Ενημέρωση

Το Επιμελητήριο Εύβοιας σας ενημερώνει για τα ενεργά προγράμματα:

Έναρξη προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με 100% επιδότηση για 300
νέους ανέργους, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους Δήμους ΙστιαίαςΑιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, ηλικίας 18-30 ετών,
απόφοιτοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της
πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας και η ανάσχεση της διαρροής επιστημονικού
εργατικού δυναμικού.
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 7 μήνες και η Δ.ΥΠ.Α. καταβάλλει στους ωφελούμενους μηνιαία
αποζημίωση ίση με τον κατώτατο καθαρό μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και
αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.
Δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος και τα σχετικά έγγραφα ΕΔΩ

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας
Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε πρώην
επιχειρηματίες ώστε να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας. Η επιχορήγηση διαρκεί 12μήνες,
με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € (για ατομική
επιχείρηση) έως 24.000 € (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους).
Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12μήνες
και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 € .
Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•
•
•
•

έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα στο διάστημα 1/1/2012 - 31/12/2021
δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε
σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας,
δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από
01/01/2022 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, και
έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά 10 € για τουλάχιστον
1έτος ή την έχουν ρυθμίσει και είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Δείτε την Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος και τα σχετικά έγγραφα ΕΔΩ
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Ενημέρωση

Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 800 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους ή μερικής
απασχόλησης, για την πρόσληψη ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.
Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα. Επίσης, για
την πρόσληψη ανέργων ΑμεΑ, επιχειρήσεις φορείς και Οργανισμοί του Δημοσίου τομέα, καθώς
και επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασκούν οικονομική
δραστηριότητα. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το
3μηνο πριν την αίτηση και να μην έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των
200.000 € τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).
Δείτε την Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος και τα σχετικά έγγραφα ΕΔΩ

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε
περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές
Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν
νομίμως και δραστηριοποιούνται στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές.
Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ), για τον υπολογισμό της αναλογούσας δημόσιας
χρηματοδότησης ως κατ’ αποκοπή ποσό, λαμβάνεται υπόψιν το άθροισμα των ποσών των
πεδίων 581 (Παροχές σε εργαζόμενους), 585 (Διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587
(αποσβέσεις) του φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019. Επί του ως άνω προσδιορισθέντος
αθροίσματος, το οποίο αποτελεί το ύψος των συνολικών δηλωθέντων εξόδων, εφαρμόζεται
οριζόντιο ποσοστό 50%.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ
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Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για όσους απορρίφθηκαν στη Δράση
«Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών»
Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης σε όσους απορρίφθηκαν μετά τη 2η τροποποίηση της
Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και
Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ.
Δυνητικοί ωφελούμενοι, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε έως την
καταληκτική ημερομηνία 13/05/22 απορρίφθηκε, μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής
Απόφασης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης μέχρι και
την Τετάρτη 21/09/2022 και ώρα 15:00.
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και
νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να
ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους, λόγω των διευρυμένων
και διαρκών αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ
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Πράσινος Αγροτουρισμός
Αφορά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και
δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.
Δικαιούχοι είναι όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις.
Στόχος του Υποέργου είναι:
α) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας, β) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία
προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού, γ) Η
ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών
προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, δ) Η βιώσιμη τοπική
ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Επιλέξιμες δαπάνες
Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οχήματα εντός του
χώρου της μονάδας, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, απόκτηση του συνόλου
στοιχείων ενεργητικού, δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη
διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, άυλες δαπάνες όπως απόκτηση
λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων κλπ, ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ,
ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις, ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ, ενισχύσεις
για επαγγελματική κατάρτιση, επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές.
Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:
Μέγεθος επιχειρήσεων
Πολύ μικρές – Μικρές –
Μεσαίες
Μεγάλες

Κατώτατος αιτούμενος
επιλέξιμος
προϋπολογισμός
500.000,00 Ευρώ

Ανώτατος αιτούμενος
επιλέξιμος προϋπολογισμός

500.000,00 Ευρώ

12.500.000,00 Ευρώ

7.500.000,00Ευρώ

Το ποσοστό ενίσχυσης για την Π.Ε. Ευβοίας είναι:
Περιφέρεια
Μέγεθος επιχειρήσεων
Π.Ε. Ευβοίας
Μεγάλες
Μεσαίες
40%
50%

