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Τεφχοσ 13o, Ζτοσ 1ο 
 
 
 

Μινυμα προζδρου  
 

Αγαπθτζσ, αγαπθτοί 
 

Εντόσ των επόμενων εβδομάδων, με αφετθρία τθν ομιλία του πρωκυπουργοφ ςτο 
πολιτικό-οικονομικό φόρουμ τθσ ΔΕΘ, αλλά και ενόψει τθσ κατάκεςθσ του 
προςχεδίου του προχπολογιςμοφ ςτισ αρχζσ Οκτωβρίου, αναμζνεται να υπάρξουν 
ανακοινϊςεισ ςχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα τθσ κυβζρνθςθσ. 
 
Πζρα από τισ επιμζρουσ παρεμβάςεισ, που κα ανακοινωκοφν, κα πρζπει να 
προχωριςουν και οι ριηικζσ αλλαγζσ, που απαιτοφνται τόςο ςτθ φορολογία, όςο και 
ςτο αςφαλιςτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ. Αλλαγζσ που κα βάλουν βακιά το μαχαίρι για 
να διορκϊςουν ςτρεβλϊςεισ και αδυναμίεσ του παρελκόντοσ. 
Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ ζχουν γίνει το τελευταίο διάςτθμα κάποια βιματα. 
Υπάρχουν, όμωσ, ακόμθ πολλά που πρζπει και μποροφν να γίνουν, προκειμζνου να 
ςτθριχκεί θ προςπάκεια για τον παραγωγικό μεταςχθματιςμό και τθ ςυνεκτικι 
ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ τα επόμενα χρόνια. Η περαιτζρω μείωςθ τθσ 
επιβάρυνςθσ για τισ επιχειριςεισ, θ ενςωμάτωςθ ειςοδθμάτων ςε ενιαία κλίμακα 
φορολογίασ, θ διεφρυνςθ τθσ χριςθσ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν, θ απλοφςτευςθ των 
φόρων για τθν ακίνθτθ περιουςία, θ παροχι κινιτρων για παραγωγικζσ επενδφςεισ 
και κινιςεισ επιχειρθματικισ μεγζκυνςθσ, αλλά και θ αναμόρφωςθ του 
αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ. 

Πζτροσ Καλπακίδθσ  

Πρόεδροσ ΠΟΒΑΚΩ 
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Ζκκεςθ ςτο ΙΙΕΚ του διμου Βόλου με χειροποίθτα κοςμιματα 
από ζξι ςχολζσ τθσ Ευρώπθσ 

 
Άνοιξε τισ πφλεσ τθσ θ περιοδεφουςα πανευρωπαϊκι ζκκεςθ που αποτελείται 
αποκλειςτικά από ςπουδαςτικζσ εργαςίεσ με κζμα «Τον αζρα» ςε ςχζςθ με το 
παρόν, τισ τεχνικζσ και τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτο κόςμθμα ςιμερα. Η 
ζκκεςθ είναι επιςκζψιμθ από τισ 9.00 ζωσ 15.00 ςτον χϊρο του ΙΙΕΚ Διμου Βόλου, 
τθρϊντασ τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ, όπωσ ορίηονται, και κα διαρκζςει ζωσ 
τθν Παραςκευι 18 Σεπτεμβρίου. Πλθροφορίεσ παρζχονται ςτο κοινό κακθμερινά 
από το τθλ. 2421056446. 
 
Η πρόεδροσ τθσ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, Αναςταςία Μορφογιάννθ τόνιςε πωσ «είναι τιμι για 
τθν πόλθ μασ να φιλοξενοφμε μία τζτοια ζκκεςθ», υπογραμμίηοντασ και τθν πολφ 
καλι ςυνεργαςία με τισ υπόλοιπεσ 6 ςχολζσ εταίρουσ που ςυμμετζχουν ςτο 
πρόγραμμα Εrasmus+ «thefutureisourjewel», αναφζροντασ πωσ το τμιμα 
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Κοςμιματοσ του Δθμοτικοφ ΙΙΕΚ Βόλου ςυμμετζχει ςτθν ζκκεςθ με 15 ζργα 
ςπουδαςτριϊν. 
 
