesia.gr/kat-ayto-
kinita/prateria-ugron-kausimon-kausima/koine-upourgike-apophase-44010-eks-2022.html  

Στις 20 Απριλίου το έκτακτο επίδομα ακρίβειας των 200 ευρώ προς τις ευάλωτες ομάδες 
πολιτών  

Τις ημερομηνίες στις οποίες έχει αποφασιστεί να γίνει η πληρωμή του επιδόματος ακρίβειας των 200 ευρώ 
αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ερωτηθείς σχετικά κατά την ενημέρωση των 
πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας. Όπως είπε ο κ. Οικονόμου η πληρωμή του επιδόματος των 
200 ευρώ στους δικαιούχους θα γίνει το διήμερο 20-21 Απριλίου. Παράλληλα τόνισε πως η κυβέρνηση θα 
σταθεί αμείλικτη σε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Δικαιούχοι είναι συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών , όπως 
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χαμηλοσυνταξιούχοι,  Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, Άτομα με αναπηρία, Έγγαμοι με 
παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. 

Επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής με το νομοσχέδιο «Δουλειές Ξανά»  
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοί-
νωση:  

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: 
Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δε-
ξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις».  

Με το νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις που προβλέπουν:  

• αναδιοργάνωση και ψηφιοποίηση του ΟΑΕΔ, ο οποίος μετονομάζεται σε Δημόσια Υπηρεσία Απα-
σχόλησης (ΔΥΠΑ),  

• θέσπιση επιδόματος εργασίας,  
• καταβολή πριμ για την κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης,  
• αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης και  
• θέσπιση κριτηρίων για την αντιμετώπιση της κατάχρησης παροχών της ΔΥΠΑ.  

Σε σχέση με το νομοσχέδιο όπως αυτό είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση επέρχονται δυο βασικές αλλαγές: 
Η επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΔΥΠΑ, έτσι ώστε να καλύπτει γενικά και τις στεγαστικές ανάγκες των νέων. 
Και η προσθήκη νέων κριτηρίων για την αξιολόγηση του έργου των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ).  

Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο εισάγει ρυθμίσεις που διευκολύνουν τόσο την απόκτηση/ανέγερση ακινή-
των που θα διατεθούν για τη στέγαση εργαζόμενων, ανέργων και των οικογενειών τους, όσο και την αξιοποί-
ηση της περιουσίας της ΔΥΠΑ για την αύξηση των εσόδων της. Επίσης στο πλαίσιο αυτό επεκτείνονται οι 
αρμοδιότητες της ΔΥΠΑ, έτσι ώστε πέρα από την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του εργατικού δυναμι-
κού, να μπορεί η ΔΥΠΑ να ασχοληθεί και με τις στεγαστικές ανάγκες των νέων, μέσω της χορήγησης παροχών 
και της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων.  

Με τις νέες ρυθμίσεις επιτρέπεται στη ΔΥΠΑ να αποκτά αδόμητα και δομημένα ακίνητα για την εκπλήρωση 
των σκοπών, που σχετίζονται με τη στεγαστική συνδρομή, τους οποίους έχει αποκτήσει ως διάδοχος του 
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Προβλέπεται επίσης ότι η Υπηρεσία μπορεί να συμπράττει με δημόσιους 
ή ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακινήτων, με σκοπό την προώθηση των κυβερνητικών πολιτικών σχε-
τικά με τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των νέων.  

Για τα ακίνητα ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ, που δεν προορίζονται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των εργα-
ζόμενων, εισάγονται ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την καλύτερη εκμετάλλευση και την αύξηση των εσόδων 
της. Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπεται η σύναψη μακροχρονίων μισθώσεων, η σύμπραξη με ιδιώτες οι οποίοι 
μπορεί να αναλάβουν την οικοδόμηση αδόμητων ακινήτων, ο εγγυήσεις που θα πρέπει να παρέχουν για να 
συμμετάσχουν στους σχετικούς διαγωνισμούς, κ.ά.  

Όσον αφορά στον έλεγχο των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διευρύ-
νονται τα κριτήρια ως προς τον έλεγχο της ποιότητας στην κατάρτιση. Πλέον η αξιολόγηση θα καταλήγει σε 
βαθμολόγηση του παρόχου, σε αριθμητική κλίμακα από το 1 (κακή) ως το 5 (άριστη), ενώ ο πάροχος δεν 
μπορεί να βαθμολογηθεί θετικά (3 και άνω) εάν δεν πληροί τουλάχιστον 3 από τα 5 ακόλουθα κριτήρια:  

– τουλάχιστον το 50% των άνεργων καταρτισθέντων να βρήκε εργασία εντός 12 μηνών,  
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– τουλάχιστον το 90% των εργαζόμενων καταρτισθέντων να διατήρησε την ιδιότητα του εργα-
ζομένου για διάστημα 12 μηνών,  

– να έχει αξιολογηθεί θετικά το πρόγραμμα από τουλάχιστον το 75% των καταρτισθέντων,  
– να έχει αξιολογηθεί θετικά το πρόγραμμα από τουλάχιστον το 75% των εργοδοτών, όταν πρό-

κειται για πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων, και  
– να έχει πιστοποιηθεί τουλάχιστον το 80% των καταρτισθέντων που έχουν περαιώσει την πα-

ρακολούθηση του προγράμματος 

Παρατείνεται η απαλλαγή των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και των αλιέων 
παράκτιας αλιείας από το τέλος επιτηδεύματος και για το φορολογικό έτος 2021  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 04.04.2022  

Με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί άμεσα η Κυβέρνηση παρατείνει, και για το φο-
ρολογικό έτος 2021, την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους αγρό-
τες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και για τους αλιείς της παράκτιας αλιείας.  

Ανάλογη ρύθμιση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότες και αλιείς, ίσχυσε και τα δύο προηγούμενα χρόνια προκειμένου να στηριχθούν οι 
συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας.  

Το μέτρο αφορά:  

• Τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ  
• Τους αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτη-

σίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.  

Πρόκειται για ακόμα ένα μέτρο που αποδεικνύει ότι αξιοποιούμε, στον βέλτιστο βαθμό, τα διαθέσιμα δημο-
σιονομικά περιθώρια, ώστε να στηρίξουμε, με ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης αλλά και φορολογικές ελαφρύν-
σεις, τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. 

Δημοσίευση Νόμου 4916/2022 - Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης του 
ενεργειακού κόστους (“Oil/Gas Pass”)  

Στις 28 Μαρτίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 65) ο Νόμος 4916/2022 «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λει-
τουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι 
τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους 
δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 
2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες 
φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατά-
ξεις», στο άρθρο 81 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω 
αύξησης του ενεργειακού κόστους (“Oil/Gas Pass”).  

Ειδικότερα:  

H οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγ-
γελματιών, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού 
έτους 2020 έως 30.000 ευρώ, προς το σκοπό συμβολής στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων 
κίνησης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του τρέχοντος έτους.  
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H οικονομική ενίσχυση πιστώνεται στο δικαιούχο είτε σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του δικαιούχου ή 
σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα που εκδίδεται ειδικά για το σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπι-
στωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Νόμου 4557/2018 αντίστοιχα.  

Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, 
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, 
δεν δεσμεύεται ή συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, 
τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα 
εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας αυτή παραμένει ενεργοποιημένη έως τις 31 Ιουλίου 2022, 
μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να 
την απενεργοποιήσει. Εναπομείναν υπόλοιπο αυτού επιστρέφεται στο Δημόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω 
αναζήτησή του από το δικαιούχο.  

Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το 
δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων και δεν είναι εφικτή η οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο 
πρόσωπο εκτός των ανωτέρω ή η ανάληψή του.  

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση εξειδικεύονται περαιτέρω τα ζητήματα που αφορούν τη χορήγηση της ανω-
τέρω οικονομικής ενίσχυσης. Με την ίδια Απόφαση δύναται να προσαυξάνεται το ποσό της ενίσχυσης έως 5 
ευρώ για δικαιούχους που επιλέξουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. ΦΕΚ Α’ 65/28.3.2022. (ΠΗΓΗ: 
Επικαιρότητα 29.03.2022 Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών). 

Έναρξη επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης για εργαζόμενους 
μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα 

Η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Γραφείων» - Π.Ο.Τ.Γ. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος 
φορέας την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Γραφείων» με Κωδικό ΟΠΣ 5035194, 
βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Α.Π.: 4979/1092/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΧΜ746ΜΤΛΡ-ΛΘΔ) Απόφασης 
Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία", όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την απόφαση με αρ. πρωτ. 981/23.02.2022 (ΑΔΑ:6ΘΓ746ΜΤΛΡ-ΙΝ9). 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελ-
ματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους αποκλει-
στικά του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται 
(αποκλείονται οι άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι). 

Το έργο απευθύνεται σε 1.273 συνολικά εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, σε όλες τις πε-
ριφέρειες (13) της Ελλάδας, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να καταρτιστούν και να πι-
στοποιηθούν σε εξειδικευμένα αντικείμενα, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενί-
σχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και την Ελλάδα. 

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 80 ώρες, θα υλο-
ποιηθούν από πιστοποιημένο φορέα κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και θα αφορούν τα εξής αντι-
κείμενα: «Τουριστικός Αντιπρόσωπος», «Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου», «Χειριστής Εφαρμογών Αυτο-
ματοποιημένου Γραφείου». 
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Οι ωφελούμενοι εφόσον ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και συμμετέ-
χουν στις προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 400,00 €. 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του φορέα www.potour.gr, βρείτε την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
όπου αναφέρει αναλυτικά τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και την  
φόρμα Υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής. 

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και ανάρτησης των δικαιολογητικών των ωφελούμενων 
αρχίζει στις 11/04/2022 και λήγει στις 11/05/2022 και ώρα 23:59:59. Πληροφορίες: Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Τουριστικών Γραφείων, Κουμουνδούρου 1 - Λάρισα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2410253186,  Δευτέρα – Παρα-
σκευή, ώρες 10:00 - 13:00 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα 
Σπουδών  

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το μοναδικό Πανεπιστήμιο της χώρας που προσφέρει εκπαίδευση με τη 
μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 8 Προπτυχιακά και 47 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
σε εξειδικευμένα αντικείμενα στην Ελληνική και όχι μόνο γλώσσα, ενώ παράλληλα, προσφέρει την ευκαιρία 
για φοίτηση σε 418 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες και 1 Ειδικό Πρόγραμμα.  

Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι ενεργή από την 29η Μαρτίου 2022.  

Για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία, πατήστε ΕΔΩ .  

Για οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες: τηλ: 2610367600email: info@eap.gr  

Σε λειτουργία το Μητρώο Αξιολογητών του Ταμείου Ανάκαμψης  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 12.04.2022  

Ξεκίνησε η λειτουργία του Μητρώου Αξιολογητών για τα δάνεια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας «Ελλάδα 2.0», σε συνέχεια απόφασης που υπεγράφη από τον αρμόδιο για το Πρόγραμμα Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη.  

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στο Μητρώο αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για τα 
οποία αιτείται χρηματοδότηση από τα δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η 
επιλογή τους, από τα συμμετέχοντα στο «Ελλάδα 2.0» πιστωτικά ιδρύματα, γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλή-
ρωσης.  

Στο πλαίσιο ελέγχου των επιλεξιμοτήτων οι αξιολογητές συνεργάζονται με τις τράπεζες και τους φορείς των 
επενδυτικών σχεδίων, διασφαλίζοντας την τήρηση της Ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας, με ιδιαίτερη 
ευαισθησία στα περιβαλλοντικά ζητήματα.  

Για την ένταξή τους στο Μητρώο, οι υποψήφιοι αξιολογητές πρέπει να διαθέτουν ομάδα με έμπειρα στελέχη. 
Σ’ αυτήν συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντολόγοι, που εξετάζουν και διασφαλίζουν τη συμ-
μόρφωση των σχεδίων με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DoNoSignificantHarmprinciple - 
DNSH), καθώς επίσης νομικοί σύμβουλοι, οι οποίοι διασφαλίζουν, αντιστοίχως, τη συμβατότητα με τους κα-
νόνες περί Κρατικών Ενισχύσεων.  

Κάθε ομάδα έργου απαρτίζεται τουλάχιστον από 20 μέλη, γεγονός που συμβάλλει στην αξιολόγηση των έρ-
γων με όρους διαφάνειας και ταχύτητας. Η δομή της ομάδας είναι η εξής:  

http://www.kcci.gr/
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1. Υπεύθυνος έργου: Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του 
αξιολογητή, τη διοίκηση, την πρόοδο και τον συντονισμό όλων των μελών της ομάδας έργου. Είναι 
υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου, καθώς και για την τήρηση όλων των προδια-
γραφών πληρότητας που θέτει η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.  

2. Αναπληρωτής υπεύθυνος έργου: Ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, ο οποίος υποβοηθά και αναπληρώνει 
τον Υπεύθυνο έργου στα καθήκοντά του.  

3. Στελέχη αξιολόγησης: Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές (κατ’ ελάχιστον τέσσερα άτομα).  
4. Στελέχη αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων (κατ’ ελάχιστον πέντε άτομα).  
5. Στελέχη αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων/μελετών (κατ’ ελάχιστον πέντε άτομα)  
6. Νομικοί σύμβουλοι, εξειδικευμένοι σε θέματα κρατικών ενισχύσεων (κατ’ ελάχιστον δύο άτομα)  
7. Στελέχη αξιολόγησης σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού (κατ’ ελάχιστον ένα άτομο)  
8. Γραμματειακή Υποστήριξη (κατ’ ελάχιστον ένα άτομο)  

 

Η συμβολή των αξιολογητών είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική αξιοποίηση των δανειακών πόρων 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης. Ήδη, υποψήφιοι επενδυ-
τές, οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν το δανειοδοτικό σκέλος, ύψους 12,7 δισ. ευρώ, του «Ελλάδα 2.0» 
άρχισαν να υποβάλλουν τα σχέδιά τους. Υπενθυμίζεται πως έχει ανακοινωθεί η πρώτη εγκεκριμένη επένδυση 
– από συνεργαζόμενη με το Ταμείο Τράπεζα – ύψους 10 εκατ. ευρώ, που θα πραγματοποιηθεί από τη μεταλ-
λευτική βιομηχανία «Ελληνικοί Λευκόλιθοι».  

Διευκρινίζεται πως η μεταβατική νομοθεσία προέβλεπε διαδικασία αξιολόγησης των σχεδίων, μέχρι τη δη-
μιουργία του Μητρώου. Πλέον, με τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού παύει η ισχύς της μεταβατι-
κής διάταξης και το Μητρώο τίθεται σε πλήρη λειτουργία.  

Στο μεταξύ, από το συνολικό ποσό των 12,7 δισ. ευρώ, εκταμιεύονται, άμεσα, κονδύλια ύψους 1,57 δισ. 
ευρώ, για την υλοποίηση επενδύσεων στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές συμφωνίες 
του Υπουργείου Οικονομικών με τις εγχώριες Τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, 
Eurobank, Optima Bank, Παγκρήτια Τράπεζα και Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων) και τις διεθνείς 
(Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης), που συμμετέ-
χουν στο Πρόγραμμα.  

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες έχουν απευθύνει επίσημο κάλεσμα προς τους επενδυτές – με σχετικές προσκλή-
σεις που δημοσίευσαν στις ιστοσελίδες τους – για τη συμμετοχή τους στο «Ελλάδα 2.0».  

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καλύπτουν έως το 50% του συνολικού επιλέξιμου 
επενδυτικού κόστους, με σταθερό επιτόκιο στη φάση αυτή ύψους 0,35%. Η ιδιωτική συμμετοχή των επιχει-
ρήσεων (φορέας επένδυσης) καλύπτει τουλάχιστον το 20%, ενώ το δάνειο συγχρηματοδότησης από τη συ-
νεργαζόμενη με το Πρόγραμμα Τράπεζα τουλάχιστον το 30% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυ-
τικού σχεδίου 

ΟΑΕΔ: «Άνοιξε» για όσους διέκοψαν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους πριν το 
2022 το ενισχυμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, με έμφαση στις 

γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία με επιδότηση έως 36.000 € 
Από  Τετάρτη 9 Μαρτίου, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι άνεργοι διέκοψαν την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα πριν το 2022 για το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» με 
έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία. 
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Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε πρώην επιχειρηματίες 
ώστε να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας. Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το 
ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € (για ατομική επιχείρηση) έως 24.000 € (για επιχείρηση με τρεις 
δικαιούχους εταίρους). Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 
12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 €, κατόπιν αίτησης. 

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έχει γίνει πιο ευέλικτο, στοχευμένο και ελκυστικό: 

• Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες 
• ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης βίας λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια 
• Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια 

Επιτρέπεται η συστέγαση σε θερμοκοιτίδες (businessincubators), χώρους συνεργασίας (coworkingspaces) και 
άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και η λειτουργία εντός οικίας για ψηφιακές επιχει-
ρήσεις. 

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα στο διάστημα 1/1/2012 - 31/12/2021 
• δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύ-

γους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας, 
• δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 01/01/2022 έως 

τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, και 
• έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά 10 € για τουλάχιστον 1 έτος 

ή την έχουν ρυθμίσει και είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης. 

Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν 
προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιο-
λόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου από τον ΟΑΕΔ θα προχωρήσουν στην έναρξη δρα-
στηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 48.000.000 €. 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης για συμμετοχή στις νέες 
δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων 80.000 ανέργων   

Σήμερα, Τρίτη 5 Απριλίου 2022, ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων παρόχων κατάρτισης για την έ-
νταξή τους στα δύο νέα Μητρώα Παρόχων Κατάρτισης που συγκροτεί ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο των προγραμμά-
των αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για 80.000 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, 
με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης. Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσμα-
τική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας 
των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους. 

Συγκεκριμένα, οι πάροχοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτή-
των και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες», 
καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr, σύμ-
φωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στις σχετικές προσκλήσεις, για ένταξη στα εξής 
μητρώα. 
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1. Μητρώο Παρόχων Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των ΑΕΙ στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.oaed.gr/upskilling-aei   

2. Μητρώο Παρόχων Αδειοδοτημένων Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.oaed.gr/upskilling-kdvm 

Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 
ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και 
δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Οι πάροχοι θα πρέπει να 
πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, όπως ορίζουν οι δημόσιες προσκλήσεις, ενώ τα 
προγράμματα κατάρτισης κάθε μητρώου έχουν προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν 
από επιτροπές και οι πάροχοι που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα κληθούν να καταθέσουν 
προτεινόμενα προγράμματα κατάρτισης. 

Τα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς»  ενσωματώνουν τις εξής καινοτομίες: 

1. Τα πανεπιστήμια αποκτούν κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση: Για πρώτη φορά, οι άνεργοι συμπολίτες μας 
αποκτούν πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τα πανεπιστήμια και ειδι-
κότερα τα ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ, στο πλαίσιο ειδικής πρόσκλησης που θα απευθύνεται μόνο στα δημόσια 
πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τα πανεπιστήμια θα διαχειριστούν σ’ αυτή την 1η φάση το 50% του προϋ-
πολογισμού. 

2. Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης: Σε αντί-
θεση με προγράμματα που είχαν προωθηθεί μέχρι σήμερα, τα οποία είχαν κατά βάση έναν πιο «πα-
ραδοσιακό» χαρακτήρα, οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κα-
τάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες. 

3. Η πληρωμή παρόχων και ωφελουμένων συνδέεται με την πιστοποίηση: Με στόχο να εξασφαλιστεί ότι 
οι πόροι θα «πιάσουν τόπο», το 30% του ποσού που δικαιούνται οι πάροχοι και οι καταρτιζόμενοι θα 
καταβάλλεται μόνο μετά την επιτυχή πιστοποίηση. Για πρώτη φορά, το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων εισάγει τη μεθοδολογία της πληρωμής των παρόχων βάσει αποτελέσματος 
(Payment by Results), με σκοπό την αποτελεσματικότητα και βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων του 
Ταμείου Ανάκαμψης. 

4. Δίνεται έμφαση στην πιστοποίηση από μεγάλες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας που παρέχουν - μέσω 
τρίτων φορέων - αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις για ψηφιακές δεξιότητες. Στόχος η αναβάθμιση της 
ποιότητας και της ελκυστικότητας των προγραμμάτων.  

