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Η σημερινή κρίση και η ύφεση που μαστίζει τη χώρα έχει οδηγήσει τις περισσότερες επιχειρή-
σεις, αλλά και πολλούς δημόσιους οργανισμούς σε αδιέξοδο. Η επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης 
λύσεων οδηγεί συχνά του αρμόδιους σε σπασμωδικές και αλόγιστες κινήσεις χωρίς υπολογισμό 
ιδιαίτερα των ακούσιων συνεπειών, που εγκυμονούν τον κίνδυνο να αποδυναμώσουν ακόμη πε-
ρισσότερο τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας.
Αναφέρομαι ιδιαίτερα στην αποδυνάμωση των Επιμελητηρίων και γενικότερα του Επιμελητηρια-
κού θεσμού, που βάλλεται την τελευταία πενταετία με νομοθετήματα της πολιτείας. 
Η αρχή έγινε με το «κούρεμα» ενός μεγάλου μέρους των χρηματικών τους διαθεσίμων από το 
πρόγραμμα αναδιάταξης του ελληνικού χρέους, τον Μάρτιο του 2012, όπου το 60% περίπου των 
καταθέσεών τους που προέρχονταν από τις συνδρομές των μελών τους, εξαφανίστηκαν.
Ακολούθησε η «Πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη διευκόλυνση της ίδρυσης επιχειρήσε-
ων, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση του ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 240/Α/12-12-
2012), με την οποία  καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή στα Επιμελητήρια των επιχειρήσεων 
και η εγγραφή τους καθίσταται προαιρετική από 01.01.2015.
Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και ο νόμος για την δήθεν «Απλούστευση διαδικασιών λει-
τουργίας τουριστικών επιχειρήσεων & τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και 
άλλες διατάξεις» (Ν.4276 ΦΕΚ 155/Α/30-07-2014) όπου στην ουσία αποδυναμώνονται τα τουρι-
στικά τμήματα των Επιμελητηρίων. 

Αποφάσεις της πολιτείας που αποδυναμώνουν τα Επιμελητήρια όχι μόνο οικονομικά, αλλά και 
θεσμικά.  
 
Οικονομικά γιατί τα Επιμελητήρια είναι ένα δημόσιος οργανισμός, που δεν επιδοτείται και δεν 
χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα έσοδά του προέρχονται από την ετήσια 
εισφορά των μελών του. Η λειτουργία τους διαφέρει σημαντικά των υπολοίπων, διότι μέσω της 
αυτοδιοίκησης και αυτοχρηματοδότησής τους, όχι μόνο δεν επιβαρύνουν με τη λειτουργία τους 
οικονομικά το κράτος, αλλά διεκπεραιώνουν υπηρεσίες που θα κόστιζαν στο κράτος εκατομμύ-
ρια αν τις ασκούσαν άλλες δημόσιες υπηρεσίες. 
Θεσμικά γιατί τα Επιμελητήρια είναι ο φορέας εκπροσώπησης όλου του επιχειρηματικού κό-
σμου και ο φορέας που βρίσκεται κοντά στις ελληνικές επιχειρήσεις και γνωρίζει τις ανάγκες, 
τα προβλήματα αλλά και τις ιδιαιτερότητές τους. Δεν υπάρχει άλλος δημόσιος φορέας που να 
συσπειρώνει όλο τον επιχειρηματικό κόσμο (υποχρεωτική συμμετοχή), η διοίκηση του εκλέγεται 
άμεσα από τις επιχειρήσεις (αιρετότητα), να ασκεί διοικητικές υπηρεσίες (π.χ. αδειοδοτήσεις, Γε-
νικό Εμπορικό Μητρώο_Γ.Ε.ΜΗ., Υπηρεσία μιάς Στάσης) και να βρίσκεται κοντά στις επιχειρήσεις 
σε όλη την Επικράτεια (εθνική εμβέλεια).
Σε όλες τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες τα Επιμελητήρια λειτουργούν κυρίως ως 
δομές στήριξης των επιχειρήσεων και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τοπική ανάπτυξη 
της περιοχής που δραστηριοποιούνται. Με προτάσεις – θέσεις σε βασικά θέματα της επιχειρη-
ματικότητας, που υποβάλλουν στην Πολιτεία και στις επιτροπές που συμμετέχουν, συμβάλλουν 
στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις – μέλη τους.
Εάν πάψει η λειτουργία των Επιμελητηρίων, οι επιχειρήσεις θα στερηθούν ένα πολύτιμο συνεργά-
τη, ενώ η πολιτεία θα απολέσει ένα σύμβουλο που δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. 
Είναι δεδομένο ότι το κενό που θα προκύψει θα καλυφθεί από φορείς αμφιβόλου αντικειμενι-
κότητας και αξιοπιστίας και χωρίς να επιτυγχάνεται η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.
Επιπλέον θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη μας, ότι το παρών τεύχος που εκδίδεται από το Επι-
μελητήριο μας και μοιράζεται δωρεάν, είναι το τελευταίο που εκδίδεται σε έντυπη μορφή.  Στο 
πλαίσιο των περικοπών των δαπανών για να μπορέσει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής να ανταπε-
ξέλθει οικονομικά και να ανταποκριθεί στους σκοπούς του,  από τη νέα χρονιά το περιοδικό θα 
εκδίδεται ψηφιακά κάθε τρίμηνο και θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e mail) που 
έχει δηλώσει το κάθε μέλος μας. Για το λόγο αυτό και για διευκόλυνσή σας, στη σελίδα 22 του εν 
λόγω τεύχους, επισυνάπτουμε ειδική φόρμα «Αίτηση δήλωσης στοιχείων επικοινωνίας επιχειρή-
σεων – μελών» όπου θα μας γνωστοποιείται τα στοιχεία σας για να είναι δυνατή η επικοινωνία  
μας μαζί σας . 

Σας εύχομαι από καρδιάς Καλή Χρονιά , Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το νέο Έτος.