«Στόχοσ είναι να αναβακμιςτοφν οι ςπουδαςτζσ του ΙΙΕΚ Διμου Βόλου, να 
εξειδικευτοφν, αλλά και να ανοίξουν κι άλλουσ ορίηοντεσ» τόνιςε για να προςκζςει 
πωσ «ιδθ δφο ςπουδάςτριεσ κα ςυνεχίςουν και κα ςυνεργαςτοφν με τθ ςχολι ςτθ 
Βαλζντςα τθσ Ιταλίασ». 
 
Από τθν πλευρά τθσ θ εκπαιδεφτρια κοςμιματοσ και υπεφκυνθ Εκπαιδευτικϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων του ΙΙΕΚ Διμου Βόλου Λζτα Αργυράκου ςθμείωςε πωσ 
«από το 2018 ςυμμετζχουμε ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, το οποίο είναι 
διάρκειασ 3 ετϊν. Σε αυτό ςυμμετζχουν ζξι ςχολζσ, το ΙΙΕΚ Διμου Βόλου, θ Art Tre 
από τθ Μαδρίτθ, θ BritishAcademyofJewellery ςτο Λονδίνο, θ FORAL από τθ 
Βαλζντςα τθσ Ιταλίασ, θ MOKUME από τθ Θεςςαλονίκθ και θ Soares dos Reis από το 
Πόρτο τθσ Πορτογαλίασ». 
 
Κάκε χρόνο οι ςπουδαςτζσ δουλεφουν πάνω ςε ζνα κζμα, βγάηουν τα ςχζδια τουσ 
και καταςκευάηουν τα κοςμιματα τουσ και τον Ιανουάριο ξεκινά θ περιοδεφουςα 
πανευρωπαϊκι ζκκεςθ ςτισ ςχολζσ εταίρουσ. 
 
Τα κζματα τθσ ζκκεςθσ των τριϊν χρόνων που διαρκεί το πρόγραμμα, είναι τα 
ςτοιχεία τθσ γθσ, το νερό, ο αζρασ, θ φωτιά, τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςτο 
εργαςτιριο για να γίνουν τα κοςμιματα. «Πζρςι το κζμα ιταν το νερό ςε ςχζςθ με 
το παρελκόν, με τουσ ςπουδαςτζσ να χρθςιμοποιοφν υλικά, τα οποία είχαν ςχζςθ 
με το νερό, αλλά και παλιότερεσ τεχνικζσ. Φζτοσ ςτθ δεφτερθ περιοδεφουςα 
πανευρωπαϊκι ζκκεςθ το κζμα είναι ο αζρασ. Χρθςιμοποιοφμε υλικά που ζχουν 
ςχζςθ με τον αζρα, ματιζσ και υφζσ που παραπζμπουν ςτο ςιμερα, ςτο παρελκόν, 
ενϊ του χρόνου το κζμα κα είναι θ φωτιά» εξθγεί θ κα. Αργυράκου. 
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Ξεκινά το Thessaloniki Helexpo Forum 

 

Η ακφρωςθ λόγω του κορωνοϊοφ τθσ 85θσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Θεςςαλονίκθσ 
«γζννθςε» ζνα πολιτικό και οικονομικό φόρουμ, ςτο οποίο αναμζνεται να 
ςυμμετάςχουν δεκάδεσ ομιλθτζσ και να τεκοφν επί τάπθτοσ όλα τα φλζγοντα 
ηθτιματα που απαςχολοφν τθν πολιτικι, τθν οικονομία και τθν κοινωνία.  

Η ακφρωςθ τθσ φετινισ 85θσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Θεςςαλονίκθσ λόγω του κορωνοϊοφ 
ζφερε το «Thessaloniki Helexpo Forum» το οποίο κα ανοίξει τισ πφλεσ του τθν 
Παραςκευι 11 Σεπτεμβρίου. 

Το φόρουμ που διοργανϊνεται από τθ ΔΕΘ- HELEXPO ζχει τίτλο «Πολιτικι, 
οικονομία και κοινωνία - Αναηθτώντασ τθν ιςορροπία» και κα διαρκζςει ζωσ τισ 20 
Σεπτεμβρίου. Θα διεξαχκεί ςτο ςυνεδριακό κζντρο «Ιωάννθσ Βελλίδθσ» και 
ςφμφωνα με το πρόγραμμα κα ζχει 23 πάνελ και δεκάδεσ ομιλθτζσ, με περιοριςμό 
όμωσ ςτθ φυςικι παρουςία των ατόμων - μόλισ 50 άτομα - εξαιτίασ των 
περιοριςτικϊν μζτρων που ιςχφουν για τον κορωνοϊό ενϊ οι εργαςίεσ κα 
μεταδίδονται ηωντανά μζςω live streaming αλλά και τθλεόραςθσ από τθν 
ιςτοςελίδα του Thessaloniki Helexpo Forum thessaloniki-helexpo-forum.gr. 
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Διαδικτυακι ςυηιτθςθ του Enterprise Greece για τθ μετά 
COVID-19 εποχι 