Μικρές
50%

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά την 30/05/2022,
ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022, ώρα 12:00.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ
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Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα
Στόχος του Υποέργου, είναι α) Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα, β) Η
βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, γ) Η διευκόλυνση
της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
δ) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας και ε) Η καθετοποίηση της παραγωγικής
διαδικασίας.
Δικαιούχοι είναι α) Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις
Οργανώσεων Παραγωγών και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» και β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου.
Επιλέξιμες δαπάνες
Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οχήματα εντός
του χώρου της μονάδας, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, απόκτηση του συνόλου
στοιχείων ενεργητικού, δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη
διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, άυλες δαπάνες όπως απόκτηση
λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων κλπ, ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
ΜΜΕ, ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις, ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ,
ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα

ακόλουθα:
Μέγεθος
επιχειρήσεων

Κατώτατος αιτούμενος
επιλέξιμος προϋπολογισμός

Μικρομεσαίες

500.000,00 Ευρώ

Ανώτατος αιτούμενος
επιλέξιμος
προϋπολογισμός
3.000.000,00Ευρώ

Μεγάλες

1.000.000,00 Ευρώ

10.000.000,00 Ευρώ

Το ποσοστό ενίσχυσης για την Π.Ε. Ευβοίας είναι:
Περιφέρεια
Μέγεθος επιχειρήσεων
Π.Ε. Ευβοίας
Μεγάλες
Μεσαίες
40%
50%

Μικρές
50%

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά στις 23/05/2022,
ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022, ώρα 12:00.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ
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Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών
Στόχος του Υποέργου, είναι: α) Η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας
της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της
βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής, β) Η βελτίωση της παραγωγικότητας των
δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα, γ) Η βελτίωση της θέσης των αγροτών
στην αλυσίδα αξίας, δ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων στις
αγορές με τη χρήση νέων ποικιλιών, ε) Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής, στ) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Ενισχύονται επενδύσεις για αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών και σχετικών
άυλων δαπανών. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να
τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην
υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.
2. Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή.
α) Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών και συγκεκριμένα:
αα) Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας.
ββ) Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων.
γγ) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα).
Μέγεθος επιχειρήσεων
ΜΜΕ

Κατώτατος αιτούμενος
επιλέξιμος προϋπολογισμός
500.000,00 Ευρώ

Το ποσοστό ενίσχυσης για την Π.Ε. Ευβοίας είναι:
Περιφέρεια
Π.Ε. Ευβοίας

Ανώτατος αιτούμενος
επιλέξιμος προϋπολογισμός
1.000.000,00 Ευρώ

Ένταση ενίσχυσης
ΜΜΕ
50%

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά στις 28/7/2022
ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022 και ώρα 12:00.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ

.
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Γενετική Βελτίωση Ζώων
Στόχος του Υποέργου, είναι α) Η γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων, β) Η βελτίωση
των συνθηκών ευζωίας μέσα από παραγωγικά συστήματα που προάγουν την
ανταγωνιστικότητα, γ) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας, δ) Η ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των ζωικών προϊόντων στις αγορές με χρήση βελτιωμένων φυλών
ζώων, ε) Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω βελτιωμένων
φυλών ζώων, στ) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων,
μέσω βελτιωμένων φυλών ζώων.
Επιλέξιμες δαπάνες
Ενισχύονται επενδύσεις σε έρευνα, σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και σε
δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης.
Αιτούμενος προϋπολογισμός
Μέγεθος επιχειρήσεων

Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος
προϋπολογισμός

ΜΜΕ

500.000,00 Ευρώ

Ανώτατος αιτούμενος
επιλέξιμος
προϋπολογισμός
2.000.000,00 Ευρώ

Μεγάλες Επιχειρήσεις

500.000,00 Ευρώ

1.000.000,00 Ευρώ

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά στις
06/06/2022 ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022 ώρα 12:00.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ
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Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
Στόχος του Υποέργου είναι α) Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω
συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας, β) Η βελτίωση της θέσης
του αγροτών στην αλυσίδα αξίας, γ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις
αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών
εργαλείων, δ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, ε) Η βιώσιμη
ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Δικαιούχοι
Είναι νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, που τηρούν
απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης
πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων
Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες
Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
β) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού
δικαίου.
Επιλέξιμες δαπάνες
Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οχήματα εντός
του χώρου της μονάδας, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, απόκτηση του συνόλου
στοιχείων ενεργητικού, δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη
διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, άυλες δαπάνες όπως απόκτηση
λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων κλπ, ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
ΜΜΕ, ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις, ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ,
ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Μέγεθος επιχειρήσεων
ΜΜΕ
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος
προϋπολογισμός
500.000,00 Ευρώ
2.000.000,00 Ευρώ

