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Δραστηριότητες Διοίκησης 

 

Στήριξη των πληγέντων στην Τουρκία και Συρία  

Το Επιμελητηρίου Καβάλας, ανέλαβε την πρωτοβουλία , για τη στήριξη των πληγέντων, από τους 

φονικούς σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία, με την συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και την 

αποστολή τους στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια. 

 Με την πρωτοβουλία μας αυτή, στείλαμε το μήνυμα αλληλεγγύης και την φιλανθρωπία, του 

ελληνικού λαού, των πολιτών μας  και των επιχειρηματιών μας,  στους χιλιάδες πληγέντες, 

προκειμένου να ξεπεράσουν τις τρομακτικές συνέπειες, με τις λιγότερες απώλειες,  και προκειμένου 

να επουλώσουμε γρήγορα τις πληγές τους. 

 Απευθύναμε, κάλεσμα στις επιχειρήσεις, 

μέλη μας και σε όσους έχουν τη 

δυνατότητα να προσφέρουν, όσα 

περισσότερα είδη πρώτης ανάγκης είναι 

δυνατόν, προκειμένου να αποστείλει η 

ανθρωπιστική βοήθεια μας. 

Όλοι μαζί καταφέραμε να ενισχύσουμε την 

προσπάθεια των συνανθρώπων μας να 

επιβιώσουν κάτω από αντίξοες συνθήκες, 

και θα το καταφέρουμε. 

Τα είδη πρώτης ανάγκης που συλλέχτηκαν 

είναι: 

1. Κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα, υπνόσακοι, μαξιλάρια. 

2. Καθαρά ρούχα για ενήλικες και παιδιά, χειμερινές μπότες, παλτό, κασκόλ και γάντια. 

3. Τρόφιμα μακράς διάρκειας, (όσπρια, κονσέρβες, μπισκότα, ξηροί καρποί κ.α),  

4. Βρεφικές τροφές, παιδικά γάλατα, πάνες και είδη βρεφικής φροντίδας. 

5. Είδη ατομικής υγιεινής για γυναίκες. 

6. Φάρμακα άνευ συνταγής και Υγειονομικό υλικό (βαμβάκι, γάζες, επιδέσμους κ.ά. 
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Δυναμική η παρουσία της  Καβάλας-Θάσου στην Έκθεση Τουρισμού στο 
Βουκουρέστι TTRI Bucharest 

Στην μεγάλη Διεθνή Έκθεση 
Τουρισμού του Βουκουρεστίου η 
οποία άνοιξε τις πύλες της στις 23 
Φεβρουαρίου, συμμετείχαν το 
Επιμελητήριο Καβάλας, οι Δήμοι, 
Νέστου, Θάσου- Οργανισμός 
Τουρισμού Θάσου, Παγγαίου, 
Δήμος Καβάλας-«ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» , 
καθώς και πολλές επιχειρήσεις 
τουρισμού. 

Tο Επιμελητήριο Καβάλας 
εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. 
Μάρκος Δέμπας, η Οικονομικός 
Επόπτης κα. Καραμπουρνίωτη 
Μαρία, ο Υπεύθυνος 
Επιχειρηματικής Πληροφόρησης 

κ. Κουκουτίνης Ελευθέριος και ο κ. Φραγκιόγλου Γεώργιος, η Διευθύντρια κα. Σούζη Μαυρομμάτη, τον Δήμο 
Θάσου ο Δήμαρχος κ. Ελευθέριος Κυριακίδης, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θάσου ο κ. Πάρης 
Παρασχούδης και ο Εκπρόσωπος Ενοικιαζόμενων Δωματίων Θάσου κ. Δημήτριος Παπαμάρκου, ο 
Αντιδήμαρχος Νέστου Σινιώρης Φώτιος, η Αντιδήμαρχος Παγγαίου κα. Αμπατζία Όλγα, ο  Εντεταλμένος 
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τσώνης Αθανάσιος και Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Πολίτης Αλέξης. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, υπογράμμισέ την σημαντικότητα της ρουμάνικης τουριστικής αγοράς στην 
περιοχή μας, καθώς τόνισε και τις προσπάθειες που 
καταβάλουν από κοινού οι εμπλεκόμενοι φορείς για 
την περεταίρω ενίσχυση του τουρισμού κρουαζιέρας 
στην περιοχή μας, με τις επιβεβαιωμένες αφίξεις 
κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Καβάλας φέτος να 
ανέρχονται στα 39. 

Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ συμμετείχε στο περίπτερο του 
Ελληνικού οργανισμού Τουρισμού ενώ , ο Δήμος 
Καβάλας- Δημωφέλεια , ο Δήμος Θάσου – 
Οργανισμός Τουρισμού Θάσου, Νέστου έιχαν τα δικά 
τους περίπτερα. 

Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν B2B συναντήσεις 
με αντίστοιχες ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για 
συνεργασία στις 24 Φεβρουαρίου στην αίθουσα 
Titulescu, Pavilion B3 στον εκθεσιακό χώρο της 
Romexpo όπου και φιλοξενήθηκε η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. 

http://www.kcci.gr/
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Ειδική εκδήλωση για την προώθηση του τουρισμού 
διοργανώθηκε την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, όπου 
παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι, στην ετήσια εκδήλωση του 
Ελληνορουμάνικου Επιμελητηρίου. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. 
Μάρκος Δέμπας, υπέγραψε συμφωνητικό συνεργασίας με το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στο GALATI της 
Ρουμανίας, καθώς συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Enterprise Europe Network,για αμοιβαία προώθηση 
επιχειρηματικών συνεργασιών και διοργάνωση εμπορικών 
αποστολών. 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για προώθηση 
συνεργασίας με αντίστοιχες επιχειρήσεις στην Ρουμανία, 
μπορούν να απευθυνθούν στο Επιμελητήριο Καβάλας 
Enterprise Europe Network,  στο τηλέφωνο: 

2510 222212(εσω. 4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη. 

 

 

 

 

Σεμιναριακή εκδήλωση «Διεθνής διαγωνισμοί ελαιολάδου: Ο δρόμος προς τη 
διάκριση» 

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη στο Επιμελητήριο 

Καβάλας την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 

σεμινάριο με τίτλο «Διεθνείς Διαγωνισμοί 

Ελαιολάδου: Ο Δρόμος προς τη διάκριση», με 

αντικείμενο τις βέλτιστες τεχνικές καλλιέργειας 

και ελαιοποίησης και κοινό-στόχος τους 

ελαιοπαραγωγούς και τυποποιητές της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Το σεμινάριο, το οποίο παρακολούθησαν στην 

κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του 

Επιμελητηρίου πάνω από 30 ελαιοπαραγωγοί, 

αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη δράση σειράς 

εκδηλώσεων που εντάσσονται στην διεξαγωγή του 

Διεθνούς Διαγωνισμού Ελαιολάδου ATHENA που 

http://www.kcci.gr/
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πρόκειται να λάβει χώρα με τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ τον Μάϊο στην Καβάλα. 

Στο σεμινάριο η εισηγήτρια Μαρία Κατσούλη, διαπιστευμένη γευσιγνώστρια ελαιολάδου, παρουσίασε 

αναλυτικά τους παράγοντες ποιότητας που 

μπορεί να οδηγήσουν στην βράβευση ενός 

ελαιολάδου σε διεθνή διαγωνισμό, με 

παραδείγματα, αφού το σεμινάριο 

ολοκληρώθηκε με τη γευστική δοκιμή 

δέκαβραβευμένων ελαιολάδων από 

διάφορες ανταγωνίστριες ελαιοπαραγωγούς 

χώρες του κόσμου. Το σεμινάριο 

παρακολούθησαν ελαιοκαλλιεργητές, 

ελαιοπαραγωγοί και τυποποιητές 

ελαιολάδων από όλη την Περιφέρεια, 

παρουσία του Γενικού Γραμματέα της ΠΑΜΘ 

κ. Σωτήρη Παπαδόπουλου, του Προέδρου 

του Επιμελητηρίου κ. Μάρκου Δέμπα, μέλη 

του Δ.Σ. του και άλλων εκπροσώπων φορέων 

της πόλης. 

ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, εξήρε την ήδη υψηλή ποιότητα των παραγομένων 

ελαιολάδων σε ολόκληρη την περιοχή της ΠΑΜΘ και τόνισε ότι η Περιφέρεια είναι αρωγός και στηρίζει 

έμπρακτα κάθε προσπάθεια που συντείνει στην εξωστρέφεια και την περεταίρω ενίσχυση της εμπορικής 

διάθεσης και φήμης τους. 

«Σεμινάρια σαν το σημερινό μπορεί να λειτουργήσουν καταλυτικά στη δημιουργία υπεραξίας για τα 

τυποποιημένα προϊόντα της χώρας μας, ειδικά εκείνα της αγροτικής παραγωγής κάτι που είναι διαχρονικός 

στόχος του Επιμελητηρίου Καβάλας που είναι ένα από τα ιστορικότερα της χώρας, καθώς ιδρύθηκε το 1918. 

Ο ελαιώνας της περιφέρειάς μας είναι από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους της χώρας, με εξαιρετική 

παραγωγή ελαιολάδων και βρώσιμης ελιάς. Πρόκειται για προϊόντα που έχουν τεράστια εμπορική απήχηση 

διεθνώς και γι’ αυτό το λόγο, όπως ανακοινώσαμε επ’ ευκαιρία του σεμιναρίου, το Επιμελητήριο εξασφάλισε 

απευθείας κονδύλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ύψους 3 εκατ. ευρώ, για την προβολή και την προώθησή τους 

στις αγορές των ΗΠΑ ,δήλωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Δέμπας. 

Ο 8 ος Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιολάδου «Athena International Olive Oil Competition» είναι 

προγραμματισμένος να διεξαχθεί στην πόλη της Καβάλας 4-6 Μαίου 2023, με τη συμμετοχή διεθνούς 

κριτικής επιτροπής 30 εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα αξιολογήσουν περισσότερα από 550 ελαιόλαδα 

http://www.kcci.gr/
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από όλη την υφήλιο. Στο πλαίσιο 

του διαγωνισμού θα διοργανωθεί 

έκθεση τοπικών ελαιολάδων, 

συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης 

με ειδικούς για ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας, περιηγήσεις στους 

ελαιώνες της περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης, κ.α. 

Εκπαιδευτικά και σεμινάρια 

γευσιγνωσίας θα 

πραγματοποιηθούν και σε άλλα 

Επιμελητήρια της ΠΑΜΘ. 

Ο Διαγωνισμός ΑΤΗΕΝΑ 

διοργανώνεται από την 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &amp; Θράκης και την 

εταιρεία VInetum. Χορηγός του Διαγωνισμού είναι το Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας και 

υποστηρικτής ο Δήμος Καβάλας. 

 

            «Προσαρμοσμένη και απλουστευμένη κατάρτιση για το ψηφιακό μάρκετινγκ 
και το ηλεκτρονικό εμπόριο σύμφωνα με τις ανάγκες των ΜΜΕ» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας και το 

Εργαστήριο Πνευματικής και 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

(ΔΙΠΑΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράμματος με τίτλο : 

«Προσαρμοσμένη και απλουστευμένη 

κατάρτιση για το ψηφιακό μάρκετινγκ και 

το ηλεκτρονικό εμπόριο σύμφωνα με τις 

ανάγκες των ΜΜΕ» πραγματοποίησαν 

ημερίδα με φυσική παρουσία, στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου 

Καβάλας, στην Καβάλα, τη Δευτέρα 20 

Φεβρουαρίου 2023 

http://www.kcci.gr/
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Το πρόγραμμα με τίτλο «Προσαρμοσμένη και απλουστευμένη κατάρτιση για το 

ψηφιακό μάρκετινγκ και το ηλεκτρονικό εμπόριο σύμφωνα με τις ανάγκες των 

ΜΜΕ» χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και υλοποιείται από τους εξής φορείς : 

• European Integration and Training Centre ALPHA (Ισπανία) 

• Iotam internet of things applications and multi layer Development LTD (Κύπρος) 

• Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Ερευνητικό Εργαστήριο Πνευματικής και 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΕΠΒΙ) Τμ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Ελλάδα) 

Μέσα στις δράσεις του εντάσσεται ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος για Μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και εργαζομένους στον τομέα του λιανικού εμπορίου επί επιχειρηματικών, οικονομικών και 
νομικών ζητημάτων ψηφιακού μάρκετινγκ, δημιουργίας και λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Σκοπός είναι η αντιμετώπιση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ μέσω της ανάπτυξης της ψηφιακής 
ετοιμότητάς τους στον τομέα των πωλήσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών και ισπανικών 
επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ, που υποστηρίζουν την απασχόληση, την οικονομία και αποτελούν την «καρδιά» της 
επιχειρηματικότητας καθώς παράγουν το μεγαλύτερο μερίδιο του ΑΕΠ αυτών των χωρών.  

Οι ΜΜΕ επλήγησαν περισσότερο λόγω της από το 2010 οικονομικής κρίσης και της πανδημικής κρίσης του 
COVID-19. 

Το ΕΕΠΒΙ του ΔΙΠΑΕ αναλαμβάνει την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης για τα ηλεκτρονικά καταστήματα 
και τις ηλεκτρονικές αγορές των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου. Ειδικότερα, θα υλοποιηθεί ένα 
σεμινάριο για 30 άτομα, εντός του Μαρτίου 2023, διάρκειας 20 ωρών. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν 
εγκεκριμένη πιστοποίηση παρακολούθησης. 
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Παρουσίαση των Επιχειρηματικών Συμβουλίων Ομοειδών Επιχειρήσεων στην ΑΜΘ 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Ανάπτυξη Πολιτισμού 

Τουρισμού Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ΑΜΘ»/Α.ΠΟ.ΤΟ.Π.- ΑΜΘ πραγματοποίησαν παρουσίαση των 

Επιχειρηματικών Συμβουλίων Ομοειδών Επιχειρήσεων στην περιφέρεια ΑΜΘ στα πλαίσια της υλοποίησης 

του έργου Business council/BC. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιήθηκε : 

• Στη Θάσο, τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου στον Λιμένα 

• Στην Καβάλα, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου 

«Επιχειρηματικά Συμβούλια” - Δίκτυα ομοειδών επιχειρήσεων Διασυνοριακών Νομών» 

Τα συμβούλια αυτά, έχουν την δυνατότητα να οργανωθούν: 

• είτε χωρικά (Επ. Συμ. Νομού) 

• είτε κλαδικά (Επ. Συμβ. Μεταποίησης, Τουρισμού, Αγροδιατροφής κλπ) 

Τα Επιχειρηματικά Συμβούλια με ευέλικτο και συμπληρωματικό τρόπο, μπορούν να συμβάλλουν, στην 

υποστήριξη όλων των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τα πλαίσια που οι ίδιες οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις θα βάλουν. 

Το πραγματικό κενό που 

έρχεται να καλύψει αυτή 

η προσπάθεια είναι η 

διαπεριφερειακή 

οργάνωση ομοειδών 

επιχειρήσεων της ΑΜΘ. 

Θα αποτελείται από 

επιχειρήσεις οι οποίες 

επιθυμούν να 

συμμετέχουν, 

εκτιμώντας ότι θα 

υπάρχει σημαντικό 

όφελος για την πορεία 

τους και την δυνατότητα 

ανάπτυξης τους. 

Πέρα από την στήριξη 

της καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας, θα υπάρχει μία σχέση, με αντίστοιχα επιχειρηματικά συμβούλια που δημιουργούνται 
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στους Νότιους Νομούς της Βουλγαρίας. Πάντα όμως, λαμβάνουμε υπ’ όψιν το κυρίαρχο ερώτημα ενός 

επιχειρηματία. 

«Γιατί να συμμετάσχω στα επιχειρηματικα δίκτυα;» 

1. Για την ανάδειξη των ειδικών επιχειρηματικών προβλημάτων και επεξεργασία 

προτάσεων προς λύση τους 

2. Για δημιουργήσει ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον 

3. Για την υλοποίηση κοινών δράσεων και συνεργασιών 

4. Για να εκπαιδευτεί κατάλληλα 

5. Για να ανταλλάξω εμπειρίες και καλές πρακτικές 

6. Για να ανοίξω τις συνεργασίες με ομοειδείς επιχειρήσεις της Νοτίου Βουλγαρίας και τα 

αντίστοιχα δίκτυα 

7. Για να είμαι πιό δυνατός στον ανταγωνισμό των μεγάλων επιχειρήσεων 

8. Είναι ένα δίκτυο, χωρίς νομικές υποχρεώσεις, αλλά με πολλαπλά οφέλη 

Τι σημαίνουν τα παραπάνω ? 