 
 

 
 
Η Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου (Enterprise Greece), ο 
αρμόδιοσ εκνικόσ φορζασ για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων ςτθν Ελλάδα και τθν 
προϊκθςθ των εξαγωγϊν, ςασ προςκαλεί να ςυμμετάςχετε ςτθ διαδικτυακι 
ςυηιτθςθ (webinar), που κα διοργανϊςει ςτισ 08 Οκτωβρίου, με κζμα «O 
προςτατευτιςμόσ ςτο διεκνζσ εμπόριο ςτθ μετά COVID-19 εποχι». 
 
Για να αντιμετωπιςτοφν οι προβλεπόμενεσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ 
ςτθν παγκόςμια οικονομία και το διεκνζσ εμπόριο, οι εκνικζσ κυβερνιςεισ, θ 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι και οι διεκνείσ οργανιςμοί κα πρζπει να αναλάβουν δράςθ για 
να διαςφαλίςουν τθν απρόςκοπτθ ροι του διεκνοφσ εμπορίου και για τθν 
ανεμπόδιςτθ λειτουργία των εφοδιαςτικϊν αλυςίδων, ιδιαίτερα ςε ό,τι αφορά τθν 
ελεφκερθ διακίνθςθ αγακϊν και προϊόντων πρϊτθσ ανάγκθσ. 
 
Τθν ζναρξθ τθσ διαδικτυακισ αυτισ ςυηιτθςθσ κα πραγματοποιιςει θ Άννα-Μιςζλ 
Αςθμακοποφλου, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Αντιπρόεδροσ τθσ 
Επιτροπισ για το Διεκνζσ Εμπόριο, ενϊ εκπρόςωποι του Business Europe, τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, του Διεκνοφσ Κζντρου Εμπορίου (ITC), τθσ Παγκόςμιασ 
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Τράπεηασ (WorldBankGroup), κακϊσ και του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου 
(WTO), κα κλθκοφν να ςυηθτιςουν και να τοποκετθκοφν, απαντϊντασ ςε 
ερωτιματα όπωσ:  
 
- Είναι οι εκνικζσ κυβερνιςεισ και οι οργανιςμοί προϊκθςθσ εξαγωγϊν ευζλικτοι 
και αρκετά προςαρμοςτικοί, ϊςτε να αντεπεξζλκουν ςτο φαινόμενο και τισ 
προκλιςεισ που αντιμετωπίηει το διεκνζσ εμπόριο;  
- Στο ενδεχόμενο μιασ νζασ ζξαρςθσ τθσ πανδθμίασ, υπάρχουν τρόποι να ενιςχυκεί 
το εμπόριο και οι διεκνείσ αγορζσ;  
- Σε ποιο βακμό ζχουν γίνει αιςκθτζσ οι επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ ςτα κράτθ και 
τθν παγκόςμια αγορά;  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να εγγραφοφν ςτον θλεκτρονικό ςφνδεςμο 
http://bit.ly/Trade-Protectionism-Webinar-EG20, ζωσ τθν Τρίτθ, 15 Σεπτεμβρίου 
2020. Λόγω του περιοριςμζνου αρικμοφ κζςεων, κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. 
Στθν περίπτωςθ που επικυμείτε τθ ςυμμετοχι ι εκπροςϊπθςθ ςασ από άλλο/θ 
ςυνάδελφο ςασ, παρακαλοφμε όπωσ μασ διακζςετε τα απαραίτθτα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ (ονοματεπϊνυμο, ιδιότθτα, θλεκτρονικι διεφκυνςθ), προκειμζνου να 
προωκιςουμε τθ ςχετικι πρόςκλθςθ. 
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Συνεργαςία τθσ Enterprise Greece με τθν eBay 
 
Η Enterprise Greece, εκ των βαςικϊν φορζων υλοποίθςθσ τθσ ευρφτερθσ εκνικισ 
πολιτικισ για εξαγωγζσ και επενδφςεισ ςτθ νζα «αρχιτεκτονικι» τθσ χϊρασ, 
προχϊρθςε ςε μία ςτρατθγικι ςυναργαςία με τθν eBay, θγζτιδα εταιρεία ςτον χϊρο 
του θλεκτρονικοφ εμπορίου με 183 εκατομμφρια ενεργοφσ αγοραςτζσ ςε όλο τον 
κόςμο και παρουςία ςε 190 χϊρεσ.   
 