τα Επιμελητήρια
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υπηρεσίες

Γεώργιος Γκιλής
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Ενημέρωση

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΕΣ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» 
ΔΑΝΕΙΩΝ

Η ρύθμιση προβλέπει «κούρεμα» 
κεφαλαίου και τόκων έως 500.000 
ευρώ για δάνεια επιχειρήσεων με 
τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ. Ουσι-

αστικά η αλλαγή αυτή θα δώσει ανάσα σε 
χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου θα  
μπορούν να απευθυνθούν στις τράπεζες για 
διαγραφές δανείων ακόμη και σε ποσοστό 
άνω του 50% ή και διακανονισμούς, που με 
την προηγούμενη ρύθμιση δεν μπορούσαν 
να τύχουν ευνοϊκότερης αντιμετώπισης.
Αναλυτικότερα, η ρύθμιση για τα «κόκκινα» 
επιχειρηματικά δάνεια, όπως ψηφίστηκε στη 
Βουλή των Ελλήνων,  μετά τις βελτιώσεις που 
έκανε στο αρχικό σχέδιο ο υπουργός Ανά-
πτυξης Κώστας Σκρέκας, προβλέπει τα εξής :
- Οι διατάξεις που αφορούν τις ρυθμίσεις των 
οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστι-
κά ταμεία εναρμονίζονται πλήρως με εκείνες 
των «100 δόσεων».
- Καταργείται το πλαφόν των 500.000 ευρώ 
στις οφειλές ανά επιχειρηματία και καθιερώ-
νεται ανώτατο ύψος διαγραφών, που είναι οι 
500.000 ευρώ. Αφορά τις μικρομεσαίες με 
τζίρο μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ.
- Ο επιχειρηματίας που θέλει να ρυθμίσει 
το δάνειό του και έχει ληξιπρόθεσμες οφει-
λές προς το δημόσιο, πρώτα θα υπάγεται σε 
αυτές τις ρυθμίσεις και μετά θα απευθύνεται 
στις τράπεζες. Αν εκείνες προχωρήσουν σε 
ρυθμίσεις τότε θα παίρνει το μπόνους τού 
20% της επιπλέον διαγραφής των προστίμων 
και προσαυξήσεων για τα ληξιπρόθεσμα 
χρέη στο δημόσιο.
- Η ημερομηνία υπαγωγής στις διατάξεις του 
νομοσχεδίου είναι η 31η Μαρτίου του 2016, 
αντί για την 31η Μαρτίου του 2015.
- Από τις διατάξεις του νόμου μπορούν να 
επωφεληθούν και οι επιχειρήσεις με «κόκκι-
να» δάνεια, αλλά χωρίς οφειλές προς το δη-
μόσιο.
Οι αποφάσεις για τα «κόκκινα» δάνεια θα 
υπογραφούν από τους συναρμόδιους 
υπουργούς Oικονομικών Γκίκα Xαρδούβελη, 
Aνάπτυξης Kώστα Σκρέκα και Eργασίας Γιάν-
νη Bρούτση.
Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα προ-
βλέπει η απόφαση είναι:
1. H αίτηση που θα υποβάλει ο δανειολήπτης 

προς την τράπεζα, με την οποία θα ζητά τη 
ρύθμιση των δανειακών του υποχρεώσεων. 
Δεν αποκλείεται η αίτηση να είναι έχει συγκε-
κριμένη μορφή.
2. Mία βεβαίωση που θα υποβάλει ο δανει-
ολήπτης και σε αυτή θα αποτυπώνει τα πε-
ριουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και την 
τρέχουσα αξία τους. Σημειώνεται ότι αυτή 
δεν θα προβλέπει και την υποβολή φορο-
λογικών εντύπων π.χ. E1, E3, E9 κ.λπ., αλλά 
η τράπεζα θα μπορεί να τα ζητήσει. Στο ίδιο 
έντυπο, το οποίο επίσης είναι πιθανόν να εί-
ναι προ-τυποποιημένο, ο δανειολήπτης θα 
δίνει την άδεια για την κοινοποίηση αυτών 
των δεδομένων και ενδεχομένως κι άλλων 
στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Eπί-
σης, σε αυτή τη βεβαίωση θα περιλαμβάνο-
νται και πλήρη στοιχεία κάθε επιχείρησης 
που έχει ξεκινήσει να λειτουργεί μετά την 
1η Iανουαρίου του 2010, εφόσον αυτήν την 
έχει ανοίξει συγγενής πρώτου βαθμού ή σύ-
ζυγος του οφειλέτη ή ομόρρυθμος εταίρος ή 
μεριδιούχος ή μέτοχος ή σύζυγος αυτών των 
προσώπων. Eπιπλέον, αν έχουν μεταβιβαστεί 
μετά την 1η Iανουαρίου του 2010 από τον 
οφειλέτη ακίνητα θα καταγράφονται τα πλή-
ρη στοιχεία.
3. Mία βεβαίωση που θα την εκδίδει η τράπε-
ζα και θα τη δίνει στον οφειλέτη, στον οποίο 
έχει γίνει διαγραφή οφειλών πάνω από 50% 
και αν είναι μικρότερη το ύψος της να μην 
ξεπερνά το 75% της καθαρής θέσης της επι-
χείρησης. Aυτή τη βεβαίωση ο δανειολήπτης 
θα τη δίνει στην εφορία ή το ασφαλιστικό 
ταμείο προκειμένου να παίρνει το επιπλέον 
20% στη διαγραφή προστίμων και προσαυ-
ξήσεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές που 
ρυθμίζει.
Oι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ή επαγγελ-
ματίες με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ 
που είχαν στις 30 Iουνίου του 2014 επιχειρη-
ματικό δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 
90 ημερών ή επίδικο ή ρυθμισμένο μπορούν 
να υποβάλουν μέχρι τις 31 Mαρτίου του 2016 
αίτηση στις τράπεζες για διαγραφή ή διακα-
νονισμό των οφειλών.
Oι οφειλέτες αυτοί δεν θα πρέπει να έχουν 
υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις 
του νόμου «Kατσέλη» ή να έχουν εγκαίρως 