• Δυνατότητα ανάδειξης, όχι μόνο των προβλημάτων, αλλά και των προοπτικών 

επίλυσης σε Τοπικό, Περιφερειακό επίπεδο, αναλόγως του θεσμικού του πλαισίου 

(ΟΤΑ, Περιφέρεια, Επιμελητήρια, ΑΕΙ, ΟΑΕΔ/ΙΕΚ κλπ) 

• Ετοιμασία εκ μέρους της ομάδας και του επιχειρηματικού συμβουλίου, της πρότασης 

για την επίλυση, ή υποστήριξη του θέματος. Πχ Ενταξη της πρότασης, στο ΠΕΠ της 

ΑΜΘ, ή σε Πρόγραμμα τύπου ΒΑΑ του ΟΤΑ 

• Διασπορά της ενημέρωσης σε θέματα που επιλέγει το Επιχειρματικό Συμβούλιο και 

φυσικά αφορούν τις επιχειρήσεις. 

• Δυνατότητα οριζόντιων (κατά κλάδο) συνεργασιών μιάς επιχείρησης με αντίστοιχες 

επιχειρήσεις του Επιχειρηματικού Συμβουλίου. 

• Συνεργασία με βουλγαρικές επιχειρήσεις και τα αντίστοιχα επιχειρηματικά συμβούλια 

σε στοχευμένα θέματα που αφορούν την επιχείρηση. 

• Δυνατότητα αξιοποίησης των μελλοντικών διακρατικών προγραμμάτων που θα 

ξεκινήσουν από το τέλος του 2023 και μετά. Τα διακρατικά αυτά προγράμματα 
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μπορούν να καλύψουν τόσο κλασσικά επενδυτικά σχέδια με πολύ ευνοϊκούς όρους, 

όσο και σχέδια ενσωμάτωσης καινοτομιών, εξωστρέφειας κλπ. 

Ποιες είναι οι ομάδες – στόχοι των Επιχειρηματικών συμβουλίων. 

• Επιχειρηματίες; 

• Ιδιοκτήτες και διευθυντές Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων 

• Εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, κλαδικών οργανώσεων, συνομοσπονδιών κλπ· 

• Εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης και 

περιφερειακής διοίκησης· 

Το περιεχόμενο της ύπαρξης και λειτουργίας 

των Επιχειρηματικών συμβουλίων θα 

καθοριστεί αποκλειστικά βάσει των 

προβληματισμών και των προτάσεων που θα 

ακουστούν από τους επιχειρηματίες, 

προκειμένου να μειωθούν οι περιορισμοί που 

έχουν εντοπιστεί στην Μικρή 

επιχειρηματικότητα . 

Για τον λόγο αυτό, μέσω του Επιμελητηρίου 

σας, θέλουμε να καλέσουμε τις επιχειρήσεις, 

σε μία πρώτη και ενημερωτική συνάντηση. 

Σκοπός της συνάντησης, είναι η δική σας άποψη και παράθεση των θεμάτων και κυρίως των τρόπων που θα 

πρέπει να κινηθούν αυτές οι επιχειρηματικές ομάδες/συμβούλια, ώστε καταλήξουμε σε αποτελέσματα 

θετικών ωφελειών για κάθε επιχείρηση. 

Τα Επιχειρηματικά συμβούλια είναι δίκτυα χωρίς υποχρεώσεις, αλλά με πολλαπλά οφέλη 

για τις επιχειρήσεις. 

 

 

Σύμπραξη Τουρισμού Καβάλας – Θάσου: Σύνθεση δυνάμεων για την επόμενη ημέρα 
του τουρισμού 

Μετρώντας ήδη 4 χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας η Σύμπραξη Τουρισμού Καβάλας – Θάσου 

πραγματοποίησε την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023, παρουσίαση του έργου της στο ξενοδοχείο Lucy Hotel στην 

Καβάλα, παρουσία πλήθους κόσμου. 

Η Σύμπραξη Τουρισμού Καβάλας – Θάσου ενισχύεται σημαντικά με την ένταξη του Ελληνικού Οργανισμού 
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Τουρισμού (ΕΟΤ) στο σχήμα της. Έτσι, 

αποτελούμενη πλέον από επτά (7) 

συμμάχους - Σύνδεσμος Ξενοδόχων 

Καβάλας, Ένωση Ξενοδόχων Θάσου, 

Επιμελητήριο Καβάλας, Fraport Greece, 

AEGEAN, Marketing Greece και Ελληνικό 

Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) - η 

Σύμπραξη Τουρισμού Καβάλας – Θάσου 

ενώνει δυνάμεις και πόρους και θέτει την 

ανάδειξη και προώθηση της τουριστικής 

ταυτότητας των δύο προορισμών στο 

επίκεντρο της δραστηριότητάς της. 

Με στόχο την ενίσχυση της 

αναγνωρισιμότητας και ελκυστικότητας 

των δύο προορισμών, την ανάδειξη των 

αυθεντικών εμπειριών που προσφέρουν, την προβολή της διαφορετικότητας των προορισμών, αλλά και της 

μεταξύ τους εγγύτητα, η Σύμπραξη Τουρισμού σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που απευθύνονται στο διεθνές 

ταξιδιωτικό κοινό. Για το 2023, η Σύμπραξη συνεχίζει να χτίζει περαιτέρω στον αυθεντικό χαρακτήρα των 

προορισμών, εμβαθύνοντας και αποκαλύπτοντας τις λιγότερο γνωστές εμπειρίες που εμπλουτίζουν και 

διαμορφώνουν ένα πολυθεματικό τουριστικό προϊόν. Όπως η κοντινή απόδραση από την Καβάλα στο 

ανεξερεύνητο Παγγαίο Όρος και μια σειρά ξεχωριστών εμπειριών, πεζοπορία μέσα στη φύση, παραδοσιακά 

χωριά, αμπελώνες, τοπικά προϊόντα. Ενώ παράλληλα ο πλούτος των χειροτεχνιών (crafts), τα δημοφιλή 

τοπικά προϊόντα της Θάσου και η παράδοση και κουλτούρα των κατοίκων του νησιού βρίσκονται σε πρώτο 

πλάνο αποτυπώνοντας το έντονο 

στοιχείο αυθεντικότητας του 

προορισμού και αναδεικνύοντας την 

πολιτιστική του αξία. 

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν 

δημιουργηθεί 11 travel video, 

περισσότερες από 150 φωτογραφίες, 11 

ταξιδιωτικά αφιερώματα στο 

discovergreece.com και προώθηση του 

συνολικού περιεχομένου με ψηφιακές 

καμπάνιες προβολής. Αξιοσημείωτο 

είναι το ψηφιακό αποτύπωμα των 

δράσεων με reach 10 εκατ. και 1.5 εκατ. 

video views. Επιπλέον, έχουν υλοποιηθεί 

15 δημοσιογραφικά ταξίδια από τις 
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αγορές – στόχο των προορισμών με εκπροσώπους από διεθνή ΜΜΕ, έχοντας επιτύχει περισσότερα από 40 

δημοσιεύματα. 

Ο Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ, 

δήλωσε πως «Οι προκλήσεις της επόμενης μέρας 

για τον τουρισμό είναι ήδη εδώ. Βασική 

προϋπόθεση για να ανταποκριθούμε στις 

απαιτήσεις του νέου ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος που διαμορφώνεται είναι η 

συνεργασία. 

Για αυτό ο ΕΟΤ ενώνει δυνάμεις με την Marketing 

Greece και τον ιδιωτικό τομέα και στην Καβάλα - 

Θάσο, συμβάλλοντας έμπρακτα στην κοινή 

προσπάθεια προβολής της χώρας μας στο 

εξωτερικό. Η επόμενη μέρα του τουρισμού μας 

χρειάζεται όλους και ευελπιστώ αυτή η κοινή 

πρωτοβουλία μας να αποτελέσει οδηγό για 

όλους». 

Η Ιωάννα Δρέττα, CEO Marketing Greece, υπογράμμισε τη σημασία της Σύμπραξης Τουρισμού Καβάλας – 

Θάσου λέγοντας πως «Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός πως η Καβάλα και η Θάσος στέκονται δυναμικά 

και με αφοσίωση στη δημιουργία, διατήρηση και ενίσχυση της Σύμπραξης Τουρισμού, αποτελώντας 

παράδειγμα προς μίμηση», ενώ παρουσιάζοντας το έργο που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα τόνισε ότι «Η 

ανάδειξη της τουριστικής 

ταυτότητας των δυο 

προορισμών εστιάζει σε 

μια βαθύτερη προσέγγιση 

του τουριστικού 

προϊόντος, φέρνοντας 

στην πρώτη γραμμή την 

αυθεντικότητα, την 

παράδοση, αλλά και τις 

ξεχωριστές εμπειρίες που 

προσφέρουν στους 

επισκέπτες τους. Η 

βαθύτερη κατανόηση από 

όλους της ταυτότητας των 

προορισμών είναι 

προϋπόθεση για το χτίσιμο του brand τους». 

http://www.kcci.gr/
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Ο Αντώνης Μιτζάλης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας, δήλωσε πως: «Με ιδιαίτερη χαρά 

παρουσιάζουμε σήμερα τις δράσεις ανάδειξης και προβολής της ευρύτερης περιοχής Καβάλας – Θάσου. Με 

πίστη στο κοινό μας όραμα συνεχίζουμε την άρτια συνεργασία των τοπικών φορέων ξενοδόχων και 

επαγγελματιών με την Marketing Greece και ελπίζουμε η προσπάθεια αυτή να ενδυναμώνεται χρόνο με το 

χρόνο». 

Ο Πάρις Παρασχούδης, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου, δήλωσε πως «Η αρχή «Η ισχύς εν τη 

ενώσει», είναι ακόμα πιο σημαντική για τον κλάδο του Τουρισμού, όπου οι 

εμπλεκόμενοι είναι πολλοί, και η παραδοχή για το «κοινώς αποδεκτό» μη δεδομένη. 

 Η Marketing Greece συνέβαλε καθοριστικά, στο να προσεγγίσουμε το τουριστικό μας προϊόν με 

Ανθρωποκεντρικό - Βιωματικό τρόπο, και να το συνδέσουμε με ότι εκφράζει την «Ελληνικότητά» μας. Χωρίς 

να αρνούμαστε ως προορισμός τον «ήλιο και τη θάλασσα» που είναι εκ των πραγμάτων η  κύρια μορφή 

τουρισμού στη Θάσο, η στρατηγική μας είναι, να τη συμπληρώσουμε με περισσότερες εκδοχές του τι 

σημαίνει Θάσος, οι οποίες μπορούν να μεταφραστούν σε τουριστικές εμπειρίες. Προσβλέπω, στην συνέχιση 

της μέχρι τώρα  γόνιμης συνεργασίας μας, για την περαιτέρω ανάδειξη της τουριστικής μας ταυτότητας». 

Ο Μάρκος Δέμπας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καβάλας, συμπλήρωσε πως: «Η κοινή προσπάθεια των Φορέων 

μας, για προβολή της περιοχής Καβάλας και Θάσου, έχει ως σκοπό να αναδείξει τις μοναδικές ομορφιές της 

περιοχής μας, να προβάλει τις προοπτικές ανάπτυξης τουριστικών σημείων και να προσελκύσει ακόμη 

περισσότερους 

επισκέπτες, όχι μόνο 

τους καλοκαιρινούς 

μήνες, αλλά και να 

δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις, 

επιμήκυνσης ως 

τουριστικού 

προορισμού, σε όλες 

τις εποχές του 

χρόνου. Μέσα από τα 

επικοινωνιακά 

δίκτυα, μεγάλης 

προσβασιμότητας, 

που στοχεύσαμε, 

έρχεται η περιοχή 

μας, να προβληθεί ακόμη πιο έντονα,  να γίνει περισσότερο γνωστή και να ωφελήσει τις επιχειρήσεις του 

τουρισμού και την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας τις συνθήκες ακόμη μεγαλύτερης ανάπτυξης και 

διείσδυσης σε χώρες του εξωτερικού.» 

Ο Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, σχολίασε: «Συνεχίζοντας με συνέπεια 
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και όραμα τη συμμετοχή μας στη Σύμπραξη Τουρισμού για την προώθηση της Καβάλας και της Θάσου, θα 

ήθελα να συγχαρώ όλους τους συμμετέχοντες φορείς που συνέβαλαν μέσω της κοινής αυτής προσπάθειας 

στην προώθηση της Καβάλας και της Θάσου τη χρονιά που πέρασε. Η στοχευμένη και καθ’ όλα άρτια 

στρατηγική επικοινωνίας που υλοποιήθηκε από την Σύμπραξή μας, έδωσε την ευκαιρία στους δύο 

προορισμούς να προβάλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη μοναδικότητά τους με τον πλέον ελκυστικό, 

συνεπή και σύγχρονο τρόπο. Τέλος, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, όπου ως 

νέο μέλος της Σύμπραξής μας θα συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου και του έργου μας, και να 

υπογραμμίσω ταυτόχρονα την αξία της κοινής προσπάθειας ως μονόδρομο για την επιτυχή τουριστική 

ανάπτυξη ενός προορισμού». 

Η Μαρίνα Βάλβη, Marketing Director AEGEAN δήλωσε πως «Είναι ιδιαίτερη η χαρά της ΑEGEAN να 

συμμετέχει στη Σύμπραξη Τουρισμού Καβάλας-Θάσου, καθώς μόνο μέσα από συνέργειες μεγιστοποιούμε την 

αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μας για την προώθηση του τόπου. Πόσο μάλλον όταν αυτές 

περιλαμβάνουν όλους τους φορείς που καθορίζουν το τουριστικό μέλλον του προορισμού. Με κύριο 

συντονιστή μας τη Marketing Greece, προχωρήσαμε σε παραγωγή υλικού που αναδεικνύει τον χαρακτήρα 

της περιοχής, ενώ από την πλευρά της AEGEAN χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα και κανάλια 

επικοινωνίας για να προβάλουμε δυνατά τις ομορφιές του τόπου. Ταυτόχρονα ενισχύουμε τη 

διασυνδεσιμότητα του προορισμού, όπως έγινε φέτος με τις πρόσθετες πτήσεις της Καβάλας. Στόχος μας 

είναι να συνεχίσουμε την κοινή προσπάθεια για την προσέλκυση ακόμα περισσότερων επισκεπτών και 

γιατί όχι, να μεγαλώσουμε κι άλλο αυτή τη Σύμπραξη, για να πετύχουμε ακόμη περισσότερα 

στο μέλλον!» 

Επιμορφωτική Συνάντηση με θέμα:« Η λειτουργία του Επιμελητηρίου και τα 
επαγγέλματα που περιλαμβάνει» 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, υποδέχθηκε την Γ’ Τάξη του Γυμνασίου Περάμου και την μαθητεία ΔΥΠΑ(πρώην 

ΟΑΕΔ), στις 7 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καβάλας. Στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας  

οι μαθητές ενημερώθηκαν, μέσω επιμορφωτικής συνάντησης με θέμα «Γνωρίζω τα επαγγέλματα που 

περιλαμβάνονται στο Επιμελητήριο και τις υπηρεσίες που παρέχει στα μέλη του» και για τις υπηρεσίες 

υποστήριξης που 

παρέχονται από το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

EEN(Enterprise Europe 

Network). 

 

 

 

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


19 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Ολοκληρώθηκε το πέμπτο Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας του Επιμελητηρίου 
Καβάλας 

Ολοκληρώθηκε το πέμπτο Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας του Επιμελητηρίου Καβάλας, που αφορά τις 

επιχειρήσεις - μέλη του και αποτελεί δίμηνη έρευνα, με ερωτήσεις επικαιρότητας και ερωτήσεις αναφορικά 

με την πορεία των επιχειρήσεων. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 355 επιχειρήσεων το διάστημα Ιανουαρίου-

Φεβρουαρίου από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Καβάλας.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ικανοποιητική κρίνουν περίπου 5 στους 10 καβαλιώτες επιχειρηματίες, που 

συμμετείχαν στην έρευνα, την κατάσταση της επιχείρησης  τους για το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 

2023, ενώ για το επόμενο εξάμηνο 4 στους 10  εκτιμούν πως η επιχείρηση τους θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα 

και 3 στους 10 διαβλέπουν χειροτέρευση της πορείας της. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Στην ερώτηση πως κρίνετε την κατάσταση της επιχείρηση σας το 44,7 % δηλώνει πως είναι ικανοποιητική, το 

31,5 % κακή, ενώ το 21,1 % καλή 

Στασιμότητα, στα ίδια επίπεδα, βλέπει για το επόμενο εξάμηνο το 50,0 % των συμμετεχόντων επιχειρήσεων 

στην έρευνα,  το 13,2 % πιστεύει πως η κατάσταση των επιχειρήσεων του θα χειροτερεύσει ενώ το 36,8 % 

πιστεύει πως θα βελτιωθεί.  