Η ςυνεργαςία αυτι, θ οποία εντάςςεται ςτο πλαίςιο του κακολικοφ ψθφιακοφ 
μεταςχθματιςμοφ των υπθρεςιϊν και εργαλείων τθσ Enterprise Greece, αποςκοπεί 
ςτθν ενίςχυςθ τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ και παρουςίασ των ελλθνικϊν 
επιχειριςεων ςτισ διεκνείσ αγορζσ και τθν υποςτιριξι τουσ ςτθ διαχείριςθ των 
οικονομικϊν ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ.   
 
Σε ανακοίνωςθ τθσ θ Enterprise Greece προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθ 
διαδικτυακι εκδιλωςθ, “Grow you rbusiness: eBay SM BAccelerator - partner ship 
with Enterprise Greece” τθν Τρίτθ, 15 Σεπτεμβρίου ςτισ 11.00, προκειμζνου να 
ενθμερωκοφν για τα προνόμια τθσ ςυνεργαςίασ αυτισ, κακϊσ και τισ προοπτικζσ 
ανάπτυξθσ που προςφζρει θ θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ eBay. Παράλλθλα, κα 
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λάβετε γνϊςθ για τθ διαδικαςία και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο πρϊτο ςκζλοσ 
αυτοφ του προγράμματοσ. 
 
Η εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 
 
Για τυχόν πλθροφορίεσ, οκ ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο τθλ. 210 
3355777 (9πμ - 5μμ). 
 
 

150 εκατ. ευρώ για τισ ΜμΕ τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ 

Ξεκίνηζε η σποβολή αιηήζεφν για ηη λήυη ηφν 5.000 έφς 50.000 εσρώ 

ποσ θα διανείμει η Περιθέρεια Κενηρικής Μακεδονίας ζηις επιτειρήζεις 

ποσ δραζηηριοποιούνηαι ενηός ηφν ορίφν. Ενδιαφζρον μποροφν να 
εκδθλώςουν επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ νόμουσ τθσ 
ΠΚΜ και ςυγκεκριμζνα ςε Θεςςαλονίκθ, Πιερία, Σζρρεσ, Ημακία, 
Πζλλθσ, Χαλκιδικι, Κιλκίσ.   
 
Συγκεκριμζνα, το πρόγραμμα «Ενίςχυςθ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων που 
επλιγθςαν από τθν Covid-19 ςτθν Κεντρικι Μακεδονία», προχπολογιςμοφ 150 
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εκατ. ευρϊ, αφορά ςτθν ενίςχυςθ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςτθν 
Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ που επλιγθςαν από τθν πανδθμία, με τθ μορφι 
μθ επιςτρεπτζασ επιχοριγθςθσ. Οι αιτιςεισ κα γίνονται δεκτζσ ζωσ τισ 9 Οκτωβρίου 
2020. 
 
Ενδιαφζρον μποροφν να εκδθλϊςουν τα μζλθ των τεςςάρων Συλλόγων τθσ 
ΠΟΒΑΚΩ, που δραςτθριοποιοφνται ςε νόμουσ τθσ ΠΚΜ. 
 
Πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ δράςθσ, που κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι είναι θ πρϊτθ 
που εφαρμόηεται ςε εκνικό επίπεδο με τζτοια μορφι, είναι να παραςχεκεί 
ςτοχευμζνα δθμόςια ςτιριξθ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι ςτθν αγορά κα 
υπάρξει επαρκισ ρευςτότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ νόςου 
Covid-19. 
Τονίηεται ότι το καταβλθκζν κεφάλαιο κίνθςθσ που κα λάβουν οι επιχειριςεισ κα 
πρζπει να αναλωκεί εντόσ του 2021. 
 