5. Ανεβαίνει ο πήχης για τους παρόχους κατάρτισης, καθώς εισάγονται αυστηρότερα κριτήρια για τη συμ-
μετοχή των ΚΔΒΜ στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης επιπλέον διεθνών πιστοποι-
ητικών ISO. 

6. Έλεγχος του εκπαιδευτικού υλικού από ανεξάρτητο φορέα: Διασφαλίζεται η ποιότητα του εκπαιδευτι-
κού υλικού με βάση σύγχρονες ποιοτικές προδιαγραφές, οι οποίες θα ελέγχονται από εξειδικευμένο 
ανεξάρτητο φορέα. 

7. Επιλογή φορέα πιστοποίησης από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους και όχι από τους παρόχους κα-
τάρτισης, έτσι ώστε οι ωφελούμενοι να επιλέγουν τον πάροχο που επιθυμούν.  

8. Τέλος, μία ακόμη καινοτομία είναι ότι το μητρώο των προγραμμάτων και η συμμετοχή των ανέργων 
θα παραμείνουν «ανοιχτά», μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Με άλλα λόγια, οι ωφελούμενοι 
θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή και να επιλέξουν από ευρεία γκάμα 
προγραμμάτων κατάρτισης που θα εμπλουτίζεται συνεχώς. 

Τα νέα προγράμματα σηματοδοτούν την αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των α-
νέργων, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλη την διαδικασία και τους εμπλεκόμενους φορείς (πάροχοι κα-
τάρτισης, πάροχοι πιστοποίησης, καταρτιζόμενοι, κλπ.).Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται ταυτόχρονα: 
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• Ευρεία γκάμα προγραμμάτων κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εται-
ρειών πληροφορικής με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας) με διασφάλιση της ποιότητας του πε-
ριεχομένου τους 

• Ελεύθερη επιλογή από τον άνεργο του προγράμματος κατάρτισης, του χρόνου που θα το επιλέξει, του 
παρόχου κατάρτισης και του παρόχου πιστοποίησης 

• Ποιοτική αναβάθμιση των παρόχων κατάρτισης με την αύξηση των προαπαιτουμένων για τα ιδιωτικά 
ΚΔΒΜ και τη συμμετοχή και των ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ. 

 Τα πρώτα προϊόντα με το Συλλογικό Σήμα  του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών 
Ηλεκτρολογικού Υλικού (Σ.Ε.Π.Η.Υ.)  

Κυκλοφόρησαν στην αγορά τα προϊόντα των πρώτων πέντε ελληνικών εταιρειών, στα οποία αποδόθηκε το 
Συλλογικό Σήμα του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Ηλεκτρολογικού Υλικού.  

Το Συλλογικό Σήμα του Σ.Ε.Π.Η.Υ. αποδίδεται σε προϊόντα των εταιρειών-μελών του, τα οποία πληρούν τα 
αυστηρά κριτήρια που προβλέπει ο σχετικός κανονισμός του Συνδέσμου για το Συλλογικό Σήμα, αφού προη-
γηθεί μια σειρά διαδικασιών ελέγχου.  

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου εισαγόμενα προϊόντα φέρουν την ελληνική υπογραφή χω-
ρίς όμως να κατασκευάζονται στην Ελλάδα, ο Σύνδεσμος προτάσσει το Συλλογικό Σήμα των Ελλήνων κατα-
σκευαστών, με σκοπό να υποστηρίξει τον Έλληνα παραγωγό, τον καταναλωτή, την εθνική οικονομία και την 
εγχώρια επιχειρηματικότητα.  

Προϊόντα των εταιρειών FOTKA-Καργιώτης Κων/νος, EMMIS Α.Β.Ε.Ε., MATEL-Αφοί Ματθαίου Α.Ε., VIOKAR-
Χαρ. Καραχάλιος Α.Β.Ε.Ε, και POWER ELECTRONICS CONTROL Ε.Π.Ε. άρχισαν ήδη να κυκλοφορούν στην α-
γορά φέροντας το Συλλογικό Σήμα.  

Οι έλεγχοι συνεχίζονται για προϊόντα και άλλων εταιρειών-μελών του Σ.Ε.Π.Η.Υ.  

Τα προϊόντα που φέρουν το Σήμα έχουν ελεγχθεί ως προς την κατασκευή τους στην Ελλάδα, την ποιότητα 
και την ασφάλειά τους. Αρωγός στη διαδικασία των ελέγχων είναι το εργαστήριο δοκιμών, ελέγχων και πι-
στοποιήσεων LABOR.  

Βασικές προϋποθέσεις για την απόδοση του Σήματος είναι:  

 Τα προϊόντα να κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.  

 Οι κατασκευάστριες εταιρείες να είναι ελληνικές και πιστοποιημένες βάσει διεθνών προτύπων, με μο-
νάδες παραγωγής εντός Ελλάδας.  

 Τα προϊόντα να είναι ποιοτικά, κατασκευασμένα με άριστες πρώτες ύλες και πιστοποιημένα από εγκε-
κριμένους φορείς πιστοποίησης.  

 Να πληρούνται όλοι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για την ασφάλεια των προϊόντων (με πιστοποίηση του-
λάχιστον CE).  

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα προϊόντα που φέρουν το Συλλογικό Σήμα του Σ.Ε.Π.Η.Υ. 
στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου (https://www.sephy.gr/elliniko-sima/). 
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Το ΕΕΔΕΓΕ συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στις γυναίκες επιχειρηματίες και επαγγελματίες 
ενισχύοντας τη θέση τους στην αγορά εργασίας 

Τη Γενική του Συνέλευση πραγματοποίησε το Ε-
θνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναι-
κών Επιχειρηματιών, το Σάββατο 2 Απριλίου, 
στο Επιμελητήριο Πιερίας στην Κατερίνη, όπου 
προέβη στον απολογισμό των δράσεών του για 
το 2021 και το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρο-
νιάς.  

Στην ομιλία της, η πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, κα Σο-
φία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, αναφέρθηκε 
στα πεπραγμένα του ΕΕΔΕΓΕ και στην πολύ-
πλευρη δράση του, με γνώμονα τη στήριξη των 
γυναικών επιχειρηματιών και επαγγελματιών 
και την ενδυνάμωση της θέσης τους στην α-
γορά εργασίας.  

«Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών, το οποίο απαρτίζεται από τις γυναίκες επιχει-
ρηματίες και εκλεγμένες συμβούλους στα Επιμελητήρια της χώρας, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις θεσμικές 
πρωτοβουλίες για την γυναικεία επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας στον σημαντικό ρόλο των Επιτροπών 
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, ενώ πρωτοστατούμε στις διαβουλεύσεις πολλών νομοσχεδίων» ανέφερε 
χαρακτηριστικά η κα Κουνενάκη-Εφραίμογλου.  

Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πολύ σημαντική πρωτοβουλία του ΕΕΔΕΓΕ για την πρόσκληση και 
ένταξη στη θερμοκοιτίδα «ΘΕΑ» του ΕΒΕΑ, καινοτόμων γυναικείων ομάδων που κάνουν τα πρώτα τους βή-
ματα στο επιχειρείν. Ήδη αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στη θερμοκοιτίδα τα πρώτα επτά γυναικεία επιχει-
ρηματικά σχήματα. 

H κα Κουνενάκη-Εφραίμογλου αναφέρθηκε και στη δημιουργία ενός πόλου διαμοιρασμού γνώσης και υπο-
στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με Υπουργεία, και Ερευνητικά Κέντρα από όλη 
την Ελλάδα και τη Νορβηγία, με τη μορφή έμμισθης πρακτικής κι αργότερα διατήρησης των θέσεων εργασίας 
στο πλαίσιο του Κέντρου Καινοτομίας για τις Γυναίκες (Greek Innovation Lab for Women).   

Τη Γ.Σ. χαιρέτισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, ο οποίος αναφέρθηκε 
στην καθοριστική συμβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη του τόπου. Στη Γενική Συνέ-
λευση απηύθυναν, επίσης, χαιρετισμό η βουλευτής Πιερίας, κα Μπέτυ Σκούφα, η Αντιπεριφερειάρχης Πιε-
ρίας, κα Σοφία Μαυρίδου, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δήμου Δίου-Ολύμπου, κα Ουρανία Κατσαμάκα – Χασιώτη, 
η Εντεταλμένη Σύμβουλος του Δήμου Κατερίνης και εκπρόσωπος του Δημάρχου Κατερίνης, κα Πιπίτσα Μα-
κρίδου. Επίσης, παρευρέθηκαν ο βουλευτής Πιερίας, κος Ξενοφών Μπαραλιάκος και ο Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ 
Πιερίας, κος Γιώργος Δουλδούρας. 

Παρόν και στην κοινοβουλευτική συζήτηση με θεσμικούς φορείς για το νομοσχέδιο 
«Δουλειές Ξανά»  το ΕΕΔΕΓΕ 

Στην κοινοβουλευτική συζήτηση με τη συμμετοχή θεσμικών Φορέων σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο «Δουλειές Ξανά», συμμετείχε το Εθνικό Επιμελητηριακό 
Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Το ΕΕΔΕΓΕ συμμετείχε, μάλιστα ενεργά, προτείνοντας συγκεκριμένες βελτιώσεις στις προβλέψεις του νομο-
σχεδίου για το νέο πλαίσιο κατάρτισης και παράλληλα την άμεση εφαρμογή της πρόβλεψης για τη δημιουρ-
γία χώρων φύλαξης βρεφών σε 120 μεγάλες επιχειρήσεις, μια πρωτοβουλία της αρμόδιας Υφυπουργού, κυ-
ρίας Μαρίας Συρεγγέλα. Επιπλέον, κατέθεσε πρόταση για την επέκταση του συγκεκριμένου μέτρου σε ακόμη 
120 επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του έτους.   

Το νομοσχέδιο, που αποτελεί πρωτοβουλία του αρμόδιου Υπουργού, κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, είναι μια 
αναγκαία μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό τόσο του πλαισίου στήριξης των ανέργων όσο και της ίδιας 
της αγοράς εργασίας αλλά και της ίδιας της λειτουργίας του ΟΑΕΔ. Παράλληλα, αναβαθμίζει το πλαίσιο της 
κατάρτισης στη χώρα συνδέοντάς το με συγκεκριμένα κριτήρια για χρηματοδότηση τόσο των παρόχων όσο 
και των καταρτιζόμενων. 

