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“Η επιλογή των θεμάτων και η 
επιμέλεια της ύλης, έγινε από 
τον κο Μήντο Δημήτριο, Ειδικό 
Σύμβουλο του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής”.

Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν
τις απόψεις των συντακτών τους

Το περιοδικό υπάρχει και σε 
ηλεκτρονική μορφή στο
site του Επιμελητηρίου

www.epichal.gr

Μήνυμα Προέδρου
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο & η 
σύνθεση της νέας διοίκησης του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Τελευταία συνεδρίαση Διοικητικού 
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με 
Πρόεδρο τον κο Γκιλή Γεώργιο

Επίσκεψη του Διοικητή Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων κου Πιτσι-
λή στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Δυναμική παρουσία της Χαλκιδικής 
στην 82η ΔΕΘ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 
εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο 
συμμετοχής του Επιμελητηρίου Χαλ-
κιδικής στο πρόγραμμα Erasmus+

4η Συνάντηση των εταίρων του προ-
γράμματος Erasmus+ που συμμετέ-
χει και το Επιμελητήριο Χαλκιδικής 
στη Λισαβόνα

Ολοκληρώθηκε η 1η Ημερίδα από 
το Επιμελητήριο Χαλκιδικής για τη 
δημοσιότητα του προγράμματος 
Erasmus+

5

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυ-
ση της ίδρυσης & λειτουργίας νέων 
τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων»

Στις 18 Ιανουαρίου ξεκινάει η ηλεκτρο-
νική υποβολή σχεδίων για το «Επιχει-
ρούμε Έξω»

Υποχρεωτική η δήλωση επαγγελ-
ματικού λογαριασμού για όσους 
διαθέτουν POS

Αυτή είναι η απόφαση για την ρύθ-
μιση των οφειλών έως 50.000 € στο 
πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβι-
βασμού

ΔΙΕΠΠΥ: Αλλαγές στη διακίνηση των 
προϊόντων και υπηρεσιών

Ενημέρωση σχετικά με την υπο-
χρέωση διεξαγωγής ενεργειακών 
ελέγχων στις επιχειρήσεις

Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής 
εφαρμογής «Απόκτηση Άδειας 
Χρήσης Πνευματικών - Μουσικών 
Δικαιωμάτων»

Από την 1η του 2018, τρία λεπτά η 
κάθε σακούλα
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Από 31.5.2018 το barcode για όλα τα 
έντυπα, περιοδικά και εφημερίδες, 
περιοδικού και ημερήσιου τύπου 

Παρεμβάσεις Επιμελητηρίου

Στατιστικά στοιχεία 2017
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Η Επιμελητηριακή κοινότη-
τα είναι και θα παραμείνει 

πάντα στην πρώτη γραμμή 
της μάχης για την έξοδο της 

χώρας από την κρίση και 
την επιστροφή σταδιακά 

στην κανονικότητα

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επι-
μελητηρίου Χαλκιδικής σας μεταφέρω τις ευχές 
μας, το 2018 να αποτελέσει την εκκίνηση για 
την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας, οδηγώ-
ντας στην οριστική έξοδο από την μακροχρόνια 
κρίση και στην ευημερία της  Ελληνικής κοινω-
νίας και της χώρας μας.

Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς η ελληνική οικο-
νομία ακροβατεί για μια ακόμη φορά ανάμεσα 
στην ύφεση και στην ανάπτυξη. Είναι αναγκαίο 
να γίνει κατανοητό ότι η χώρα για να αποτάξει 
τα δεινά που επιφέρουν οι κακές πολιτικές επι-
λογές και τα μνημόνια στην ελληνική κοινωνία 
πρέπει, με πολιτική και κοινωνική συναίνεση, να 
σχεδιάσει και να υλοποιήσει το δικό μας Εθνικό 
Σχέδιο Ανάπτυξης. Ένα στρατηγικό Σχέδιο που 
στοχεύει στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, 
όχι μέσα από τον δανεισμό και την υπερφορο-
λόγηση αλλά μέσα από την μείωση των δημοσί-
ων δαπανών, την πάταξη του παραεμπορίου και 
την παραγωγή πλούτου. 

Οι, με εθνική συνείδηση, έλληνες οικονομικοί 
επιστήμονες πρεσβεύουν ότι η “δαιμονισμέ-
νη” ανάπτυξη μπορεί να γίνει εφικτή μέσα από 
τη δόμηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας, η 
οποία παράγει, εξάγει, προσελκύει επενδύσεις, 
δημιουργεί νέες και βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Σήμερα, βασική προϋπόθεση για να γυρίσει σε-
λίδα η ελληνική οικονομία είναι η προοδευτική 
υλοποίηση και ολοκλήρωση των συμφωνημέ-
νων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να 
διαμορφωθεί κλίμα σταθερότητας και εμπιστο-
σύνης για την ελληνική οικονομία και δημιουρ-
γία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος. 

Τώρα, πρέπει να υπάρξει αισιοδοξία και να δού-
με το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο. Σε 
αυτήν την προσπάθεια θα πρέπει να συμμετέ-

χουμε όλοι, κυβέρνηση, μείζονα και ελάσσονα 
αντιπολίτευση, επιχειρηματικός κόσμος και 
εργαζόμενοι. Είναι καιρός να προσαρμοστούμε 
στα ευρωπαϊκά δεδομένα, νικώντας τον κακό 
μας εαυτό. Δεν πρέπει όμως να λησμονήσουμε 
να δώσουμε τη μάχη που ξέρουμε ως Ελληνικός 
λαός για να πείσουμε όσους κακόπιστους εταί-
ρους να σεβαστούν και αυτοί την ευρωπαϊκή 
αξία της αλληλεγγύης.

Αδιαπραγμάτευτα προς την πολιτική ηγεσία 
της χώρας μας, πρέπει να φθάσει το μήνυμα 
ότι αυτή είναι η τελευταία θυσία του επιχειρη-
ματικού κόσμου και της ελληνικής κοινωνίας. 
Οφείλουμε να αφυπνίσουμε το ένστικτο επιβί-
ωσης, να ενεργοποιήσουμε το ελληνικό επιχει-
ρηματικό μας δαιμόνιο, να επιστρατεύσουμε 
το έμφυτο κουράγιο, να υπερβάλουμε εαυτό 
ώστε να παράγουμε περισσότερα, καλύτερα, 
διεθνώς εμπορεύσιμα και ανταγωνιστικά προϊ-
όντα και υπηρεσίες. Η γεωστρατηγική θέση και 
το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας είναι μια 
αστείρευτη πηγή επιχειρηματικών δυνατοτή-
των. Υπάρχουν σήμερα αρκετοί τομείς, κλάδοι 
και δραστηριότητες, που διαθέτουν εξωστρεφή 
προσανατολισμό και μεγάλα περιθώρια ανά-
πτυξης, που μπορούν να οδηγήσουν σε μια κα-
λύτερη επόμενη ημέρα την ελληνική οικονομία. 

Η Επιμελητηριακή κοινότητα είναι και θα πα-
ραμείνει πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης 
για την έξοδο της χώρας από την κρίση και την 
επιστροφή σταδιακά στην κανονικότητα, ώστε 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συνεχίσουν να 
λειτουργούν, να αναπτυχθούν και να δημιουρ-
γήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας και πλούτου, 
για να μπορέσουμε να κρατήσουμε στη χώρα 
μας τους νέους μας, που αποτελούν το πολυτι-
μότερο δημιουργικό κεφάλαιο της Ελλάδας.

Ιωάννης Κουφίδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Aγαπητοί συνάδελφοι
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ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ &
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου του Επι-
μελητηρίου Χαλκιδικής πραγματο-
ποιήθηκαν στις 01, 02, 03 Δεκεμ-

βρίου 2017. Ψήφισαν συνολικά 1.529 μέλη. 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, με αυτοδυνα-
μία στο νέο ΔΣ, ανακηρύσσεται ο επικεφα-
λής του συνδυασμού «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ» 
ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 
(δυνάμει του άρθρου 73 παρ.7 εδάφιο α του 
Ν.4497/2017) με 1024 ψήφους (68,27%) με 
14 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη δεύ-
τερη θέση ο συνδυασμός «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΟΡΑΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΕΟΧ)» με επικεφαλής 
την κα Χατζησταματίου Ελευθερία του Ηλία 
με 355 ψήφους (23,67%) και 5 έδρες, και στην 
τρίτη θέση ο συνδυασμός «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», με 
επικεφαλής τον κο Ρόκο Απόστολο του Ματ-
θαίου, με 121 ψήφους (08,07%) και 2 έδρες.

Ανακηρύσσονται επιτυχόντες οι κάτωθι:

Α. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
1. ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 
ως επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ»
2. ΤΣΟΥΦΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΥ,  εκατόν εβδομήντα δύο (172)
3. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ, εκατόν είκοσι πέντε (125) 
4. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ, πενήντα εννέα (59)
5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ, πενήντα τέσσερις (54)
6. ΧΛΙΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, είκο-
σι πέντε (25)

Β. ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ
1. ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ενενή-
ντα τέσσερις (94)
2. ΧΟΥΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
ογδόντα οκτώ (88)                         
3. ΡΟΥΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, πενήντα 
εννέα (59)
4. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΦΙΑ-
ΝΟΥ, πενήντα δύο (52)
5. ΓΑΒΑΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πε-
νήντα (50)
6. ΓΚΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σα-
ράντα επτά (47)

Γ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
1. ΡΟΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ως 
επικεφαλής του Συνδυασμού «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
2. ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ, σαράντα έξι (46)
3. ΧΟΛΟΓΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, 
είκοσι οκτώ (28)
4. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, 
εννέα (9)

Δ. ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, 
ως επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» (ΕΟΧ)
2. ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, εκα-
τόν πέντε (105)
3. ΠΑΝΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
ογδόντα ένα (81)
4. ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΥΣ (ΚΟΡΙΝΑ ΖΟΛΛΑ), εξήντα ένα (61)
5. ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥ-
ΡΟΥ, πενήντα οκτώ (58)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Μετά τη συνεδρίαση του νέου διοικητικού 
Συμβουλίου την 15η Δεκεμβρίου 2017, η 
σύνθεση της νέας επταμελούς Διοικητικής 
Επιτροπής του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
έχει ως εξής

Πρόεδρος 

Α’ Αντιπρόεδρος

Β’ Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Οικονομικός Επόπτης

Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & 
Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Επιχειρήσεων

Κουφίδης Ιωάννης

Χούτας Στυλιανός

Κρημνιανιώτης Δημήτριος

Τσούφης Θεμιστοκλής

Χαλκιά Αναστασία

Πανανός Θεόδωρος

Καραβάνα Μαρία
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΝ κο ΓΚΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 
Δευτέρας 27 Νοεμβρίου, η τελευ-
ταία συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου 

Χαλκιδικής με πρόεδρό του τον κο Γκιλή Γε-
ώργιο. 
Ο κος Γκιλής, παρουσίασε στα μέλη του δι-
οικητικού συμβουλίου τον απολογισμό της 
διοίκησής του κατά τη διάρκεια της θητείας 
του.
Ο απερχόμενος πρόεδρος, στον απολογισμό 
των δράσεών του, που συνοδεύονταν και 
από οπτικό υλικό, χαρακτηριστικά επισήμα-
νε:
«Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
έχει αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας της αφουγκράστηκε τις ανάγκες και τους 
προβληματισμούς των μελών του. 
Μέσα από επίπονη προσπάθεια και πολλή 
δουλειά, κατάφερε να βγάλει το Επιμελητή-
ριο από την αφάνεια και την απραξία. Πέτυχε 
να το  κρατήσει όρθιο, να του δώσει υπόστα-
ση, φωνή και  ρόλο. Το κατάστησε οικονομι-
κά εύρωστο και πέτυχε να αποτελεί αναγνω-
ρίσιμο κομμάτι της κοινωνίας της Χαλκιδικής.
Προάσπισε την Χαλκιδικιώτικη επιχειρημα-
τικότητα και φάνηκε αντάξια των δυσκολιών 
αλλά και των ευκαιριών της εποχής. Λειτούρ-
γησε με συνέπεια και ευθύνη με σκοπό την 
ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας 
και της τοπικής κοινωνίας.
Έτσι το Επιμελητήριο Χαλκιδικής είναι παρόν  

σε όλες  τις συναντήσεις και  διαβουλεύσεις, 
όχι μόνο στο νομό μας, αλλά σε όλη την Ελ-
λάδα,  με  θέσεις και προτάσεις και συνεχείς 
παρεμβάσεις.
Υιοθέτησε για το λόγο αυτό μια νέα αντίληψη 
και φιλοσοφία για την επιχειρηματικότητα, 
με σκοπό τη διάνοιξη νέων επιχειρηματικών 
οριζόντων για τα μέλη του, με συνιστώσες 
την εξωστρέφεια και την ανάληψη από μέ-
ρους του συνεχών δράσεων που απέβλεπαν 
στην τόνωση της επιχειρηματικότητας του 
Χαλκιδικιώτη  επιχειρηματία.
Πιστεύω ότι  φέραμε σε πέρας το έργο που 
μας ανατέθηκε από τους Χαλκιδικιώτες επι-
χειρηματίες και έχουμε κερδίσει την εκτίμη-
ση και την αξιοπιστία του.»