Τι καλφπτει θ ενίςχυςθ 
 
Η μθ επιςτρεπτζα επιχοριγθςθ καλφπτει κεφάλαιο κίνθςθσ ίςο με το 50% των 
εξόδων τθσ επιχείρθςθσ το 2019, με ελάχιςτο ποςό επιχοριγθςθσ τισ 5.000 ευρϊ 
και μζγιςτο τισ 50.000 ευρϊ. Τα ποςά επί των οποίων κα υπολογιςτεί το παραπάνω 
ποςοςτό (50%) προκφπτουν από το άκροιςμα: 

 των αγορϊν εμπορευμάτων χριςθσ 

 των αγορϊν α’ υλϊν και υλικϊν χριςθσ 

 του ςυνόλου των δαπανϊν για παροχι υπθρεςιϊν 

 του ςυνόλου των ενοικίων που καταβλικθκαν ςτθ χριςθ από τθν επιχείρθςθ 

 του ςυνόλου των παροχϊν ςε εργαηομζνουσ (πλθν αυτϊν που απαςχολικθκαν 
ςε αγροτικζσ βιολογικζσ δραςτθριότθτεσ) 

 διάφορα λειτουργικά ζξοδα 
Συγκεκριμζνα ο υπολογιςμόσ του αναλογοφντοσ κεφαλαίου κίνθςθσ (δθμόςια 
χρθματοδότθςθ) προκφπτει από το άκροιςμα των παρακάτω δθλωκζντων ποςϊν 
των πεδίων του ζντυπου Ε3 του προθγοφμενου ζτουσ (χριςθ 2019): 102, 202, 181, 
281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλαςιαηόμενο με 50%. 
Επιςθμαίνεται ότι αποδεκτζσ είναι μόνο οι αιτιςεισ των επιχειριςεων που: 

 Ζχουν υποβάλει τθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ για τθ χριςθ του 2019 
ζωσ τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ και 

 Θα ςυμπλθρϊςουν τα ποςά των προαναφερκζντων πεδίων με τα ςτοιχεία τθσ 
διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ (φορολογικό ζντυπο Ε3 χριςθσ 2019) που 
ζχει υποβλθκεί ζωσ τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ. 

Σε περίπτωςθ που μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ ζχει υποβλθκεί 
τροποποιθτικι διλωςθ Ε3, πρζπει να υποβλθκοφν και οι δφο για να διαπιςτωκεί ότι 
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ζχουν χρθςιμοποιθκεί τα ποςά των προαναφερκζντων πεδίων τθσ τελευταίασ 
χρονικά εμπρόκεςμθσ διλωςθσ. 
Διευκρινίηεται ότι ςε περιπτϊςεισ που επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται τόςο εντόσ 
όςο και εκτόσ τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, κα πρζπει θ δικαιοφχοσ να 
προςκομίςει Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν 1599/86, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ, ςτθν οποία κα δθλϊνει τα ζξοδα που πραγματοποιικθκαν για τθ 
λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ/υποκαταςτιματοσ ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ 
Μακεδονίασ, προκειμζνου να υπολογιςτεί το φψοσ του κεφαλαίου κίνθςθσ επί 
αυτοφ του ποςοφ. 
Σε κάκε περίπτωςθ, θ αναλογία δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ από αυτι που 
υπαγορεφεται από το πλικοσ των εργαηομζνων που απαςχολοφνται ακροιςτικά 
εντόσ και εκτόσ ΠΚΜ, το οποίο κα επιβεβαιϊνεται κατά τθν αξιολόγθςθ. 

 