 

 

 

 

 

 

 

Καλή
21.1%

Ικανοποιητική 
47.4%

Κακή
31.5%

Καλύτερη
36.8%

Η ίδια
50.0%

Χειρότερη
13.2%
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Αρνητικό το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων 

Για το επόμενο δίμηνο το 77,0 % των συμμετεχόντων επιχειρήσεων στην έρευνα σχεδιάζει να διατηρήσει το 

προσωπικό που απασχολεί, το 11,0 % θα προχωρήσει σε απολύσεις και το 12,0 % θα κάνει προσλήψεις. Σε 

σχέση με το προηγούμενο δίμηνο το ποσοστό των επιχειρήσεων που θα απολύσουν  προσωπικό αυξήθηκε 

περίπου στο μισό ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων που θα διατηρήσουν το προσωπικό μειώθηκε. Το 

ποσοστό των προσλήψεων αυξήθηκε.  

 

 

 

 

 

 

 

Το 39,8% των επιχειρηματιών δήλωσε πως ο τζίρος των επιχειρήσεων τους μειώθηκε,  το 46,0 % πως 

παρέμεινε ο ίδιος, ενώ το 14,2 % πως αυξήθηκε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανταπόκριση επιχειρήσεων στην αύξηση του κατώτατου μισθού 

Τον Ιανουάριο του 2023 ξεκίνησε  η διαδικασία για τον προσδιορισμό της αύξησης του κατώτατου μισθού και 

οι επιχειρήσεις απάντησαν για το αν μπορούν να ανταπεξέλθουν ή αν η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την 

επιχείρηση του. Τα στατιστικά έδειξαν πως το 27,7% μπορεί να ανταπεξέλθει στην αύξηση, το 43,4% δεν 

μπορεί να ανταπεξέλθει ενώ το 28,9% δεν περιλαμβάνονται στην διαδικασία αυτή. 

Προσλάβετε 
προσωπικό 

12.0%

Απολύσετε 
προσωπικό 

11.0%

Διατηρήσετε 
προσωπικό 

77.0%

Αυξήθηκε
14.2%

Μειώθηκε
39.8%

Παρέμεινε ο 
ίδιος 

46.0%
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Αύξηση εισφορών ΕΦΚΑ για τους ελεύθερους επαγγελματίες  

Από το Ιανουάριο του 2023 αυξάνονται οι εισφορές στον ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς κατά 9,9%. Η αύξηση 

κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και την συνέχιση της καταβολής των σημερινών 

συντάξεων. Τα στατιστικά έδειξα πως το 27,6% θα συνεχίσει να πληρώνει, το 46,1% θα συνεχίσει να πληρώνει 

αλλά με δυσκολία ,το 14,5% θα χρειαστεί να κατέβει ασφαλιστική κατηγορία για να ανταπεξέλθει ενώ το 

11,8% δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. 

 

27.7%
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ανταπεξέλθει στην αύξηση
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Δεν αφορά την επιχείρηση μου
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14.5%
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Θα κατέβω ασφαλιστική κατηγορία για 
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αύξηση
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Άνοδος του δείκτη πορείας της οικονομίας 

Αναφορικά με την γενική πορεία της οικονομίας στον Νομό Καβάλας και το κλίμα που επικρατεί στις 

επιχειρήσεις η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα δίμηνα. Η μεγάλη 

άνοδος δείχνει πως η οικονομία του Νομού αρχίζει να ανακάμπτει, η αύξηση του κατώτατου μισθού, η 

απομάκρυνση από την χειμερινή περίοδο ενίσχυσαν την οικονομία της απομακρύνοντας τον δείκτη από το 

αρνητικό πρόσημο με θετικές βλέψεις για τους επόμενους μήνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Επιπέδου-1 

Σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 14708/2007 ΥΑ, με την υπ’ αριθ. 201/06-06-2022 απόφαση 

του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, οι εξετάσεις αξιολόγησης των καταρτισθέντων από τους φορείς υλοποίησης 

προγραμμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Επιπέδου-1, θα πραγματοποιούνται στο εξής μέσω 

ηλεκτρονικής εφαρμογής εξέτασης (e-exam).  

Για την συμμετοχή των καταρτισθέντων στις εξετάσεις e-exam, ο ΕΦΕΤ θα αποστείλει σε κάθε φορέα 

υλοποίησης, σχετική ειδοποίηση στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής στις εξετάσεις καθώς και η διαδικασία υλοποίησής τους. Μετά την παραλαβή της σχετικής 

ειδοποίησης οι φορείς υλοποίησης οφείλουν να ενημερώσουν τους καταρτισθέντες για τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους στις εξετάσεις μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής εξέτασης (e-exam).  

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε συμμετοχή καταρτισθέντος στις εξετάσεις πριν την επίσημη ειδοποίηση 

του φορέα υλοποίησης από τον ΕΦΕΤ δεν θα γίνει αποδεκτή. 

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

σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 

Εγκύκλιο με Aρ. πρωτ.: οικ. 357/04.01.2022 εξέδωσε το υπουργείο εργασίας σχετικά με την επιμόρφωση 

εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ 

κατηγορίας. Με την εγκύκλιο και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπόμενων 

στην 39278/1823/25.7.2018 Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει. Η εγκύκλιος αναφέρεται αναλυτικά στην 

επιμόρφωση εργοδοτών, τη διαδικασία έγκρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων και την τήρηση διαδικασιών. 

Ενημέρωση για Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας-Νέες Προδιαγραφές 

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

δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να 

αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας 

και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επιμορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού 

ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων 

τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ κατηγορίας. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Ειδικότερα, τα σεμινάρια  κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 

του Κ.Ν.Υ.Α.Ε: 

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

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

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

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

διάρκειας 10 ωρών.  Για τα μέλη του Επιμελητηρίου πρέπει να είναι πληρωμένο το τέλος ΓΕΜΗ μέχρι και το 

2022 και η συνδρομή του Επιμελητηρίου του έτους 2022, ενώ το κόστος για τα μη μέλη είναι 50€. 

Δικαιολογητικά υποβολής: 

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες  παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Καβάλας, τηλ. 2510 222212 

κα Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και κα. Μαρία Αρβανιτάκη (εσωτ. 20), και στο info@chamberofkavala.gr 

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

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

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

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

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

διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και 

ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

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

διάρκεια: 10 ώρες.   

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

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

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

Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. 

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

πληρωμένο το τέλος ΓΕΜΗ μέχρι και το 2022 καθώς και τη συνδρομή Επιμελητηρίου του 2022,  είναι: 

• Για Επιχειρήσεις 

− Καβάλα σαράντα ευρώ (40 €)  

− Θάσο τριάντα ευρώ (30 €)  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:info@chamberofkavala.gr
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• Για Εργαζομένους 

− Καβάλα εξήντα ευρώ (60€) 

− Θάσο πενήντα ευρώ (50€) 

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

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

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

μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 

3438/2006.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1. Πρόγραμμα «Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries 

of Central and Eastern Europe» από τον Σύνδεσμο για την Προώθηση της Συνεργασίας στον Αγροτικό τομέα 

(Association for the Promotion of Agricultural Cooperation between China and the Central & Eastern European 

Countries - APACCCEEC). Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών, η προσέλκυση νέων επιχειρηματιών, η ανταλλαγή γνώσεων αλλά και η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας μεταξύ των χωρών-μελών του APACCCEEC στον τομέα της γεωργίας, με ιδιαίτερη 

έμφαση σε καινοτόμες λύσεις, εφαρμογή συστημάτων GIS, βιώσιμη γεωργία, βιολογικά προϊόντα, και κυκλική 

Ενεργά προγράμματα 

Χρηματοδότησης  

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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οικονομία. Συνοπτικά η διαδικασία επιλογής είναι η εξής: 

• Η νεοφυής εταιρία (start-up) υποβάλλει συνοπτική πρόταση η οποία θα αξιολογηθεί από κριτική επιτροπή 

• Οι 20 προτάσεις/ start-ups που θα προκριθούν, θα κληθούν να παρουσιαστούν στη Σόφια το διάστημα 27 

Μαρτίου - 2 Απριλίου 2023 όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις προβολής προϊόντων / τεχνολογιών 

«pitching» 

• Την τελευταία μέρα (2 Απριλίου), κάθε start-up θα κληθεί να παρουσιάσει την επιχειρηματική της πρόταση 

σε κριτές, επενδυτές, επιχειρήσεις, μέσα ενημέρωσης και διπλωμάτες από την Κίνα και τις χώρες της 

Κεντρικής και η Ανατολικής Ευρώπης 

• Οι τρεις καλύτερες προτάσεις θα βραβευτούν με τα παρακάτω χρηματικά ποσά: 

o 25.000 € για την 1η θέση 

o 15.000 € για τη 2η θέση 

o 10.000 € για την 3η θέση 

Υποβολή αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας έως 10 Μαρτίου 2023. Περισσότερα εδώ 

2. Νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της Χαλκιδικής (Μέτρο 19.2.3)». Στόχος είναι η ίδρυση, ο 

εκσυγχρονισμός και η επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με 

αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν, με έμφαση στην τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής, της εργασιακής 

ασφάλειας, αλλά και στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των 

προϊόντων ποιότητας. Υποβολή αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2023. Περισσότερα εδώ 

3. Νέα προκήρυξη του προγράμματος «Business Innovation Greece: Call for Proposals on Soft Measures» με 

στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων βελτιώνοντας την ικανότητά τους για 

επιχειρηματική ανάπτυξη, ειδικά σε θέματα όπως καινοτομία, κυκλική οικονομία, διεθνοποίηση, Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη, με χρηματοδότηση από 10,000 έως 200,000 € ανά έργο. Υποβολή αιτήσεων έως 13 

Απριλίου 2023. Περισσότερα εδώ 

4. Νέο πρόγραμμα «Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος. Στόχος του Ταμείου είναι η χορήγηση μικρών δανείων 

επενδυτικού χαρακτήρα, τόσο σε επενδύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όσο και σε επενδύσεις που 

σχετίζονται με μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό. Η χορήγηση δανείων θα 

πραγματοποιείται έως την ανάλωση των πόρων του Ταμείου και έως την καταληκτική ημερομηνία 31 

Δεκεμβρίου 2025. Περισσότερα εδώ 

 

  

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.startups.china2ceec.org/
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=5654
https://www.innovasjonnorge.no/greeceinnovation/
https://hdb.gr/tameio-mikron-daneion-agrotikis-epicheirimatikotitas/
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 

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

εισαγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης μέσω του Προγράμματος 

Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου. Περισσότερα εδώ 

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

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

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

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

ευρώ. Περισσότερα εδώ 

 

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

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

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

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

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

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

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

Ευρώπης για το κλίμα. Περισσότερα εδώ 

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

πηγών ενέργειας. Περισσότερα εδώ 

Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

Με τη χρηματοδότηση της εν λόγω δράσης προβλέπεται να καλυφθούν διαπιστωμένες εκπαιδευτικές 
ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κτιριακό δυναμικό και προμήθειας εξοπλισμού. Ειδικότερα, και 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας και ειδικότερα της Γενικής 
Γραμματείας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προτεραιότητα δίνεται: 

α) στην φυσική προσβασιμότητα ΑμεΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 

β) στην αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών για την αύξηση της δυναμικότητας και την κάλυψη 
των αναγκών λόγω αύξησης του αριθμού των φοιτητών 

και γ) στην αναβάθμιση εξοπλισμού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης πράξεων θα λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο ωριμότητας των έργων. H δράση έχει 
εκτιμηθεί ότι συμμορφώνονται με την Αρχή "μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης" σύμφωνα με το προοίμιο 10 
του ΚΚΔ 2021/1060. Με τη χρηματοδότησή της προβλέπεται να καλυφθούν διαπιστωμένες εκπαιδευτικές 
ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κτιριακό δυναμικό και ειδικότερα στη φάση αυτή η ολοκλήρωση 

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

Σε ποιους απευθύνεται 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Περίοδος υποβολής 

από 17/2/2023 έως 28/4/2023 

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του Δικαιούχου. 

Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ. Σε περιπτώσεις 

εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, 

σχέδια,κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης/ΕΦ στη 

διεύθυνση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή 69132 , εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. 

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών. 

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν 

ακύρωσης της αρχικής πρότασης. 

Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής. Η περίοδος υποβολής των 

προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε 

περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας 

πρόσκλησης (άμεση αξιολόγηση). 

Περιοχή εφαρμογής 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

Όροι και προϋποθέσεις 

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία 

συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης: 

• 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης 
• 09. Υπόδειγμα για τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα πράξης που περιλαμβάνει επενδύσεις σε 

υποδομές ή παραγωγικές επενδύσεις 
• 22. Τεκμηρίωση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος 
• 23. Πίνακας διαχωρισμού Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου για έργα που εκτελούνται σε 

φάσεις (και τα σχετικά με αυτό έγγραφα τεκμηρίωσης του διαχωρισμού) 
• 31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη) 
• 33. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών 
• 41. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών 
• 42. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνική Σύνοψη και σχετικός χάρτης (ή σχετικό έγγραφο 

απαλλαγής), εφόσον απαιτείται 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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• 43. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού 
προόδου αυτής (και τα αναφερόμενα σε αυτόν έγγραφα) 

• 44. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης 
Πράξης (και τις αναφερόμενες σε αυτόν μελέτες, εφόσον δεν έχουν ήδη υποβληθεί) 

• 49. Χάρτες 
• 71. Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της 

Πράξης 
• 73. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία Λοιπά 

έγγραφα (Υποστηρικτική λίστα Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων) 
Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως συνημμένα στο ΤΔΠ. 

Προϋπολογισμός 

€ 21.000.000 

 

Προδημοσίευση δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» 

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

Europe Network, σας ενημερώνει για την προδημοσίευση της δέσμης δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

ΜμΕ». Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 300.000.000 €, στοχεύει στην αντιμετώπιση 

της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών 

τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με 

την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες 

τους. 

Σε ποιους απευθύνεται 

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα 

ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και 

στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. 

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη 

διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που 

θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ 

σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες 

αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. 

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση / Επιδότηση 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Προϋπολογισμός: € 300.000.000 

Σχετικά αρχεία 

Προδημοσίευση Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ  

Προδημοσίευση Δράσης 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ  

Προδημοσίευση Δράσης 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ 

Προδημοσίευση για την δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» 

Προδημοσιεύτηκε η δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», του προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 - 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 ευρώ,  που στοχεύει 

στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν την προδημοσίευση αναρτημένη στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το ΕΣΠΑ (http://www.antagonistikotita.gr ). 

Στις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων 

χώρος, μηχανήματα - εξοπλισμός, πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες  για την 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας. 

Η κάθε επιμέρους δράση καλύπτει διαφορετικού ύψους επενδυτικά σχέδια. 

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 

επενδυτικού σχεδίου από 200.001 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 

1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ). 

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 

επενδυτικού σχεδίου από 30.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis). 

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 - «Πράσινος 

Μετασχηματισμός ΜμΕ », είτε μόνο στη «Δράση 2- «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ». 

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

Η αναλυτική πρόσκληση (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν) του προγράμματος, θα 

αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ http://www.antagonistikotita.gr , του ΕΣΠΑ www.espa.gr  και του 

www.efepae.gr  . 

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

«Έξυπνη Μεταποίηση» του Ταμείου Ανάκαμψης 

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού 

βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του 

κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές 

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

Συνολικός Προϋπολογισμός: €73.227.620,00 

Προϋπολογισμός Ταμείου: €73.227.620,00 

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

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

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα 

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

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ. 

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

«Τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, παρέχουν χρηματοδοτήσεις μέσω δανείων 
επενδυτικού σκοπού ή/και κεφαλαίων κίνησης, με πολύ ευνοϊκούς όρους όπως μειωμένα επιτόκια, 
χαμηλές εξασφαλίσεις, επιδοτούμενους τόκους κ.α., σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο 
σύνολο της ελληνικής επικράτειας και απευθύνονται σε διάφορους τομείς της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας. Οι χρηματοδοτήσεις παρέχονται μέσω των συνεργαζόμενων Πιστωτικών Ιδρυμάτων. 