Ο απερχόμενος πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Χαλκιδικής, δεν παρέλειψε να  εκφράσει  
την εκτίμησή του και  να ευχαριστήσει όλα 
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το 
προσωπικό του Επιμελητηρίου, που με την 
άψογη συνεργασία τους κατάφεραν να επι-
τελέσουν ένα σημαντικό έργο κατά την τε-
λευταία πενταετία της θητείας του. 
Αναγνώρισε επιπλέον ότι μπορεί να έγιναν 
λάθη ή παραλείψεις κατά τη διοίκησή του, 
αλλά όπως τόνισε, είναι κάτι που τώρα δεν 
αλλάζει.

Απευθυνόμενος στη νέα διοίκηση που θα 
προκύψει από τις εκλογές του Δεκεμβρίου, 

της ευχήθηκε καλή δύναμη για να μπορέσει 
να παλέψει σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες 
που επικρατούν στην αγορά και να είναι ενω-
μένη  για το καλό της επιχειρηματικότητας 
και του τόπου μας.

Με το τέλος της συνεδρίασης του διοικητι-
κού συμβουλίου, ο κος Γκιλής απένειμε σε 
όλα τα μέλη του συμβουλίου, αναμνηστική 
πλακέτα, για την πολύτιμη προσφορά τους 
στον Επιμελητηριακό θεσμό, καθώς τίμησαν 
με την εκπροσώπησή τους τον επιχειρηματι-
κό και επαγγελματικό κόσμο της Χαλκιδικής.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2011-2017

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών η 
διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής συ-
νεχίζει να εκδίδει:
• τον Τουριστικό & Πολιτιστικό Χάρτη της 
Χαλκιδικής σε τέσσερις γλώσσες, τον Τουρι-
στικό Οδηγό της Χαλκιδικής σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή για τόνωση του τουρι-
σμού, 
• τον Οδηγό Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Χαλ-
κιδικής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τόνωση 
των εξαγωγικών επιχειρήσεων του νομού, 
• τον εκπτωτικό κατάλογο των συνεργαζόμε-
νων καταστημάτων και επιχειρήσεων,  
• την «Κάρτα μέλους πολλαπλών χρήσεων» 
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του Επιμελητηρίου, 
• την αποστολή κάθε Τετάρτη ηλεκτρονικού 
ενημερωτικού newsletter στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις των μελών του, 
• την έκδοση του περιοδικού του που εκδί-
δεται πλέον ψηφιακά και αποστέλλεται στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του με 
σημαντική εξοικονόμηση κόστους σε εκτυ-
πωτικά και ταχυδρομικά έξοδα.
• προστατεύει και  προασπίζει τις επιχειρή-
σεις – μέλη του από κινδύνους εμπορικού ρί-
σκου, παρέχοντας δωρεάν εμπορικές και οι-
κονομικές πληροφορίες, που σχετίζονται με 
την συναλλακτική συμπεριφορά νομικών και 
φυσικών προσώπων (πχ ακάλυπτες επιταγές 
και συναλλαγματικές).
• ενημερώνει τα μέλη του αποστέλλοντας  e 
mail’s και μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώ-
νου (SMS) για θέματα που τους αφορούν .

Επιπλέον διοργάνωσε:
• 4 Γενικές Εκθέσεις στα Νέα Μουδανιά,
• 21 Ενημερωτικές Ημερίδες για  Εθνικά & Ευ-
ρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα, 
• Στο πλαίσιο της Σχολής του Επιχειρηματία 
που διατηρεί, διοργάνωσε πάμπολλα εκπαι-
δευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωση των 
μελών του σε θέματα marketing, τεχνικές 
πωλήσεων, διοίκησης επιχειρήσεων, Η/Υ, 
social media, ξένων γλωσσών(Ρωσικά), Τε-
χνικού Ασφαλείας, ΕΦΕΤ.

Σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλό-
γους και φορείς του νομού διοργάνωσε:
• 39 εκδηλώσεις για την τόνωση της τοπικής 
αγοράς, 
• συνεργάστηκε με τοπικά Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης με σκοπό την ενημέρωση των 
μελών του για θέματα επιχειρηματικότητας, 
• οργάνωσε διαφημιστική καμπάνια (αφίσες, 
ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα) για την καταπο-
λέμηση του παρεμπορίου και την ενίσχυση 
των τοπικών προϊόντων του νομού,
• διενέργησε 98 παρεμβάσεις σε Υπουργεία 
και Εθνικούς φορείς για προβλήματα και θέ-
ματα της επιχειρηματικότητας. 

Πραγματοποίησε: 
• 16 επιχειρηματικές αποστολές σε τουριστι-
κές εκθέσεις σε χώρες των Βαλκανίων
• 4 μικτές επιχειρηματικές αποστολές σε χώ-
ρες του εξωτερικού 
• υπόγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας και 
αδελφοποίησης με το Επιμελητήριο των 
Μουδανιών της Τουρκίας καθώς και με επι-
μελητήρια της χώρας μας. 

Συμμετείχε:
• σε 10 κλαδικές εμπορικές εκθέσεις του εσω-
τερικού και σε δύο επιχειρηματικά Forum.
• Συμμετέχει σε πολλούς Οργανισμούς, Ενώ-
σεις και τοπικές επιτροπές
 
Σημαντική η συμβολή του σε συμμετοχή του 

σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.  Έτσι 
συμμετείχε ως εταίρος 
• στο πρόγραμμα  ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις 
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) 
• και ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχό-
ληση). 
• Επιπλέον από το 2015 συμμετέχει στο 
Erasmus + , μαζί με 11 φορείς από 7 χώρες.

Φρόντισε για την αναδιοργάνωση των Δι-
οικητικών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου 
• με την καθιέρωση της θέσης ειδικού Επι-
στημονικού Συνεργάτη, 
• την καθιέρωση βάσει νόμου της υπηρεσίας 
μίας στάσης και της υπηρεσίας του Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.),  

Αναβάθμισε τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες
• εφαρμόζει την ψηφιακή υπογραφή, 
• εφαρμόζει 4 νέες ψηφιακές υπηρεσίες  
(e-commerce) που παρέχονται δωρεάν στα 
μέλη του από το 2015.

Όσον αφορά στο πλαίσιο της Κοινωνικής 
του Ευθύνης,
• διατηρεί τράπεζα αίματος για τα μέλη του, 
• ενισχύει οικονομικά και με υλικοτεχνικές 
υποδομές τους τοπικούς συλλόγους και 
επαγγελματικές οργανώσεις 
• συμπαραστέκεται στους επαγγελματίες που 
επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα 
(φωτιά, θεομηνίες) και τις ασθενέστερες κοι-
νωνικές ομάδες. 
• στέκεται δίπλα στην εκπαιδευτική κοινό-
τητα την οποία την στηρίζει εμπράκτως 
με συγκέντρωση σχολικών ειδών,  Η/Υ και 

ηλεκτρονικών συσκευών που συγκεντρώνει 
μετά από εκστρατεία για την ευαισθητοποί-
ηση των παραγωγικών τάξεων. 

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε  το γεγονός ότι
> από τον Μάρτιο του 2010 το Επιμελητήριο 
έχει αποκτήσει Πιστοποιητικό Διαχειριστικής 
Επάρκειας τύπου Β’ με το οποίο μπορεί να 
αναλαμβάνει και να υλοποιεί προγράμματα 
του ΕΣΠΑ για έργα χωρίς τεχνικό αντικείμε-
νο,  
> από τον Σεπτέμβριο του 2011 λειτουργεί 
φωτοβολταϊκός σταθμός, ονομαστικής ισχύ-
ος 10 kWp συνδεδεμένος με το δίκτυο της 
ΔΕΗ, στην στέγη του Επιμελητηρίου,
> από τις αρχές του 2012 το Επιμελητή-
ριο έχει συνδεθεί με το Ευρυζωνικό Δίκτυο  
(οπτικές ίνες) του Δήμου Πολυγύρου .

Όσον αφορά τον οικονομικό απολογισμό, τα 
χρηματικά διαθέσιμα του Επιμελητηρίου που 
είναι  κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλά-
δος μέχρι 31/10/2017, ανέρχονται στο ποσό 
των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ ( 620.000,00 
€). Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται 
η αξία των μεριδίων του κοινού κεφαλαίου 
του Ν.2469/1997, που τηρούνται στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος,  ποσού 190.365,39 €,  από 
τα οποία λόγω της υποχρεωτικής συμμετο-
χής του Κοινού Κεφαλαίου στο πρόγραμ-
μα ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης 
του ελληνικού χρέους (PSI) το 2012 (ΦΕΚ Β’ 
1065/9.4.2012) , η τρέχουσα αξία τους σύμ-
φωνα με την τελευταία  αποτίμηση της Τρά-
πεζας στις 30/06/2017,   ανέρχεται στο ποσό 
των 92.373,11€.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ κου ΠΙΤΣΙΛΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Συνάντηση με το  διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) κου Πιτσιλή Γεωργίου και του 
επιτελείου του με φορείς του νομού, 

πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 
Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα του διοικητικού 
συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Στη συνάντηση που διοργανώθηκε με πρω-
τοβουλία των προϊσταμένων της Δ.Ο.Υ. Πο-
λυγύρου κυρίας Κιλίντζη Ερωφίλης και της 
Δ.Ο.Υ. Μουδανιών κυρίου Καβαρδίνα Ευάγ-
γελου, συμμετείχαν ο Δήμαρχος Πολυγύρου 
κος Ζωγράφος και ο Αντιδήμαρχος κος Βορ-

δός, ο Δήμαρχος Ιερισσού κος Ζουμπάς Δη-
μήτριος και ο Αντιδήμαρχος κος Τσακνής,  ο 
Αντιδήμαρχος Σιθωνίας κος Τέμπλας, ο Αντι-
δήμαρχος της Νέας Προποντίδας κος Τσο-
μπανάκης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής κος Γκιλής Γεώργιος, ο Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Διαμερι-
σμάτων κος Ψαρογιάννης, ο πρόεδρος της 
Ένωσης Camping Χαλκιδικής και οικονομι-
κός έφορος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
κος Δεληδημητρίου Αντώνιος, το προεδρείο 
του σωματείου των λογιστών της Χαλκιδικής 
με τους κο Λιάγγο και κο Καμπάνη ,  ο Αστυ-
νομικός Δ/ντης της Αστυνομικής Διεύθυν-

σης Χαλκιδικής Ταξίαρχος κος Τζουμαϊλής, ο 
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πολυγύ-
ρου κος Ρόκκος και ο Αντιπρόεδρος του κος 
Παπαπαναγιώτου, καθώς και ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής κος Τάσιος.