Επιπρόσθετα, το εν λόγω νομοσχέδιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει το αδιέξοδο που προκαλείται από το γεγο-
νός ότι ολόκληροι επαγγελματικοί κλάδοι και επιχειρήσεις που αναζητούν να προσλάβουν εργαζόμενους με 
τις κατάλληλες δεξιότητες να μην τους βρίσκουν, ενώ ταυτόχρονα χιλιάδες άνεργοι να προσπαθούν μάταια 
να βρουν απασχόληση. Η συγκεκριμένη κατάσταση μάλιστα βαίνει επί τα χείρω από την έναρξη της πανδη-
μίας και μετά. 

Η λύση που δίνεται με το νομοσχέδιο «Δουλειές Ξανά» αντιμετωπίζει ριζικά το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδη-
γηθεί η αγορά εργασίας καθώς προβλέπει: 

1. Τη σύνδεση των αμοιβών-παρόχων και καταρτιζόμενων με τα αποτελέσματα της κατάρτισης. 
2. Την αναβάθμιση του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας μέσα από την ενερ-

γοποίηση της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων. 

3. Τη συμμετοχή στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, όχι μόνον δημοσίων υπαλλήλων αλλά και στελεχών 
από θεσμικούς φορείς όπως το ΕΕΔΕΓΕ που είναι βαθιοί γνώστες των αναγκών της αγοράς ανά κλάδο. 

Σχετικά με το νέο νομοσχέδιο και τη συμμετοχή του ΕΕΔΕΓΕ στην κοινοβουλευτική συζήτηση, η Πρόεδρος 
του, κα Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το ΕΕΔΕΓΕ στέκεται πάντα αρωγός 
σε νομοθετικές και θεσμικές πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και 
που παράλληλα πριμοδοτούν την εργασία και όχι την ανεργία. Από την πλευρά μας, συνεισφέρουμε εποικο-
δομητικά στον διάλογο με προτάσεις όπως η επέκταση του μέτρου για τη δημιουργία χώρων φύλαξης βρε-
φών σε περισσότερες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα προτείνουμε να αποτελέσουμε μέλος της Ομάδας Εμπει-
ρογνωμόνων προσφέροντας την πείρα και την τεχνογνωσία μας».  

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Προς αποφυγή αυτού, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή τους. 

Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής: 

Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους  

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

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
• Σε περίπτωση ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ στοιχείων της επιχείρησης παρακαλούμε να ενημερώσετε 

ΑΜΕΣΑ την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου πριν προβείτε στην εξόφληση του ποσού 
• Σε περίπτωση που έχετε εξοφλήσει τις ανωτέρω οφειλές σας πριν την λήψη της παρούσας ειδο-

ποίησης παρακαλούμε αγνοήστε την. 
 

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

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

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

Οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.), οι ατομικές επιχειρήσεις και οι λοιποί υπόχρεοι (Κοινοπραξίες κ.λπ.) 
πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών δεν έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ του αποδεικτικού υπο-
βολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2021 και μετά (Ν.4635/2019).  

Η υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  ισχύει 
για τις ανωτέρω επιχειρήσεις μόνο για τα Φορολογικά Έτη 2014 έως και 2022.  

Παρακαλούμε για τις δικές σας έγκαιρες ενέργειες για την καταχώριση του/των αποδεικτικού/ών υποβολής 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησής σας Φορολογικών Ετών 2014 έως 2022, που δεν έχουν 
υποβληθεί έως σήμερα στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αρ. Πρωτ. 79752/30.12.2014 Υπουργικής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ, τ. Β, 3623/31.12.2014).  

Η καταχώριση του στοιχείου αυτού γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με 
ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή  

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

Σχετικά με τις επιχειρήσεις νομικής μορφής ΕΠΕ και ΙΚΕ, σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως ο ν. 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απο-
λιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις». 

Μεταξύ άλλων στα άρθρα 50-55 του εν λόγω νόμου (συν/να στο παρόν τα σχετικά άρθρα) επέρχονται μια 
σειρά τροποποιήσεων στις διατάξεις των ν. 3190/1955 & ν. 4072/2012 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύ-
νης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ). 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Οι διατάξεις αυτές αφορούν την τροποποίηση των άρθρων 6 και 44 και την προσθήκη άρθρου 6α στον ν. 
3190/1955 και την τροποποίηση των άρθρων 46 και 103 στον ν. 4072/2012. 

Ειδικότερα επισημαίνουμε τις κάτωθι αλλαγές:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας 
στο τηλέφωνο 2510 222212 (εσωτ. 1) και στο E-mail: info@chamberofkavala.gr    

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

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

http://www.kcci.gr/
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Η επίσημη σελίδα του Επιμελητηρίου στα social media 
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα του Επιμελητηρίου Καβάλας και μέσα από την σελίδα 
μας στο Facebook.  Για να παρακολουθείτε πιο άμεσα τα νέα και τις ενημερώσεις μας, μπορείτε να κάνετε 
like στο  https://www.facebook.com/KavalaChamber 

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

https://twitter.com/KavalaChamber 

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

Διεθνή 

Πρόσκληση για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του τουρισμού για συμμετοχή στο πλαίσιο 
του έργου Tourcoop (COSME) 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του έργου COSME «Ενίσχυση της ανάπτυξης του βιώσιμου 
τουρισμού και της ικανότητας των τουριστικών ΜΜΕ μέσω της διακρατικής συνεργασίας και της μεταφοράς 
γνώσης», δύο από τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη καλούν ΜΜΕ του τουρισμού να συμμετάσχουν στα 
καθεστώτα στήριξής τους και να λάβουν άμεση στήριξη σε διάφορα κράτη μέλη. 

Πρόκειται για τα έργα SUSTOUR με προθεσμία υποβολής αίτησης από τις ΜΜΕ τις 10 Μαΐου, η οποία απευ-
θύνεται σε όλα τα Κράτη Μέλη ή τρίτη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα COSME [1] και ECO-TANDEM με 
προθεσμία υποβολής αίτησης τις 15 Μαΐου (απευθύνεται σε Ιταλία, Γερμανία, Σλοβακία, Ελλάδα και Αυ-
στρία, αλλά είναι επίσης ανοιχτό στα υπόλοιπα Κράτη Μέλη). 

Ακολουθούν επιμέρους πληροφορίες για τα δύο προγράμματα: 

SUSTOUR 

Πλήρης τίτλος του έργου: Ενίσχυση της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και της Ικανότητας των ΜΜΕ στον 
Τουρισμό μέσω της Διακρατικής Συνεργασίας και τις Μεταβίβασης Γνώσης Boosting Sustainable Tourism De-
velopment and Capacity of Tourism SMEs through Transnational Cooperation and Knowledge Transfer 

 Στόχος του SUSTOUR είναι να συνδράμει περισσότερους από 175 τουριστικούς πράκτορες που ανήκουν 
στην κατηγορία των ΜΜΕ να ενσωματώσουν στις επιχειρήσεις τους και στις εφοδιαστικές αλυσίδες τις αρ-
χές της βιωσιμότητας. 

Το SUSTOUR θα παράσχει στους ταξιδιωτικούς πράκτορες που θα επιλεγούν ολοκληρωμένο πρόγραμμα τε-
χνικής υποστήριξης που θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στον τομέα της βιωσιμότητας. Η 
ΜΜΕ μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικά σχήματα  υποστήριξης: είτε την υποστήριξη προς την 
πιστοποίηση βιωσιμότητας (διαθέσιμα διαφορετικά επίπεδα) και/ή υποστήριξη για τη βελτίωση ορισμέ-
νων τμημάτων της επιχειρηματικής της λειτουργίας, όπως η διαχείριση πλαστικού/ άνθρακα/ εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη διαδρομή προς τη βιωσιμό-
τητα ή που επιθυμούν να βελτιώσουν τις βιώσιμες πρακτικές τους μπορούν να επωφεληθούν από 
ένα μίγμα καινοτόμων διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πολυήμερης εκπαίδευσης με φυ-
σική παρουσία, εντατικής καθοδήγησης (coaching) ομαδικής και ατομικής, καθώς και εκπαίδευσης από ο-

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/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/201;callCode=null;freeTextSearchKeyword=tourism;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-1159264037514304216__ftn1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/209;callCode=null;freeTextSearchKeyword=tourism;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/201;callCode=null;freeTextSearchKeyword=tourism;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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μότιμους −όλα με την επίβλεψη επιλεγμένων εμπειρογνωμόνων της βιωσιμότητας. Η υποστήριξη για την 
πιστοποίηση θα παρέχεται, όπου υπάρχει η δυνατότητα στα αγγλικά, ελληνικά, κροατικά, γαλλικά, ολλαν-
δικά, πορτογαλικά, γερμανικά και φιλανδικά. Η υποστήριξη που παρέχεται για τα υπόλοιπα σχήματα θα είναι 
διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά. 

 Οδηγίες για την αίτηση, καθώς και τη φόρμα που πρέπει να συμπληρώσετε, θα βρείτε στον σύνδε-
σμό: https://www.travelife.info/sustour/?menu=call-for-smes. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Μαΐου 2022, 17:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης. 

Προϋποθέσεις αίτησης;  

Μια επιχείρηση πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια για να μπορεί να κάνει αίτηση: 

• Να διαθέτει οικονομική δραστηριότητα ταξιδιωτικού πράκτορα (NACE 79) 
• Να είναι μικρή η μεσαία επιχείρηση[1] 
• Να έχει την έδρα της σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα που συμμετέχει στα προγράμ-

ματα COSME[2] 
• Να μην έχει λάβει εναλλακτική χρηματοδότηση για υποστήριξη σε κάποιο από τα υπόλοιπα 

έργα COSME TOURCOOP[3] 
• Να μην διώκεται για παραβίαση θεμάτων υγείας, βιωσιμότητας, ανθρώπινων πόρων και φορολόγη-

σης. 

Το πρόγραμμα στήριξης αναμένεται να διαρκέσει από τον Ιούνιο 2022 ως τις 30 Ιουνίου 2023. 