Τα ενεργά προγράμματα από τα οποία μπορούν να ωφεληθούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι τα 
εξής: 

• Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ): Δάνεια για την υλοποίηση επενδύσεων έως 1,5 εκ. € με 
μειωμένο επιτόκιο κατά 40%. 

• Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ: Εγγυήσεις για παροχή δανείων κεφαλαίων κίνησης έως 200 χιλ. € 
στον κλάδο των μηχανικών- μελετητών- εργοληπτών Δημοσίων Έργων. 

• Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων: Εγγυήσεις για 
παροχή δανείων επενδυτικού σκοπού ή/και κεφαλαίων κίνησης έως 900 χιλ. € σε επιχειρήσεις του 
κλάδου των οπτικοακουστικών και του gaming. 

• Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας: Εγγυήσεις για παροχή δανείων σε καινοτόμες και Start-
up επιχειρήσεις έως 400 χιλ. €  με δυνατότητα μείωσης του οφειλόμενου κεφαλαίου έως και 20% 
βάσει επίτευξης στόχων καινοτομίας και ESG. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ (το μονοπάτι να οδηγεί στη σελίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας  hdb.gr)» 

 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.ggb.gr/
https://greece20.gov.gr/?calls=exypni-metapoiisi
https://hdb.gr/
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Βασικός στόχος της δράσης είναι 16.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως 

κλάδου απασχόλησης, να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να 

ενισχύσουν την επαγγελματική τους ικανότητα και εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις 

πιστοποίησης να αποκτήσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες 

ειδικότητες και θεματικές ενότητες όπως επιγραμματικά αναφέρονται ακολούθως: 

• Στέλεχος βιομηχανικής παραγωγής (τήρηση προτύπων και διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής) 

• Στέλεχος διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων 

• Τεχνικός παραγωγής επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών 

• Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου 

• Τεχνίτης εργαλειομηχανών 

• Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου 

• Στέλεχος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

• Ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων 

• Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript) 

• Digital marketing και on line branding 

• Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων DPO 

• Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου 

• Προώθηση και πώληση προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου 

• Παροχή πρώτων βοηθειών – Ασφάλεια στην εργασία 

• Γραμματέας διοίκησης 

• Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης 

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, οι οποίες περιλαμβάνουν τις 

κάτωθι ενέργειες:  

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

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

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

Αναμένεται 

Το ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5613
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χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων διαφόρων εργασιακών κλάδων με 

σκοπό την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τα 

προγράμματα υλοποιούν επαγγελματικοί και κλαδικοί φορείς. 

Δημοσιεύονται οι προσκλήσεις κατάρτισης που απευθύνονται προς τους ωφελούμενους /εργαζόμενους 

προκειμένου να συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης. 

Σημειώνεται ότι στο espa.gr δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις που αποστέλλονται από τους 

επαγγελματικούς/κλαδικούς φορείς. 

Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους για την πλήρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται και τους 

διαδικτυακούς τόπους των επαγγελματικών/ κλαδικών φορέων του τομέα που τους ενδιαφέρει.  

Ενεργές Προσκλήσεις 

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΙΕΚ) 

Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ 

Αντικείμενο: Επιστημονικός υπεύθυνος για την ανάπτυξη οδηγών κατάρτισης ειδικοτήτων ΙΕΚ, Συγγραφέας – 

εκπαιδευτής πυρηνικών μαθημάτων ΙΕΚ «Στέλεχος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας», Συγγραφέας – 

επαγγελματίας ειδικότητας ΙΕΚ «Σχεδίαση και κατασκευή υποδημάτων». 

Πληροφορίες: https://imegsevee.gr/ 

 

Ανάπτυξη επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών 

προδιαγραφών 

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

Αντικείμενο: Εμπειρογνώμονες Επαγγελμάτων για την ανάπτυξη 33 επαγγελματικών περιγραμμάτων και 

πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων 

Πληροφορίες: http://www.kaele.gr 

 

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΙΕΚ) 

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

Αντικείμενο: Σύμβουλοι Μεθοδολογίας, Επιστημονικοί υπεύθυνοι, Συγγραφείς μαθήματος ειδικότητας / 

Επαγγελματίες ειδικότητας, Συγγραφείς μαθημάτων ειδικότητας / Εκπαιδευτές πυρηνικών μαθημάτων 

ειδικότητας, για την ανάπτυξη 2 Οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων ΙΕΚ "Τεχνικός προθετικών και 

ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης" και "Διαχείριση και προώθηση προϊόντων 

μόδας". 

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

 

Κατάρτιση εργαζομένων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την 

απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει 

διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών 

Φορέας υλοποίησης: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά 

Αντικείμενο: Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης, Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, Πωλητής 

λιανικής, Ειδικός Social Media Marketing. 

Πληροφορίες: https://110.bep.gr/ 

 

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα 

μάρκετινγκ, εξαγωγών και μηχανογράφησης 

Φορέας υλοποίησης: Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών 

Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ) 

Αντικείμενο: Ψηφιακό μάρκετινγκ και ηλεκτρονικό εμπόριο, Εξαγωγικό εμπόριο και ενίσχυση εξωστρέφειας, 

Μηχανογράφηση λειτουργίας κοσμηματοπωλείου και εργαστηρίου αργυροχρυσοχοΐας. 

Πληροφορίες: https://povako.gr/ 

 

Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης 

Φορέας υλοποίησης: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) 

Αντικείμενο: Δεξιότητες ΤΠΕ (Οριζόντιο πρόγραμμα), Εμπόριο και εξωστρέφεια, Υπάλληλος 

Γραφείου/Διοικητικής Υποστήριξης 

Πληροφορίες: https://www.esamea.gr/ 

Πρόγραμμα ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» – Παράταση Υποβολής Αιτήσεων 
Χρηματοδότησης  

Τροποποιούνται και παρατείνονται οι ημερομηνίες αιτήσεων χρηματοδότησης του Προγράμματος ΙΙΙ 

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» για τις κατηγορίες τέσσερα (4), πέντε (5) και έξι (6) ενεργειών. Ειδικότερα, 

σύμφωνα με την 2η Τροποποίηση του Προγράμματος ΙΙΙ, η χρονική διάρκεια και τα ορόσημα του 

Προγράμματος ΙΙΙ, μεταβάλλονται ως εξής:  

Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίας τέσσερα (4):  

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.kaele.gr/
https://110.bep.gr/
https://povako.gr/
https://www.esamea.gr/
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Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.  

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

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

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

Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες πέντε (5) και έξι (6):  

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

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

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

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

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις χρηματοδότησης του Προγράμματος ΙΙΙ ειδικά για τις Κατηγορίες Ενεργειών ένα 

(1), δύο (2) και τρία (3), μπορούν να υποβληθούν έως και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022. 

Νέο Πρόγραμμα «Πράσινα Ταξί» Πλατφόρμα της Δράσης prasinataxi.gov.gr 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 

Europe Network,σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα «Πράσινα ΤΑΞΙ» Από τις 9 Ιανουαρίου 2023 

ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων και παράλληλα τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα της δράσης 

prasinataxi.gov.gr 

Η νέα δράση «Πράσινα ΤΑΞΙ» συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από πόρους του 

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σκοπό την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο στόλο των 

οχημάτων ΤΑΞΙ που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας με αντικατάσταση περίπου 2.000 παλιών 

και ρυπογόνων ταξί με νέα αμιγώς ηλεκτρικά. 

Με το νέο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα επιδότησης σε ιδιοκτήτες οχήματος ΤΑΞΙ, για αγορά ή 

χρονομίσθωση (leasing) αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ΤΑΞΙ καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης 

«έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος. 

Η επιδότηση (οικολογικό bonus) ανέρχεται σε ποσοστό 40%, με το μέγιστο ποσό να αγγίζει τις 17.500 

ευρώ και την υποχρεωτική απόσυρση οχήματος ΤΑΞΙ, να επιβραβεύεται με 5.000 ευρώ. Επίσης, λαμβάνεται 

ειδική μέριμνα για τα ΑμεΑ, τις οικογένειες με 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω και τους νέους έως 29 ετών, με 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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ξεχωριστή προσαύξηση σε κάθε κατηγορία. 

Σημειώθηκε πως η υποβολή των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της δράσης prasinataxi.gov.gr ξεκινά 

στις 9 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

 

Ωφελούμενοι του προγράμματος 

 

Όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας ElJR05 και παλαιότερης, με βάση την άδεια κυκλοφορίας. 

Ιδιοκτήτες θεωρούνται όσοι κατέχουν το 100% της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Σε περίπτωση ύπαρξης 

περισσότερων μεριδιούχων επί της αδείας (συνιδιοκτήτες/συγκύριοι), η αίτηση υποβάλλεται από το σύνολο 

των δικαιούχων. 

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται την αγορά ή σύναψη χρονομίσθωσης (leasing) ενός αμιγώς ηλεκτρικού 

αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων C02 (BEV), ανά άδεια. 

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προβούν σε απόσυρση και καταστροφή του παλαιού οχήματος ΤΑΞΙ. Το ποσό 

επιδότησης για την απόσυρση συνυπολογίζεται στο τελικό ποσό του οικολογικού bonus. 

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου του 2021, από τις οποίες 

εξαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν την προκαταβολή για την παραγγελία του οχήματος. 

 

Ύψος ενισχύσεων 

I. Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα (BEV) οχήματα ταξί η επιδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί 

της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ), με μέγιστο ποσό τις 17.500 ευρώ. 

II. Η υποχρεωτική απόσυρση οχήματος ΤΑΞΙ επιβραβεύεται με 5.000 ευρώ. 

III. Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος, για εγκατάσταση σε οικιακό 

περιβάλλον ή σε χώρο στάθμευσης επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση, επιδοτείται με ποσό 

συνολικού ύψους 500 ευρώ και είναι προαιρετική. 

 

Για ποιους προβλέπονται bonus 

Στις περιπτώσεις που η άδεια είναι ατομική: 

I. Για τις κατηγορίες ΑμεΑ, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό της επιδότησης για 

αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος ΤΑΞΙ. 

II. Για τις κατηγορίες οικογενειών με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση 

κατά 1.000 ευρώ στο ποσό της επιδότησης για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος ΤΑΞΙ. 

III. Για νέους έως 29 ετών, που είναι ήδη κάτοχοι άδειας οχήματος ΤΑΞΙ, προβλέπεται προσαύξηση 

κατά 1.000 ευρώ στο ποσό της επιδότησης για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος ΤΑΞΙ. 

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι με βάση την υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ είναι παραπάνω από 

ένας, και καθένας από αυτούς τυχαίνει να ανήκει στις ως άνω ειδικές κατηγορίες, το ποσό της προσαύξησης 

που δικαιούται ανάλογα με την κάθε ειδική κατηγορία υπολογίζεται με βάση το ποσοστό, που του αναλογεί 

στην υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ. 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://prasinataxi.gov.gr/
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Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» 

Αναμένεται 

Ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, προκειμένου να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας 

βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, αλλά και για την επιτάχυνση της πράσινης και 

ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

Οδηγίες για το «μπόνους» των 300 ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια 
ανέργους που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης 

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για την εφάπαξ χρηματική παροχή ύψους 300 ευρώ που θα καταβάλει η ΔΥΠΑ 

σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (Ψηφιακό 

ΑΣΔ).  

Στόχος της νέας ενίσχυσης, που θεσμοθετήθηκε μέσω του νόμου «Δουλειές Ξανά», είναι η ενεργοποίηση των 

μακροχρόνια ανέργων με σκοπό τη δημιουργία ενός επικαιροποιημένου Ψηφιακού ΑΣΔ βάσει του οποίου θα 

μπορούν να κατευθυνθούν άμεσα σε δράσεις ανάπτυξης της απασχολησιμότητάς τους (π.χ. επαγγελματική 

κατάρτιση) και εύρεσης εργασίας. 

Δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που πληρούν όλες τις εξής προϋποθέσεις: 

• Έχουν συμπληρώσει συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω των 5 ετών και κατόπιν καταρτίσουν 
Ψηφιακό ΑΣΔ 

• Έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμους, 24.000 ευρώ για έγγαμους προσαυξανόμενο κατά 
3.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή 27.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια προσαυξανόμενο κατά 
3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. 

Η διαδικασία για την καταβολή της παροχής έχει ως εξής: 

• Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ephapax-khrematike-parokhe-
gia-anergous  

• Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της 
παροχής, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση  

• Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτεπάγγελτα (διάστημα ανεργίας και Ψηφιακό ΑΣΔ), 
καθώς και μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ)  

• Η καταβολή της παροχής γίνεται αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5616
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ephapax-khrematike-parokhe-gia-anergous
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ephapax-khrematike-parokhe-gia-anergous
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Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 5 έτη και καταρτίσουν Ψηφιακό ΑΣΔ 

μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ.  

Όσοι άνεργοι έχουν ήδη καταρτίσει Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) θα πρέπει να το μετατρέψουν σε Ψηφιακό 

ΑΣΔ. Συγκεκριμένα, θα εισέρχονται με κωδικούς TaxisNet στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eservices) της ΔΥΠΑ 

και θα επιβεβαιώνουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία του ΑΣΔ ώστε να μετατραπεί αυτόματα σε Ψηφιακό ΑΣΔ. 

Όσοι άνεργοι δεν έχουν ήδη καταρτίσει ΑΣΔ θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο στο 
Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της περιοχής τους είτε μέσω τηλεδιάσκεψης (MyDYPAlive) είτε δια 
ζώσης.  
Για να κλείσουν ραντεβού μέσω τηλεδιάσκεψης, οι άνεργοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-
me-telediaskepse-apo-ton-organismo-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed  
Για να κλείσουν ραντεβού δια ζώσης, οι άνεργοι θα πρέπει είτε να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείο (email) στο ΚΠΑ2 είτε να τηλεφωνήσουν στο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο 1555 του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
Για να βρείτε το ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκετε με βάση την κατοικία σας, καθώς και το αντίστοιχο email, 
επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.dypa.gov.gr/poy-aniko  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε https://www.dypa.gov.gr/ 

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

Σε ποιους απευθύνεται 

Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις 

Ερευνητικοί οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί 

Η έναρξη και η λήξη υποβολής προτάσεων θα ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση της Αναλυτικής Πρόσκλησης 

της Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027». Η Πρόσκληση της Δράσης θα καθορίζει αναλυτικά τους όρους 

και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης. 

Είδος ενίσχυσης 

Επιχορήγηση / Επιδότηση 

Περιοχή εφαρμογής 

Όλη η Ελλάδα 

Όροι και προϋποθέσεις 

Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν στην 

Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-ton-organismo-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-ton-organismo-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed
https://www.dypa.gov.gr/poy-aniko
https://www.dypa.gov.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%2F%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. 

Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση 

ανάκτησης ενίσχυσης από την ΕΕ. 

Παρεμβάσεις 

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις. Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε 

Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ. 

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς. Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις 

υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, 

με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. 

Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε 

συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και 

τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ. 

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ, είναι υφιστάμενες 

μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). 

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες 

ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και 

ανάπτυξης. 

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

Προϋπολογισμός 

€ 300.000.000 

 

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε 

μια από τις τέσσερις (4) παρεμβάσεις: 

Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις 

Ενδεικτική δημόσια δαπάνη και ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων ανά παρέμβαση: 

Παρέμβαση I        60.000.000 €    1ο τρίμηνο 2023 

Παρέμβαση II     180.000.000 €    2ο τρίμηνο 2023 

Παρέμβαση III     39.000.000 €     1ο τρίμηνο 2023 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Παρέμβαση ΙV     21.000.000 €     2ο τρίμηνο 2023 

Σύνολο:                300.000.000 € 

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία 

Μέσω της δράσης ενισχύονται άνεργοι για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα υιοθετήσουν άμεσα 

προηγμένες ψηφιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους (από τα κεντρικά γραφεία μέχρι 

τα εργοστάσια και από την αποθήκη μέχρι τη διανομή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, όπως 

επιτάσσουν οι απαιτήσεις της "4ης Βιομηχανικής Επανάστασης" (Industry 4.0). 