Στη συνάντηση, που διήρκησε περισσότερο 
από μια ώρα, ο κος Πιτσιλής ενημερώθηκε 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
φορείς και οι επαγγελματικές ενώσεις του νο-
μού, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επί-
λυσή τους, ενώ ανέφερε και για τις ενέργειες 
που προγραμματίζονται για την αναβάθμιση 
της υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.
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Δυναμική παρουσία της Χαλκιδικής στην

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συμ-
μετοχή του Επιμελητηρίου Χαλ-
κιδικής στην 82η ΔΕΘ 2017 στην 
Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με 

την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 
(ΚΕΕΕ). 

Με ένα περίπτερο που για ακόμη μια χρονιά 
ξεχώρισε και έκλεψε τις εντυπώσεις, το Επι-
μελητήριο Χαλκιδικής με στόχο την ενίσχυση 
της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων 
της τοπικής παραγωγής και το άνοιγμα νέων 
συνεργασιών, φιλοξένησε επιχειρήσεις του 
Νομού προβάλλοντας τα προϊόντα τους. 
Διανεμήθηκε επίσης στους επισκέπτες της 
έκθεσης ο τουριστικός χάρτης του Νομού και 
υλικό του Επιμελητηρίου σε έντυπη και ηλε-
κτρονική μορφή με στόχο την προβολή του 
τουριστικού προϊόντος του Νομού και των 
επιχειρήσεων που το διαμορφώνουν, καθώς 
και την ανάδειξη της περιοχής ως τουριστι-
κού προορισμού. 
Φέτος τόσο η ζήτηση των μελών του Επιμε-
λητηρίου Χαλκιδικής όσο και των μελών των 
υπολοίπων 42 Επιμελητηρίων που συμμετεί-
χαν με την ΚΕΕΕ ήταν μεγαλύτερη και κάλυψε 
τα περίπτερα 2 & 3 της έκθεσης.
Την Κυριακή 10/09/2017 μετά τα εγκαίνια 
των περιπτέρων 2 & 3 της Κ.Ε.Ε.Ε., πραγματο-
ποιήθηκε συνέντευξη τύπου του Προέδρου 
κου Γεώργιου Γκιλή στο stand του Επιμελη-
τηρίου, ο οποίος τόνισε ότι «είναι υποχρέ-
ωση του Επιμελητηρίου η στήριξη των επι-
χειρήσεων μελών του, γιατί στην δύσκολη 
οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα μας 
και βιώνει ο κάθε επαγγελματίας και επιχει-
ρηματίας, μόνο μαζί και ενωμένοι μπορούμε 
να αντιστρέψουμε το κλίμα και να δώσουμε 
νέα  δυναμική στην αγορά της Χαλκιδικής, να 
δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες στην προώ-
θηση και προβολή των προϊόντων και υπη-
ρεσιών μας».
Οι επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην 82η 
ΔΕΘ, μαζί με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής εί-
ναι:

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ 
Διάδρομοι τεστ κοπώσεως αποκατάστασης 
και fitness

ΛΑΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ «Κριτσίνια Πάργας»
Κριτσίνια και αρτοσκευάσματα
ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ Ν ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
Οινοποιείο
ΓΚΙΛΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. «Bebe Stars by Gilis»
Παιδικά και βρεφικά προϊόντα 
ΟΡΜΥΛΙΑ Ι. Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟ-
ΤΟΚΟΥ ΣΥΝ ΠΕ
Παραδοσιακά τρόφιμα
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ «ΧΟΛΟ-
ΜΩΝ Βιολογικά Βότανα»
Βιολογικά βότανα και αφεψήματα
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙ-
ΡΙΣΜΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΜΕΛΙ ΣΙ-
ΘΩΝ»
Επεξεργασία και εμπορία μελιού και μελισ-
σοκομικών προϊόντων»
ΡΟΥΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
«LAVAKAMIN»
Ενεργειακά τζάκια - μαντεμένια είδη

ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ «ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ»
Εμφιάλωση και εμπορία νερού
ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
«www.halkidikifocus.gr»
Ειδησεογραφικό portal  
ΤΟΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
«ΛΙΟΚΛΑΔΙ»
Επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία ελαι-
ολάδου
ΔΕΑΣ ΑΕ  
Επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία ελαι-
ών και γεωργικών προϊόντων

Το περίπτερο του Επιμελητηρίου, τίμησαν με 
την παρουσία τους αντιπροσωπείες Επιμελη-
τηρίων της χώρας, άλλων Επιμελητηρίων, εκ-
πρόσωποι φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και πλήθος επισκεπτών.

82η ΔΕΘ 2017
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS +

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε 
το εκπαιδευτικό σεμινάριο που 
διοργάνωσε το Επιμελητήριο της 
Χαλκιδικής, από Δευτέρα 11 έως 

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 στο χώρο 
του , στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος  ERASMUS + που συμμετέχει ως ισότι-
μος εταίρος μαζί με άλλους δέκα φορείς από 
άλλες έξι ευρωπαϊκές  χώρες (Ιταλία_5 φορείς, 
Γερμανία, Λετονία, Πορτογαλία, Σλοβακία, 
Ισπανία).
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώθηκε 
αφορούσε την εξοικείωση των εκπροσώπων 
των  φορέων – εταίρων του προγράμματος, 
με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμ-
ματος μέσω της οποίας θα γίνεται η σύνδεση/ 
ταίριασμα (matching) των εργαζομένων και 
των εργοδοτών. Στη συνέχεια οι εκπαιδευθέ-
ντες θα αναλάβουν να μετ-εκπαιδεύσουν ως 
πολλαπλασιαστές όσους εκπροσώπους ΙΕΚ, 
ΚΕΚ/ΤΕΛ/ΤΕΣ καθώς και επιχειρήσεων όλων 
των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας 
σε τοπικό επίπεδο, που επιθυμούν να συμ-
μετέχουν στο δίκτυο που θα δημιουργηθεί, 
προκειμένου να στείλουν σπουδαστές στους 
για μαθητεία στο εξωτερικό, καθώς και να βο-
ηθήσουν τοπικές επιχειρήσεις να υποδεχτούν 
σπουδαστές από το εξωτερικό για πρακτική 
άσκηση στις επιχειρήσεις τους
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον 
Πολύγυρο, οι εταίροι του προγράμματος 
ERASMUS+, ξεναγήθηκαν στο νομό μας όπου 
είχαν συναντήσεις με δημάρχους από τους 
οποίους και ενημερώθηκαν για το πώς λει-
τουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση στην πατρίδας 

μας, επισκέφτηκαν μια πρότυπη και σύγχρονη 
ξενοδοχειακή μονάδα όπου είχαν την ευκαιρά 
να συζητήσουν με τους υπεύθυνους της μο-
νάδας για την διαδικασία που ακολουθείται 
όσον αφορά την πρακτική εξάσκηση φοιτη-
τών και σπουδαστών από ξένες χώρες στην 
πατρίδα μας, ενώ δεν έλειψε και η ξενάγησή 
τους στις όμορφες παραλίες της Χαλκιδικής 
μας.   
Όλοι οι φιλοξενούμενοι εταίροι αναχώρησαν 
για την πατρίδα τους σήμερα Παρασκευή 15 
Σεπτεμβρίου, με τις καλύτερες εντυπώσεις 
από τη διοργάνωση του σεμιναρίου καθώς 
και από τη φιλοξενία τους στον Πολύγυρο.
Το Επιμελητήριο συμμετέχει στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα ERASMUS+  ως εταίρος στη Δρά-
ση ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και 
την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγι-
κές Συμπράξεις (Cooperation for Innovation 
and the Exchange of Good Practices-
Strategic Partnerships) και τίτλος του έργου 
είναι “TRAM-WBL Engaging SMEs for Quality 
Transnational WBL experiences”. 
Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη γλώσσα του 
προγράμματος είναι η Αγγλική και η διάρ-
κεια του προγράμματος είναι 36 μήνες (από 

01/09/2015 έως 31/08/2018).
Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύ-
νηση καλών πρακτικών και η ανταλλαγή 
εμπειριών σε συστήματα επαγγελματικής εκ-
παίδευσης/κατάρτισης και ειδικότερα στην 
“εκμάθηση στο χώρο εργασίας” (work based 
learning - WBL). Απευθύνεται (α) σε εργοδότες 
και εταιρίες, (β) σε μαθητές της τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης που ενδιαφέ-
ρονται να ενημερωθούν και να κάνουν πρα-
κτική εξάσκηση σε συνθήκες πραγματικής 
εργασίας στις χώρες των εταίρων του προ-
γράμματος, (γ) σε διδακτικό και παιδαγωγικό 
προσωπικό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης.
Για τη διάδοση των σκοπών του προγράμμα-
τος καθώς και την ευαισθητοποίηση των ανω-
τέρω φορέων προγραμματίζονται στο ερχό-
μενο διάστημα τρεις ενημερωτικές ημερίδες, 
ως μια από τις δράσεις που έχει αναλάβει το 
Επιμελητήριο της Χαλκιδικής στο πλαίσιο της 
δημοσιοποίησης του προγράμματος.
Το επόμενο ραντεβού, η τέταρτη συνάντηση 
μεταξύ των εταίρων, θα πραγματοποιηθεί  
στις 19 - 20 Οκτωβρίου 2017 στη Λισαβόνα 
της Πορτογαλίας.
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Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρ-
της 15 Νοεμβρίου 2017, η πρώτη ημερίδα 
ενημέρωσης σχετικά με το πρόγραμμα 
ERASMUS+  που διοργάνωσε το Επιμελη-

τήριο Χαλκιδικής στο Συνεδριακό του Κέντρο στον 
Πολύγυρο.
Το Επιμελητήριο συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα ERASMUS+  ως εταίρος στη Δράση ΚΑ2: 
Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλα-
γή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές Συμπράξεις 
(Cooperation for Innovation and the Exchange of 
Good Practices-Strategic Partnerships) και τίτλος 
του έργου είναι “TRAM-WBL Engaging SMEs for 
Quality Transnational WBL experiences”. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η διευκόλυνση 
των σπουδαστών της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
στην εύρεση κατάλληλης για αυτούς θέσης για πρα-

Σε μια εποχή που η ανάπτυξη της επιχειρη-
ματικότητας και της οικονομίας της χώρας 
με κύριους άξονες την καινοτομία και την 
εξωστρέφεια είναι πρωταρχικός στόχος, το 