Σύνολο διαθέσιμης χρηματοδότησης: 595.000€ 

ECO-TANDEM 

Το πρόγραμμα EU ECO-TANDEM είναι διασυνοριακό πρόγραμμα για την ταυτοποίηση και αντιμετώπιση των 
βασικών προκλήσεων στην αλυσίδα αξίας του Ευρωπαϊκού Τουρισμού, με ειδικότερο ενδιαφέρον για 
την οικο-βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση. Το πρόγραμμα φέρνει σε επαφή ευρωπαϊκές ΜΜΕ του 
τουρισμού και επιχειρήσεις καινοτομίας (νεοφυείς, καινοτόμες ΜΜΕ) για να αντιμετωπίσουν τις προκλή-
σεις  ECO-TANDEM μέσω της αποκαλούμενης συνεργασίας «TANDEM». 

Στόχος της πρόσκλησης συμμετοχής είναι να επιλεγούν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ του τουρισμού και οι καινο-
τόμες επιχειρήσεις (τουριστικές ή και όχι),  που θα δημιουργήσουν τα «TANDEM», ζεύγη επιχειρήσεων που 
ενώνονται και μοιράζονται μια επιχειρηματική συμφωνία, ταυτοποιώντας από κοινού μια πρόκληση (EU 
ECO-CHALLENGE) που θα αντιμετωπίσουν και συμφωνώντας σε ένα κοινό Σχέδιο Δράσης. Από τα ζεύγη που 
θα δημιουργηθούν, θα επιλεγούν τα καλύτερα, στα  οποία θα παρασχεθεί τεχνική και χρηματοδοτική υπο-
στήριξη που θα διευκολύνουν την πράσινη μετάβασή τους. Η διαδικασία επιλογής παρέχεται χωρίς χρέωση 
των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν. 

Θα επιλεγούν εξήντα δύο (62) ΜΜΕ του τουριστικού τομέα για χρηματοδότηση και θα συγχρηματοδοτη-
θούν από εταίρους της Κοινοπραξίας EU ECOTANDEM. Δεκαέξι (16) από αυτές από τον οργανισμό X23 (Ιτα-
λία), δεκατέσσερις (14) θα συγχρηματοδοτηθούν από τον οργανισμό SocialFare (Ιταλία); Δεκαέξι (16) θα συγ-
χρηματοδοτηθούν από τον οργανισμό ITKAM (Γερμανία), και δεκαέξι (16) από την SBA (Σλοβακία). Το πρό-
γραμμα θα επιβραβεύσει μέχρι 31 ζεύγη επιχειρήσεων ( 62 επιχειρήσεις συνολικά). 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.travelife.info/sustour/?menu=call-for-smes
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-1159264037514304216__ftn2
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-1159264037514304216__ftn3
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-1159264037514304216__ftn4
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/209;callCode=null;freeTextSearchKeyword=tourism;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Η συμμετοχή στο πρόγραμμα περιορίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:  

• EU παραδοσιακές τουριστικές ΜΜΕ (κατηγορίες NACE 55.*, 79.*) (a) {α} 
• EU Τουριστικές μικροεπιχειρήσεις (κατηγορίες NACE 55.*, 79.*) {β} 
• EU Τουριστικές νεοφυείς επιχειρήσεις (b) {γ} 
• EU Μη τουριστικές νεοφυείς επιχειρήσεις (b) {δ} 
• EU Τουριστικές καινοτόμες ΜΜΕ (a) {ε} 
• EU Μη τουριστικές καινοτόμες ΜΜΕ (a) {ζ} 

Ειδικότερα, οι περιπτώσεις {α}, {β} και {γ} πρέπει να προέρχονται από τις κατηγορίες: 

• Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (NACE 55.10) 
• Καταλύματα διακοπών και άλλοι τύποι καταλύματος σύντομης διάρκειας (NACE 55.20) 
• Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχή-

ματα (NACE 55.30) 
• Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών 

κρατήσεων (NACE 79.*) 

Γεωγραφική επιλεξιμότητα 

Μόνο οι οργανισμοί που έχουν την έδρα σε κράτη Μέλη της ΕΕ είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στην πρό-
σκληση, ενώ το πρόγραμμα θα εστιάσει γεωγραφικά σε οργανισμούς που προέρχονται από την Αυστρία, 
τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβακία. 

 Επιλέξιμες δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι μεταξύ άλλων: 

• εκπαίδευση για πράσινη πιστοποίηση και τυποποίηση 
• συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε επίπεδο ΕΕ 
• επενδύσεις για την υιοθέτηση πράσινων λύσεων 
• συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάλυση της αγοράς 
• τεχνική υποστήριξη στη ΜΜΕ για εκτίμηση της εφαρμογής καινοτόμων λύσεων 
• βελτίωση δεξιοτήτων (εξειδικευμένη κατάρτιση προσωπικού για χρήση καινοτόμων πράσινων λύ-

σεων, για τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο της δραστηριότητάς τους, για τη διαχείριση 
των διαδικασιών με τρόπο περισσότερο φιλικό στο περιβάλλον 

 Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων λήγει στις 15 Μαΐου 2022, ώρα 17:00 Κεντρικής Ευρώπης. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:  https://www.eu-
ecotandem.eu/. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις αιτήσεις μπορείτε να ζητήσετε με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: info@eu-ecotandem.eu. 

Για επικοινωνία με τους εταίρους της Κοινοπραξίας μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα στοιχεία: 

• X23 Srl (Italy): Marika Mazzi Boèm (@: marika.mazzi.boem@x-23.org)  
• Anastasiia Yakush (@: anastasiia.yakush@x-23.org) 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.eu-ecotandem.eu/
https://www.eu-ecotandem.eu/
mailto:info@eu-ecotandem.eu
mailto:marika.mazzi.boem@x-23.org
mailto:anastasiia.yakush@x-23.org
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• Social Fare (Italy) Quynh Nhu Nguyen (@quynhnhu.nguyen@socialfare.org) 
• Italian Chamber of Commerce in Germany Sonia Barani (@: sbarani@itkam.org) 
• Slovakia Business Agency Gavalcová Katarína (@: gavalcova@sbagency.sk) 

Πληροφορίες για χρηματοδοτικές ευκαιρίες μπορείτε να βρίσκετε στον σύνδεσμο: https://ec.eu-
ropa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search. 

Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2022 

Δήλωση συμμετοχών έως την 1η Ιουλίου 2022 

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε συνεργασία με την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, σας καλεί να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επι-
χειρηματικότητας 2022», που απευθύνεται Μόνο σε Δημόσιους Φορείς. Στόχος του Διαγωνισμού, είναι η 
αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των δημοσίων φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα 
και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 Οι κατηγορίες Βραβείων στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε, είναι οι εξής: 

• Προώθηση Επιχειρηματικότητας 
• Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες 
• Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Στήριξη της Ψηφιακής Μετάβασης 
• Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης 
• Υποστήριξη της Βιώσιμης Μετάβασης 
• Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα 

 Καθώς η μετάβαση στην «πράσινη» οικονομία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
κατά την αξιολόγηση όλων των προτάσεων ανεξαρτήτως κατηγορίας συμμετοχής, θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα 
η ενσωμάτωση της διάστασης της βιωσιμότητας. 

 Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής: 

• 1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας των 
προτάσεων που θα προκριθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού. 

• 2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή των καλύ-
τερων συμμετοχών (shortlist). 

 Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο (2) 
υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες. Η καλύτερη πρόταση που θα επιλεγεί από την Ευρω-
παϊκή Κριτική Επιτροπή, θα βραβευθεί το Νοέμβριο 2022 στην Τσεχία. 

 Η Ελλάδα, κατέκτησε την πρώτη θέση, κερδίζοντας για δύο συνεχόμενα έτη (2018 και 2019) το πρώτο Βρα-
βείο στον εν λόγω Διαγωνισμό, ενώ το 2020 προκρίθηκε στις 3 τελικές υποψηφιότητες στην κατηγορία της. 
Συγκεκριμένα: 

   Το 2018, η ελληνική συμμετοχή του Δήμου Πειραιά «Γαλάζια Επιχειρηματικότητα στον Πειραιά (Blue En-
trepreneurship)» κατέκτησε το πρώτο Βραβείο στην κατηγορία «Προώθηση της Επιχειρηματικότη-
τας»! https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/eepa2018-cat1-winner/ 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:quynhnhu.nguyen@socialfare.org
mailto:sbarani@itkam.org
mailto:gavalcova@sbagency.sk
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/eepa2018-cat1-winner/
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   Το 2019, η ελληνική συμμετοχή του Δήμου Τήλου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
«ΤΗΛΟΣ (TILOS Project)» κατέκτησε το πρώτο Βραβείο στην κατηγορία «Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πρά-
σινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων»! 

https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/eepa-class-of-2019/ 

   Το 2020, η ελληνική συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
«Οικοσύστημα Καινοτομίας ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», προκρίθηκε στις 3 τελικές ευρωπαϊκές υποψηφιότητες στην κα-
τηγορία «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας». 

https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/eepa-2020-shortlist/ 

Αν επιθυμείτε και εσείς να διεκδικήσετε ένα από τα Βραβεία του Διαγωνισμού για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2022 και εκπροσωπείτε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή σύ-
μπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχει συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής σας, 
σας καλούμε να καταθέσετε τις προτάσεις σας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας το αργότερο έως την Πα-
ρασκευή 1η Ιουλίου 2022 (ώρα 15.00). 

 Γενικές πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό 2022 μπορείτε να βρείτε στην παρα-
κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/category/european-enterprise-promotion-awards/ 

 Ειδικότερα, η διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό περιλαμβάνει τη συμπλήρωση και υποβολή του ΔΕΛ-
ΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σας σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο σε μορφή word και pdf) στις παρακάτω ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις: NikolopoulouO@ggb.gr και Garantzioti.I@ggb.gr 

 Επισημαίνεται ότι το Δελτίο Συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, προκειμένου 
να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία. 