παραιτηθεί από αυτή, να μην έχουν λύσει ή 
παύσει τις εργασίες τους και δεν έχουν υπα-
χθεί πότε στον Πτωχευτικό Kώδικα. Eπίσης, 
δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί οι ίδιοι 
και στην περίπτωση των νομικών προσώπων 
οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι 
διαχειριστές, οι εταίροι και κάθε εντεταλμέ-
νος με οριστική δικαστική απόφαση για φο-
ροδιαφυγή, ή για λαθρεμπορία ή για απάτη 
σε βάρος του Δημοσίου και του ασφαλιστι-
κού τομέα.
Yπενθυμίζεται ότι οι δανειολήπτες επιχειρη-
ματίες μπορούν να πετύχουν από τις τράπε-
ζες διαγραφές που δεν ξεπερνούν αθροιστι-
κά το ποσό των 500.000 ευρώ και ισούνται 
τουλάχιστον με το 50% των συνολικών απαι-
τήσεων των τραπεζών κατά του οφειλέτη. Aν 
το ποσοστό διαγραφής είναι κάτω του 50% 
το υπόλοιπο δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 
75% της καθαρής θέσης του επιχειρηματία.
Aν οι δανειολήπτες έχουν και ληξιπρόθεσμα 
χρέη στην εφορία δεν θα πρέπει να έχουν 
φορολογική ενημερότητα μέχρι τις 30 Iουνί-
ου του 2014 και αν έχουν πάλι τέτοιες οφει-
λές στα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα πρέπει να 
έχουν ασφαλιστική ενημερότητα. Ή αν έχουν 
ενημερότητα θα πρέπει αυτή να έχει εκδοθεί 
λόγω ρύθμισης. O επιχειρηματίας, λοιπόν, αν 
υπάγεται στις περιπτώσεις με χρέη στο Δη-
μόσιο, υπό τις προαναφερόμενες προϋποθέ-
σεις, πρώτα θα κάνει αίτηση υπαγωγής στη 
ρύθμιση των 100 δόσεων, δηλαδή να έχει 
τακτοποιήσει τις οφειλές του στην εφορία ή 
τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι τις 31 Mαρτίου 
του 2015.
Aν κάνει αυτή τη ρύθμιση, τότε θα προσέρ-
χεται στην τράπεζα. Eφόσον οι τράπεζες του 
διαγράψουν ή του ρυθμίσουν το δάνειο τότε 
θα προσέρχεται με τη σχετική βεβαίωση στην 
εφορία ή το ασφαλιστικό ταμείο και ανάλογα 
σε ποια κλίμακα δόσεων και διαγραφής προ-
στίμων έχει μπει τότε θα δικαιούται επιπλέον 
20% της διαγραφής. Στο ενδεχόμενο που ο 
δανειολήπτης δεν είναι συνεπής στις ρυθμί-
σεις που έχει υπαχθεί για χρονικό διάστημα 
αθροιστικά μεγαλύτερο των τριών μηνών, 
τότε αναβιώνει όλο του το χρέος που διακα-
νονίστηκε ή διαγράφηκε.
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του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014, οι ανωτέ-
ρω εκπτώσεις δύνανται να χορηγηθούν μετά 
την καταβολή της πρώτης δόσης αυτής.
Όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μέ-
χρι 31 Μαρτίου 2015 θεωρείται ότι συνεχί-
ζουν την ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» με 
τα ευεργετήματα της παρ. 8 του άρθρου 51 
του Ν. 4305/2014, τα οποία θα υπολογιστούν 
μαζικά από την 1η Απριλίου 2015.

Όσοι επιθυμούν να τύχουν των σχετικών ευ-
εργετημάτων νωρίτερα, πρέπει να υποβάλ-
λουν άπαξ αίτηση διατήρησης της ρύθμισης 
«τελευταίας ευκαιρίας».

Εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει από την 
ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4305/2014 
(31.10.2014) και έως τις 31.03.2015 την 
ρύθμιση της υποπαραγράφου Α1, ακόμη 
και εάν δεν έχει υποβάλλει αίτηση διατήρη-
σης, τυγχάνει των σχετικών ευεργετημάτων 
της παραγράφου 8 του άρθρου 51 του Ν. 
4305/2014.

Β) Οι απαλλαγές διενεργούνται:

i) Για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα 
Ελεγκτικά Κέντρα, επί των εξοφλημένων δό-
σεων ρύθμισης, με οίκοθεν Ατομικό Φύλλο 
Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), το οποίο εκκαθαρίζεται 
και εξοφλείται από την υπηρεσία όπου είναι 
βεβαιωμένη η οφειλή, λαμβάνοντας υπόψη 
το προτεινόμενο προς επιστροφή ποσό από 
την ηλεκτρονική εφαρμογή, κατόπιν επιβε-
βαίωσης τήρησης της ρύθμισης «τελευταίας 
ευκαιρίας» από τον αρμόδιο για τη χορήγηση 
αυτής Προϊστάμενο, ο οποίος ελέγχει και την 
τήρηση των όρων της, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του 
άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 και της 
απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1111/21.5.2013. Η δια-
δικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός ενενήντα 
(90) ημερών από την υπαγωγή στη ρύθμιση 
του παρόντος και το αργότερο εντός ενενή-
ντα (90) ημερών από την ημερομηνία που 

ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 
2 του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014. Τα ανω-
τέρω δύνανται να υλοποιηθούν με μαζικά 
φύλλα έκπτωσης, τοπικά ή κεντρικά, όταν 
δημιουργηθεί η κατάλληλη μηχανογραφική 
εφαρμογή.

Το συνολικό επιστρεφόμενο ποσό πιστώνε-
ται κατά προτεραιότητα στις δόσεις της ρύθ-
μισης υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ.

ii) Για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στα 
Τελωνεία με την έκδοση απόφασης απαλλα-
γής προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων 
εκπρόθεσμης καταβολής και στην περίπτω-
ση που προκύψει υπόλοιπο προς επιστροφή 
ποσό θα διενεργείται με τη διαδικασία επι-
στροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων».

3. Η παράγραφος 9 της Απόφασης Γε-
νικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
ΠΟΛ.1236/7.11.2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Απώλεια της ρύθμισης.