Επιμελητήριο Χαλκιδικής για άλλη μια φορά επιτελεί 
έναν από τους βασικούς του ρόλους. 
Στην κατεύθυνση αυτή, μετά από την έγκριση συμ-
μετοχής του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στο ευρωπα-
ϊκό πρόγραμμα ERASMUS+  ως εταίρος στη Δράση 
ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλ-
λαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές Συμπράξεις 
(Cooperation for Innovation and the Exchange of 
Good Practices-Strategic Partnerships), συμμετεί-
χε στην τέταρτη (4η)  συνάντηση των εταίρων του 
προγράμματος, από 19 έως 20 Οκτωβρίου 2017 στη 
Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Η συνάντηση πραγμα-
τοποιήθηκε στην έδρα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης 
“Instituto de SOLDADURA Ε Qualidade ( ISQ )”. 
Στη συνάντηση το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής εκ-
προσώπησαν ο Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης 
και υπεύθυνος των προγραμμάτων του Επιμελητηρί-
ου, κος Μήντος Δημήτριος καθώς και οι εξωτερικοί 
συνεργάτες εξειδικευμένοι σύμβουλοι σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα  Δρ. Ταμβακίδης Στέλιος, και Δημητρι-
άδης Ξενοφώντας.
Στη τέταρτη συνάντηση - η πρώτη πραγματοποιήθη-
κε στη Ρώμη, η δεύτερη στην Ισπανία και ακολούθη-
σε η επόμενη στην Γερμανία - παρουσιάστηκε στους 
εταίρους η εξέλιξη της πορείας του προγράμματος 
καθώς και οι υπολειπόμενες υποχρεώσεις τους μέχρι 
το τέλος του 2017.  Επιπλέον συζητήθηκαν επισημάν-
σεις και διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, οι οποίες 
προέκυψαν μετά από την εβδομαδιαία εκπαίδευση 
των εταίρων στην εφαρμογή, που πραγματοποιήθη-
κε από 11 έως 15 Σεπτεμβρίου στον χώρο του Επιμε-
λητηρίου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο. 
Οι δράσεις που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Επι-
μελητήριο Χαλκιδικής μέχρι το τέλος του 2017,  είναι 
η διοργάνωση σειράς ενημερωτικών ημερίδων που 
θα απευθύνονται προς τον τομέα του τουρισμού 
αλλά και της εκπαίδευσης, προκειμένου να δοθεί η 
απαραίτητα δημοσιότητα ώστε να δραστηριοποιη-
θούν οι τουριστικές επιχειρήσεις και τα ιδιωτικά και 
δημόσια εκπαιδευτικά κέντρα για τα οφέλη του προ-
γράμματος.

Σκοπός των ημερίδων είναι η ενημέρωση για τον 
τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
του προγράμματος, μέσω της οποίας προβλέπεται, 
από την μια μεριά, το «ταίριασμα» των τυπικών προ-
σόντων (σπουδές, προσόντα, αρχική επαγγελματική 
εμπειρία ) των σπουδαστών που θέλουν να κάνουν 
τη μαθητεία τους στο εξωτερικό, με τις «ανάγκες», 
από την άλλη μεριά, που έχουν οι εταιρείες (είτε στην 
Ελλάδα είτε στο εξωτερικό) που εκδηλώνουν ενδι-
αφέρον για απασχόληση ανειδίκευτου εργατικού 
δυναμικού σε θέσεις μαθητείας για απόκτηση εμπει-
ρίας, η οποία μπορεί και να οδηγήσει στη συνέχεια 
και σε πρόσληψη. 
Ενημερωτικά σχετικά με το πρόγραμμα πρέπει να 
επισημάνουμε ότι, ο σκοπός του είναι η διερεύνηση 
καλών πρακτικών και η ανταλλαγή εμπειριών σε συ-
στήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης 
στην “εκμάθηση στο χώρο εργασίας”  και ειδικότερα 
σε θέματα κινητικότητας σπουδαστών για Μαθητεία 
σε χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης (International work 
based learning - WBL). Η όλη διαδικασία θα πραγμα-
τοποιείται μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα 
που αναπτύσσεται για το σκοπό αυτό από τους εταί-
ρους που συμμετέχουν στο έργο. Απευθύνεται σε 
εργοδότες και εταιρίες, που έχουν το υπόβαθρο και 
την υποδομή να μεταδώσουν τις γνώσεις τους και 
μπορούν να υποδεχτούν και να εκπαιδεύσουν σπου-
δαστές προερχόμενους από την τεχνική και επαγγελ-
ματική εκπαίδευση, καθώς και σε σπουδαστές της 
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, που ενδι-
αφέρονται να ενημερωθούν και να κάνουν πρακτική 
εξάσκηση σε συνθήκες πραγματικής εργασίας στις 
χώρες - εταίρους του προγράμματος.
Η επόμενη συνάντηση των εταίρων ορίστηκε τον Φε-
βρουάριο του 2018 στην Μπρατισλάβα της Σλοβα-
κίας. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι στο πρόγραμμα 
συμμετέχουν συνολικά έντεκα (11) φορείς από επτά 
(7) ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία (5) φορείς, Γερμανία, 
Λετονία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελλάδα). 
Τίτλος του έργου είναι “TRAM-WBL Engaging SMEs 
for Quality Transnational WBL experiences”. Η  διάρ-
κεια του προγράμματος είναι 36 μήνες και ολοκλη-
ρώνεται στις 31/08/2018.  Η επίσημη γλώσσα του 
προγράμματος είναι η αγγλική. 

4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΙΣΑΒΟΝΑ

κτική εξάσκηση (μαθητεία) σε επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και των τοπικών επι-
χειρήσεων να προσελκύσουν αποφοίτους από την 
Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό σε προσφερόμενες 
από αυτούς θέσεις μαθητείας (international  work 
based learning – WBL). 
Η διοργάνωση της ημερίδας, που είναι η πρώτη από 
τις τρεις που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Επιμε-
λητήριο Χαλκιδικής, εντάσσεται στις προγραμματι-
σμένες του δράσεις  στο πλαίσιο δημοσιοποίησης 
του προγράμματος. 
Σκοπός της ημερίδας ήταν να ενημερωθούν οι 
επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου, οι εκπαι-
δευτικοί και οι σπουδαστές της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα που δημιουργείται στο πλαίσιο του 
προγράμματος και μέσω της οποίας θα γίνεται η 

αναζήτηση για τοποθέτηση σε θέσεις μαθητείας 
στο εξωτερικό.
Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από τον Ειδικό 
Επιστημονικό Σύμβουλο και υπεύθυνο των προ-
γραμμάτων του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κο Μή-
ντο Δημήτριο, καθώς και από τους εξωτερικούς 
συνεργάτες του - εξειδικευμένοι σύμβουλοι σε ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα - Δρ Ταμβακίδη Στέλιο και 
Δημητριάδη Ξενοφώντα.
Στην ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε με σχετι-
κά μικρή συμμετοχή, παρευρέθηκαν εκπαιδευτικοί 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιχειρηματίες 
και εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου, ενώ το 
επιμελητήριο εκπροσώπησαν ο Β’ Αντιπρόεδρος 
του, κος Κουφίδης Ιωάννης ο οποίος και απεύθυνε 
χαιρετισμό στους παρευρισκομένους και ο Γενικός 
Γραμματέας του, κος Χούτας Στυλιανός.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η 1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ-
ΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ ERASMUS+
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«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 
Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων»

Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμ-
μα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Βασικός στόχος της 
Δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης 
επενδυτικών σχεδίων νέων τουριστικών 
επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέας τουρι-
στικής επιχείρησης από ΜΜΕ σε συγκεκρι-
μένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας 
καθώς και σε εναλλακτικές μορφές τουρι-
σμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και 
Τουρισμός Υπαίθρου).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Με-
σαίες Επιχειρήσεις, που θα ιδρυθούν και 
θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του 

Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο 
ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμί-
ευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συστα-
θούν από την ημερομηνία έκδοσης της προ-
κήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον 
ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμί-
ευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Β. Τουριστικά Καταλύματα που 
έχουν συσταθεί και για τα οποία μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της 
δράσης ισχύουν σωρευτικά τα εξής: 
1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από 
τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος 
V ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02 
2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύ-
ξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη 
σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών). 

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια 
(σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύ-
ματος. 
4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκρι-
μένο τουριστικό κατάλυμα

Οι επιλέξιμες τουριστικές επιχειρήσεις 
πρέπει να ανήκουν στους ακόλουθους το-
μείς: 
• ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
• ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
• ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 
 αθλητικός τουρισμός 
 θαλάσσιος τουρισμός 
 τουρισμός υπαίθρου 
 εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
• ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ-
ΔΙΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 
κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 
25.000€ έως 400.000€. Στην περίπτωση 
που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπο-
λογισμό μεγαλύτερο των 400.000 €, το ποσό 
πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για 
την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού 
θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την 
υλοποίηση του σχεδίου. 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγι-
στο στο 45% των επιλέξιμων δαπανών του 
επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρό-
σληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 
0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το ποσοστό επι-
χορήγησης είναι 50% (η επίτευξη του στόχου 
ελέγχεται ένα χρόνο μετά την υλοποίηση της 
επένδυσης από τον δικαιούχο).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλ-

λων χώρος: 80% 
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστά-
σεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλο-
ντος: 100% 
3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό συμπε-
ριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της 
πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€. 
4. Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκ-
θέσεις: μέχρι 15.000€ 
5. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και 
υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμ-
βούλου: μέχρι 40.000 € 
6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού: μέ-
χρι 10.000€ 
7. Μεταφορικά μέσα: μέχρι 25.000€ 
8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης 
του Επενδυτικού Σχεδίου: μέχρι 4.000€ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υπο-
βολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών 
Ενισχύσεων ορίζεται η 18/12/2017 με κα-
ταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018. 
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται  μόνο 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.
ependyseis.gr. 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμε-
τοχής του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυ-
σης (επιχείρηση) πρέπει να αποδεικνύεται με 
την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας 
και να συνάδει με τα δηλωθέντα από τον δυ-
νητικό δικαιούχο στην αίτηση χρηματοδότη-
σής του.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων 
επενδυτικών σχεδίων είναι μέγιστο τριάντα 
(30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ένταξης λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξής προϋποθέσεις: 
• δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του 

εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει 
να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν απο-
τελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης 
στους πρώτους δεκαέξι (16) μήνες υλοποί-
ησης της επένδυσης, εφόσον η ημερομη-
νία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης 
επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμε-
νο χρονικό διάστημα των δεκαέξι (16) μηνών. 
• οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση 
του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια δόμη-
σης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των 
πρώτων δώδεκα (12) μηνών από την ημερο-
μηνία ένταξης. 

Επισήμανση 
Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρη-
σης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επι-
χείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για 
την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/
σήματος λειτουργίας.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία . Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.antagonistikotita.gr 
Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 
Αθήνα
Τηλ: 801 11 36300
Φαξ: 210 7473666

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
801 11 36300
infoepan@mou.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/
prokirixeis.asp?id=31&cs=

Πρόγραμμα
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Στις 18 Ιανουαρίου ξεκινάει τελικά η 
ηλεκτρονική υποβολή σχεδίων για το

Στις 18 Ιανουαρίου 2018 αντί της 8 
Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η ηλεκτρο-
νική υποβολή των επενδυτικών σχε-
δίων για τη δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ 

ΕΞΩ» με προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ.
 Η δράση έχει ως αντικείμενο την προώθη-
ση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών 
επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγω-
γική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής 
τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώ-
νονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
Σημειώνεται ότι η υποβολή προτάσεων αφο-
ρά σε επενδυτικά σχέδια μέχρι 100.000 ευρώ 
με ποσοστό ενίσχυσης 50% και άρα το μέγι-
στο που μπορεί να πάρει ένας επιχειρηματίας 
είναι 50.000 ευρώ.

 Επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν
 Ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες, πριν την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρημα-
τοδότησης:
 Α) έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστι-
κή χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
Β) διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθ-
μούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι αφο-
ρούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προ-
ωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις 
εμπορικές εκθέσεις
 Γ) παράγουν ή μεταποιούν ήδη προϊόντα
 Δ) αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριό-
τητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσι-
ου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγω-
γές προϊόντων που παράγουν ή μεταποιούν. 
Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η διαχειρι-
στική χρήση που προηγείται του έτους υπο-
βολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής: 
•  Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρι-
σης/εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης
•  Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκ-
προσώπων της επιχείρησης που θα συμμε-
τέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξι-
μα είναι τα κόστη μέχρι 4 εκπροσώπων της 
επιχείρησης που αφορούν σε αεροπορικά 
εισιτήρια στην οικονομική θέση, επιμέρους 
μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργά-
νωσης της έκθεσης και διαμονή μέχρι του 
ποσού των 300 ευρώ ανά άτομο ανά ημέρα
• Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/

διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτού-
μενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός 
εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής
• Κόστος αποστολής και επιστροφής των 
εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του 
κόστους ασφάλισης αυτών)
• Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συ-
νεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/
λειτουργία του περιπτέρου (πχ Διερμηνέας, 
Φύλακας περιπτέρου κλπ). Το κόστος των 
αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να 
υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκρι-
μένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης 
για κάθε έκθεση
• Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλ-
λαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). Τα 
υποδείγματα εντύπων (μακέτες) πρέπει να 
είναι τουλάχιστον δίγλωσσα (όχι απαραίτητα 
στο ίδιο έντυπο) και το συνολικό επιλέξιμο 
κόστος σχεδιασμού δεν μπορεί να υπερβαί-
νει το ποσό των 1.000 ευρώ ανά υπόδειγμα 
εντύπου.
• Μέχρι 1.000 ευρώ για αμοιβές συμβούλου 
για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλο-
ποίησης του έργου. 

Ύψος προϋπολογισμού
 Κάθε επιχείρηση θα μπορεί να υποβάλει αί-
τηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 
100.000 ευρώ και το ποσοστό της δημόσιας 
επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό 50%.
 Ο προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση 
ανέρχεται στα κάτωθι ποσά:  
• Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περι-
πτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 
τμ, με ανώτατο ποσό Δημόσιας Επιχορήγη-
σης 10.000 ευρώ
• Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περι-
πτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 
τμ, με ανώτατο ποσό Δημόσιας Επιχορήγη-
σης 17.500 ευρώ
• Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περι-
πτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 
50 τμ, με ανώτατο ποσό Δημόσιας Επιχορή-
γησης 25.000 ευρώ
 
Στους πρώτους 18 μήνες υλοποίησης του 
έργου (από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ένταξης) απαιτείται να έχει ολο-
κληρωθεί η συμμετοχή σε μία, τουλάχιστον, 
εμπορική έκθεση και οι δαπάνες αυτής να 
έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν απο-

τελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης 
ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρημα-
τοδοτούμενων έργων πρέπει να μην υπερ-
βαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδο-
τηθούν, θα αφορούν στους ακόλουθους 
στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» 
(ΕΠΑνΕΚ):  
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες 
(ΠΔΒ)
• Υλικά / Κατασκευές
• Ενέργεια
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνί-
ας ΤΠΕ
•Υγεία-Φάρμακα

Σημεία ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος
Η καινοτομία σε αυτή την πρόσκληση, πέραν 
του ίδιου του γεγονότος ότι δεν έχει εκδοθεί 
κάποια παρόμοια μέχρι σήμερα, έγκειται σε 
3 βασικά σημεία:
1) Κάνοντας χρήση των άρθρων 19 και 20 
του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, δίνε-
ται πρώτη φορά η δυνατότητα στις επιχειρή-
σεις να συμμετέχουν περισσότερες από μία 
φορές στην ίδια έκθεση και να επιδοτηθούν 
με ποσοστό 50%.
2) Μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, συμπεριλήφθηκαν ΚΑΔ (κω-
δικοί αρχικής δραστηριότητας) αγρο-διατρο-
φής μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που 
συνήθως εξαιρούνταν από το ΕΠΑΝΕΚ λόγω 
Παραρτήματος Ι. Η σημασία της διεύρυνσης 
των ΚΑΔ της αγροδιατροφής είναι τεράστια 
με δεδομένο ότι δεν υπάρχει αντίστοιχου 
τύπου χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης.
3) Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με τη δια-
δικασία της άμεσης αξιολόγησης και με τον 
τρόπο αυτό διασφαλίζεται η μείωση του χρό-
νου διοικητικών διαδικασιών και η δυνατό-
τητα της επιχείρησης να ακολουθήσει χωρίς 
αποκλίσεις το πλάνο της για συμμετοχή σε 
εκθέσεις.

«Επιχειρούμε έξω»
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Υποχρεωτική η δήλωση επαγγελματικού 
λογαριασμού για όσους διαθέτουν POS

Τον επαγγελματικό λογαριασμό, μέσω 
του οποίου οι επιχειρήσεις και επαγ-
γελματίες αποδέχονται συναλλαγές 
με POS, θα πρέπει να δηλώσουν στο 

ΤΑΧΙSnet.
Με απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός 
Οικονομίας Δ. Παπαδημητρίου και η υφυ-
πουργός Οικονομικών Κατ. Παπανάτσιου, οι 
επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες από 
τον νόμο να αποδέχονται πληρωμές με πλα-
στικό χρήμα και έχουν εγκαταστήσει POS, 
πλέον υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρο-
νικά τον ή τους επαγγελματικό/ούς λογαρια-
σμό/ούς στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ με 
τη χρήση των κωδικών του Taxisnet.
Στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό, 
οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής 
με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφο-
ρές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συ-
ναλλαγές με μετρητά.

 Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την απόφαση:
 -Οι δικαιούχοι πληρωμής μέσω POS υποχρε-
ούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά τον ή τους 
επαγγελματικό/ούς λογαριασμό/ούς στον 
διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ με τη χρήση 
των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρή-
στες, για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της 
ΑΑΔΕ.
 -Στον επαγγελματικό λογαριασμό, οι υπό-
χρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγμα-
τοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 
όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, 
εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστω-
σης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές 
με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργού-
νται μέσω του Επαγγελματικού Λογαρια-
σμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, 
επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριό-
τητα του υπόχρεου.
-Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί δηλώνονται 
σε μορφή IBAN και επιβεβαιώνονται από 
τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 

3862/2010. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης 
του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απε-
νεργοποίησή του. Δήλωση ίδιου Επαγγελ-
ματικού Λογαριασμού από διαφορετικούς 
δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και 
η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των 
λογαριασμών.
 Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να 
δηλώσουν το σύνολο των επαγγελματικών 
λογαριασμών τους, σε περίπτωση που οι συ-
ναλλαγές μέσω POS διενεργούνται σε πλέον 
του ενός επαγγελματικούς λογαριασμούς.
 Οι δικαιούχοι πληρωμής δύνανται να δια-
γράφουν επαγγελματικό λογαριασμό ή/και 
να προβαίνουν σε προσθήκη επαγγελματι-
κού λογαριασμού, σε περίπτωση τροποποίη-
σης, μεταδίδει το ΑΠΕ.
Η ΑΑΔΕ δύναται να αξιοποιήσει τις πληροφο-
ρίες σχετικά με τους επαγγελματικούς λογα-
ριασμούς.

Ενημέρωση
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«Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχα-
νισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 
4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62)» και με τη χρήση της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας (εφεξής το Σύ-
στημα). Στο μέτρο που η παρούσα απόφαση 
δεν ορίζει διαφορετικά, εφαρμόζονται οι ου-
σιαστικές και διαδικαστικές διατάξεις του ν. 
4469/2017, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυ-
τού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

Άρθρο 3
Τυποποιημένος Τρόπος Αξιολόγησης Βιωσι-
μότητας
1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της πα-
ρούσας απόφασης, προκειμένου ένας οφει-
λέτης να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιη-

Δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική 
απόφαση για ρύθμιση των οφει-
λών επαγγελματιών έως 50.000€ 
(Ν.4158/ΦΕΚ Β’ 29.11.2017)

Η απόφαση προβλέπει αναλυτικά
Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφει-
λών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συ-
νολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο 
ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός 
Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες 
διατάξεις (Α΄ 62)».

Άρθρο 1
Αντικείμενο Ρύθμισης
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέ-

σπιση απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης 
των οφειλών επιχειρήσεων που υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4469/2017 (Α΄ 
62), το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά συ-
νολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(50.000,00 €).

Άρθρο 2
Απλοποιημένη Διαδικασία Υπαγωγής στις 
ρυθμίσεις του ν. 4469/2017
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον 
οφειλέτη, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) www.keyd.gov.gr με τη διαδικασία 
που ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφα-
ση υπ’ αριθ. 116821/25.10.2017 (ΦΕΚ 3909/
Β΄/6.11.2017)

Αυτή είναι η απόφαση για την ρύθμιση 
των οφειλών έως 50.000 € στο πλαίσιο του 
εξωδικαστικού συμβιβασμού
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μένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να πληροί 
σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία 
χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταί-
ες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτη-
σης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, και
β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά 
την αφαίρεση των ποσών της περίπτ. α΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 4, προς το καθαρό απο-
τέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
να είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ (8). Για 
την εφαρμογή της παρούσας προϋπόθεσης 
λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που 
προκύπτει από τη σύγκριση των εξής ποσών:
αα) του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων 
τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρή-
σης και
ββ) του μέσου όρου των δύο (2) πλέον θετι-
κών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων 
τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις (3) τε-
λευταίες χρήσεις.
Οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτι-
κού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση 
το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη 
αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις 
εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους, 
προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα 
αποπληρωμής του οφειλέτη.
Εάν πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειο-
ψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, 
εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, δεν 
προτείνεται καμία ρύθμιση των οφειλών στο 
πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας.

Άρθρο 4
Πρόταση τυποποιημένης λύσης
1. Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 και μετά 
τη διαπίστωση απαρτίας, τυχόν αντιπροτά-
σεις ρύθμισης οφειλών που υποβάλλονται 
από τους συμμετέχοντες πιστωτές, παράγο-
νται με τυποποιημένο τρόπο και υπόκεινται 
στους ακόλουθους κανόνες:
α) Αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά ανά πι-
στωτή:
αα) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των 
πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.
ββ) ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό 
(95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από 
πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορο-
λογική διοίκηση.
γγ) ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) 
των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φο-
ρέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξή-
σεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Τα ποσά των υποπεριπτ. ββ) και γγ) αφαιρού-
νται με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 
15 του ν. 4469/2017.
β) Ο οφειλέτης καταβάλει ισόποσες τοκοχρε-
ωλυτικές μηνιαίες δόσεις, που δεν επιτρέπε-
ται να είναι κατώτερες από το ποσό των πε-
νήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή.
γ) Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην πε-