Ο τομέας της ψηφιακής οικονομίας συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά: 

υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (σταθερή- κινητή- διαδικτυακή τηλεφωνία), υπηρεσίες Η/Υ, λογισμικό 

(συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοπλισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό, εργασίες σε βάση 

δεδομένων, συντήρηση και επιδιόρθωση Η/Υ κλπ.) 

παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου 

ευρυζωνικές υπηρεσίες συστήματα αυτοματισμού γραφείου, εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές 

υπηρεσίες, ψηφιακή τηλεόραση 

παροχή λύσεων ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων, κατασκευή εξοπλισμού RFID 

διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν 

τηλεκπαίδευση, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ψηφιακές εκτυπώσεις, ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα. 

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες και το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και 

καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής: 

1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ 

2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη 

3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη. 

Σε ποιους απευθύνεται 

Άνεργοι, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης πρέπει 

σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο 

έτος ηλικίας και να διανύουν το 30ο) 

να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης απασχόλησης ή κατάρτισης και να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό 

σχέδιο δράσης 

να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και 

εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο 

χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. 

Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 

Δικαιούχοι της δράσης ορίζονται τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις), τα οποία λαμβάνουν την ενίσχυση σε 

συνέχεια της έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και της ένταξης στη δράση. 

Περίοδος υποβολής 

από 12/9/2022 έως 3/10/2022 (ώρα 15:00) 

από 13/2/2023 έως 13/3/2023 (ώρα 15:00 (Β' κύκλος)) 

Η Aίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην 

διεύθυνση www.ependyseis.gr. 

Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis προκειμένου να γίνει εγγραφή στο σύστημα. Κατά την είσοδο στο 

σύστημα, ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού που θα πρέπει να έχει 

προμηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης καθώς 

και ο ΑΜΚΑ του δυνητικού δικαιούχου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι ο δυνητικός 

δικαιούχος να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) της ΔΥΠΑ και να διαθέτει 

κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). 

 

Είδος ενίσχυσης 

Επιχορήγηση / Επιδότηση 

Κεφάλαιο κίνησης για ανάπτυξη επιχείρησης 

Περιοχή εφαρμογής 

Όλη η Ελλάδα 

Όροι και προϋποθέσεις 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να τηρούν σωρευτικά τους ακόλουθους όρους: 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να τηρούν σωρευτικά τους ακόλουθους όρους: 

• Να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους και να δραστηριοποιηθούν νόμιμα εντός της ελληνικής 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.ependyseis.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%2F%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%20%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
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επικράτειας 
• Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης 
ένταξης πράξεων στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ και την ενημέρωση των δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail). Δύναται να δοθεί παράταση 30 ημερών, πέραν του διαστήματος των 60 
ημερών μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης επιμήκυνσης του δικαιούχου και σχετική απόφαση 
του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2. 

• Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά είτε ως 
μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας). 

• Οι δυνητικοί δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες είτε ως μέλη 
νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: 
• Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) 
• Ομόρρυθμοι Εταίροι των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ) 
• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) 
• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) 
• Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016 (Α’ 32). 

Οι δυνητικά δικαιούχοι, που υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών 

προσώπων, είναι οι εταίροι - μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του 

θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν 

το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης πλην των συνεταιρισμών που 

ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 4430/2016 (Α΄05). 

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου καθορίζει τον Υπεύθυνο του Έργου, ο οποίος έχει την γενική εποπτεία 

του έργου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης 

του έργου, η υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, 

καθώς και η τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν στο έργο. Ο Υπεύθυνος του έργου είναι 

υπεύθυνος για την επικοινωνία της επιχείρησης με την ΔΥΠΑ. 

 

Δεν εντάσσονται στη δράση: 

Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί 

επιμελητές). 

Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης. 

Εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις, 

τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια. 

Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής 

προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες 

εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή 

διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (franchising, shop 

http://www.kcci.gr/
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in shop, δίκτυο πρακτόρευσης). 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή. 

Επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις 

εξαιρέσεις της παρούσας Πρόσκλησης. 

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν.1407/2013 όπως 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας. 

Επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο 

από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας 

επιχείρησης στη ΔΟΥ. 

Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή και 

επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο 

χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας. 

Για τις περιπτώσεις (7) έως (9) ο δυνητικός δικαιούχος προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά την 

υποβολή της αίτησης. 

Όσοι είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) της ΔΥΠΑ (πρώην 

ΟΑΕΔ). 

Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. 

Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. 

Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει 

ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι 

θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας coworking spaces), από κοινή παροχή 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και καταβάλει τις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μαζί με τις λοιπές 

δαπάνες απευθείας στον ιδιοκτήτη-διαχειριστή του χώρου γραφείων ή καταστημάτων. Σε αυτή την 

περίπτωση, για την απόδειξη της αυτοτελούς επαγγελματικής έδρας αρκεί στη νόμιμη σύμβαση που έχει 

συνάψει για την εγκατάστασή της, να οριοθετείται με σαφήνεια ο χώρος της επαγγελματικής έδρας. Εάν 

διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, ο δικαιούχος απεντάσσεται από τη δράση. 

 

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης. 

Επιλέξιμοι και μη επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ 

Τι χρηματοδοτείται 

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες 

Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη 

ΔΟΥ. 

http://www.kcci.gr/
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Η δράση υλοποιείται σύμφωνα με τη με αριθμ. 5231/18-1-21 Έκθεση της ΕΥΘΥ αναφορικά με την τεκμηρίωση 

υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού για τη δήλωση δαπανών της δράσης "Πρόγραμμα Επιχορήγησης 

Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ)", του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση", που υλοποιείται από 

την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ), όπως αυτή εγκρίθηκε από την ΕΔΕΛ. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Έκθεση, το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της 

δράσης ανέρχεται σε 14.800€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής: 

1η δόση ύψους 4.000 ευρώ μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της 

έκδοσης της Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης σύμφωνα με το Κεφ. 8 παρ. 8.5 της παρούσας (Ορόσημο 

Α') 

2η δόση ύψους 5.400 ευρώ μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης κατόπιν 

επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β') 

3η δόση ύψους 5.400 ευρώ μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης κατόπιν 

επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ'). 

Προϋπολογισμός 

€ 45.000.000 

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

Σε ποιους απευθύνεται 

Επαγγελματίες αλιείς που έχουν την υποχρέωση καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων της δραστηριότητάς 

τους, και συγκεκριμένα, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες (κατά τον ορισμό του Κανονισμού υπ’ αριθ. 

508/2014) αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους 

(επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ). 

Αναλυτικές πληροφορίες για τους Δικαιούχους της Δράσης και τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ατο αρχείο της Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά αρχεία). 

Περίοδος υποβολής 

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

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 

Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο 

ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ενότητα 7 

της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων. 

http://www.kcci.gr/
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Είδος ενίσχυσης 

Επιχορήγηση / Επιδότηση 

Περιοχή εφαρμογής 

Όλη η Ελλάδα 

Όροι και προϋποθέσεις 

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

Τι χρηματοδοτείται 

Οι Δικαιούχοι θα επιχορηγούνται για την αγορά και εγκατάσταση συσκευών, σύμφωνα με τα κατ’ αποκοπή 

ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα της ενότητας 5.2 της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων. 

Προϋπολογισμός 

€ 3.000.000 

 

6.085 προσλήψεις τον Φεβρουάριο μέσω των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 
της ΔΥΠΑ 

Περισσότερες από 6.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν τον Φεβρουάριο 2023 μέσω των ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης της ΔΥΠΑ, σημειώνοντας αύξηση κατά 221% σε ετήσια βάση (1.896) και κατά 150% 

συγκριτικά με τον Φεβρουάριο 2021 (2.434). 

Η απορροφητικότητα των προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας, απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και 

νέας επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ τον προηγούμενο μήνα αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη μηνιαία επίδοση 

ιστορικά. 

Η ΔΥΠΑ υλοποιεί τα παρακάτω «ανοικτά» προγράμματα με 38.900επιδοτούμενες θέσεις εργασίας: 

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικότητας 3.000 νέων 18-29 ετών με 

έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, διάρκειας 12 μηνών, με επιχορήγηση 

14.800 €. 

2. Πρόγραμμα 3.400 νέων θέσεων εργασίας στις λιγνιτικές περιοχές, διάρκειας 12-18 μηνών, με ποσοστό 

επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75-100%, έως 16.794 €. 

3. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 3.000 θέσεων σε λιγνιτικές περιοχές, διάρκειας 7 μηνών, με 

ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 100%. 

4. Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων 45 ετών και άνω, διάρκειας 18 μηνών, με ποσοστό 

επιχορήγησης μισθού και εισφορών 80%, 

http://www.kcci.gr/
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έως 13.709 €. 

5. Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν σημαντικά 

εμπόδια στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, διάρκειας 12-24 

μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75%, έως 16.800€. 

6. Πρόγραμμα απασχόλησης 6.500 μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών, 

διάρκειας 24 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75%, 

έως 18.000 €. 

7. Πρόγραμμα απασχόλησης 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα 

απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, διάρκειας 12 μηνών, με επιχορήγηση 8.580 €. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφές-Διαγραφές επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο από 01/01-20/12/2022 

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

01/01/2022 έως 20/12/2022 οι Εγγραφές που πραγματοποιηθήκαν ανά Τμήματα του Επιμελητηρίου Καβάλας 

(Εμπορικό, Μεταποίησης, Τουριστικό, Υπηρεσιών, Εξαγωγικό) είναι 669 και οι Διαγραφές είναι 175. Δηλαδή 

οι Εγγραφές είναι περίπου 73% περισσότερες από τις Διαγραφές. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται 

αναλυτικότερα τα στοιχεία.  

Επιχειρηματική 

πληροφόρηση 

 

http://www.kcci.gr/
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Το σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο Καβάλας είναι 11.170 

επιχειρήσεις. 

 

 

Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 

 

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Στήριξης Επιχειρήσεων Enterprise Europe 
Network , σας ενημερώνει ότι Το Ταμείο Μικρών 
Δανείων Αγροτικής 
Επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε για να 
παρέχει συγχρηματοδοτούμενα δάνεια μέσω των 
συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να 
αποκτήσουν  πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και 
μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προιόντων.Ο 

http://www.kcci.gr/
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στόχος του Ταμείου υλοποιείται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 50% του 
κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB). 
Παράλληλα, από του πόρους του Ταμείου επιδοτείται το 100% των τόκων για τα πρώτα δύο έτη κάθε 
δανείου και παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης ύψους 300€/Α.Φ.Μ. για λήψη συμβουλευτικής και 
τεχνικής υποστήριξης (mentoring).H συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου, είναι κατά 50% ΑΤΟΚΑ από 
το Ταμείο και κατά 50% από τα συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα δημιουργώντας μόχλευση των 
δημοσίων πόρων. 

• Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες; 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

EUROBANK 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 

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

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

2. Επιχορήγηση €300/Α.Φ.Μ. για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης (mentoring) 
μέσω συμβουλευτικών εταιρειών οι οποίες θα συνεργάζονται με τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Η εν 
λόγω παροχή είναι προαιρετική για την επιχείρηση.Πώς υποβάλλω αίτημα 
 

• Για την ένταξη στο Ταμείο η υποψήφια επιχείρηση υποβάλει αίτηση: 

Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της ΕΑΤ, μέσω του δικτυακού τόπου hdb.gr. Για κάθε 
ολοκληρωμένη αίτηση εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός. Η υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα 
KYC είναι προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

http://www.kcci.gr/
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Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

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

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

 

 

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

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

«Επιχειρηματικότητα 360°» του νέου Αναπτυξιακού νόμου. 

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

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ 

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

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

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

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

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

συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη. 

 εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς 

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

ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

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

τις προϋποθέσεις: 

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

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

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

http://www.kcci.gr/
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ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος πριν από την αίτηση 

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

μονάδας. 

Επιλέξιμοι Kωδικοί Δραστηριότητας 

- Ορυχεία Λατομεία 
- Κλάδος παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και 

δραστηριοτήτων εξυγίανσης 
- Εκδόσεις 
- Παραγωγή ταινιών 
- ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) 
- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
- Τομέας υγείας και κοινωνικής μέριμνας 
- Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές 

δραστηριότητες 
- Τομέας αθλητικών δραστηριοτήτων & δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
- Τομέας των άλλων δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι 
εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών 
του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 

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

 

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου 

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

Ποσά Ενίσχυσης 

– Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές 

http://www.kcci.gr/
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επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 εκατ. ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων. 

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

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

 

ΔΥΠΑ : Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 
ετών και άνω 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6015/Β/28.11.2022 η Απόφαση Αριθμ. 110359 «Πρόγραμμα επιχορήγησης 

επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το 

πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών». Σκοπός του 

προγράμματος είναι η δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη 

ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 

μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών που προβλέπεται στην υπό στοιχεία οικ. 28286/450/20.6.2017 

κοινή υπουργική απόφαση. 

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά 

οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες της Χώρας. Περισσότερες 

πληροφορίες στο link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206015  

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

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5106/Β/29.09.2022 η Απόφαση Αριθμ. 90097 που αφορά δύο νέα προγράμματα για 

τους ανέργους . Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022 . Οι εργοδότες που 

ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε α) 

μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε β) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του 

ελληνικού δημοσίου gov.gr κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet. Πρόκειται για τα 

παρακάτω προγράμματα :  

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

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας και η διασφάλιση της κοινωνικής 

συνοχής, ιδιαίτερα για τις «πιο δύσκολα εξυπηρετήσιμες» πληθυσμιακές ομάδες και ειδικότερα τα άτομα με 
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αναπηρία, οι αποφυλακισμένοι, τα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες άτομα, τα νεαρά παραβατικά 

άτομα ή νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, τα θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας, 

τα διεμφυλικά πρόσωπα, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και τα πρόσωπα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά 

την ενηλικίωσή σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, μέσω της διασφάλισης της έγκαιρης 

έναρξης του εργασιακού βίου και της παρουσίας τους σε δουλειές με προοπτική. 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 

(α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική 

δραστηριότητα για όλες τις ομάδες στόχο του παρόντος κεφαλαίου, και 

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

επικράτεια. 

Β. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν 

εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας και η διασφάλιση της κοινωνικής 

συνοχής, για συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή στην 

επανένταξή τους στην αγορά εργασίας: οι μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την 

ανατροφή των παιδιών τους, οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 24 μηνών, οι άνεργοι άνω των 55 ετών με 

12μηνη ανεργία, άνεργοι που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν 

ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα 

εκπαίδευσης, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι ρομά. 

Δικαιούχοι του παρόντος προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, σε όλη την επικράτεια. 

Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων των κάτωθι κατηγοριών 

εγγεγραμμένων στο μητρώο των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. 

i. άνεργες μητέρες, οι οποίες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και 

έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως οκτώ (8) ετών και εξάμηνη ανεργία, (ii). άνεργοι άνω των 55 ετών με 

δωδεκάμηνη ανεργία, (iii). άνεργοι με 24μηνη ανεργία, (iv). άνεργα άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την 

υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να 

έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, (v). άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, και (vi). 

άνεργοι ρομά. 

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του 

75% του μοναδιαίου κόστους (μισθολογικό και μη μισθολογικό) με ανώτερο όριο τα 700 ευρώ μηνιαίως. Στο 

μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες 

αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη. Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου 

Πάσχα και Επιδόματος Αδείας αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος, και συμπεριλαμβάνονται στο 

συνολικό ανώτατο ποσό επιχορήγησης (ήτοι 700 ευρώ) των μηνών όπου αυτά καταβάλλονται.  
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Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες. Το ανώτερο 

ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο είναι 8.400 ευρώ = 12 ΜΗΝΕΣ 

x 700 ευρώ. 

Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. (e-services), στην 

ιστοσελίδα αυτής (https://www.dypa.gov.gr/) 

Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν σε 

αυτά, υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, στο αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, εφόσον έχουν 

δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Π.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο 

ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Υποβάλλεται μόνο μια αίτηση ανά έδρα ή/και 

υποκατάστημα ανάλογα με τα όρια σώρευσης του καθεστώτος ενίσχυσης που επιλέγει η επιχείρηση. 

Περισσότερες πληροφορίες και για τα δύο προγράμματα στο link : 

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205106  

 

ΔΥΠΑ : Voucher για 150.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα σε απόκτηση 
ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5961/Β/22.11.2022 η Απόφαση Αριθμ 6073/125  «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την 

υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε 

όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 

5174739)» στο πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για 

στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) - 

Δράση 16913». 