Α) Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την 
υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοί-
που της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βε-
βαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπρα-
ξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την 
ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

i) δεν είναι φορολογικά ενήμερος από την 
ημερομηνία υπαγωγής και καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της ρύθμισης ή

ii) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της 
ρύθμισης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξα-
μήνου της ρύθμισης ή

iii) έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκειμέ-
νου να του χορηγηθεί η ρύθμιση

B) Η ρύθμιση δεν απόλλυται αν μετά την πά-
ροδο εξαμήνου από την ένταξη στη ρύθμιση 
ο οφειλέτης:

i) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δό-
σεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή

ii) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της 
ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης 
για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες.

Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν 
πληρούνται οι όροι των διατάξεων του άρ-
θρου 51 του Ν. 4305/2014 και της παρούσας 
απόφασης, η ρύθμιση απόλλυται και ο οφει-
λέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης. 
Σε περίπτωση που στις ανωτέρω ρυθμίσεις 
περιλαμβάνονται οφειλές που δεν μπορούν 
να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, αυτές 
πρέπει να τακτοποιηθούν από τον οφειλέτη 
κατά νόμιμο τρόπο».

4. Η περίπτωση β) της παραγράφου 11 της 
Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων ΠΟΛ.1236/7.11.2014 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«β) Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρό-
γραμμα ρύθμισης οφειλών του άρθρου 51 
του Ν. 4305/2014 δύναται να επιλέξει την 
υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης 
της ίδιας περίπτωσης με μικρότερο αριθμό 
δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή 
ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην 
περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από 
τις προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκ-
πρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν 
ποσό σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθ-
μισης και ο συνολικός αριθμός των μηνιαίων 
δόσεων υπολογίζεται από το μήνα της αίτη-
σης του αρχικού προγράμματος ρύθμισης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος 
Διοίκησης
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικατερίνη Σαββαΐδου

ΕνημέρωσηΕνημέρωση

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2014

(ΦΕΚ Β’ 3128/21-11-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Δ, Ε
ΤΗΛ : 210 3630573, 3605159, 3614303

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΤΗΛ : 210 6987439

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑ-
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙ-
ΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ-
ΣΗΣ ΓΓΔΕ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

ΠΟΛ 1245/2014

Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης Γενι-
κού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 
1236/2014 (ΦΕΚ 3033 Β’) «Ειδικά θέματα 
εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη 
φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του 
v.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α731.10.2014)»

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ-
ΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 
(ΦΕΚ 237 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις δια-
τάξεις του άρθρου 92 του Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 
246 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 
Α΄) «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» 

(Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) 
«Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας», όπως 
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της 
παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107 Α΄).
5. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1212/23.11.2012 (ΦΕΚ 3338 
Β΄) «Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατο-
μικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα 
ΕΛ.ΤΑ.», όπως ισχύει.
6. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων ΠΟΛ.1236/7.11.2014 (ΦΕΚ 3033 Β΄).
7. Την υπ’ αριθμ. 20/25.06.2014 πράξη Υπουρ-
γικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ) περί επιλο-
γής και διορισμού του Γενικού Γραμματέα Δη-
μοσίων Εσόδων.
8. Την ανάγκη ανακαθορισμού θεμάτων και 
λεπτομερειών που καθορίστηκαν με την από-
φαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1236/7.11.2014 μετά την τρο-
ποποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 
4305/2014 με τις διατάξεις του άρθρου 92 του 
Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246 Α/15.11.14).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφα-
σης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 4 της Απόφασης Γε-
νικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
ΠΟΛ.1236/7.11.2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση:

Α) Υποχρεωτικά:

Το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρό-
θεσμων έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 
οφειλών, που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά 
νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή δι-
ευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμη-
ματικής καταβολής οφειλών κατά την ημερο-
μηνία της αίτησης υπαγωγής.
Β) Μετά από επιλογή του οφειλέτη:

i) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και 
την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά 
την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής τε-
λούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νό-
μου αναστολή,

ii) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και 
την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά 
την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής 
έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση 
τμηματικής καταβολής οφειλών, των οποίων 
οι όροι τηρούνται.

Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, 
επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύν-
σεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής 
χρεών. Σε περίπτωση που στις ανωτέρω δι-
ευκολύνσεις ή ρυθμίσεις περιλαμβάνονται 
οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στην 
παρούσα ρύθμιση, αυτές πρέπει να τακτο-
ποιηθούν από τον οφειλέτη κατά νόμιμο 
τρόπο.

Γ) Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική ληξι-
πρόθεσμη οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά το 
ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €)».

2. Η παράγραφος 8 της Απόφασης Γε-
νικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
ΠΟΛ.1236/7.11.2014, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«8. Ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρ-
μογή της παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν. 
4305/2014.