ρίπτωση των χρηματοδοτικών φορέων, κατά 
την έννοια της περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 2 του ν. 4469/2017, του Δημοσίου και 
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής 
θεσμικών πιστωτών) δεν επιτρέπεται να ξε-
περνά τις εκατόν είκοσι (120), ενώ για τους 
λοιπούς ιδιώτες πιστωτές δεν επιτρέπεται να 
ξεπερνά τις είκοσι τέσσερις (24). Κατ’ εξαίρε-
ση, αν οι οφειλές προέρχονται από συμβά-
σεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου, 
οι δόσεις δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις 
έξι (6). Ο αριθμός των δόσεων είναι κοινός 
για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες 
πιστωτών, με την επιφύλαξη των περιπτ. β΄ 
και ε΄.
δ) Για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών 
δόσεων λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με 
το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημέ-
νο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και κατά 
την εισφορά του ν. 128/1975 κατά περίπτω-
ση, αν είχε προγενέστερα συμφωνηθεί ότι η 
εισφορά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη. Το επι-
τόκιο είναι κυμαινόμενο για τους χρηματο-
δοτικούς φορείς και αναπροσαρμόζεται ανά 
τρίμηνο, με έναρξη την ημερομηνία κατάρτι-
σης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. 
Για τους υπόλοιπους πιστωτές το επιτόκιο 
είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερο-
μηνία υποβολής της αίτησης. Εναλλακτικά, ο 
οφειλέτης μπορεί να προτείνει να καταβάλει 
την οφειλή του σε όλους τους θεσμικούς πι-
στωτές σε δώδεκα (12) ή λιγότερες άτοκες 
δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, επί υπερημε-
ρίας του οφειλέτη, οι δόσεις που οφείλονται 
προς τους χρηματοδοτικούς φορείς βαρύνο-
νται με το επιτόκιο του πρώτου εδαφίου.
ε) Αν η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή/
και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, 
δεν ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων 
ευρώ (3.000 €) ανά πιστωτή, στο οποίο δεν 
προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέ-
πονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του 
άρθρου 15 του ν. 4469/2017, ο αριθμός των 
δόσεων προς τον εν λόγω πιστωτή δεν επι-
τρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36). 
Στην περίπτωση αυτή, δεν υφίσταται η υπο-
χρέωση προσφοράς κοινού αριθμού δόσεων 
για όλους τους θεσμικούς πιστωτές.
στ) Αν ποσοστό 2,75% του θετικού καθαρού 
αποτελέσματος του οφειλέτη προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων είναι μεγαλύτερο 
από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση, όπως 
αυτή προκύπτει από τις περιπτ. α΄ έως ε΄, 
τότε η συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρ-
μόζεται, ώστε να ισούται με αυτό το ποσό. 
Το επιπλέον ποσό κατανέμεται συμμέτρως 
στους θεσμικούς πιστωτές, ανάλογα με την 
απαίτηση του καθενός, και ο αριθμός των 
δόσεων μειώνεται, ώστε το σύνολο της κα-
θαρής παρούσας αξίας αυτών, λαμβανομέ-
νου υπόψη του επιτοκίου της περιπτ. δ΄, να 
ισούται με το σύνολο της οφειλής προς αυ-
τούς, μειωμένης κατά τα ποσά της περιπτ. α΄. 
Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης 

λαμβάνεται υπόψη το ποσό της περιπτ. β΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 3, που λήφθηκε υπό-
ψη για την κατάφαση της βιωσιμότητας.
2. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης επιτρέπεται να υποβάλλουν προ-
τάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παρ. 1. Επιπλέον, 
οφείλουν να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων ανα-
διάρθρωσης οφειλών που έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1
3. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν 
προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να 
ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης 
οφειλών που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παρ. 1, αν η συνολική 
αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι του-
λάχιστον είκοσι πέντε (25) φορές μεγαλύτε-
ρη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση.

Άρθρο 5
Εφαρμογή της τακτικής διαδικασίας
1. Η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 8 
του ν. 4469/2017 και στην κοινή υπουργική 
απόφαση υπ’ αριθ. 116821/25.10.2017 (ΦΕΚ 
3909/Β΄/6.11.2017) «Λειτουργικές Προδια-
γραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξω-
δικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών 
Επιχειρήσεων ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62)» στις 
εξής περιπτώσεις:
α) αν ο οφειλέτης δεν πληροί τα κριτήρια του 
τυποποιημένου τρόπου αξιολόγησης βιωσι-
μότητας της παρ. 1 του άρθρου 3,
β) αν η πρόταση τυποποιημένης λύσης δεν 
γίνεται δεκτή από τον οφειλέτη,
γ) αν η πλειοψηφία των πιστωτών υποβάλει 
αντιπροτάσεις διαφορετικές σε σχέση με την 
πρόταση τυποποιημένης λύσης.
2. Κατά την τακτική διαδικασία, ο οφειλέτης 
μπορεί να προσκομίσει μελέτη, προκειμένου 
να τεκμηριώσει τη βιωσιμότητα της επιχείρη-
σής του ή μία διαφορετική πρόταση αναδι-
άρθρωσης οφειλών.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις 
από το στάδιο, στο οποίο αυτές βρίσκονται.
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διεύρυνση της υποχρέωσης αναγραφής επί της 
πινακίδας ή του τιμοκαταλόγου της ένδειξης «κα-
τεψυγμένο» ή «αποψυγμένο» για τις περιπτώσεις 
που ισχύει, πέραν των φαγητών, και στα γλυκά
• Την αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των εμπλε-
κόμενων στη διάθεση άρτου, με υποχρέωση της 
πώλησης του φρέσκου άρτου και των λοιπών αρ-
τοσκευασμάτων σε κατάλληλη, σύμφωνα με τη 
κείμενη νομοθεσία, συσκευασία με αναγραφή των 
προβλεπόμενων εκ του νόμου ενδείξεων, όπου 
απαιτείται
• Τη διατύπωση του συνόλου των ρυθμίσεων για το 
καθεστώς εκπτώσεων και προωθητικών ενεργειών 
για όλες τις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων

Κυρώσεις
• Την ορθολογικοποίηση των προστίμων επί το 
αναλογικότερον, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην αποτροπή παραπλανητικών πρακτικών σε 
κάθε εμπορική δραστηριότητα

Ειδικότερα, επί αυτού και έχοντας υπόψη τις επι-
κρατούσες οικονομικές συνθήκες στην αγορά, σε 
παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά την εμπορία 
και διακίνηση τροφίμων, το ανώτερο ποσό του επι-
βαλλόμενου προστίμου θα φτάνει στα 3.000 ευρώ 
(έναντι των 5.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα) και 
για τα βιομηχανικά είδη διαμορφώνεται στα 2.000 
ευρώ (από 5.000 ευρώ που ίσχυε).
• Την αποσαφήνιση του βαθμού υπαιτιότητας των 
εμπλεκομένων στη διακίνηση και εμπορία προϊό-
ντων και εμπορευμάτων.

Συγκεκριμένα, έγινε κωδικοποίηση των υποχρεώ-
σεων των προμηθευτών σε όλη την αλυσίδα δια-
κίνησης των  προϊόντων (χονδρικής και λιανικής 
πώλησης) και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανά 
γενικές κατηγορίες.

Ειδικότερα, προβλέφθηκε το ύψος επιβολής των 
προστίμων να διαμορφώνεται κατ΄ αναλογία της 
αξίας των διακινούμενων αγαθών, για τις περιπτώ-
σεις της μη έκδοσης και κατοχής των προβλεπόμε-
νων παραστατικών εμπορίας και διακίνησης.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως η απόφαση «Κωδικοποίηση 
Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊ-
όντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» 
(Aριθμ. 91354_ ΦΕΚ Β’2983/30-8-2017)

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 
Προστασίας του Καταναλωτή, (ΓΓΕΠΚ), η αναθεώ-
ρηση των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ κρίθηκε απαραίτητη 
προκειμένου να γίνει επικαιροποίηση αυτών σύμ-
φωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομο-
θεσία και ενσωμάτωση των αλλαγών που έχουν 
συντελεστεί τα τελευταία χρόνια.

Η αναμόρφωση της δομής τους και η ενσωμάτω-
ση πιο περιεκτικών διατάξεων έγινε με στόχο  την 
ικανότητα προσαρμογής και εφαρμογής τους από 
το σύνολο των επιχειρήσεων και τη δυνατότητα 
άσκησης ουσιαστικής εποπτείας εκ μέρους των 
αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών. Ακόμη, με την 
ενσωμάτωση ειδικότερων διατάξεων ενισχύεται 
η προσπάθεια πάταξης του παρεμπορίου και της 
φοροαποφυγής με ρυθμίσεις που συμβάλλουν 
στην ασφαλή διακίνηση και προώθηση βασικών 
εγχώριων προϊόντων, εδωδίμων και βιομηχανικών.

Την κωδικοποίηση των Κανόνων επεξεργάστηκε 
η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή μετά από μακρά περίοδο προδιαβού-
λευσης και συνδιαμόρφωσης με βασικούς φορείς 
όλων των τομέων της αγοράς και εν συνεχεία, τον 
Απρίλιο του 2017,  τέθηκαν σε δημόσια διαβού-
λευση προκειμένου να ληφθούν υπόψη το σύνολο 
των σχολίων των εμπλεκομένων φορέων και των 
ενδιαφερομένων πολιτών, συμβάλλοντας έτσι ου-
σιαστικά στη βελτίωση της νομοθεσίας.

Οι βασικές αλλαγές – ανά γενική κατηγορία – 
αφορούν στα εξής:

Βασικές αλλαγές στον τομέα της παροχής υπηρε-
σιών
• Την υποχρέωση των υπευθύνων των καταστημά-
των μαζικής εστίασης να πληροφορούν τους κα-
ταναλωτές για την τιμή χρέωσης του κάθε είδους 
αναλυτικά, είτε μέσω της νόμιμης απόδειξης λιανι-
κής πώλησης, είτε μέσω του αναλυτικού λογαρια-
σμού ή ακόμη του δελτίου παραγγελίας
• Την υποχρέωση αναγραφής των τελικών τιμών, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο 
των προϊόντων και των υπηρεσιών
• Την υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου για 
τις βασικές κατηγορίες τεχνικών εργασιών στις 
επιχειρήσεις των συνεργείων επισκευής και συντή-
ρησης κάθε είδους τροχοφόρων με αναγραφή των 
τιμών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
• Την υποχρέωση των υπευθύνων των καταστημά-
των μαζικής εστίασης να πληροφορούν με κάθε 
πρόσφορο μέσο τα άτομα με αναπηρία (Α.ΜΕ.Α.) 
επί του τηρουμένου τιμοκαταλόγου, εξασφαλίζο-
ντας την πληροφόρηση αυτών

Αλλαγές που αφορούν στις υπηρεσίες και στη δια-
κίνηση και εμπορία των προϊόντων
• Την υποχρέωση των καταστημάτων μαζικής εστί-
ασης από 01/01/2018 αποκλειστικής διάθεσης 
μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων 
συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης, κάθε 
είδους ελαίου που προορίζεται για επιτραπέζια 
χρήση από τον τελικό καταναλωτή, μετά το στά-
διο παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των 
καταστημάτων, φέροντας επί της συσκευασίας τις 
απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία
• Την προστασία από παράτυπη χρήση του «Ελ-
ληνικού Σήματος» σε προϊόντα και υπηρεσίες, με 
καθορισμό  αυτοτελούς τέλους ύψους 5.000 ευρώ  
κατά τη διαπίστωση της παράβασης από εμπορι-
κές επιχειρήσεις
• Την αποκλειστική πώληση ειδών με την ένδειξη 
«ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» μόνο σε επαγγελματίες 
και υπό την προϋπόθεση της έκδοσης τιμολογίου, 
μετά από επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτό-
τητας
• Την υποχρέωση τήρησης βιβλίου ιχνηλασιμότη-
τας νωπών οπωρολαχανικών από το σύνολο των 
υπόχρεων συσκευαστών σύμφωνα με συγκεκριμέ-
νο υπόδειγμα
• Την υποχρέωση των εισαγωγέων ή παραληπτών 
μελιού γνωστοποίησης της εισαγωγής των παρε-
ληφθεισών ποσοτήτων  εντός 10 εργάσιμων ημε-
ρών  στη Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτεί-
ας Αγοράς της ΓΓΕΠΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
«epopteia-agoras@gge.gr»
• Την απαγόρευση της απόψυξης κατεψυγμένων 
αλιευμάτων και διάθεσης αυτών στο στάδιο της 
λιανικής πώλησης ως αποσυσκευασμένα
• Την απαγόρευση διατήρησης και έκθεσης προς 
πώληση έτοιμου ή προκομμένου και προσυσκευ-
ασμένου κιμά, με ή χωρίς την προσθήκη άλλων 
συστατικών, από τους λιανοπωλητές
• Την υποχρέωση αναγραφής και της ποικιλίας για 
το προϊόν «ντομάτες» επί των εμπορικών τους συ-
σκευασιών και σε όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά 
που συνοδεύουν το προϊόν
• Την ενημέρωση των καταναλωτών για τις ακρι-
βείς συνθήκες διατήρησης των τροφίμων με 

ΔΙΕΠΠΥ: Αλλαγές στη διακίνηση των 
προϊόντων και υπηρεσιών
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
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5.Όπως προβλέπει το άρθρο 10 της υπόψη 
απόφασης, στην ιστοσελίδα του υπουργείου
( h t t p : / / w w w . y p e k a . g r / D e f a u l t .
aspx?tabid=281&language=el-GR), έχει αναρ-
τηθεί εγχειρίδιο με κατευθυντήριες οδηγίες 
διενέργειας ενεργειακού ελέγχου και σύνταξης 
της σχετικής έκθεσης («Οδηγός Ενεργειακών 
Ελέγχων»), υπόδειγμα έκθεσης αποτελεσμά-
των ενεργειακού ελέγχου, καθώς και ενδεικτικά 
υπολογιστικά εργαλεία για την διενέργεια των 
υπολογισμών.

6. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα υπάρχει και σύν-
δεσμος που οδηγεί στη Διαδικτυακή Πύλη 
για ενεργειακούς ελέγχους (https://www.
buildingcert.gr/enaudits/)  στην οποία , με-
ταξύ άλλων , οι επιχειρήσεις μπορούν να υπο-
βάλλουν αίτηση λήψης κωδικών πρόσβασης 
(https://www.buildingcert.gr/enaudits/faces/
index.xhtml)  και στη συνέχεια να καταχωρί-
σουν Δήλωση Διενέργειας Ενεργειακού Ελέγ-
χου.

7. Επισημαίνεται ότι, στις υπόχρεες επιχειρή-
σεις που δεν συμμορφώνονται με τις ανω-
τέρω υποχρεώσεις τους επιβάλλονται οι κυ-
ρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 13 της ανωτέρω απόφασης.

Περισσότερες πληροφορίες
κος Κίμων Υφαντίδης,
τηλ 213-1513442 , fax 213-1513563,
e mail: depea@prv.ypeka.gr,
Μεσογείων 119, ΤΚ 101 92 Αθήνα.

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος & Ενέργειας της 
Δ/νσης Ενεργειακών Πολιτικών & 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Τμήμα 

Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 
179804/03.08.2017),

1. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης για ενεργειακό 
έλεγχο στις επιχειρήσεις που δεν ΜΜΕ, βάσει 
του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 για την ενερ-
γειακή απόδοση (ΦΕΚ Α 143), δημοσιεύτηκε η 
οικ. 178679/04.07.2017 Υπουργική Απόφαση 
«Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πι-
στοποίησης Ενεργειακών ελεγκτών. Μητρώο 
Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών 
ελέγχων» (ΦΕΚ Β΄2337), η οποία περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων τον καθορισμό των προδιαγρα-
φών του ενεργειακού ελέγχου, το περιεχόμενο 
των εκθέσεων των αποτελεσμάτων των ενερ-
γειακών ελεγκτών, το περιεχόμενο του Αρχείου 
Ενεργειακών Ελέγχων, τη διαδικασία υποβολής 
των εκθέσεων ενεργειακού ελέγχου καθώς και 
θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκθέσε-
ων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων. 
Επίσης, καθορίζονται τα επαγγελματικά προσό-
ντα των Ενεργειακών Ελεγκτών, το περιεχόμενο 
του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και η δια-
δικασία εγγραφής σε αυτό. 

2. Οι υπόχρεες επιχειρήσεις για την διενέρ-
γεια ενεργειακού ελέγχου είναι οι επιχειρή-
σεις που: 
α) Απασχολούν περισσότερους από 250 εργα-
ζομένους, ή 

β) Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζο-
μένους, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και το σύ-
νολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει 
τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων , ο 
κύκλος εργασιών και ο ισολογισμός λαμβάνο-
νται από τις τελευταίες  διαθέσιμες/δημοσιευ-
μένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 
τελευταίου ετήσιου οικονομικού έτους, και για 
τον αριθμό των εργαζομένων ισχύουν οι δι-
ατάξεις των άρθρων 4 και 5 του τίτλου 1 του 
Παραρτήματος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ (ΕΕ 
L 124 της 20.05.2003) της Επιτροπής των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων (6ης Μαΐου 2003), για το 
ίδιο οικονομικό έτος.

3.Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ανωτέρω απόφα-
σης, οι υπόχρεες επιχειρήσεις καταχωρίζουν, 
εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της 
απόφασης, δηλαδή έως τις 10.07.2018 στο 
ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, 
Δήλωση Αναγγελίας του πρώτου Ενεργει-
ακού Ελέγχου ή εφαρμογής συστήματος 
ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος κατα-
χωρίζεται η σχετική έκθεση αποτελεσμάτων 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 της 
απόφασης.

4. ΟΙ επιχειρήσεις που υποχρεούνται να υπο-
βληθούν σε Ενεργειακό Έλεγχο, επιλέγουν τον 
Ενεργειακό Ελεγκτή από το Μητρώο Ενεργεια-
κών Ελεγκτών.
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Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής 
εφαρμογής «Απόκτηση Άδειας Χρήσης 
Πνευματικών – Μουσικών Δικαιωμάτων»

γορία της επιχείρησης, όπως τις έχει διαμορφώ-
σει ο οργανισμός ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.
Ανάλογα τον δήμο στον οποίο βρίσκεται η επι-
χείρηση, εμφανίζεται και το κόστος του παρα-
βόλου, για την άδεια χρήσης των μουσικών και 
πνευματικών δικαιωμάτων.
Με την ολοκλήρωση του 2ου βήματος, πρέπει 
να τυπώσετε, υπογράψετε και επισυνάψτε την 
αίτησή σας στην οθόνη που βρίσκεστε. Ταυτό-
χρονα λαμβάνετε στο mail σας σχετικό σημείω-
μα, όπου αναφέρεται ο Ηλεκτρονικός Κωδικός 
Πληρωμής ΔΙΑΣ και οι τρόποι πληρωμής.
Βήμα 3ο υποβολή – επισύναψης ενυπόγραφη 
αίτησης
Σε περίπτωση που δεν υποβάλατε την αίτησή 
σας στο 2ο βήμα, μπορείτε να την υποβάλετε, 
κάνοντας login στο σύστημα, δίνοντας το ΑΦΜ 
της επιχείρησης και τον αριθμό αίτησης, που 
έχετε λάβει στο αρχικό mail που σας στάλθηκε.
Βήμα 4ο πληρωμή παραβόλου
Με την πληρωμή του παραβόλου και αυτόματη 
ενημέρωση του συστήματος, θα λάβετε επι-
στολή, η οποία θα πιστοποιεί την άδεια χρήσης 
πνευματικών – μουσικών δικαιωμάτων.
Επίσης θα παραλάβετε τον κωδικό με 12 θε-
ματικά μουσικά προγράμματα με υπηρεσίες 
streaming, 24 ώρες το 24ωρο, όλη την εβδομά-
δα το οποίο θα ανανεώνεται συνεχώς.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλά-
δας (ΚΕΕ), στο πλαίσιο της συνεχούς 
αναβάθμισης των υπηρεσιών που 
προσφέρει στα Επιμελητήρια, έχει 

αναπτύξει κεντρική διαδικτυακή εφαρμογή: 
musicroyaltiespayments.uhc.gr, η οποία θα 
εξυπηρετεί τα ενδιαφερόμενα μέλη των Επι-
μελητηρίων για την απόκτηση άδειας χρήσης 
πνευματικών δικαιωμάτων.
Η ημερομηνία έναρξης της εν λόγω εφαρμογής, 
είναι η 6η /11/2017
Η όλη διαδικασία θα γίνεται διαδικτυακά με 
αυτόματο έλεγχο ταμειακής ενημερότητας της 
επιχείρησης – μέλους του Επιμελητηρίου , με 
διαδικτυακή κατάθεση ενυπόγραφης αίτησης, 
αυτόματο υπολογισμό του κόστους απόκτησης 
άδειας χρήσης μουσικών δικαιωμάτων, πλη-
ρωμή του κόστους μέσα από το διατραπεζικό 
σύστημα ΔΙΑΣ και με την χρήση Ηλεκτρονικών 
Κωδικών Πληρωμής.
Οι εργασίες που εκτελούνται αυτόματα είναι:
•   Αυτόματος έλεγχος ταμιακής ενημερότητας 
της επιχείρησης στο Επιμελητήριο που ανήκει.
•   Αυτόματος προσδιορισμός του δήμου όπου 
ευρίσκεται η επιχείρηση, σε κεντρικό δήμο του 
νομού ή όχι.
•   Επιλογή από τον αιτούντα της κατηγορίας 
της επιχείρησης και αυτόματος υπολογισμός 

του κόστους του παραβόλου, σύμφωνα με τον 
τιμοκατάλογο που έχει ορίσει ο φορέας «Αυτο-
διαχείριση»
•   Διαδικτυακή υποβολή ενυπόγραφης αίτησης.
•   Αυτόματη δημιουργία Ηλεκτρονικού Κωδι-
κού Πληρωμής ΔΙΑΣ και αποστολή ταυτότητας 
πληρωμής και έντυπο με τους δυνατούς τρό-
πους πληρωμής, στο e-mail του αιτούντα.
•   Αυτόματη εισαγωγή πληρωμών από το ηλε-
κτρονικό σύστημα ΔΙΑΣ.
•   Αυτόματη αποστολή, μετά την πληρωμή του 
παραβόλου, επιστολής στον αιτούντα σχετική 
με την άδεια χρήσης των μουσικών και πνευμα-
τικών δικαιωμάτων.
Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης.
Βήμα 1ο καταχώρηση ΑΦΜ
Καταχωρείτε το ΑΦΜ της επιχείρησης και στην 
οθόνη σας εμφανίζονται τα στοιχεία της επιχεί-
ρησης, που είναι καταχωρημένα στο μητρώο 
του Επιμελητηρίου που ανήκετε. Συμπληρώνε-
ται τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτεί η οθόνη 
και προχωράτε στο επόμενο βήμα. Αν η επιχεί-
ρηση δεν είναι ταμιακά ενήμερη, εμφανίζεται 
σχετικό μήνυμα με τα στοιχεία του Επιμελητη-
ρίου που ανήκετε, αν είναι ταμιακά ενήμερη, 
προχωράτε στο επόμενο βήμα.
Βήμα 2ο επιλογή κατηγορία επιχείρησης
Σ’ αυτή την οθόνη πρέπει να επιλέξετε την κατη-
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ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΤΟΥ 
2018 ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Η 
ΚΑΘΕ ΣΑΚΟΥΛΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2812 
Β) η Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(180036/952/2017) με την οποία κα-