Οι προχποκζςεισ 
 
Οι βαςικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των επιχειριςεων που υποβάλλουν 
πρόταςθ είναι οι ακόλουκεσ: 
1. Να δραςτθριοποιοφνται ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ. 
2. Να ζχουν κάνει ζναρξθ πριν τθν 1/1/2019. 
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3. Να ζχουν ωσ κφριο κωδικό δραςτθριότθτασ ι δραςτθριότθτα με τα μεγαλφτερα 
ζςοδα ζναν από τουσ επιλζξιμουσ ΚΑΔ του Παραρτιματοσ Ι και ςτον οποίο να 
δραςτθριοποιοφνται αδιαλείπτωσ τουλάχιςτον από 31/1/2020 και ζωσ τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ πρόταςθσ. 
4. Να είναι Πολφ Μικρι ι Μικρι Επιχείρθςθ 
5. Κατά το 2019 να απαςχολοφςαν λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ. 
6. Το άκροιςμα των εξόδων που προκφπτουν από τισ κάτωκι κατθγορίεσ να ιςοφται 
ι να είναι μεγαλφτερο των 10.000 ευρϊ 
• των Αγορϊν Εμπορευμάτων Χριςθσ 
• των Αγορϊν Α’ Υλϊν και Υλικϊν Χριςθσ 
• του ςυνόλου των Δαπανϊν για Παροχι Υπθρεςιϊν 
• του ςυνόλου των ενοικίων που καταβλικθκαν ςτθν χριςθ από τθν επιχείρθςθ 
• του ςυνόλου των Παροχϊν ςε εργαηομζνουσ (πλθν αυτϊν που 

απαςχολικθκαν ςε Αγροτικζσ Βιολογικζσ δραςτθριότθτεσ) 
• Διάφορα Λειτουργικά  Ζξοδα 

7.  Να τθροφν απλογραφικά ι διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014. 
8. Να λειτουργοφν αποκλειςτικά με μία από τισ ακόλουκεσ μορφζσ επιχειριςεων 

εταιρικοφ/εμπορικοφ χαρακτιρα: Ανϊνυμθ Εταιρεία, Εταιρεία Περιοριςμζνθσ 
Ευκφνθσ, Ομόρρυκμθ Εταιρεία, Ετερόρρυκμθ Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομικι 
Επιχείρθςθ, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ του Ν. 4430/2016 ωσ 
ιςχφει, Συνεταιριςμόσ Δικθγορικι Εταιρία του άρκρου 49 επ. του Ν. 4194/2013. 

9. Να μθ ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 40 του ν. 
4488/2017 (Αϋ137). 

10. Να μθν ιταν προβλθματικζσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2019. 
11. Κατά παρζκκλιςθ μποροφν να χορθγθκοφν ενιςχφςεισ ςε πολφ μικρζσ ι μικρζσ 

επιχειριςεισ που ιταν ιδθ προβλθματικζσ ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό τθν 
προχπόκεςθ να μθν υπάγονται ςε ςυλλογικι διαδικαςία αφερεγγυότθτασ 
βάςει του εκνικοφ δικαίου και να μθν ζχουν λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ (ι 
εφόςον ζχουν λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ να ζχουν αποπλθρϊςει το δάνειο ι 
λφςει τθ ςφμβαςθ εγγφθςθσ κατά τθ χοριγθςθ τθσ ενίςχυςθσ βάςει τθσ 
παροφςασ πρόςκλθςθσ) ι ενίςχυςθ αναδιάρκρωςθσ (ι ζχουν λάβει ενίςχυςθ 
αναδιάρκρωςθσ αλλά δεν υπόκεινται πλζον ςε ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ κατά τθ 
χοριγθςθ τθσ ενίςχυςθσ βάςει τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ). 

12. Εφόςον δραςτθριοποιοφνται ςτθ μεταποίθςθ και τθν εμπορία γεωργικών 
προϊόντων, να δεςμευτοφν για τθ μθ μετακφλιςθ τθσ λαμβανόμενθσ ενίςχυςθσ 
εν μζρει ι εξ ολοκλιρου ςε πρωτογενείσ παραγωγοφσ και για τθν υποχρζωςθ 
ότι θ εν λόγω ενίςχυςθ δεν μπορεί να κακορίηεται με βάςθ τθν τιμι ι τθν 
ποςότθτα των προϊόντων που αγοράηονται από τουσ πρωτογενείσ παραγωγοφσ 
ι που διατίκενται ςτθν αγορά από τισ ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ. 