Το Δελτίο Συμμετοχής και το Επιχειρησιακό Εγχειρίδιο που περιλαμβάνει οδηγίες για τη συμμετοχή σας εί-
ναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχα-
νίας: https://www.ggb.gr/el/node/1935  

 Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα μας στο Facebook: 

 https://www.facebook.com/EvropaikaVraveiaEpixeirimatikotitas?ref=stream  

InnovateNow: Νέο πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για νεοφυείς 
καινοτόμες επιχειρήσεις-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ), ως Equity Platform του Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», συνεχίζει να στηρίζει το Ελληνικό οικοσύστημα της νεοφυούς και-
νοτόμου επιχειρηματικότητας #FinancingInnovation και ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου, επενδυτι-
κού εργαλείου, με την ονομασία "InnovateNow", σε συνεργασία με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Πρόκειται για ένα fund-of-funds που στοχεύει στη σύσταση επενδυτικών ταμείων που θα καλύψουν όλη την 
αλυσίδα χρηματοδότησης των ελληνικών νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων (startups) με εξωστρεφή χαρα-
κτηριστικά και προοπτικές σημαντικής κλιμάκωσης (scalability). Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση μέσω 
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https://twitter.com/KavalaChamber
https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/eepa-class-of-2019/
https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/eepa-2020-shortlist/
https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/category/european-enterprise-promotion-awards/
mailto:NikolopoulouO@ggb.gr
mailto:Garantzioti.I@ggb.gr
https://www.ggb.gr/el/node/1935
https://www.facebook.com/EvropaikaVraveiaEpixeirimatikotitas?ref=stream
https://hdbi.gr/el/
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ΕΑΤΕ ανέρχεται σε 100 εκ. ευρώ, με στόχο να συσταθούν επενδυτικά σχήματα διαχείρισης κεφαλαίων επι-
χειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital funds), με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. 

Η ΕΑΤΕ προσκαλεί ενδιαφερομένους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύσταση και διαχείριση επενδυτικών 
σχημάτων επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital funds). Τα εν λόγω επενδυτικά σχήματα θα πρέπει 
να βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του ιδιωτικού τομέα που θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια και θα επενδύουν με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια ή/και μέσω οιονεί ιδίων κεφαλαίων σε νεο-
φυείς, καινοτόμες επιχειρήσεις με σημαντικές προοπτικές κλιμάκωσης, που διατηρούν εγκατάσταση τη 
στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης στην Ελληνική επικράτεια. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που προτίθεται να προβεί στη 
σύσταση και διαχείριση Ενδιαμέσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού (ΕΧΟ) για όσο διάστημα υπάρχουν δια-
θέσιμοι πόροι. 

Είδος χρηματοδότησης 

Equity ή/και quasi equity. (Ενδεικτικά, απόκτηση κοινών ή προνομιούχων μετοχών/μεριδίων ή/και μετατρέ-
ψιμων ομολογιών σε μετοχές, ή/και ομολογιών που παρέχουν πρόσθετα δικαιώματα προς απόληψη πέραν 
του τόκου). 

3ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Νεοφυών Επιχειρήσεων Γαστρονομικού Τουρισμού – 
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων (01 Ιουνίου 2022) 

Παρά τις δυσκολίες, η φετινή χρόνια διαγράφεται δυναμική για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος μετά τα δύο 
χρόνια της πανδημίας έχει πια αποδείξει τις αντοχές του και στις πλέον αντίξοες συνθήκες. Το 2021 ανέλαβα 
στο Υπουργείο Τουρισμού το πρώτο χαρτοφυλάκιο Υφυπουργού που συστήθηκε ειδικά για τις ειδικές μορφές 
τουρισμού, με σκοπό την μετεξέλιξη, ενίσχυση και ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Μια τέτοια ειδική μορφή τουρισμού, είναι και ο τουρισμός γαστρονομίας, όπου οι επισκέπτες-τουρίστες σχε-
διάζουν τα ταξίδια τους με στόχο να γευτούν την αυθεντική τοπική κουζίνα ή να συμμετέχουν σε δραστηριό-
τητες αναψυχής σχετικές με τη γαστρονομία, εμβαθύνοντας παράλληλα στην ιστορία και τις παραδόσεις του 
προορισμού, στον τρόπο ζωής, την κουλτούρα, την τοπική παράδοση και την εθνική ταυτότητα των προϊό-
ντων. 

Στο Υπουργείο Τουρισμού καταφέραμε μέσα σε ένα μόλις έτος να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και δράσεις σε 
πάνω από δεκατέσσερεις (14) ειδικές μορφές τουρισμού και μάλιστα έχουμε φέρει ήδη και διεθνείς διακρί-
σεις στην Ελλάδα, με κορυφαία την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως πόλης γαστρονομίας της UNESCO, αλλά 
και την ανάδειξη των Δήμων Σουφλίου και Δ. Σάμου στον διαγωνισμό WORLD BEST TOURISM VILLAGES του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. 

Με συνεχή ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία, ο τουρισμός δημιουργεί περίπου μία στις 10θέσεις εργασίας 
και αντιπροσωπεύει το 10,2 % του παγκόσμιου ΑΕΠ. Σε συνδυασμό με τον τομέα της γαστρονομίας, τον του-
ρισμό τροφίμων ή τον γαστρονομικό τουρισμό, οργανώνεται γύρω από βιωματικά ταξίδια και βασίζεται σε 
ηθικές και βιώσιμες αξίες που σχετίζονται με το έδαφος, την κληρονομιά, τον τοπικό πολιτισμό, τα τοπικά 
προϊόντα, την αυθεντικότητα, την παράδοση ή τις γαστρονομικές τεχνικές σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό 
επίπεδο. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://hdbi.gr/el/prosklhseis-endiaferontos/prosklisi-gia-ekdilosi-endiaferontos-innovatenow
https://hdbi.gr/el/prosklhseis-endiaferontos/prosklisi-gia-ekdilosi-endiaferontos-innovatenow
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Η αδιαμφισβήτητη επίδραση της γαστρονομίας στα ταξίδια και η αυξανόμενη ζήτηση γαστρονομικού τουρι-
σμού έχουν καταστήσει τη συγκεκριμένη μορφή τουρισμού μία από τις σημαντικότερες ειδικές μορφές με 
ευκαιρίες ανάπτυξης που προσελκύουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον και των κυβερνήσεων. Ο γαστρονομικός 
τουρισμός τονώνει την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων εταιρειών και οργανισμών και επηρεάζει 
μέσω των πολλαπλασιαστικών του αποτελεσμάτων πολλούς κλάδους. 

Πράγματι η χώρα μας έχει σημαντικό δυνητικό πλεονέκτημα στον τομέα της γαστρονομίας, που αν αξιοποι-
ηθεί μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στην ενίσχυση του εθνικού τουριστικού προϊόντος προσδίδοντάς του 
περαιτέρω χαρακτηριστικά μοναδικότητας και αυθεντικότητας. 

Στην κατεύθυνση αυτή της προώθησης της ειδικής μορφής του γαστρονομικού τουρισμού στην Ελλάδα, θα 
ήθελα να σας ενημερώσω με σκοπό να ενημερώσετε τα μέλη σας, σχετικά με τον διαγωνισμό που διοργανώ-
νει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO), με τίτλο: «3ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Νεοφυών Επι-
χειρήσεων Γαστρονομικού Τουρισμού (3RD GLOBAL GASTRONOMY TOURISM STARTUP COMPETITION)» που 
υλοποιείται σε συνεργασία με το Βασκικό Γαστρονομικό Κέντρο (Basque Culinary Center). 

Στόχος του διαγωνισμού αυτού η επιτάχυνση των τουριστικών πρωτοβουλιών Γαστρονομίας μέσα από την 
Καινοτομία, για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG), για έναν πιο βιώσιμο και ανθεκτικό 
τουρισμό, χωρίς αποκλεισμούς. 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΑ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 

1. Νέες Τεχνολογίες 

Νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν και προωθούν τη δημιουργία μίας νεοφυούς  επιχείρησης με βα-
σική συνιστώσα την υψηλή τεχνολογία για την παροχή λύσεων ή νέων υπηρεσιών που σχετίζονται με τον 
τομέα του γαστρονομικού τουρισμού. 

2. Τοπικός αντίκτυπος 

Νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν και προωθούν έργα με βασική συνιστώσα τον μετασχηματισμού 
και την κοινωνική βελτίωση στον τομέα τους και συνδέονται με τον τομέα του γαστρονομικού τουρισμού. 

3. Βιωσιμότητα και απόβλητα 

Νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν και προωθούν έργα με βασική συνιστώσα τη βιωσιμότητα και/ή τη 
διαχείριση των αποβλήτων που απορρέουν από τα τρόφιμα σε σχέση με τον αντίκτυπο που προκαλείται από 
τους τουρίστες. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ: 

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα απολάβουν μια σειρά προνόμια όπως: καθοδή-
γηση από τον UNWTO και κορυφαίους εταίρους, επενδυτικές ευκαιρίες, συμμετοχή στο δίκτυο καινοτομίας 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, ευκαιρίες υποτροφιών για τη Διαδικτυακή Ακαδημία Τουρισμού, 
ευκαιρία να παρουσιάσουν την εκκίνησή τους στο 7ο Φόρουμ Τουρισμού Γαστρονομίας του ΟΗΕ (Νάρα, Ια-
πωνία Ιούνιος 2022) κ.α.. 

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 01 Ιουνίου 2022 

Σημείωση: Κάθε συμμετοχή γίνεται για μία κατηγορία. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Ανακοίνωση των επικρατέστερων υποψηφιοτήτων στην σχετική ιστοσελίδα: 15 Σεπτεμβρίου 2022 

Ανακοίνωση των νικητών και συνεδρία: Δεκέμβριος 2022. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τα κριτήρια του διαγωνισμού, καθώς και τη φόρμα για την 
ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιοτήτων, μπορείτε να βρείτε στον επίσημο σύνδεσμο του διαγωνισμού: 
https://www.unwto.org/3rd-global-gastronomy-tourism-startup-competition . 

Αφού σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την συμβολή και αρωγή σας στην προώθηση και υποστήριξη 
της εν λόγω πρωτοβουλίας, θα ήθελα να σας ευχηθώ υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα στο έργο που έχετε 
αναλάβει, και να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι για μια παραγωγική συνεργασία επ’ ω-
φελεία του ελληνικού τουρισμού και των ανθρώπων του. 

Για τυχόν απορίες για την υποψηφιότητα και τα κριτήρια μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθυνση Στρατη-
γικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, email: strate-
gic_planning@mintour.gr , τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103736127 – 2103736344. 