θορίζονται νέοι κανόνες σχετικά με την διάθε-
ση πλαστικών σακουλών από τα καταστήματα 
λιανικής προς τον καταναλωτή, που θα τεθούν 
σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018. Η απόφα-
ση λήφθηκε με βάση περιβαλλοντικούς όρους, 
αλλά κερδισμένες βγαίνουν οι αλυσίδες Σού-
περ Μάρκετ, που πλέον θα εμπορεύονται τις 
σακούλες που σήμερα διαθέτουν δωρεάν. Οι 
συγκεκριμένες διατάξεις αποτελούν περιεχόμε-
νο εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με 
την Οδηγία 2015/720/ΕΕ και σκοπό έχουν την 
μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και 
ιδιαίτερα των υδάτινων οικοσυστημάτων. Συ-
γκεκριμένα καθορίζεται ότι: 
α) Από την 1η Ιανουαρίου 2018 το περιβαλλο-
ντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες 
μεταφοράς προσδιορίζεται στην τιμή των 3 
λεπτών, (β) Από την 1η Ιανουαρίου 2019 το 
περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστι-
κές σακούλες μεταφοράς προσδιορίζεται στην 
τιμή των 7 λεπτών. Επομένως σύμφωνα με την 
ανωτέρω απόφαση, κάθε έμπορος, ο οποίος 
διαθέτει στον καταναλωτή λεπτές πλαστικές 
σακούλες μεταφοράς, υποχρεούται ανά τρίμη-
νο, την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα 
και για πρώτη φορά στις 30 Απριλίου 2018, να 
υποβάλλει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.aade.gr,  δήλωση απόδοσης του περι-
βαλλοντικού τέλους. Το τέλος αναγράφεται στα 
παραστατικά πώλησης εμπορευμάτων ή προϊ-
όντων και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία 
που τηρεί η επιχείρηση. Να τονιστεί ότι τα ανω-
τέρω ποσά του τέλους πρέπει να αναγράφονται 
με τρόπο διακριτό στα παραστατικά πώλησης 
προ ΦΠΑ. Για τον έμπορο που παραβαίνει τις 
υποχρεώσεις του, προβλέπεται διοικητικό πρό-
στιμο από 200 μέχρι 5.000 ευρώ, ανάλογα με 
την βαρύτητα της παράβασης. Σε περίπτωση 
μη καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους, 
η παράβαση βεβαιώνεται στη Δ.Ο.Υ. φορολο-
γίας του υπόχρεου αι εισπράττεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Τα περιβαλλοντικά 
τέλη αποτελούν έσοδο του Δημοσίου, το οποίο 
εισπράττεται από την ΑΑΔΕ και στη συνέχεια 
αποδίδεται υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για την χρηματοδότηση 
δράσεων προώθησης, δωρεάν διάθεσης στον 
καταναλωτή και εν γένει πριμοδότησης των φι-
λικών στο περιβάλλον σακουλών και των βιοδι-
ασπόμενων πλαστικών σακουλών μεταφοράς.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 
4487/2017 «Ηλεκτρονικό σύστημα 
διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστι-
κού χρόνου, τροποποίηση του ν. 

3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερεια-
κού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμ-
μωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημι-
ουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση 
της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων 
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.»

Με το άρθρο 18 προβλέπεται η μεταβολή 
της ισχύς της διάταξης (από 31.5.2018) του 
άρθρου 115 του ν.4387/2016 σχετικά με την 
καθιέρωση ειδική σήμανσης γραμμωτού κώ-
δικα (barcode) για όλα τα έντυπα, περιοδικά 
και εφημερίδες, περιοδικού και ημερήσιου 
τύπου.

H καθιέρωση του γραμμικού κώδικα έχει σκο-
πό έχει τη θέσπιση κανόνων, οι οποίοι μέσω 
του ηλεκτρονικού ελέγχου, σε πραγματικό 
χρόνο, της διαδικασίας εκτύπωσης, διανο-
μής, πώλησης και επιστροφής των εντύπων 
και της ηλεκτρονικής αποτύπωσης σε πραγ-
ματικό χρόνο των στοιχείων πωλήσεων των 
εντύπων: α) διασφαλίζουν την ακρίβεια και 
τη διαφάνεια στους αριθμούς κυκλοφορίας 
των εντύπων, β) καθιστούν πιο διαφανή και 
πιο δίκαιη τη διανομή της δημόσιας διαφημι-
στικής δαπάνης, γ) εγκαθιδρύουν διαφάνεια 
και διευκολύνουν τους όρους ανταγωνισμού 
στην ιδιωτική διαφημιστική δαπάνη, δ) πα-
τάσσουν τις ισχύουσες πρακτικές των αθέμι-
του ανταγωνισμού, και ε) αποφεύγονται φαι-
νόμενα φοροδιαφυγής. 

Το άρθρο 18 του ν.4487/2017 προβλέπει ανα-
λυτικά: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΙΣ 
ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Άρθρο 18

Το άρθρο 115 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αντικα-
θίσταται ως εξής:
«1. Καθιερώνεται υποχρεωτικά για όλες τις 

έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημε-
ρίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, ειδι-
κή σήμανση γραμμωτού κώδικα, στην οποία 
περιλαμβάνεται και ο Διεθνής Μοναδικός 
Αριθμός Σειρών που χρησιμοποιείται για την 
καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων (ISSN).
2. Κατά τη διανομή, πώληση και επιστροφή 
εντύπων ημερήσιου και περιοδικού τύπου 
από τυπογραφεία, επιχειρήσεις πρακτορείων 
εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και από 
επιχειρήσεις πώλησης εφημερίδων και πε-
ριοδικών διενεργείται ηλεκτρονική σάρωση 
της ανωτέρω ειδικής σήμανσης γραμμωτού 
κώδικα και πιστοποιείται η ποσότητα των 
φύλλων ή των τευχών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης επιβάλλεται στους 
παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων, πρόστι-
μο ανά παράβαση ύψους χιλίων (1.000) έως 
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανάλογα με τον 
τζίρο της επιχείρησης, τη συχνότητα και το 
είδος της παράβασης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικο-
νομικών καθορίζονται οι τεχνικές προδια-
γραφές, η διαδικασία διανομής, πώλησης και 
επιστροφής των εντύπων, η διαδικασία ελέγ-
χου και επιβολής των προστίμων, η διαδικα-
σία συγκέντρωσης και δημοσιοποίησης των 
στοιχείων κυκλοφορίας των εντύπων, καθώς 
και κάθε άλλο διαδικαστικό ή τεχνικό θέμα 
για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
5. Τα πρακτορεία τύπου υποχρεούνται να 
αποστέλλουν εβδομαδιαίως στη Διεύθυνση 
Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης, αναλυτική κατάσταση πο-
σοτικών στοιχείων διανομής, επιστροφών και 
πωλήσεων των περιοδικών και των φύλλων 
των εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου 
τύπου, όπως αυτά αποτυπώνονται στα έντυ-
πα εκκαθαρίσεων που εκδίδουν προς τις εφη-
μερίδες και τα περιοδικά.
6. Η ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα θα 
τεθεί σε λειτουργία έως 31.5.2018.»

Από 31.5.2018 το 
barcode για όλα τα 
έντυπα, περιοδικά 
και εφημερίδες, 
περιοδικού και 
ημερήσιου τύπου 



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

1. Υπουργό Οικονομικών, κ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ  
ΕΥΚΛΕΙΔΗ
2. Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιώτικης Πολιτι-
κής, κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ    
3. Υφυπουργό Οικονομικών, κα ΠΑΠΑΝΑΤΣΙ-
ΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
4. Διοικητή ΑΑΕΔΕ, κ. ΠΙΤΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
5. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλί-
ας & Νησιώτικης Πολιτικής, κ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ 
ΧΡΗΣΤΟ

1. Πρόεδρο Ο.Λ.Θ. ΑΕ , κ. ΜΕΛΛΙΟ ΚΩΝ/ΝΟ
2. Δ/ντα Σύμβουλο Ο.Λ.Θ. ΑΕ, κ. ΜΑΚΡΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
3. Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & 
ΕΦΚ, κα ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
4. Προϊσταμένη Τελωνειακής Περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης, κα ΓΩΓΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
5. Δ/ντρια Α’ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγω-
γών Θεσσαλονίκης, κα ΛΕΜΠΕΣΗ ΑΝΝΑ
6. Πρόεδρο Ομοσπονδίας Ναυτικών Πρα-
κτόρων Ελλάδας (Ο.Ν.Π.Ε.), κ. ΚΑΜΠΑΚΗ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
7. Βουλευτές Χαλκιδικής
8. Eπιμελητήρια Χώρας
9. ΚΕΕΕ
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Σχετικά με την τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας 
της Πύλης 16 του Λιμένος Θεσσαλονίκης

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Για ακόμη μια φορά ο επιχειρηματικός κόσμος σε μια περίοδο όπου η χώρα μας βιώνει 
τις κρισιμότερες στιγμές των τελευταίων δεκαετιών, και ίσως και της νεότερης ιστορίας 
μας, βρίσκεται αντιμέτωπος από το Σεπτέμβριο του 2017,- μετά την εξαγγελία της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων, με την τροποποίηση 
του ωραρίου λειτουργία της ΠΥΛΗΣ 16 του λιμένα της Θεσσαλονίκης – με την κατάργη-
ση της τρίτης βάρδιας λειτουργίας του.
Με βάσει δηλαδή την εξαγγελία της Ομοσπονδίας των Τελωνειακών Υπαλλήλων, η 
ΠΥΛΗ 16 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης λειτουργεί  από 06:00 έως 22:00 και όχι επί 
24ώρου βάσεως όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα.
Σεβόμαστε το δικαίωμα τυχόν αξιώσεων των Σωματείων των υπαλλήλων των λιμανιών 
από την Κεντρική Διοίκηση και την προάσπιση των συμφερόντων τους,  αλλά θέλουμε 
να εκφράσουμε και την έντονη ανησυχία μας για την κατάσταση όπως έχει διαμορφω-
θεί, όπου παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στη μεταφορά των εμπορευμάτων, 
με δραματικές επιπτώσεις, τόσο στις εισαγωγές, όσο και στις εξαγωγές, με ότι αυτό συ-
νεπάγεται για τις επιχειρήσεις και τη βιωσιμότητά τους. 
Ήδη σήμερα για την εκφόρτωση των κοντέινερ απαιτούνται 4 με 5 ημέρες, που παλιό-
τερα χρειαζόταν μόνο δύο ημέρες.

Κύριε Υπουργέ, 
Σε μια περίοδο, που οι μόνες παραγωγικές δυνάμεις, οι οποίες αποδίδουν έσοδα στη 
χώρα είναι το εξαγωγικό και διαμετακομιστικό εμπόριο, οι χερσαίες και οι θαλάσσιες 
εμπορευματικές μεταφορές, είναι σίγουρο πως, η κατάργηση της νυχτερινής βάρδιας 
στην Πύλη 16 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, έχει «βλαπτικές συνέπειες» για τις επιχει-
ρήσεις, ενώ αυτομάτως οδηγεί και στην απαξίωση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης γιατί 
προτιμώνται λιμάνια με 24ωρη εξυπηρέτηση.
Η σοβαρότητα της κατάστασης απαιτεί την ανάγκη εξεύρεσης άμεσης λύσης στο πρό-
βλημα. 
Ο επιχειρηματικός κόσμος και οι εργαζόμενοι της χώρας δεν αντέχουν τη δίνη νέων 
περιπετειών. 
Ζητάμε την επιστροφή στο παλαιότερο καθεστώς λειτουργίας της ΠΥΛΗΣ 16 του λιμένα 
Θεσσαλονίκης και την 24ωρη λειτουργία του.
Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής,  είναι διατεθειμένη να υπερασπιστεί τα δι-
καιώματα των μελών του με οποιονδήποτε τρόπο, ώστε να μην οδηγηθούμε και πάλι 
σε νέα αδιέξοδα.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2017
Επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το έτος 2017, όπως προκύπτει 
από τις εγγραφές και διαγραφές των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής, 
σε σχέση με το έτος 2016, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του μη-
τρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.
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