Το ποσοστό ενίσχυσης για την Π.Ε. Ευβοίας είναι:
Περιφέρεια
Μέγεθος επιχειρήσεων
Π.Ε. Ευβοίας
Μεγάλες
Μεσαίες
40%
50%

Ανώτατος αιτούμενος
επιλέξιμος προϋπολογισμός
7.500.000,00 Ευρώ
12.500.000,00 Ευρώ

Μικρές
55%

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά την
16/05/2022, ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022, ώρα 12:00.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ

Ελ. Βενιζέλου 12, 34100, Χαλκίδα, Τηλ.: 22210 22885, 22210 23510 – Fax: 22210 80918
E-mail: info@eviachamber.gr, anagnos@eviachamber.gr

Ενημέρωση

Πρόγραμμα Ι «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»
Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής
ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα
ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.
Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν
προκειμένου να:
• εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
• αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες
μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
• ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες,
περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
• αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,
μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν
οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
− Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
− Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το
Πρόγραμμα.
− Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
− Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών
(vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε όρους απασχόλησης- και
ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων.
Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη κυμαίνεται από 1.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με το
μέγεθος της επιχείρησης, με 90% ένταση ενίσχυσης
Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ
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Πρόγραμμα ΙΙ «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»
Σκοπός του Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και
υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και
υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών.
Το Πρόγραμμα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση
επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και
υπηρεσιών (new product development) και εμπεριέχουν:
• Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη
σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την
ανάπτυξη των νέων προϊόντων),
• Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών,
• Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και
υπηρεσιών.
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν
οικονομική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
• Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, με ελληνικό ΑΦΜ.
• Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησής τους
στο Πρόγραμμα.
• Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης
Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα.
• Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
Επιλέξιμα είναι έργα με προϋπολογισμό από €200.000,00 έως €2.000.000,00.
Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση: το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος των
δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών, τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ.,
Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ
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Πρόγραμμα ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές»
Σκοπός του Προγράμματος είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που
υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών
παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των
ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της
φορολογικής τους συμμόρφωσης.
Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να υλοποιήσουν μία
ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:
• Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.
• Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.
• Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
• Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.
• Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.
• Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν
οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
•
•
•
•

Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το
Πρόγραμμα.
Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ
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Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα” του
αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον
τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των
επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την
τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο
και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης
των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι α.
Εμπορική εταιρεία, β. Συνεταιρισμός, γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
(Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες 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.
Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
δ. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους
Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές
Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
α. Δημιουργία νέας μονάδας, β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, γ.
Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ
ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν, δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου
της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 27.07.2022
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31.10.2022
Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ.Αv (https://opsan.mindev.gov.gr)
Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ
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Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022
Σκοπός του καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων τουριστικών επενδύσεων που
αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης
μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του
τουριστικού προϊόντος.
Δικαιούχοι, είναι: Εμπορική εταιρία, Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ,
Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις
και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις.
Τα υπαγόμενα, στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», επενδυτικά σχέδια
αφορούν σε:
α) ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
β) εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή
αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
γ) επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που
έχουν διακόψει τη λειτουργία τους,
δ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών
οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping),
ε) ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός
χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων,
στ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως
ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155),
ζ) ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων,
η) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως
ορίζονται στον ν. 4276/2014.
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο
καθεστώς Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα
(50.000 ευρώ – 1.000.000 ευρώ)
Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι 60%
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 05.09.2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου
υποβολών 05.12 2022.
Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ.Αv (https://opsan.mindev.gov.gr)
Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ

Ελ. Βενιζέλου 12, 34100, Χαλκίδα, Τηλ.: 22210 22885, 22210 23510 – Fax: 22210 80918
E-mail: info@eviachamber.gr, anagnos@eviachamber.gr

Ενημέρωση

Οργάνωση Σεμιναρίων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
Το Επιμελητήριο Εύβοιας ανακοινώνει ότι προκειμένου να καλυφθούν τα Μέλη με την
απαραίτητη βεβαίωση του ΕΦΕΤ, προγραμματίζει την διοργάνωση σεμιναρίων υγιεινής και
ασφάλειας τροφίμων (ΕΦΕΤ) διάρκειας δέκα (10) ωρών σύμφωνα με την ΥΑ14708/10-082007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Το πρόγραμμα αφορά τους επιχειρηματίες αλλά και το προσωπικό όλων των επιχειρήσεων που
σχετίζονται με την παραγωγή, διάθεση και διακίνηση τροφίμων και ποτών.
Οι επιχειρηματίες αλλά και το προσωπικό έχουν υποχρέωση να καταρτιστούν, βάσει της
διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες του σεμιναρίου ΕΔΩ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ: 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.Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος ΕΔΩ
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