13. Να μθν εκκρεμεί ςε βάροσ τουσ εντολι ανάκτθςθσ προθγοφμενθσ παράνομθσ 
και αςφμβατθσ κρατικισ ενίςχυςθσ βάςθ απόφαςθσ ΕΕ ι ΔΕΕ. 
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14. Το ςυνολικό ποςό τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ που κα λάβει θ δικαιοφχοσ 
επιχείρθςθ από τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ, ςυνακροιηόμενθ με κάκε άλλθ 
ενίςχυςθ που κα ζχει λάβει δυνάμει τθσ με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 
Ανακοίνωςθσ, και θ οποία μπορεί να ζχει χορθγθκεί με τθ μορφι άμεςων 
επιχορθγιςεων, φορολογικϊν πλεονεκτθμάτων και πλεονεκτθμάτων 
πλθρωμϊν ι άλλεσ μορφζσ όπωσ επιςτρεπτζεσ προκαταβολζσ, εγγυιςεισ, 
δάνεια και ίδια κεφάλαια, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν δφναται ςε ςυνολικι 
ονομαςτικι αξία να υπερβαίνει το ςυνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ. 
Όλα τα αρικμθτικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται είναι ακακάριςτα, δθλαδι 
προ τθσ αφαίρεςθσ φόρων ι άλλθσ επιβάρυνςθσ. 

 
Ποιοι δεν ζχουν δικαίωμα ενίςχυςθσ 
 
Σφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ του προγράμματοσ, δεν ζχουν 
δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ: 
• οι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί, οι εξωχϊριεσ εταιρείεσ, τα Νομικά 

Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου οι δθμόςιεσ επιχειριςεισ, οι δθμόςιοι φορείσ ι 
δθμόςιοι οργανιςμοί ι/και οι κυγατρικζσ τουσ, κακϊσ και επιχειριςεισ που 
εξομοιϊνονται με αυτζσ. 

• οι επιχειριςεισ που εντάςςονται ςε ιδθ οργανωμζνο ομοιόμορφο δίκτυο 
διανομισ προϊόντων ι παροχισ υπθρεςιϊν και οι οποίεσ εκμεταλλεφονται 
κατόπιν ςχετικϊν ςυμβάςεων άδειεσ εκμετάλλευςθσ δικαιωμάτων 
διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, που αφοροφν ςυνικωσ εμπορικά ςιματα ι 
διακριτικοφσ τίτλουσ και τεχνογνωςία για τθ χριςθ και τθ διανομι αγακϊν ι 
υπθρεςιϊν (π.χ. franchising, shopinshop, δίκτυο πρακτόρευςθσ κ.λπ.)». 
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Συναγερμόσ για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ: Χάκθκαν ιδθ 
117.000 κζςεισ εργαςίασ -Τι μζτρα ηθτοφν 

Χείρα βοθκείασ, με γενναίεσ παρεμβάςεισ, που κα ςτοχεφουν ςτθ χρθματοδότθςθ 
τουσ, ςτθν αναςτολι των τρεχουςϊν υποχρεϊςεων τουσ και ςτθν προςταςία των 
εργαηομζνων τουσ, ηθτάνε οι ΜμΕ. 

 

Με φόντο τθν πτώςθ του τηίρου τουσ κατά περίπου 50% ςτο πρϊτο μιςό του ζτουσ, 
οι μικρομεςαίοι καλοφν το οικονομικό επιτελείο να αναπροςαρμόςει τα “εργαλεία” 
του ςτισ ανάγκεσ των επιχειριςεων, οι οποίεσ ουςιαςτικά δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτον 
τραπεηικό δανειςμό. Η διεφρυνςθ τθσ περιμζτρου και θ αφξθςθ του κονδυλίου τθσ 
γ’ επιςτρεπτζασ προκαταβολισ είναι ζνα από τα αιτιματα των μικρϊν 
επιχειριςεων, ενϊ παραμζνει ηθτοφμενο- τουλάχιςτον για τουσ μικρομεςαίουσ- θ 
χαλάρωςθ των κριτθρίων χορθγιςεων από τισ τράπεηεσ. Όςο, δε, για τισ 
τρζχουςεσ φορολογικζσ και αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ, θ αγορά ηθτά γενναίεσ 
διευκολφνςεισ, πζρα από τθ ρφκμιςθ που καλφπτει μόνο τισ εκκρεμότθτεσ των 
μθνϊν τθσ καραντίνασ. 