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής επιταγών κατάρτισης (vouchers) προς τους 

ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ. Οι ωφελούμενοι του έργου, 

δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν σε 

συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο που επιλέγουν οι ίδιοι, κατά τη φάση της υποβολής αίτησης στην 

πρόσκληση, που θα εκδώσει η ΔΥΠΑ. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 50 έως 100 ωρών, θα πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 2 μηνών. Για τη συμμετοχή των ωφελουμένων στα 

προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης η ΔΥΠΑ θα δημοσιεύει πρόσκληση, η οποία θα 

απευθύνεται σε εργαζόμενους, στον Ιδιωτικό Τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας, τους οποίους θα καλεί 

να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής. Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής των εργαζομένων στο 

έργο θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των εργαζομένων 

θα καθορίζονται αναλυτικά στην πρόσκληση. Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link : 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205961  
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ΔΥΠΑ : Στις 13 Φεβρουαρίου 2023 ξεκινούν οι αιτήσεις για τον Β΄ κύκλο του 
προγράμματος επιχειρηματικότητας νέων, με επιχορήγηση 14.800 € 

Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης 
για τον Β΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων 
ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία». 
Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1.500 νέων ανέργων 
μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.  
Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής: 
 

• 1η δόση 4.000 €, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ 

• 2η δόση 5.400 €, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη 

• 3η δόση 5.400 €, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη   
 
Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ ηλικίας 18-29 ετών, που 
υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης και πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση 
https://www.ependyseis.gr 
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 - 
2020». 
 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ 
www.dypa.gov.gr    

 

Αποτελέσματα για το νέο πρόγραμμα νέων επιχειρηματιών 30-45 ετών σε 6 
περιφέρειες με επιχορήγηση 14.800 € 

 Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α τα αποτελέσματα αξιολόγησης 
αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση  «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Περιφέρειες Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής 
Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία». 

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

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής: 

• 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης 
• 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α' εξάμηνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία 

θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων της δράσης 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.ependyseis.gr/
http://www.dypa.gov.gr/
https://bit.ly/3Dl4KtC
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5631
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5631
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5631
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5631
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• 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β' εξάμηνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία 
θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων της δράσης. 

Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη  διεύθυνση www.ependyseis.gr  εντός της 
αποκλειστικής προθεσμίας των δέκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων (από Δευτέρα 30-01-2023 και ώρα 13:00 έως Δευτέρα 13-02-2023 και ώρα 15:00). 

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

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη 
Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dypa.gov.gr 

ΔΥΠΑ : Άνοιξε η πλατφόρμα για την επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας 
μητρότητας από 6 σε 9 μήνες 

Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων για την επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από 

6 σε 9 μήνες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).  

Τη δήλωση πρέπει να υποβάλλουν όλες οι δικαιούχοι με ημερομηνίες έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας 

μητρότητας από τις 26.05.2022 έως και τις 24.11.2022, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη στείλει σχετικό ηλεκτρονικό 

μήνυμα ή αν έχουν υποβάλει σχετική δήλωση στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ. 

Η δήλωση είναι προσβάσιμη με τους κωδικούς TaxisNet στη διεύθυνση: 

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epektases-tes-eidikes-adeis-

prostasias-tes-metrotetas  

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αναφέρουν στη δήλωση πότε έλαβαν ή θα λάβουν την επέκταση της ειδικής 

άδειας προστασίας μητρότητας, δηλαδή α) είτε σε συνέχεια της αρχικής λήξης της, β) είτε μετά την 

παρεμβολή κανονικής άδειας έτους 2022, γ) είτε μετά τη μεσολάβηση πραγματικής εργασίας στον εργοδότη, 

καταγράφοντας και τα ακριβή χρονικά διαστήματα κανονικής αδείας ή πραγματικής εργασίας. 

Συγκεκριμένα, η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να δηλώνει:  

«Επιθυμώ την επέκταση της Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας: 

1) σε συνέχεια από την αρχική λήξη αυτής ή   

2) μετά την παρεμβολή της κανονικής άδειας του έτους 2022, η οποία ελήφθη ή θα ληφθεί από ……. έως ……. 

ή  

3) μετά τη μεσολάβηση πραγματικής εργασίας στον εργοδότη από ……. έως ……. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε https://www.dypa.gov.gr/  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.ependyseis.gr/
http://www.dypa.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epektases-tes-eidikes-adeis-prostasias-tes-metrotetas
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epektases-tes-eidikes-adeis-prostasias-tes-metrotetas
https://www.dypa.gov.gr/
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ΔΥΠΑ : Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 
ετών και άνω 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6015/Β/28.11.2022 η Απόφαση Αριθμ. 110359 «Πρόγραμμα επιχορήγησης 

επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το 

πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών». Σκοπός του 

προγράμματος είναι η δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη 

ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 

μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών που προβλέπεται στην υπό στοιχεία οικ. 28286/450/20.6.2017 

κοινή υπουργική απόφαση. 

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά 

οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες της Χώρας. Περισσότερες 

πληροφορίες στο link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206015  

 

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

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5106/Β/29.09.2022 η Απόφαση Αριθμ. 90097 που αφορά δύο νέα προγράμματα για 

τους ανέργους . Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022 . Οι εργοδότες που 

ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε α) 

μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε β) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του 

ελληνικού δημοσίου gov.gr κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet. Πρόκειται για τα 

παρακάτω προγράμματα :  

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

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας και η διασφάλιση της κοινωνικής 

συνοχής, ιδιαίτερα για τις «πιο δύσκολα εξυπηρετήσιμες» πληθυσμιακές ομάδες και ειδικότερα τα άτομα με 

αναπηρία, οι αποφυλακισμένοι, τα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες άτομα, τα νεαρά παραβατικά 

άτομα ή νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, τα θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας, 

τα διεμφυλικά πρόσωπα, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και τα πρόσωπα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά 

την ενηλικίωσή σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, μέσω της διασφάλισης της έγκαιρης 

έναρξης του εργασιακού βίου και της παρουσίας τους σε δουλειές με προοπτική. 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 

(α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική 

δραστηριότητα για όλες τις ομάδες στόχο του παρόντος κεφαλαίου, και 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206015
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επικράτεια. 

Β. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν 

εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας και η διασφάλιση της κοινωνικής 

συνοχής, για συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή στην 

επανένταξή τους στην αγορά εργασίας: οι μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την 

ανατροφή των παιδιών τους, οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 24 μηνών, οι άνεργοι άνω των 55 ετών με 

12μηνη ανεργία, άνεργοι που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν 

ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα 

εκπαίδευσης, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι ρομά. 

Δικαιούχοι του παρόντος προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, σε όλη την επικράτεια. 

Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων των κάτωθι κατηγοριών 

εγγεγραμμένων στο μητρώο των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. 

i. άνεργες μητέρες, οι οποίες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και 

έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως οκτώ (8) ετών και εξάμηνη ανεργία, (ii). άνεργοι άνω των 55 ετών με 

δωδεκάμηνη ανεργία, (iii). άνεργοι με 24μηνη ανεργία, (iv). άνεργα άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την 

υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να 

έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, (v). άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, και (vi). 

άνεργοι ρομά. 

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του 

75% του μοναδιαίου κόστους (μισθολογικό και μη μισθολογικό) με ανώτερο όριο τα 700 ευρώ μηνιαίως. Στο 

μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες 

αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη. Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου 

Πάσχα και Επιδόματος Αδείας αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος, και συμπεριλαμβάνονται στο 

συνολικό ανώτατο ποσό επιχορήγησης (ήτοι 700 ευρώ) των μηνών όπου αυτά καταβάλλονται.  

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες. Το ανώτερο 

ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο είναι 8.400 ευρώ = 12 ΜΗΝΕΣ 

x 700 ευρώ. 

Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. (e-services), στην 

ιστοσελίδα αυτής (https://www.dypa.gov.gr/) 

Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν σε 

αυτά, υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, στο αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, εφόσον έχουν 

δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Π.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο 

ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Υποβάλλεται μόνο μια αίτηση ανά έδρα ή/και 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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υποκατάστημα ανάλογα με τα όρια σώρευσης του καθεστώτος ενίσχυσης που επιλέγει η επιχείρηση. 

Περισσότερες πληροφορίες και για τα δύο προγράμματα στο link : 

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205106  

 

ΔΥΠΑ : Voucher για 150.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα σε απόκτηση 
ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5961/Β/22.11.2022 η Απόφαση Αριθμ 6073/125  «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την 

υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε 

όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 

5174739)» στο πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για 

στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) - 

Δράση 16913». 

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής επιταγών κατάρτισης (vouchers) προς τους 

ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ. Οι ωφελούμενοι του έργου, 

δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν σε 

συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο που επιλέγουν οι ίδιοι, κατά τη φάση της υποβολής αίτησης στην 

πρόσκληση, που θα εκδώσει η ΔΥΠΑ. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 50 έως 100 ωρών, θα πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 2 μηνών. Για τη συμμετοχή των ωφελουμένων στα 

προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης η ΔΥΠΑ θα δημοσιεύει πρόσκληση, η οποία θα 

απευθύνεται σε εργαζόμενους, στον Ιδιωτικό Τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας, τους οποίους θα καλεί 

να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής. Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής των εργαζομένων στο 

έργο θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των εργαζομένων 

θα καθορίζονται αναλυτικά στην πρόσκληση. Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link : 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205961 

 

Έργο της ΚΕΕΕ με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο των Υποδομών και των 

Μεταφορών» με MIS 5073449 

Ξεκινά η υλοποίηση του Έργου της ΚΕΕΕ, με τίτλο  «Ολοκληρωμένη παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών». Βασική 

συνιστώσα του έργου είναι ότι θα προσδώσει περαιτέρω κύρος στα σχετικά επαγγέλματα του κλάδου των 

Υποδομών και των Μεταφορών και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη τόσο της αγοράς προς τους επαγγελματίες 

του τομέα, όσο και των ίδιων των επαγγελματιών στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους, παρέχοντάς 

τους όλα τα εχέγγυα για την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205106
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205961
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         Αναλυτικότερα: 

➢ Ωφελούμενοι του Έργου είναι 4.500 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, σε όλες τις Περιφέρειες της 
χώρας. 

➢ Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή ενεργειών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής 
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης καθώς και  πιστοποίησης, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες 
γνώσεις και βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες που θα έχουν θετική επίπτωση στην 
ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση σε 
αντικείμενα που σχετίζονται με τους κλάδους των υποδομών και των μεταφορών, τομείς οι οποίοι 
παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της.   

➢ Στους συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες, θα καταβληθεί εκπαιδευτικό 
επίδομα, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), 
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων 

Μέσω της προτεινόμενης πράξης και των δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής) 

και Πιστοποίησης, θα ενισχυθούν οι δυνατότητες απασχόλησης των ωφελούμενων μέσω της απόκτησης και 

της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στους κλάδους των μεταφορών και των υποδομών με προοπτικές 

ανάπτυξης, συμβάλλοντας αφενός στη προώθηση τους στην απασχόληση και τη διασύνδεση με την αγορά 

εργασίας, αφετέρου στην κοινωνική τους επανένταξη.  

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ανέργους, μέσα από 

ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες τους. Πρόκειται για 

σημαντικές υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στους άνεργους, προάγουν την κοινωνική συνοχή και παρέχουν 

εξατομικευμένη βοήθεια, για να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη και να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη 

δικαιώματά τους και η ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

Αναλυτικά στοιχεία για το Πρόγραμμα περιέχονται στην ειδική ιστοσελίδα: https://apko05.uhc.gr/  

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι άνεργοι, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, 

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα και τα λοιπά ζητούμενα, στην ίδια ιστοσελίδα.  

Mέτρα για νοικοκυριά και επαγγελματίες με χρέη στο «πακέτο» των νέων μέτρων 
στήριξης  

Στην εξειδίκευση των νέων μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός προχωρά στις 11 π.μ. η ηγεσία του 

οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Το «πακέτο» περιλαμβάνει μέτρα – έκπληξη, ειδικά για νοικοκυριά 

και επιτηδευματίες με χρέη, χαμηλοσυνταξιούχους αλλά και αγρότες. Και συγκεκριμένα: 

· έως και 72 δόσεις για τα «φρέσκα χρέη» της ενεργειακής κρίσης, δηλαδή τις νέες οφειλές που 

δημιουργήθηκαν στα τέλη του 2021 και το 2022. 

· επαναφορά- αναβίωση των 72 ή 100 ή 120 δόσεων, για μισό εκατομμύριο φορολογουμένους. 

Καταβάλλοντας 2 δόσεις, «σβήνουν» προσαυξήσεις και σταματάνε οι κατασχέσεις. 

· Κλιμακωτή έκτακτη ενίσχυση 200 ή 250 ή 300 ευρώ για 900.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά.  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://apko05.uhc.gr/
https://www.protothema.gr/politics/article/1339913/oi-nees-ruthmiseis-stin-eforia-apo-36-eos-120-doseis-pou-anakoinose-o-mitsotakis/
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· Επιστροφή Ειδικού Φόρου Καυσίμων στους αγρότες και το 2023. 

To μπόνους για τους συνταξιούχους. Ειδικά για τους συνταξιούχους το έξτρα μπόνους των 200-300 ευρώ θα 

καταβληθεί με εμβόλιμη πληρωμή έως το τέλος Μαρτίου και με κριτήριο το ύψος της σύνταξης.  

 

ΕΛΣΤΑΤ : Επιχειρήσεις: Στο +35,5% ο τζίρος το 2022 με «μπροστάρηδες» καταλύματα 
και εστίαση 

«Άλμα» 35,5% σε σχέση με το 2021 κατέγραψε ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων το περασμένο 

έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ειδικότερα, 

για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το 2022 

εκτινάχθηκε στα 461,24 δισ. ευρώ, έναντι 340,28 δισ. το 2021. H εικόνα αυτή αντανακλά αφενός την 

«ανάσα» που έδωσαν στην κατανάλωση οι αυξημένες τουριστικές ροές, αφετέρου αποτυπώνει τον 

αντίκτυπο των ανατιμήσεων. 

Tη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 51,8%, μεταξύ των ετών 2022 και 2021 

παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και 

Υπηρεσιών Εστίασης. Στον αντίποδα, τη μικρότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 2,2% 

παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την 

Κοινωνική Μέριμνα. 

Πάνω από τα 400 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος 

Το φράγμα των 400 δισ. ευρώ, έσπασε τον Δεκέμβριο του 2022 το συνολικό δημόσιο χρέος της χώρας, 
ξεφεύγοντας κατά περίπου 8 δισ. ευρώ, από το στόχο του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε μόλις τον 
περασμένο Νοέμβριο. Συγχρόνως, πηγή ανησυχίας αποτελούν και οι κρατικές εγγυήσεις προς τράπεζες, 
επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και δημόσιους φορείς το ύψος των οποίων προσεγγίζει τα 30 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών το συνολικό δημόσιο χρέος της χώρας, στο 
τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου εκτινάχθηκε στο ποσό των 400,28 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,94 δισ. 
ευρώ, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 388,34 δισ. ευρώ.  Ακόμη, το 
ακαθάριστο χρέος της χώρας ανήλθε τον Δεκέμβριο του 2022, στο 190,5% του ΑΕΠ, από 194,5% του ΑΕΠ το 
2021, με τη βελτίωση να οφείλεται καθαρά στην ποσοτική αύξηση του ΑΕΠ στη διάρκεια του προηγούμενου 
έτους. Πηγή ανησυχίας συνιστά το γεγονός ότι, το ύψος στο οποίο διαμορφώθηκε το ακαθάριστο χρέος του 
Κράτους, είναι κατά 8 δισ. ευρώ, υψηλότερο, σε σχέση με τον στόχο που έθεσε το υπουργείο Οικονομικών 
και αποτυπώνεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2023. Ειδικότερα ο στόχος του ΥΠΟΙΚ 
ήταν το συνολικό χρέος να συγκρατηθεί στο τέλος του 2022, στο ποσό των 392,3 δισ. ευρώ, αλλά τελικά 
διαμορφώθηκε σε επίπεδα υψηλότερα κατά 7,98 δισ. ευρώ.  