Ενημερώσεις για ξένες αγορές 
Μπορείτε να αναζητήσετε όλες τις πρόσφατες ενημερώσεις για τις ξένες αγορές στο site του Επιμελητηρίου 
Καβάλας www.kcci.gr  

ΑΙΓΥΠΤΟΣ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο απέστειλε Δελτίο 
οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Αιγύπτου για το Μήνα Μάρτιο.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Κάιρο (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-
potheseon/grafeia-ana-xora/office/811, τηλ: +202-27948482, 27952036,email: ecocom-cairo@mfa.gr   

ΑΛΒΑΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε έγ-
γραφο με θέμα: “Διοργάνωση διεθνών εκθέσεων της Klik Expo Group στην Αλβανία”  

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  

ΙΣΠΑΝΙΑ  

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

-Επιταχυνόμενη η ανάκαμψη του τουρισμού στην Ισπανία -Ενημέρωση ανάρτησης για την αποτίμηση των 
Διεθνών Κλαδικών Εκθέσεων Alimentaria και Hostelco Live Hotel -Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με την πρω-
τοβουλία Madrid Futuro  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.unwto.org/3rd-global-gastronomy-tourism-startup-competition
mailto:strategic_planning@mintour.gr
mailto:strategic_planning@mintour.gr
http://www.kcci.gr/
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-potheseon/grafeia-ana-xora/office/811
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-potheseon/grafeia-ana-xora/office/811
mailto:ecocom-cairo@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/al51
mailto:ecocom-tirana@mfa.gr
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-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με την πρωτοβουλία για την Βαρκελώνη ως πρωτεύουσα επιστημονικού 
τουρισμού για το 2023 -Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στην Ισπανία για το 
2022  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ) 

ΡΩΣΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα απέστειλε έγ-
γραφο με θέμα: -Κυρώσεις από ΕΕ κατά Ρωσικής Ομοσπονδίας -Κυρώσεις από ΗΠΑ κατά Ρωσικής Ομοσπον-
δίας  

-Ενημερωτικό σημείωμα: Οικονομία Λευκορωσίας εξελίξεις Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδι-
κτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Agora» (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-
upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844 ). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ε-
πισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-
moscow@mfa.gr   

ΡΟΥΜΑΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, απέστειλε 
έγγραφο με θέμα: - Μελέτη: ‘’Εισαγωγή στην έννοια του metaverse και τις επικείμενες επιπτώσεις στον κό-
σμο των επιχειρήσεων, σχετικές εξελίξεις στη ρουμανική αγορά’’ Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην δια-
δικτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Agora» (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-
upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844 ). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ε-
πισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr ), email: 
ecocom-bucharest@mfa.gr   

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε ενη-
μερωτικό έγγραφο με θέμα: Απολογισμός Διεθνούς Εμπορικής Εκθέσεως Νωπών Οπωροκηπευτικών ‘Fruit 
Logistica’ (05-07/04/2022)  

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   

Enterprise Europe Network 

Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανθεκτικότητα της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας 

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

Σκοπός της πλατφόρμας «Supply Chain Resilience» 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.agora.mfa.gr/
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:ecocom-bucharest@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/823
mailto:eco-coberlin@mfa.gr
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/


57 

 

 

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, με πιο α-
ξιοσημείωτη 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 συνεχί-
σουν την παραγωγή τους. 

Κύριοι στόχοι 
• Δημοσίευση προσφορών για πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή/και (ημικατεργασμένα προϊ-

όντα 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 / προ-
μηθευτές / αγοραστές. 

• Μπορείτε να προβάλετε τα πιο επιτυχημένα έργα σας, τα καινοτόμα προϊόντα σας και τις τεχνολο-
γίες 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 εγγρα-
φής στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup  επιλέγο-
ντας 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 αλληλεπι-
δράσεων 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 ε-
πιχειρηματικές προσφορές και ζητήσεις.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
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Ζήτηση συνεργασίας από Γερμανία 

Εταιρεία startup με έδρα το Βερολίνο αναζητά συγγραφείς (δηλαδή ταξιδιωτικούς μπλόγκερ) για να παρέ-
χουν μοναδικές ξεναγήσεις με τη μορφή συμφωνίας παροχής υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα: Μια startup με 
έδρα το Βερολίνο έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα όπου οι ταξιδιώτες μπορούν να βρουν περιγραφές περιη-
γήσεων για διαφορετικές πόλεις (παρόμοια με τις αναλογικές περιηγήσεις πόλεων). Οι τουρίστες μπορούν 
έτσι να βιώσουν την περιοχή σαν να τους είχε πει κάποιος φίλος τι να επισκεφτούν. Η startup αναζητά συγ-
γραφείς όπως ταξιδιωτικούς μπλόγκερ, δημοσιογράφους, οδηγούς πόλεων, φοιτητές κ.λπ. για να δημιουρ-
γήσουν ξεναγήσεις και εκδρομές για την περιοχή καταγωγής τους σε μια παρεχόμενη διεπαφή ιστού σε γρα-
πτή μορφή (με εικόνες). Το πλαίσιο συνεργασίας είναι μια συμφωνία παροχής υπηρεσιών. 

Ζήτηση Συνεργασίας από το Πεκίνο  

Η κατασκευαστική εταιρία ιατρικών προϊόντων Lepu Medical Technology, η οποία εδρεύει στο Πεκίνο, ενδια-
φέρεται για επιχειρηματική συνεργασία. Πιο συγκεκριμένα, αναζητά διανομείς με τις παρακάτω προϋποθέ-
σεις: 

1. Εξοπλισμός: Οθόνη ασθενούς, ΗΚΓ, Παλμικό οξύμετρα και σχετικές συσκευές κ.λπ  
2. Αναλώσιμα: Κεντρικός φλεβικός καθετήρας, καθετήρας αιμοκάθαρσης, μορφοτροπέας πίεσης αίμα-

τος,  
1. συσκευή δειγματοληψίας αρτηριακού αίματος, συνδετήρες χωρίς ανάγκη και σχετικά ιατρικά ανα-

λώσιμα.  
2. Προδιαγραφή: Τυπικά προϊόντα και υπηρεσία OEM διαθέσιμα.  
3. Χρόνος παράδοσης: Σε απόθεμα ή 7-14 ημέρες.  
4. Πιστοποιητικό: CE, FDA, ISO, FSC κ.λπ.  
5. MOQ: N/A  

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 00 86 18813125424 (wechat/whatsapp)  

Skype: evezhuchina , email: sender4@email.dolphinfind.com link: https://en.lepumedical.com/ 

Ζήτηση συνεργασίας από την Τουρκία  

H εταιρεία επίπλων Konfor Mobilya / İdari Bina – Fabrika, με έδρα την Τουρκία, που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο των επίπλων , ενδιαφέρετε για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα site: https://www.konfor.com.tr/,  

https://www.konforyatak.com.tr/, https://www.cetmen.com.tr/ ή να επικοινωνήσετε στο email:  

adem.temel@konfor.com.tr 

Ενεργή Κοινότητα Μάθησης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τεχνι-
κών και Μηχανικών (allCUTE) Erasmus+ 

Το Επιμελητήριο Καβάλας μαζί με το  τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος κατά τη διετία 
2020-2022, θα συμμετέχουν στην υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, (Δράση ΚΑ202/στρατη-
γικές Συμπράξεις στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης), με τίτλο “Active Learning 
Community for Upskilling Technicians and Engineers” και κωδικό εγκεκριμένου σχεδίου2020-1-BG01-KA202-
079042, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://en.lepumedical.com/
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Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Φυσικής Δρ. Παναγιώτης 
Κόγιας, με αναπληρωτή υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Ιάκωβο Φαντίδη και  για το Επιμελητήριο Κα-
βάλας ο πρόεδρος κ. Μάρκος Δέμπας. 

Φορέας-συντονιστής του έργου είναι το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Γκάμπροβο της Βουλγαρίας και στη σύ-
μπραξη συμμετέχουν επίσης, το Gdansk University of Technology της Πολωνίας, το Πανεπιστήμιο του Νις της 
Σερβίας και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σερβίας. 

Μία συνεχώς εξελισσόμενη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτεί νέα συστήματα παραγωγής που να 
συνδυάζουν την φυσική παραγωγή με την καινοτομία και να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό 
τους, ειδικά στους τεχνικούς και τους μηχανικούς. Απαιτούν νέες υβριδικές ομάδες «ανθρώπων-μηχανών», 
όπου οι τεχνικοί και οι μηχανικοί θα πρέπει να αναλύουν μεγάλα δεδομένα, να προσομοιώνουν γραμμές 
παραγωγής, να συντονίζουν ρομπότ, να διαγιγνώσκουν και να επισκευάζουν πολύπλοκα αυτοματοποιημένα 
συστήματα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και την εναρμόνιση τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κοινοπραξία του έργου 
αποτελούμενη από τα προαναφερθέντα  Πανεπιστήμια και Επιμελητήρια, έχει ως στόχο να αναπτύξει μια 
Ενεργή Κοινότητα Μάθησης για την Αναβάθμιση Τεχνικών και Μηχανικών στον τομέα των Μηχανικών Κατα-
σκευών και της Μηχατρονικής. 

Η Σύμπραξη έχει αρχίσει από το Σεπτέμβριο του 2020 τη συνεργασία και τις δραστηριότητες, σε διαδικτυακό 
επίπεδο προς το παρόν, λόγω πανδημίας. Ήδη το λογότυπο, καθώς και η επίσημη ιστοσελίδα του έργου 
https://allcute.eu (διαθέσιμη σε 5 γλώσσες, ανάμεσα τους η Αγγλική και Ελληνική γλώσσα), έχουν δημιουρ-
γηθεί. 

Ακόμη, η OnLine έρευνα για τον προσδιορισμό των αναγκών αναβάθμισης των δεξιοτήτων τεχνικών και μη-
χανικών που απασχολούνται στον τομέα των Μηχανικών Κατασκευών και της Μηχατρονικής είναι διαθέσιμη 
https://allcute.eu/el/home-gr2. Παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν να συμπληρώσουν τα σχε-
τικό ερωτηματολόγιο. 