Όπωσ προκφπτει από ζρευνα τθσ ΓΣΕΒΕΕ, θ βιωςιμότθτα των μικρομεςαίων είναι 
προχπόκεςθ για τθ διάςωςθ χιλιάδων κζςεων εργαςίασ και τα ςτοιχεία του 
πρϊτου εξαμινου δεν είναι αιςιόδοξα. Συγκεκριμζνα το 11,3% του ςυνόλου των 
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επιχειριςεων προχϊρθςε ςε μείωςθ των κζςεων εργαςίασ, ζναντι του 4,6% που 
προχϊρθςε ςε αφξθςθ των κζςεων εργαςίασ και του 83,1% που διατιρθςε τισ ίδιεσ 
κζςεισ απαςχόλθςθσ. Εξετάηοντασ τα ευριματα με αναγωγι ςτισ επιχειριςεισ που 
απαςχολοφν προςωπικό προκφπτει ότι το 16,9% των επιχειριςεων αυτϊν 
προχϊρθςε ςε μείωςθ του προςωπικοφ ζναντι 6,9% που προχϊρθςε ςε αφξθςθ και 
του 74,7% που διατιρθςε το προςωπικό του ςτακερό. 

Που καταγράφθκαν οι μεγαλφτερεσ μειώςεισ προςωπικοφ 

Στα επιμζρουσ ςτοιχεία οι μεγαλφτερεσ μειϊςεισ προςωπικοφ καταγράφθκαν ςτισ 
μεγαλφτερεσ με βάςθ τον αρικμό εργαηομζνων επιχειριςεισ (18,75% επιχειριςεισ 
με πάνω από 5 άτομα προςωπικό), ςτισ επιχειριςεισ με τηίρο από 50.000-100.000 
ευρϊ (16,4%), ςτισ επιχειριςεισ που δθμιουργικθκαν κατά τθν διάρκεια των 
μνθμονίων (16,1% επιχειριςεισ με θλικία 5-10 ζτθ) και ςτισ επιχειριςεισ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι Νθςιά Αιγαίου-Κριτθσ (21,3%). 

Κλαδικά οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτισ υπθρεςίεσ προχϊρθςαν ςτισ 
μεγαλφτερεσ μειϊςεισ προςωπικοφ (16,2%), ζναντι του εμπορίου (8,3%) και τθσ 
μεταποίθςθσ (8,2%). 

Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ εκτιμάται ότι κατά το προθγοφμενο εξάμθνο 
χάκθκαν 117.000 κζςεισ εργαςίασ, ςτοιχείο που ςυμβαδίηει με τα μθνιαία ςτοιχεία 
των ερευνϊν εργατικοφ δυναμικοφ τθσ ΕΛΣΤΑΤ που για τον Μάιο του 2020 
καταγράφει ποςοςτό ανεργίασ 17%. 

Πζραν των προαναφερόμενων δυςμενϊν ςτοιχείων και τθν μείωςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ που καταγράφεται λόγω τθσ υγειονομικισ κρίςθσ δεν πρζπει να 
παραβλζπεται και θ μείωςθ των ειςοδθμάτων που προκαλείται από τθν αναςτολι 
ςυμβάςεων εργαςίασ. Είναι ενδεικτικό ότι περιςςότερεσ από 4 ςτισ 10 (43,5%) 
επιχειριςεισ που απαςχολοφν προςωπικό ανζςτειλαν ςυμβάςεισ εργαςίασ κατά το 
προθγοφμενο εξάμθνο, με το μεγαλφτερο ποςοςτό να καταγράφεται ςτισ υπθρεςίεσ 
(47,6%). Επιπλζον, το 7,3% των επιχειριςεων που απαςχολοφν προςωπικό 
προχϊρθςαν ςε μετατροπι των ςυμβάςεων εργαςίασ από πλιρουσ ςε μερικισ/εκ 
περιτροπισ απαςχόλθςθ, ενϊ μόλισ το 2,1% των επιχειριςεων ακολοφκθςαν τθν 
αντίκετθ πορεία. 

Οι προοπτικζσ για το επόμενο εξάμθνο 

Ποιζσ είναι οι προοπτικζσ για το επόμενο εξάμθνο; Το 14,3% των επιχειριςεων που 
απαςχολοφν προςωπικό κα προχωριςει ςε μειϊςεισ προςωπικοφ, ζναντι του 6,7% 
που κα κάνει προςλιψεισ, ενϊ το 73,4% διλωςε πωσ κα διατθριςει τισ κζςεισ 
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εργαςίασ κι αυτό ςθμαίνει πρακτικά ότι κινδυνεφουν να χακοφν 105.000 κζςεισ 
εργαςίασ. 
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Επιμέλεια κειμένων–ρεπορτάζ: Λίνα Τςιρέκα (tsirekalina@yahoo.com) 
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