Από τα αναλυτικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκύπτει πως η αύξηση του δημοσίου 
χρέους προήλθε από τον νέο δανεισμό, το ύψος του οποίου ήταν υψηλότερο από τις εξοφλήσεις τίτλων που 
έληξαν. Ειδικότερα στη διάρκεια του 2022 εκδόθηκαν μακροπρόθεσμοι τίτλοι αξίας 8.202 εκατ. ευρώ, και 
εξοφλήθηκαν ομόλογα αξίας 4.352 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να προστεθούν στο χρέος 3.850 εκατ. ευρώ. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.naftemporiki.gr/tag/epicheiriseis/
https://www.naftemporiki.gr/tag/elstat/
https://www.naftemporiki.gr/tag/dimosio-chreos/
https://www.naftemporiki.gr/tag/ypourgeio-oikonomikon/
https://www.naftemporiki.gr/tag/aep/
https://www.naftemporiki.gr/tag/aep/
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Παράλληλα το χρέος επιβαρύνθηκε από το “ισοζύγιο” νέων εκδόσεων και εξοφλήσεων, δανείων, εντόκων 
γραμματίων και repos, συν αλλαγές στην ισοτιμία με αποτέλεσμα η συνολική επιβάρυνση στο χρέος να 
φτάσει σε 11,94 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το 2021. 

Από το συνολικό ποσό του χρέους των 400,28 δισ. ευρώ, τα 303,54 δισ. ευρώ, αποτελούνται από δάνεια και 
τα υπόλοιπα, περίπου 97 δισ. ευρώ, είναι ομόλογα και έντοκα γραμμάτια. Το υπόλοιπο των δανείων του 
Μηχανισμού Στήριξης, ανέρχονταν στο τέλος του Δεκεμβρίου σε 235,57 εκατ. ευρώ, μειωμένο σε σχέση με το 
τέλος του 2021, που ήταν 242,62 δισ. ευρώ. 

 

ΕΦΚΑ : Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες επιλέγουν 
ασφαλιστική κατηγορία για το νέο ασφαλιστικό έτος (2023) 

Σε λειτουργία τέθηκε στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα 

(https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/epilogi-asfalistikis-katigorias), μέσω της οποίας οι 

ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες μπορούν να επιλέξουν 

ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2023 (Ενότητα 

Ασφαλισμένοι-> Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 

Παροχών από 1/1/2023).  

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης και 

Εφάπαξ Παροχής σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το έτος. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης - δήλωσης 

επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, μετά από απόφαση της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, παρατείνεται μέχρι 

12/02/2023.  

Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλλουν αίτηση - δήλωση επιλογής/μεταβολής θα 

παραμείνουν, για το έτος 2023, στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί το προηγούμενο έτος.  

Θετικό το ισοζύγιο της απασχόλησης το έτος 2022 και τον Δεκέμβριο σύμφωνα με 
τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη 
ανακοίνωση:  
Θετικό ήταν το ισοζύγιο της απασχόλησης τόσο το Δεκέμβριο και συνολικά το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».  
Συγκεκριμένα στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.911.305 
και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.838.458 (1.734.032 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 1.104.426 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών 
μισθωτής απασχόλησης του 2022 του έτους ήταν θετικό κατά 72.847 θέσεις εργασίας.  
Το Δεκέμβριο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 204.101 ενώ οι αποχωρήσεις σε 195.234 (69.282 
οικειοθελείς αποχωρήσεις και 125.952 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Δεκεμβρίου ήταν θετικό κατά 8.867 θέσεις εργασίας.  
Τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το Δεκέμβριο του 2022 και το σύνολο του έτους επιβεβαιώνουν την θετική 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.naftemporiki.gr/tag/omologa/
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πορεία της αγοράς εργασίας τα τελευταία 3,5 χρόνια, παρά τις προκλήσεις και τα εμπόδια που ανέκυψαν 
κατά την περίοδο αυτή. Υπενθυμίζεται ότι από την ετήσια έκθεση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το 2022 η οποία 
βασίζεται στον πίνακα προσωπικού που υποβάλουν ετησίως όλοι οι εργοδότες, προκύπτει αύξηση του 
αριθμού των εργαζομένων κατά 13,3% σε σχέση με το 2019 και των μέσων μηνιαίων αποδοχών κατά 12,4%.  

 

Δείτε εδώ τη σχετική Έκθεση. 

Υλοποίηση του έργου με τίτλο:  

“EU4Business: Connecting Companies (EU4BCC)”  

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σε συνεργασία με την Ένωση Ευρωπαϊκών και Βιομηχανικών 
Επιμελητήριων (Ευρωεπιμελητήρια) υλοποιεί, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Ανατολική Σύμπραξη (ΑΣ) της 
Ε.Ε., το έργο με τίτλο: “EU4Business: Connecting Companies (EU4BCC)”.  
Η Ανατολική Σύμπραξη (ΑΣ) είναι μια κοινή πολιτική πρωτοβουλία που στοχεύει στην εμβάθυνση και στην 
ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των κρατών-μελών της και των έξι ανατολικών 
γειτόνων της: Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσίας, Γεωργίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας.  
Το έργο με τίτλο: “EU4Business: Connecting Companies (EU4BCC)” αναφέρεται στη δημιουργία συνεργασιών - 
συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων της Ε.Ε. και της πρωτοβουλίας αυτής σε τομεακή -και επομένως 
περισσότερο στοχευμένη- βάση.  
Οι τομείς που επιλέχθηκαν είναι οι εξής:  
• Οίνος 

• Βιολογικά/ βιολογικά τρόφιμα 

• Κλωστοϋφαντουργία 

• Τουρισμός 

• Δημιουργικές Βιομηχανίες 
 
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος συντονίζει την κοινοπραξία του τουρισμού.  
Μία από τις προσεχείς δραστηριότητες του έργου αφορά στο Σχήμα Κινητικότητας / Ανταλλαγών. Η 
δραστηριότητα αυτή στοχεύει στην παροχή της δυνατότητας στα στελέχη Φορέων Υποστήριξης Επιχειρήσεων 
(Επιμελητήρια κ.λπ.) και σε ιδιοκτήτες ή στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) των χωρών της 
Ανατολικής Σύμπραξης για πρακτική άσκηση σε ανάλογο φορέα/ επιχείρηση της ΕΕ.  
Η ανταλλαγή μεταξύ ΜΜΕ μπορεί να διαρκέσει ένα (1) μήνα, ενώ η ανταλλαγή μεταξύ BSO μπορεί να 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://ypergasias.gov.gr/wp-content/uploads/2023/01/12.-ERGANH-%CE%94%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3-2022.pdf
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διαρκέσει 1 ή 2 μήνες.  
Στους φορείς υποδοχής θα δοθεί το συμβολικό ποσό των 350 ευρώ για την κάλυψη μικροδαπανών τους.  

Περισσότερες πληροφορίες και την online εγγραφή των ενδιαφερομένων Επιμελητηρίων ή επιχειρήσεων 

μπορείτε να βρείτε στον εξής σύνδεσμο: https://connectingcompanies.eu/ 

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ: «Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. 
Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. 

Ο.Γ.Α.» 

Η Γενική Διεύθυνση Εισφορών του e-ΕΦΚΑ εξέδωσε τη με αριθμό ΑΔΑ: 9Δ9Ψ46ΜΑΠΣ-81Λ (αρ. πρωτ.: 
64696) Εγκύκλιο με θέμα: «Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης 
Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. Ο.Γ.Α.»  

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο έγγραφο, πατήστε εδώ. 

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

Σε συνέχεια των άρθρων 53-55 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71/Τεύχος Α΄/07.04.2022) και της υπ’ αριθμ. 

68281/05.07.2022 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εξεδόθη η με αρ. πρωτ. 

103399/27.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΒΨΓ46ΜΤΛΡ-ΔΧΛ) ερμηνευτική Εγκύκλιος με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τους 

νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού 

προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα». Η Εγκύκλιος αυτή αναφέρεται στο εθνικό 

Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, το οποίο θεσμοθετήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή με τον Ν. 

4919/2022 ως ένας ενιαίος μηχανισμός ελέγχου και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, σύμφωνα 

με τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας.  

Με την ως άνω Εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με: α) την αυτόματη δέσμευση ή προδέσμευση 

επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου από υπόχρεους εγγραφής στο Γ.ΕΜ.Η. ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα, β) τον έλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από την Υπηρεσία 

Γ.ΕΜ.Η. κατά την αυτόματη δέσμευση ή προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου και γ) τη 

δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από την Υπηρεσία Γ.ΕΜ.Η..  

Επιπλέον, διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με την πανελλήνια ισχύ επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, τον 

έλεγχο προτεινόμενης επωνυμίας/προτεινόμενου διακριτικού τίτλου στο Μητρώο Σημάτων που τηρείται από 

τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) και τις προϋποθέσεις για τη δυνατότητα χρήσης 

πανομοιότυπης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. Στο τέλος της Εγκυκλίου υπάρχει αφενός παράρτημα με 

τους κανόνες σχηματισμού μίας αποδεκτής επωνυμίας ή ενός αποδεκτού διακριτικού τίτλου και αφετέρου 

πίνακας τελών δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.  

Το νέο σύστημα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και ασφάλεια, οι οποίες επιτυγχάνονται με την 

αυτοματοποίηση των νέων διαδικασιών, όπου αυτό είναι εφικτό, και με την παράλληλη δυνατότητα ελέγχου 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://connectingcompanies.eu/
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2023-02/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82%209_2023_signed.pdf
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από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι οι δυνατότητες που 

παρέχονται στους ενδιαφερόμενους για αυτόματη δέσμευση και προδέσμευση επωνυμίας και διακριτικού 

τίτλου δεν τους απαλλάσσει από την ευθύνη της τελικής επιλογής, μέσω της οποίας οφείλουν να 

διασφαλίζουν την εξατομίκευση της επιχείρησης τους, χωρίς να δημιουργούν σύγχυση ή να παραπλανούν το 

καταναλωτικό κοινό και να εκμεταλλεύονται ξένη φήμη. Συνεπώς, για την ορθή και σύννομη επιλογή του 

λεκτικού δεν αρκεί η αποδοχή του από το ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο αποτελεί απλώς ένα εργαλείο 

διευκόλυνσης.  

Σε κάθε περίπτωση, η τελική επιλογή μίας επωνυμίας ή ενός διακριτικού τίτλου θα πρέπει να ανταποκρίνεται 

στους ισχύοντες κανόνες, η μη τήρηση των οποίων επιφέρει τις συνέπειες και τις κυρώσεις που προβλέπονται 

στα άρθρα 12 και 13 της υπ’ αριθμ. 68281/05.07.2022 Υπουργικής Απόφασης. 

 

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

Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητήριου Καβάλας, ενημερώνει τα μέλη του ότι στις 07/10/2022 παρέρχεται η 

εξάμηνη προθεσμία από την ψήφιση του Νόμου 4919/2022, με τον οποίο θεσπίστηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο 

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

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 58 « εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ και δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής σε αυτό, εξαιρουμένων των αγροτικών 

συνεταιρισμών της παρ. 4 του άρθρου 16, διαγράφονται αυτοδίκαια από το Γ.Ε.ΜΗ….» 

Τα μέλη που έχουν υποχρέωση εγγραφής αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 16 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 

71/Α/07.04.2022). Όλα τα υπόλοιπα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή άτυπες μορφές 

νομικών προσώπων που δεν αναφέρονται στο άρθρο 16 του ανωτέρω νόμου, θα διαγραφούν αυτόματα από 

την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Καβάλας, εφιστά την 

προσοχή ιδιαίτερα σε όσους συμμετέχουν σε κοινωνίες δικαιώματος (ή κοινωνία κληρονόμων) που αποτελεί 

και την μεγαλύτερη «ομάδα» εγγεγραμμένων για τους οποίους επίκειται η διαγραφή τους. 

 

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

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2226Β_06.05.2022  η με Αριθμ. 44070/6-5-2022 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 

σχετικά με τον καθορισμό των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας που αντιστοιχούν σε άσκηση εμπορικής 

δραστηριότητας, προκειμένου τα φυσικά πρόσωπα που κάνουν έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. να εγγράφονται 

αυτόματα στο Γ.Ε.ΜΗ. 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=EAC78B408A735C0.1D031AEA53&version=2022/04/28
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 2,3% το 2022  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 10.02.2023 
Αυξήθηκε κατά 2,3% η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα στο σύνολο του περασμένου έτους, παρά 
τη μείωση κατά 1,4% τον Δεκέμβριο 2022. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής 
παραγωγής μειώθηκε κατά 1,4% τον Δεκέμβριο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 
Δεκεμβρίου 2021, έναντι αύξησης 9,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2021 με 
το 2020.  

Η μείωση αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων 

βιομηχανίας: 1. Από τη μείωση: κατά 21,9% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κατά 13,4% 

του δείκτη ορυχείων- λατομείων. 2. Από την αύξηση: κατά 5,6% του δείκτη μεταποίησης, όπου 

συνέβαλαν, κυρίως, η αύξηση στην παραγωγή προϊόντων καπνού (24,5%), στην κατασκευή 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (22,4%), στην παραγωγή βασικών 

φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (16,5%) κ.ά.. 

 

ΔΥΠΑ : Ξεκινούν δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής   

Η ΔΥΠΑ εισάγει μια νέα καινοτόμα ψηφιακή υπηρεσία για όλους τους πολίτες που αναζητούν εργασία, με την 

υλοποίηση δωρεάν διαδικτυακών εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής από εξειδικευμένα στελέχη στις 

εξής θεματικές ενότητες: 

• Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;  

• Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη; 

• Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα; 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από σήμερα, Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023, 

αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/workshops  

Το πρόγραμμα των εργαστηρίων είναι το εξής: 

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 

Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 

Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 

08:30
–
10:30 

Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό; 

11:00
–
13:00 

Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη; 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.dypa.gov.gr/workshops
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Τρίτη 14 Μαρτίου 2023  

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023  

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 

13:00
–
15:00 

Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα; 

Στο κάθε εργαστήριο διάρκειας 2 ωρών θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 

άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της 

συμμετοχής.  

 

Η πλατφόρμα θα παραμένει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν. 

Στόχος των εργαστηρίων είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν και να ενεργοποιηθούν στην αναζήτηση 

κατάλληλης θέσης εργασίας ή και να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και να 

ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους μέσω ενός αποτελεσματικού βιογραφικού και της κατάλληλης 

προετοιμασίας για συνεντεύξεις με επιχειρήσεις. 

Πληροφορίες σχετικά με τα διαδικτυακά εργαστήρια: 

https://www.dypa.gov.gr/workshops 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και δράσεις της ΔΥΠΑ επισκεφτείτε τον ιστότοπο  

www.dypa.gov.gr 

Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής: 

Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://www.dypa.gov.gr/workshops
http://www.dypa.gov.gr/
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α). Μέσω web-banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ σε Τράπεζα 

β). Τα ανωτέρω τέλη δεν πληρώνονται στο Επιμελητήριο 

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

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

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

ΑΜΕΣΑ την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου πριν προβείτε στην εξόφληση του ποσού 

• Σε περίπτωση που έχετε εξοφλήσει τις ανωτέρω οφειλές σας πριν την λήψη της παρούσας 

ειδοποίησης παρακαλούμε αγνοήστε την. 

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω 

του www.services.businessportal.gr ή μπορείτε να απευθυνθείτε στο  Επιμελητήριο Καβάλας (Ομονοίας 50 – 

Τηλ: 2510222212 εσωτ.1). 

 

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

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η. του Επιμελητηρίου μας, η Κεντρική Υπηρεσία ΠΣ 

Γ.Ε.ΜΗ. πρόκειται να προβεί άμεσα σε εφαρμογή των διατάξεων της με αρ. πρωτ. 60522/10.06.2022 

Εγκυκλίου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: 

«Αναστολή καταχώρισης (άρθρο 29, Ν. 4919/2022 (Α΄71))». Κατ’ εφαρμογή της Εγκυκλίου αυτής, θα τεθούν 

σε αναστολή καταχώρισης όσες ΙΚΕ έχουν παραλείψει να πιστοποιήσουν το εταιρικό τους κεφάλαιο κατά 

τη σύστασή τους ή έπειτα από αύξηση του κεφαλαίου τους.  

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία, αν οι υπόχρεες ΙΚΕ δεν έχουν προβεί σε διαδικασία 

πιστοποίησης του εταιρικού τους κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο Ν. 4072/2012, ήτοι 

μέσα σε έναν μήνα μετά τη σύσταση ή την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιακές εισφορές, η εταιρεία τίθεται 

σε αναστολή καταχώρισης.  