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καβάλας στην 3η Διακρατική συνάντηση των εταίρων του 
προγράμματος Erasmus +, στο Gdansk της Πολωνίας 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Επιμελητη-
ρίου Καβάλας, κατά τη διετία 2020-2022, 
στο  Ευρωπαϊκό Προγράμματος Erasmus+, 
(Δράση ΚΑ202/στρατηγικές Συμπράξεις 
στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης & Κατάρτισης), με τίτλο “Active 
Learning Community for Upskilling 
Technicians and Engineers” και κωδικό ε-
γκεκριμένου σχεδίου2020-1-BG01-KA202-
079042, το οποίο χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματοποιήθηκε από 
τις 06.04.2022 έως και τις 08.04.2022, στο 
Gdansk της Πολωνίας, η 3η διακρατική συ-
νάντηση των εταίρων του προγράμματος.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://allcute.eu/
https://allcute.eu/el/home-gr2
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Στη συνάντηση το Επιμελητήριο Καβάλας εκπροσώπησαν η κα. Σούζη Μαυρομμάτη, διευθύντρια του Επιμε-
λητηρίου και η κα. Δέσποινα Παρασύρη, συνεργάτης του Επιμελητηρίου.  

Φορέας-συντονιστής του έργου είναι το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Gabrovo της Βουλγαρίας και στη σύ-
μπραξη συμμετέχουν επίσης, το Πολυτεχνείο του Gdansk της Πολωνίας, το Περιφερειακό Εμπορικό Επιμελη-
τήριο της Πομεράνια στο Gdansk, το Πανεπιστήμιο του Nis της Σερβίας και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Nis 
της Σερβίας, η Thrakia Economic Zone της Βουλγαρίας, ενώ από την Ελλάδα εταίρος του Επιμελητηρίου Κα-
βάλας είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Φυσικής.  

Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της συνεχώς εξελισσόμενης βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την Βιομηχανία 4.0, έχει ως στόχο να αναπτύξει μια Ενεργή Κοινότητα Μάθησης για την Αναβάθ-
μιση Τεχνικών και Μηχανικών στον τομέα των Μηχανικών Κατασκευών και της Μηχατρονικής. 

Η έναρξη της συνάντησης πραγματοποιήθηκε στο Πολυτεχνείο του Gdansk όπου κάθε αποστολή παρουσίασε 
την εξέλιξη του προγράμματος σε κάθε χώρα καθώς και τον σχεδιασμό για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια, για ηλεκτρολόγους και μηχανικούς, 
από το Διεθνές Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας, σε στοχευμένα γνωστικά αντικεί-
μενα.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από τα μέλη της κοινοπραξίας στην εταιρεία 
Rockfin, η οποία είναι μια παγκοσμίως κορυφαία εταιρεία μηχανικής που ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την 
κατασκευή, τη δοκιμή και τη συντήρηση συστημάτων πετρελαίου και καυσίμου για αεριοστρόβιλους, ατμο-
στρόβιλους, γεννήτριες, συμπιεστές και συστήματα μετάδοσης κίνησης και ελέγχου υψηλής πίεσης.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο του Gdansk (Science 
and Technology Park of Gdansk). Το Πάρκο είναι ένας τόπος συνάντησης για την επιστήμη, την τεχνολογία 
και τις επιχειρήσεις. Είναι ένα κέντρο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση. Μαζί 
με επιχειρηματίες, ερευνητές και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει δημιουργηθεί ένα φιλικό οικοσύστημα 
που διευκολύνει την ανάπτυξη των εταιρειών καθώς συνδυάζεται η επιστήμη με τις επιχειρήσεις, τονώνοντας 
την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες που 
βασίζονται σε μοναδικές ιδέες.  

Στο πλαίσιο της συνάντησης υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Καβάλας και του 
Περιφερειακού Εμπορικού Επιμελητηρίου της Πομεράνια στο Gdansk, διάρκειας τριών ετών. Το μνημόνιο 
υπέγραψαν ο πρόεδρος του Επιμελητήριου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας και ο πρόεδρος του Περιφερειακού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου της Πομεράνια στο Gdansk κ. Jarosław Filipczak.  Σκοπός αυτού του μνημονίου 
συνεργασίας είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της καινοτομίας για την 
επιτυχή ανάπτυξη της οικονομίας των δύο χωρών και των επιχειρήσεων. 

Η επόμενη συνάντηση της κοινοπραξίας του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στο Plovdiv της Βουλγαρίας. 
Η συνάντηση αυτή θα είναι η τελική και θα σημάνει την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμμα-
τος στην διεύθυνση https://allcute.eu/el/ 

 

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

Συμμετοχή Περιφέρειας ΑΜΘ σε εκθέσεις τουρισμού 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, σας ενημερώνει ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ θα συμμετέχει στις εκθέσεις που θα πραγματοποι-
ηθούν από 29/4 έως 1/5  στην Λευκωσία Κύπρου (TAXIDI 2022), από 9-12/5  στο Ντουμπάι (ATM 2022) και 
από 31/5 έως 2/6 στην Φρανκφούρτη Γερμανίας (IMEX FRANKFURT 2022), ως συνεκθέτης στο περίπτερο του 
ΕΟΤ.  

Οι διευθύνσεις που μπορείτε το αποστείλετε το τουριστικό διαφημιστικό υλικό σας, για να διανεμηθεί από 
τους εκπροσώπους της Περιφέρειας ΑΜΘ σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε δια ζώσης, στους 
επισκέπτες της κάθε έκθεσης είναι: 

1. TAXIDI 2022- 29/4 έως 1/5 στην Λευκωσία Κύπρου 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ –ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τηλ: 00357 22 485420 

GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION, HALLA A, περίπτερο No 112, REGION OF EASTERN MACEDO-
NIA THRACE 

2. ΑΤΜ 2022- από 9-12/5  στο Ντουμπάι 

Dubai World Trade Centre, Sheikh Zayed RoadCentre 2 Dubai, United Arab Emirates 

GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION, European Hall EU1450, REGION OF EASTERN MACEDONIA 
THRACE 

3. ΙΜΕΧ FRANKFURT 2022- 31/5 έως 2/6 στην Φρανκφούρτη 

Η έκθεση της Φρανκφούρτης που απευθύνεται αποκλειστικά στον συνεδριακό τουρισμό, θα ανακοινώσει 
αργότερα την διεύθυνση, που θα βρίσκεται η αίθουσα και το περίπτερο της Περιφέρειά μας.  

Εκθέσεις συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ 

Πρόγραμμα Προβολής Αγροδιατροφικών Προϊόντων ΠΑΜΘ –έτος 2022  

1. DETROP-BOUTIQUE-02-04/04/2022-Θεσσαλονίκη http://detropboutique.helexpo.gr/el 
2. PROWEIN 2022 για το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά στις 27 με 29 Μαρτίου 2022, στο Ντίσελ-

ντορφ της Γερμανίας. https://www.prowein.com/  
3. ALIMENTARIA FOOD& BEVERAGES ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 04-07/4/2022 
4. SIAL PARIS 15 - 19 /10/ 2022 

Γενικό πρόγραμμα Εθνικών εκθέσεων 
 

ΜΑΪΟΣ 2022 
• 2Ο ΒΙΟ FESTIVAL, φεστιβάλ βιολογικών προϊόντων, Τεχνόπολις, Γκάζι|06-08 Μαΐου 2022 
• Freskon, Διεθνές Εμπορικό Γεγονός Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνε-

δριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη | 12-14 Μαΐου2022 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://detropboutique.helexpo.gr/el
https://www.prowein.com/
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• World Tourism Expo, Έκθεση Τουριστικών Προϊόντων, Αθήνα, Ελλάδα|13-15 Μαΐου 2022 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 

• Agrotica, 29η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων Διεθνές Εκθε-
σιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη | 20-23 Οκτωβρίου 2022 

• KOSMIMA, έκθεση κοσμήματος και ορολογιών, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσα-
λονίκης| 29-31 Οκτωβρίου 2022 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

• PHILOXENIA και HOTELIA, εκθέσεις ξενοδοχειακού εξοπλισμού και τουρισμού, Διεθνές Εκθεσιακό 
& Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη| 18-20 Νοεμβρίου 2022 

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

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 
 

ΜΑΪΟΣ 2022 
• Konmak-Konelex-Iskon, Έκθεση Μηχανημάτων Επεξεργασίας Μετάλλων, Τουρκία|11-14 Μαΐου 

2022 
• 8th International Mardit Argiculture Equipment Food and Livestock Fair, Έκθεση Αγροτών, Κωνστα-

ντινούπολη, Τουρκία|12-15 Μαΐου 2022 

• Agriculture Days 2022, Έκθεση Γεωργίας, Lushnje, Αλβανία|19-21 Μαΐου 2022 
• Διεθνής Έκθεση « Cosmetics & Home Care », Κωνσταντινούπολη, Τουρκία|25-27 Μαΐου 2022 
• Busworld Exhibition, έκθεση στόλου λεωφορείων και πούλμαν, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία| 26 - 

28 Μαΐου 2022 
• Libya Build 2022,Έκθεση δομικών υλικών & κατασκευών, Τρίπολη, Λιβύης|30 Μαΐου- 2 Ιουνίου 

2022 

ΙΟΥΝΙΟ 2022 
• Organic Food Iberia, έκθεση βιολογικών προϊόντων διατροφής, Μαδρίτη, Ισπανία|08-09 Ιουνίου 

2022 
• Techtextil-Heimtextil, Εκθέσεις υφάσματος, Φρανκφούρτη, Γερμανία|21-24 Ιουνίου 2022 

• Slavic B2Beauty,Έκθεση Καλλυντικών, Kielce, Πολωνία|21-22 Ιουνίου 2022 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
• Asia Fruit Logistica 2022, Έκθεση φρούτων, Χονγκ Κονγκ|07-09 Σεπτεμβρίου 2022 

 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 

• Sial Paris, Έκθεση Τροφίμων και ποτών, Παρίσι, Γαλλία|15-19 Οκτωβρίου 2022 
  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Χρήσιμες Συνδέσεις 
 
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 και-
νοτομιών (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  
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 χημι-
κών 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 διαδι-
κασία δημόσιων συμβάσεων  
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επί-
σημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις  

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
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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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 Πληρο-
φόρηση 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.taxheaven.gr/
http://www.eody.gov.gr/
https://www.inediktio.gr/
http://www.kcci.gr/
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