Με βάση την ως άνω Εγκύκλιο, κάθε υπόχρεος μπορεί είτε να υποβάλει σχετική αίτηση καταχώρισης της 

πιστοποίησης του εταιρικού κεφαλαίου εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης, είτε να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να τεθεί η 

εταιρεία σε αναστολή καταχώρισης (αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Ν. 

4919/2022).  

Παρακαλούμε πολύ όσοι υπόχρεοι δεν έχουν προβεί στις ως άνω ενέργειες, να το πράξουν άμεσα προς 

αποφυγή των κυρώσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://services.businessportal.gr/
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ΓΕΜΗ _Νέα εγκύκλιος για τους διακριτικούς τίτλους 

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

Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: 

"Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού 

τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (Ν. 4919/2022). 

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

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

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

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

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

ΙΚΕ, κ.λ.π.).  

Περισσότερες λεπτομέρειες στο link: 

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

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

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

 

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

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

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

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

που είναι εγγεγραμμένοι.  

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

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

αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα 

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

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

έτους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών ατομικών επιχειρήσεων: 

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

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

3. Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης 
4. Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://epihal.gr/%ce%a0%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%95%cf%80%cf%89%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%94%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e/
https://epihal.gr/%ce%a0%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%95%cf%80%cf%89%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%94%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e/
https://epihal.gr/%ce%a0%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%95%cf%80%cf%89%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%94%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e/
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5. Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 
ή προσωποποιημένη πληροφόρηση 

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

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

των παραπάνω δικαιολογητικών 

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις  αδειών εταιριών: 

Για το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας: 

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

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

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

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

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

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

κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών 

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

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

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

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

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

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

σας. 

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτερ.4), κ. Δημήτρης Φιλιππίδης ( εσωτερ.1).  

 

 

Η επίσημη σελίδα του Επιμελητηρίου στα social media 

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

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

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

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

https://twitter.com/KavalaChamber 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεθνή θέματα 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>>> Περισσότερα 

Θέσπιση συστήματος προστασίας για τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα 
γεωγραφικής προέλευσης 

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

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

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

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

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

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

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

τεθεί σε εφαρμογή το 2024. 

>>> Περισσότερα 

Οι προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας 

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

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

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

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

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

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

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

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

προστασία των καταναλωτών. 

>>> Περισσότερα 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0526&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14703-2022-INIT/el/pdf
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/media/nlihve0l/the-swedish-presidency-programme.pdf
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Eurogroup: Επικυρώθηκε η προσχώρηση της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ  

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

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

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

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

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

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

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

προβλέψεις ανάπτυξης για φέτος». 

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

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

Τράπεζας». 

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

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

της Γερμανίας λάβαμε την κάτωθι ενημέρωση :  

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

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

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

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

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

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

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

αναφέρει: 

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

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

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

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

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

σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και 

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

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://rheinischer-spiegel.de/rheinischer-spiegel-startet-aktion-zur-foerderung-griechischer-unternehmen-im-deutschen-markt/
https://rheinischer-spiegel.de/rheinischer-spiegel-startet-aktion-zur-foerderung-griechischer-unternehmen-im-deutschen-markt/
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δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος, τότε αποφασίζει η εφημερίδα (σ.σ. για το ποια εταιρεία θα 

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

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

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

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

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

 

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στη μείωση του χρέους στην ΕΕ 

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

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

Από την άλλη, ενώ η χώρα μας είχε το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ, κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση. 

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

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

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

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

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

ποσοστιαίες μονάδες. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
mailto:ecocom-dusseldorf@mfa.gr
https://www.naftemporiki.gr/tag/dimosio-chreos/
https://www.naftemporiki.gr/tag/eurostat/
https://www.naftemporiki.gr/tag/anaptyxi/
https://www.naftemporiki.gr/tag/plithorismos/
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βιωσιμότητα του χρέους, αλλά και να στείλει εκ νέου σήμα για συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις 

εργασίας. 

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

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

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

από το 2024.   

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

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

εργατικού δυναμικού οδηγεί σε πιέσεις μισθών. 

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

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

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

έκθεση στις αυξήσεις των επιτοκίων στην αγορά. 

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

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

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

με συστάσεις για διατήρηση ετήσιου πρωτογενούς πλεονάσματος μεταξύ 1,5% και 2% για τα χρόνια μετά το 

2023. 

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

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

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

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

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

 

Είδη υγιεινής από Bayask,Τουρκία 

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

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

πιστοποιητικό ποιότητας για την παραγωγή μαζί με πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 

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

  Tel / +90 535 260 29 91  

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

Με εκτίμηση 

Κα. Nilay Yilmaz, Export Specialist  

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.baysak.com/
mailto:expo@baysak.com
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ΑΛΒΑΝΙΑ 

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

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

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

ΒΕΘ www.veth.gov.gr . 

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

ΒΕΛΓΙΟ 

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

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

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

του ΒΕΘ www.veth.gov.gr 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

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

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

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

του ΒΕΘ www.veth.gov.gr. 

Ενημερώσεις για 

ξένες αγορές 

 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.veth.gov.gr/
http://www.veth.gov.gr/
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Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε 
έγγραφο με θέμα:  
-Η αγορά νωπών φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία, Φεβρουάριος 2023  

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

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

ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr. 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

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

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του 

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

ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

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

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

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

ΚΡΟΑΤΙΑ 

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

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

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

www.veth.gov.gr 

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

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

του ΟΕΥ για την Κροατία: https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/81667 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ 

https://www.veth.gov.gr 

ΛΙΒΑΝΟΣ 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βηρυτό απέστειλε 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
http://www.veth.gov.gr/
http://www.veth.gov.gr/
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έγγραφο με θέμα:  
-Λιμένας Βηρυτού, το κύριο σημείο εισόδου και εξόδου εμπορευμάτων του Λιβάνου: η θέση της Ελλάδας 
μεταξύ των κυριότερων προμηθευτών της χώρας.  
- Η συμμετοχή του Κατάρ στον ενεργειακό χάρτη του Λιβάνου: Eni, TotalEnergies και QatarEnergy ενώνουν 
δυνάμεις στο τεμάχιο 9 / κοίτασμα Qana της λιβανικής ΑΟΖ  
- Η συνεχιζόμενη κρίση στην αγορά συναλλάγματος του Λιβάνου λόγω της ασταμάτητης πτώσης της αξίας της 
λιβανικής λίρας και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις αυξήσεων σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της χώρας  

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

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

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

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

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

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

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

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

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

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

ΗΠΑ 

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

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

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

του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr . 

ΡΩΣΙΑ 

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

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

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

www.veth.gov.gr . 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
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Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανθεκτικότητα της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας 

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

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

νέους συνεργάτες παγκοσμίως. 

Σκοπός της πλατφόρμας «Supply Chain Resilience» 

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

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

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

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

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

παγκοσμίως ανταγωνιστικής οικονομίας. 

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

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

ανταλλακτικών, εξαρτημάτων ή/και (ημι-ετοίμων) προϊόντων ή υπηρεσιών που χρειάζονται για να συνεχίσουν 

την παραγωγή τους. 

Κύριοι στόχοι 

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

• Προώθηση αιτημάτων από ευρωπαϊκές εταιρείες για τη διατήρηση των αλυσίδων εφοδιασμού τους. 

• Αντιστοίχιση διεθνών προμηθευτών με αγοραστές αγαθών και υπηρεσιών. 

• Δημιουργία διασυνοριακών επαφών μεταξύ επιχειρήσεων, βιομηχανιών, οργανισμών υποστήριξης, 

Enterprise Europe 

Network 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
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της ακαδημαϊκής κοινότητας, σημαντικών μετόχων και θεσμικών φορέων λήψης αποφάσεων. 
Η πλατφόρμα εστιάζει στους ακόλουθους τομείς: 

• Αγροδιατροφή 

• Κατασκευές 

• Ψηφιακές υπηρεσίες 

• Ηλεκτρονική 

• Ενέργεια / Ανανεώσιμη ενέργεια 

• Υγεία 

• Κινητικότητα, Μεταφορές, Αυτοκίνητα 

• Πρώτες ύλες 

• Κλωστοϋφαντουργία 
 

Ποια είναι τα οφέλη σας αν εγγραφείτε στην πλατφόρμα; 

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

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

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

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

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

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

Office. 

 

 

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

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

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιχειρήσεων. 

 

Επιχειρηματικές/Τεχνολογικές Συνεργασίες 

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

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

επιχειρηματικές προσφορές και ζητήσεις.  

 

Ζήτηση Συνεργασίας από Αραβικά Εμιράτα  

Η εταιρεία TRADEX INTL PORTAL η οποία δραστηριοποιείται στο Ντουμπάι αναζητά άτομα που 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
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ενδιαφέρονται για αποθήκευση προϊόντων - σύγχρονες αποθήκες υψηλής ποιότητας, καθώς και υπηρεσίες 

logistics παγκοσμίως (Εξαγωγές / Εισαγωγές).  

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει αποθήκες για ψυχρή αποθήκευση, ψύκτη / κατεψυγμένο θάλαμο, γενική 

αποθήκευση – εγκαταστάσεις αποθήκευσης τροφίμων (μεταξύ + 25°C έως μείον - 25°C). Προϊόντα 

αποθήκευσης μπορούν να είναι Κατεψυγμένα πουλερικά & κρέας, προϊόντα ψαριών, είδη ζαχαροπλαστικής, 

φρούτα/λαχανικά, ξηρά τροφή, όπως και βιομηχανικά υλικά χάλυβα, κατασκευές και οικοδομικά υλικά, μη 

Επικίνδυνα Χημικά, βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού, βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου κ.α. Οι 

εγκαταστάσεις της αποθήκης είναι περίπου 300.000 τ.μ.  

Επίσης, η εταιρία προσφέρει συνεργασίες με αγορές (Amazon, Noon, κ.λπ.) και αγοραστές / διανομείς 

(Αναγνώριση και αναζήτηση συνεργατών στα ΗΑΕ με δυνατότητα επέκτασης των επιχειρήσεων στις χώρες 

του Περσικού Κόλπου).  

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες logistics της TRADEX INTL PORTAL παρέχονται υπηρεσίες για 

άμεση εκκαθάριση αποστολής, αεροπορικές, θαλάσσιες, οδικές και σιδηροδρομικές εμπορευματικές 

μεταφορές, μεταφορά μεγάλου φορτίου, υπηρεσίες σε θαλάσσια λιμάνια, απομάκρυνση 

εμπορευματοκιβωτίων από το λιμάνι, υπηρεσίες επανεξαγωγής  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες εδώ ή μπορείτε να 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.i-exporter.com ,ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο : +7 (912) 63 911 27 

και email: alex.r@i-exporter.com  

Προσφορές - Ζητήσεις από Ινδία  

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

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

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

Βιομηχανίας, Κυβέρνηση της Ινδίας.  

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

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

διακεκριμένων αγοραστών και πωλητών.  

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

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

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

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

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

https://www.indiaingreece.gov.in  

 

 

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

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 

• Verde.tec, Διεθνής Έκθεση για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία και τις 

έξυπνες πόλεις, Mec Παιανίας, Αττική |17-19 Μαρτίου 2023 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 

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

Μεγάλη Λέσχη, Καβάλα |4-12 Απριλίου 2023 

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

Απριλίου -9 Απριλίου 2023 

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

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

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

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

Hotel,Θεσσαλονίκη |25-27 Απριλίου 2023 

ΜΑΙΟΣ 2023  

• FOOTWEAR INDUSTRY SUPPLIERS, Διεθνής Έκθεση για Υλικά Υποδηματοποιίας, 

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

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

2023 

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

Λαμία | 6-9 Μαΐου 2023  

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

Εκθέσεις 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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• Beyond 2023, Έκθεση τεχνολογίας , International Exhibition & Congress Center, Θεσσαλονίκη 

|24-26 Μαΐου 2023 

• EBAN Annual Congress 2023, Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρηματικών Αγγέλων, Θεσσαλονίκη 

| 24-26 Μαΐου 2023 

• 21η «ΠΑΜΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2023», Γενική έκθεση, Ιωάννινα |27-31 Μαΐου 2023 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 

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

Δόμηση, Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης | 8-10 Ιουνίου 2023 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 

• ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ, Metropolitan Expo | 19-22 Οκτωβρίου 2023 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 

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

Οκτωβρίου 2023 

 

Γενικό πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 

• INTERNATIONAL SCHOOL, STATIONΕRY, PAPER, OFFICE SUPPLIES AND TOY FAIR ,Έκθεση σχολικών, 
γραφικής ύλης, χαρτικών, ειδών γραφείου και παιχνιδιών, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία| 22-26 
Φεβρουαρίου 2023 

 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 

 

• MIPIM 2023, Διεθνής Έκθεση ακινήτων, Κάννες, Γαλλία |14-17 Μαρτίου 2023 

• World Smart Energy Week Japan, Διεθνής Έκθεση Τεχνολογιών Ενέργειας, Ιαπωνία | 15-17 

Μαρτίου 2023 

• KONYA AGRICULTURE FAIR, Έκθεση αγροτικών τεχνολογιών,Konya,Τουρκία| 14-18 Μαρτίου 

2023 

• 2nd Mesopotamia Tourism and Gastronomy Fair, Έκθεση Τουρισμού και Γαστρονομίας 

Μεσοποταμίας, Ντιγιαρμπακίρ, Τουρκία |16-19 Μαρτίου 2023 

• Istanbul Jewelry Show, Έκθεση κοσμημάτων, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία | 16-19 Μαρτίου 2023    

• Salon Gourmets, Διεθνής Έκθεση Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών, Μαδρίτη, Ισπανία | 17-20 

Μαρτίου 2023 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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• PROWEIN, Έκθεση οίνων και ποτών, Γερμανία | 19-21 Μαρτίου 2023 

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

27- 30 Απριλίου 2023 

• MARINE SALOON TRADE, Έκθεση Ναυτιλίας, Ιστιοπλοΐας, Μηχανοκίνητων Ναυτικών 

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

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 

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

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

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

Ηνωμένο Βασίλειο| 16-17 Απριλίου 2023 

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

Απριλίου 2023 

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

ΜΑΙΟΣ 2023 

• La Maison Expo 2023, Διεθνής Έκθεση Επίπλων, Ντόχα, Κατάρ | 09-13.05.2023 

• InterFood Azerbaijan, Διεθνής Έκθεση Βιομηχανίας Φαγητού, Μπακού, Αζερμπαϊτζάν | 17-19 

Μαΐου 2023 

• Expokos, Έκθεση κατασκευών, ενέργειας, μηχανολογικού εξοπλισμού και ασφαλείας, Πριστίνα, 

Κόσσοβο |18-19 Μαΐου 2023 

• 8TH Forum of the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region, Φόρουμ της Στρατηγικής της 

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

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 

• Combo Foodpack Africa 2023, Διεθνής Έκθεση τροφίμων και επεξεργασίας τροφίμων, Ρουάντα 

και Ουγκάντα, Αφρική | 09-11 Ιουνίου και 15-17 Ιουνίου  

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 

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

Κονγκ, Κίνα | 06-08 Σεπτεμβρίου 2023 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 

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

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 

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

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


84 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

Μέγαρο | 10-12 Νοεμβριου 

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

Νοεμβρίου 2023 

 
 

 

 

Συμμετοχή Περιφέρειας ΑΜΘ σε τουριστικές εκθέσεις Α’ Εξαμήνου 2023 

FITOUR (Μαδρίτη) 18-22/1/2023 

SALON DES VACANCES (Βρυξέλλες) 2-5/2/2023 

ΒΙΤ (Μιλάνο) 12-14/2/2023 

ΙΜΤΜ (Τελ Αβίβ) 14-15/2/2023 

IFT (Βελιγράδι) 23-26/2/2023 

TTR (Βουκουρέστι) 23-26/2/2023 

ITB (Βερολίνο) 7-9/3/2023 

ITTF (Βαρσοβία) 16-18/3/2023 

FERIEN MESSE (Βιέννη) 16-19/3/2023 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 

Αφίξεις Κρουαζιεροπλοίων 2023 

http://www.kcci.gr/
https://twitter.com/KavalaChamber
https://twitter.com/KavalaChamber
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στον Λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

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

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

Χρήσιμες Συνδέσεις 

 

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


88 

 

 

  

www.kcci.gr 

www.enterprise-hellas.gr 

een.ec.europa.eu 

 

 w  www.kcci.gr 

  KavalaChamber 

  @KavalaChamber 

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

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

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

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