Α) Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθ-
μιση «τελευταίας ευκαιρίας» της υποπαρα-
γράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου 
του Ν. 4152/2013 και τηρούν τους όρους 
της ρύθμισης αυτής, τυγχάνουν αναδρομικά 
των εκπτώσεων και των πρόσθετων ευεργε-
τημάτων της παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν. 
4305/2014. Ειδικότερα για τους οφειλέτες 
που επιλέξουν να υπαγάγουν την εναπομέ-
νουσα ρυθμισμένη οφειλή τους στη ρύθμιση 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ
ΠΟΛ.1245/20.11.2014 
Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1236/2014 
(ΦΕΚ 3033 Β΄) «Ειδικά θέματα εφαρμογής της 
ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση 
του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 
Α΄/31.10.2014)» 
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Δ. Η ρύθμιση απώλλυται όταν ο οφειλέτης δεν 
καταβάλλει εμπρόθεσμα, τις τρέχουσες εισφο-
ρές και τις προβλεπόμενες δόσεις της ρύθμισης.
Κατ΄εξαίρεση, ο οφειλέτης δεν εκπίπτει της ρύθμι-
σης στις περιπτώσεις για τις οποίες, ενώ καταβάλλει 
τις τρέχουσες εισφορές:
α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο (2) δόσεις 
ανά έτος προγράμματος ρύθμισης (για χρονικό διά-
στημα μέχρι ενός μηνός η κάθε δόση) ή
β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμι-
σης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης, για χρονικό 
διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών.
Οι ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) δύνανται να εφαρ-
μοστούν μετά την πάροδο εξαμήνου από την έντα-
ξη στη ρύθμιση. Ως έτος προγράμματος ρύθμισης 
νοείται το 12μηνο με έναρξη από την ημερομηνία 
ένταξης στη ρύθμιση. Για τις ως άνω περιπτώσεις α΄ 
και β΄ η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγε-
ται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 
δύο τοις εκατό (2%).
Ειδικότερα, σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμι-
σης για λόγους ανωτέρας βίας ο οφειλέτης δύναται 
εντός δύο (2) μηνών από την απώλεια αυτής να υπο-
βάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον ενα-
πομείναντα αριθμό δόσεων αυτής.
Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης καθίσταται 
απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής 
και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων, 
τα οποία αναβιώνουν αναδρομικά, χωρίς τις εκπτώ-
σεις του πίνακα της παραγράφου Α της παρούσας. 
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση απώλειας της 
ρύθμισης, το υπόλοιπο της κύριας οφειλής υπολο-
γίζεται εκ νέου από 1.1.2013 με ετήσιο επιτόκιο που 
καθορίζεται στην παράγραφο 11, της Υποπαραγρά-
φου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ΄του Ν.4152/2013.
Ε. Οι εκπρόθεσμες τρέχουσες εισφορές επιβα-
ρύνονται με το ετήσιο επιτόκιο που καθορίζεται 
στην παράγραφο 11, της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της 
Παραγράφου ΙΑ΄του Ν.4152/2013.
ΣΤ. Όσον αφορά στους οφειλέτες, οι οποίοι μέχρι 
την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος 
νόμου, έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της Νέας Αρχής 
του Ν.4152/2013, και των οποίων η ρύθμιση είναι 
ενεργή, εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις της 
παρ.17 του άρθρου 54 του νόμου 4305/14.
Συγκεκριμένα, στους οφειλέτες αυτούς, παρέχο-
νται δύο επιλογές:

α) να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση για το υπόλοιπο 
της οφειλής τους, ενώ ταυτόχρονα θα υπόκεινται 
αναδρομικά από 1.1.2013 σε επιτόκιο 4,56% και θα 
τύχουν αναδρομικά από την ένταξή τους στην προ-
ηγούμενη ρύθμιση (Νέα Αρχή του Ν.4152/2013) 
των εκπτώσεων της νέας ρυθμίσεως.
β) να διατηρήσουν τη ρύθμιση της Νέας Αρχής 
του Ν.4152/2013, ενώ ταυτόχρονα θα υπόκεινται 
αναδρομικά από 1.1.2013 σε επιτόκιο 4,56% και θα 
τύχουν αναδρομικά από την ένταξή τους στην προ-
ηγούμενη ρύθμιση (Νέα Αρχή) των εκπτώσεων της 
νέας ρυθμίσεως, καθώς και μια πρόσθετη μείωση 
20% επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης 
και λοιπών επιβαρύνσεων αναδρομικά από την 
ημερομηνία ένταξης στη ρύθμιση της Νέας Αρχής 
του Ν.4152/2013.
γ) οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής των 
ανωτέρω παραγράφων α) και β) θα καθοριστούν 
σε Υπουργική Απόφαση η οποία θα εκδοθεί εντός 
προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του Ν. 
4305/14.
Ζ. Συμψηφισμοί.
α) Ο συμψηφισμός ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος 
με ασφαλιστικές οφειλές (περ.2, Υποπαρ.ΙΑ.2, παρ.
ΙΑ, αρθ. Πρώτο του Ν.4254/2014) εφαρμόζεται για 
οφειλές που υπάγονται στη νέα ρύθμιση, μέχρι του 
ποσού που αντιστοιχεί έως το 1/7 των υπολειπό-
μενων δόσεων. Στην περίπτωση εφαρμογής των 
διαδικασιών συμψηφισμού εξοφλούνται κατά προ-
τεραιότητα οι τελευταίες δόσεις.
β) Οι παρακρατήσεις της περ. 1 της Υποπαραγρά-
φου ΙΑ.2, παρ.ΙΑ, του άρθρου Πρώτου του Ν.4254/14 
(ΦΕΚ 85, Α) διενεργούνται μέχρι του ύψους οφει-
λών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές 
εισφορές του οικείου φορέα. Στην περίπτωση που 
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν ρυθμιστεί κατά τη 
διαδικασία παρακράτησης εξοφλούνται κατά προ-
τεραιότητα οι τελευταίες δόσεις.
γ) Το ποσόν της οφειλής που συμψηφίζεται ή 
παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παρα-
γράφους α) και β) τυγχάνει απαλλαγής επί του 
εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκ-
πρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό ίσο με αυτό 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων 
που τελικά διαμορφώνεται μετά τον συμψηφισμό 
ή την παρακράτηση.
Η. Υποβολή αιτήσεων
Για τις οφειλές που έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ οι 

αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στα κατά τόπο 
αρμόδια Περιφερειακά ΚΕΑΟ. Για τις λοιπές οφει-
λές του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ, δεδομένου ότι διενεργείται 
μηνιαίως ο έλεγχος δηλωθεισών – καταβληθεισών 
εισφορών (ΕΔΚ) στις ΑΠΔ, η αίτηση για ρύθμιση 
υποβάλλεται απευθείας στο κατά τόπο αρμόδια 
Περιφερειακά ΚΕΑΟ και στις ταμειακές υπηρεσίες 
των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για το σύνο-
λο των οφειλών του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ μετά την καταχώ-
ριση της αίτησης εκδίδεται άμεσα και αμελλητί η 
απόφαση ρύθμισης με βάση τις οφειλές που, κατά 
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εμφανίζο-
νται ως ληξιπρόθεσμες στη βάση δεδομένων του 
ΟΠΣ-ΙΚΑ βάσει των ΕΔΚ των ΑΠΔ. Αμέσως μετά την 
έκδοση της απόφασης, ενημερώνεται το Τμήμα 
Εσόδων του αρμόδιου υποκαταστήματος του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ για να προβεί σε έλεγχο. Αν από τον έλεγχο 
προκύψει οφειλή αναγόμενη σε χρονική περίοδο 
της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλη-
σή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με ανακαθο-
ρισμό του ποσού των δόσεων.
Θ. Από την 31η Οκτωβρίου 2014, ημερομηνία 
δημοσίευσης του Ν. 4305/2014, δεν επιτρέ-
πεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής κα-
ταβολής κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου 
ΙΑ.2, της παρ.ΙΑ΄του Ν.4152/13 (νέα αρχή) για τους 
οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 54 του Ν. 4305/14 (οφειλές που έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες την 1/10/2014 ύψους έως 
ένα εκατομμύριο ευρώ). Επιτρέπεται η χορήγηση 
ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής κατά τις δια-
τάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1, της παρ.ΙΑ΄του 
Ν.4152/13 (πάγια ρύθμιση). Επίσης επιτρέπεται η 
κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2, της 
παρ.ΙΑ΄του Ν.4152/13 (νέα αρχή) χορήγηση ρυθμί-
σεων τμηματικής καταβολής, για οφειλές άνω του 
ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Οι διοικητές των Ταμείων καλούνται να ενημερώ-
σουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο τους 
οφειλέτες τους και να διασφαλίσουν την άμεση 
και απρόσκοπτη εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν.4305/14.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέ-
ρω διευκρίνιση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων 
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) ενημερώ-
νει τους ασφαλισμένους που έχουν 

επιλέξει την κατάταξή τους σε κατώτερη 
ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης 
ότι με πρόσφατη διάταξη (Ν. 4310/14  αρθρ. 
55 παρ 7) παρατάθηκε ο χρόνος παραμονής 
τους στην επιλεγείσα κατηγορία για δύο 
ακόμη έτη, έως 31/12/2016.
Μετά την ημερομηνία αυτή θα επανέλθουν 
αυτοδίκαια στην υποχρεωτική κατηγορία.
Ασφαλισμένοι που επιθυμούν να ασκήσουν 
το δικαίωμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
στο Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκουν εφόσον δεν 
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν εντα-
χθεί σε ρύθμιση οφειλών.

Παράταση χρόνου 
κατάταξης σε 
κατώτερη κατηγορία 

Κάθε μήνα η καταβολή εισφορών από 1/3/2015

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ Β' 2491/18-09-2014), η 
απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Αντώ-

νη Μπέζα, για τη μηνιαία καταβολή εισφορών στον 
Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 
(Ο.Α.Ε.Ε.).
Σύμφωνα με αυτή «οι εισφορές θα καταβάλλονται 
από τους υπόχρεους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. 
κάθε μήνα, έως το τέλος του επόμενου μήνα εκεί-
νου στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά από την 
πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα καθίστανται 
καθυστερούμενες και υπόκεινται σε επιβαρύνσεις, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Οι μηνιαίες εισφορές, με κάθε απαραίτητο για την 
πληρωμή στοιχείο, αναρτώνται στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. Ο Οργανισμός μεριμνά για 
τη γνωστοποίηση της ανάρτησης, με κάθε πρό-

σφορο ηλεκτρονικό μέσο. Οι ασφαλισμένοι εγγρά-
φονται υποχρεωτικά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
του ιστότοπου του O.A.Ε.Ε. και πιστοποιούνται με 
τις ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες προδιαγραφές 
και διαδικασίες, προκειμένου να ενημερώνονται 
για τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους».
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρού-
τση, η μηνιαία καταβολή θεσπίστηκε για τη διευ-
κόλυνση των ασφαλισμένων που αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στη διμηνιαία καταβολή.
Η εφαρμογή της μηνιαίας καταβολής θ ξεκινή-
σει από 01.03.2015 επειδή στο διάστημα αυτό η 
Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινω-
νικής Ασφάλισης) θα ολοκληρώσει την τροποποί-
ηση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήμα-
τος του ΟΑΕΕ, ώστε να υποστηρίζει την μηνιαία 
είσπραξη των εισφορών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΑΕΕ

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
του Ν.4305/2014
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 237/A΄ δημοσιεύ-
τηκε ο Ν. 4305/2014 με τις διατάξεις του άρθρου 
54 του οποίου θεσπίζεται μεταβατικό πλαίσιο 
ρύθμισης οφειλών προς τους ΦΚΑ πλην ΝΑΤ. Με 
το νόμο αυτό θεσπίζεται ένα ευνοϊκό, δίκαιο και 
ευέλικτο σύστημα ρύθμισης οφειλών, που επι-
τρέπει την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 
σημαντικές εκπτώσεις σε πρόστιμα, προσαυξήσεις 
και λοιπές επιβαρύνσεις που φθάνουν ως και την 
πλήρη απαλλαγή αυτών. Επίσης, εξασφαλίζεται η 
ίση μεταχείριση των οφειλετών που υπήχθησαν 
στη ρύθμιση της «νέας αρχής» του ν. 4152/2013 
και ήταν συνεπείς, με τους υπαγόμενους στη νέα 
ρύθμιση, ενώ επιπλέον για όσους διατηρήσουν 
τη ρύθμιση της «νέας αρχής» του ν. 4152/2013, 

προβλέπεται το πρόσθετο ευεργέτημα της μείω-
σης των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και 
λοιπών επιβαρύνσεων, αναδρομικά από την ημε-
ρομηνία ένταξης στη ρύθμιση της Νέας Αρχής του 
Ν.4152/2013, κατά ποσοστό 20%.
Κρίσιμης σημασίας παράμετρος και απαραίτητη 
προϋπόθεση για την υπαγωγή στο νέο σύστημα 
ρύθμισης οφειλών είναι η υποβολή των αναλυτι-
κών περιοδικών δηλώσεων (όπου αυτή προβλέ-
πεται) και η πιστοποιημένη καταβολή των τρεχου-
σών ασφαλιστικών εισφορών από 1 Οκτωβρίου 
2014 και εφεξής.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσε-
ων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ορίζεται η τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015. Δεδομέ-
νου ότι το δικαίωμα υπαγωγής στο νέο σύστημα 
ρύθμισης οφειλών ασκείται έως τις 31/3/2015, 

απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής, αποτελεί η 
συνεπής καταβολή των τρεχουσών εισφορών των 
προηγούμενων της υπαγωγής μηνών.
Επισημαίνεται ότι με το νέο πλαίσιο ρύθμισης:
• Οι οφειλές δύνανται να ρυθμιστούν σε έως 100 
δόσεις
• Το ετήσιο επιτόκιο από 1-1-2013, με το οποίο βα-
ρύνεται η κύρια οφειλή η οποία ρυθμίζεται, μειώ-
νεται σε 4,56%
• Προβλέπεται η υποβολή αίτησης άπαξ επανέντα-
ξης στη ρύθμιση, σε περιπτώσεις απώλειάς της για 
λόγους ανωτέρας βίας
• Λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να εξασφα-
λιστεί η ίση μεταχείριση μεταξύ των οφειλετών 
που υπήχθησαν στη ρύθμιση της Νέα Αρχής του 
Ν.4152/2013, όπως ισχύει, και όσων υπαχθούν στη 
ρύθμιση του παρόντος άρθρου.

Α. Ειδικότερα, στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν:
α) Οφειλές στους ΦΚΑ, πλην ΝΑΤ, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 1/10/2014, ως ακολούθως:

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΣΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ

β) οφειλές μέχρι την1/10/2014 που τελούν σε ανα-
στολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου, κατό-
πιν αίτησης του οφειλέτη.
Δεδομένης της διαφοροποίησης των ημερομηνιών 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ανά Ταμείο, 
στις διατάξεις του Ν.4305/14 υπάγονται οι οφειλές 
προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, που αφορούν 
ενδεικτικά:
• Για το ΙΚΑ_ΕΤΑΜ: Οφειλές έως και μισθολογικής 
περιόδου Αυγούστου 2014.
• Για τον ΟΑΕΕ: Οφειλές έως και περιόδου Ιουλίου-
Αυγούστου 2014.
γ) Για την ένταξη στην παρούσα ρύθμιση απαιτείται 
μόνο η υποβολή αίτησης υπαγωγής.
δ) Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 21η του 
μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής και εφόσον 
δεν είναι εργάσιμη την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την 21η 
κάθε μήνα και εφόσον δεν είναι εργάσιμη την επό-
μενη εργάσιμη ημέρα.
Διευκρινίζεται ότι:
• στις διατάξεις του Ν.4305/14, εμπίπτουν οι πάσης 

φύσεως οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 
από ενεργούς ή ανενεργούς ασφαλισμένους κοκ.
• σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παραμείνει 
τμήμα της οφειλής που να μην έχει υπαχθεί σε ρύθ-
μιση
• η ρύθμιση του Ν.4305/2014 έχει εφαρμογή για 
κύριες οφειλές έως 1.000.000 €. Για ποσά κύριας 
οφειλής άνω του 1.000.000 €, παραμένουν σε ισχύ 
οι διατάξεις του Ν.4152/2013.
Γ. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και την πληρω-
μή της 1ης δόσης:
α) Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποι-
ητικό οφειλών, στο οποίο πιστοποιείται και το υπο-
λειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση 
αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε΄ της παρ. 5 του 
άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 που θα υπαχθούν 
σε καθεστώς ρύθμισης κατά τις διατάξεις του πα-
ρόντος άρθρου και είναι συνεπείς με τους όρους 
αυτής, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για 
την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, χω-
ρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο 

χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες 
ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης 
οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό 
οφειλής με παρακράτηση τη συνολική οφειλή του 
έργου.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των 
υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 
1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) και 
αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλή-
θηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτε-
ται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της 
ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του 
αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περι-
ορισμών του άρθρου 113 του ΠΚ.
γ) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων 
και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής 
εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Αν ο οφειλέτης 
απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα 
που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ) Αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του 
άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270).

Α
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Δόσεις

Εφάπαξ

έως 12

έως 24

έως 60

έως 36

έως 72

έως 48

έως 100

Ποσοστό έκπτωσης επί των νομίμων 
προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και 
λοιπών επιβαρύνσεων, (όπως αυτά έχουν 

διαμορφωθεί στις 31/12/12)
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»

»

»



11Επιμελητήριο Χαλκιδικής10 Ιούλιος - Δεκέμβριος 2014 ΠρόγραμμαΠρόγραμμα

Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥ-
ΝΑΜΙΚΑ» εντάσσεται στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστι-

κότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει 
ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του 
επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης 
και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) 
στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκει-
μένου αυτές να αξιοποιήσουν τα αντα-
γωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτι-
ώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και 
διεθνείς αγορές.
Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: 
Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες 
(ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική
Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
Υγεία.
Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου 
να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των 
επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπο-
ρικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της 
χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού 
τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊό-
ντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμέ-
νων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας 
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 
Συγχρόνως, με τη μεταφορά τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι
ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και 
να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικό-
τητας των ΜΜΕ.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνο-
λικό ποσό των 50.000.000 € (Δημόσια Δαπά-
νη) και κατανέμεται στις δεκατρείς Περιφέ-
ρειες της χώρας ως εξής:

Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη του Προγράμματος

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική

Ελλάδα

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Νότιο Αιγαίο

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

30.000.000

7.000.000

9.500.000

2.000.000

1.500.000

50.000.000

Η χρηματοδότηση γίνεται από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
από το Ελληνικό Δημόσιο.
Καθεστώς ενίσχυσης - Προϋπολογισμός 
έργων - Διάρκεια έργων
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται 
-σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. ΕΕ 1407/2013 
Κανονισμό (De Minimis) - έργα συνολικού 
προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχο-
ρηγούμενος π/υ) από 20.000€ έως 300.000 €
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών 
προτάσεων ορίζεται σε 50% του συνολικού
προϋπολογισμού της επένδυσης.
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβο-
λής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δη-
μόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής.
Η διάρκεια υλοποίησης των 
εγκεκριμένων έργων ορίζε-
ται σε δεκαοκτώ (18) μήνες 
από την ημερομηνία έκδο-
σης της απόφασης ένταξης.
Επιλέξιμοι Φορείς - Προ-
ϋποθέσεις Συμμετοχής
Στο Πρόγραμμα μπορούν 
να υποβάλλουν πρόταση:
Υφιστάμενες μεσαίες, μι-
κρές και πολύ μικρές επι-
χειρήσεις, όπως αυτές ορί-
ζονται
στη Σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ, που δραστη-
ριοποιούνται αποκλειστικά
στους οκτώ (8) στρατηγι-
κούς τομείς προτεραιότη-
τας του ΕΠΑνΕΚ (εκτός του
Τουρισμού): Αγροδιατρο-
φή/Βιομηχανία Τροφίμων, 
Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέρ-
γεια,
Περιβάλλον, Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοι-
νωνίας, Υγεία, Υλικά –
Κατασκευές, Πολιτιστική – 
Δημιουργική Βιομηχανία.
Εξαιρούνται οι δραστη-
ριότητες που δεν στηρί-
ζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 
1301/2013)
και τον Κανονισμό για τις Ενισχύσεις Ήσσο-
νος Σημασίας-De minimis,
(ΕΚ.1407/2013), καθώς επίσης και οι δραστη-
ριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το
λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν
επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης θα ορισθούν στην προκήρυξή
της.
Για τις ανάγκες του προγράμματος (και μόνο) 
χαρακτηρίζεται ως υφιστάμενη, επιχείρηση 
που έχει κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη 
διαχειριστική χρήση.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των 
επιχειρήσεων που υποβάλλουν

επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
• να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας
• να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις 
ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις
εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη 
Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης
Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθ-
μη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές
επιχειρήσεις.
• να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάρι-
ση ή αναγκαστική διαχείριση,
• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση 
ενίσχυσης
• να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα με-
ριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με 
σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων 

πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό 
είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές 
νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και 
οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνο-
νται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες 
και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως
ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και 
εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
• να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρότα-
ση ανά Α.Φ.Μ.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι 
δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι
φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγα-
τρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο
κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποί-
ων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με
ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις 

εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι
παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή 
από κοινού.
Επιλέξιμες Ενέργειες
• Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, 
Σχεδιασμός και Τυποποίηση
• Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων 
σε αγορές στόχους
• Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή 
της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότε-
ρης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
• Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξη-
σης της χρήσης Τεχνολογίας
• Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/
Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμ-
βάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και 
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην 

υποστήριξη καινοτο-
μικής και τεχνολογικής 
επιχειρηματικότητας και 
θα υποστηρίζει τον προ-
σανατολισμό προς νέες 
αγορές
• Κτιριακή αναβάθμιση 
υποδομών για την λει-
τουργία σύγχρονων επι-
χειρηματικών δραστηρι-
οτήτων
• Μηχανολογικός Εκσυγ-
χρονισμός
Ως ημερομηνία έναρ-
ξης της επιλεξιμότητας 
δαπανών ορίζεται η 
1.1.2014, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι δεν θα έχει 
ολοκληρωθεί το επιχει-
ρηματικό σχέδιο, πριν 
την ημερομηνία υποβο-
λής της αίτησης χρημα-
τοδότησης.
Διαδικασία αξιολόγη-
σης
Η Προκήρυξη θα παρα-
μείνει ανοιχτή μέχρις 
ότου η δημόσια δαπάνη 
των υποβληθεισών προ-
τάσεων καλύψει το δια-
θέσιμο προϋπολογισμό 
του Προγράμματος, ανά 

κατηγορία Περιφερειών.
Οι προτάσεις εξετάζονται με σειρά προτεραι-
ότητας όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο 
ηλεκτρονικής υποβολής της επένδυσης.
Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος
υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέ-
τασης και αξιολόγησης των προτάσεων, οι 
υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτω-
ση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοι-
ποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν 
αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.
Η προκήρυξη του Προγράμματος, ο Οδη-
γός εφαρμογής και τα Παραρτήματά του, θα 
αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
http://www.antagonistikotita.gr και του
ΕΣΠΑ www.espa.gr
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Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευ-
καιρία» συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραι-
ότητας 2 του ΕΠΑΝΕΚ: «Προσαρμογή ερ-
γαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματι-
κού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές 
απαιτήσεις», και συγκεκριμένα, στον ειδικό 
στόχο: 2.1 «Αύξηση της υγιούς νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλη-
σης» και την επενδυτική προτεραιότητα 8iii: 
«Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 
δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβα-
νομένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων».
Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την 
ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικό-
τητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας.
Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:
• Στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώ-
σιμων επιχειρήσεων και
• Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την 
πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι 
άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέρ-

γων του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρ-
ξης της επιχειρηματικής τους δραστηριό-
τητας στη ΔΟΥ και οι οποίοι δεν ασκούσαν 
επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο 
επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερο-
μηνία προκήρυξης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαί-
σιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:
• Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την 
ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος
• Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνι-
κής Επικράτειας
• Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από 
τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές:
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθ-
μη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε,
ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρη-
ση.
• Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμε-
τέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής
πρότασης.
• Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά 
στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται οι δραστηριό-
τητες που δεν στηρίζονται από τον Κανονι-
σμό για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας – De 
Minimis (EK 1407/2013).
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ-
ΤΑΣ
Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματο-
δοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό

χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραι-
ότητα, στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς
προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:
• Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Ενέργεια
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνι-
ών (ΤΠΕ) 2
• Τουρισμός
• Υγεία
• Υλικά – Κατασκευές
• Πολιτιστική - Δημιουργική Βιομηχανία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. υπ’ αριθμ. ΕΕ 
1407/2013 Κανονισμό (De Minimis) της 18ης
Δεκεμβρίου 2013
• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013
• Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013
Η υλοποίηση της Δράσης θα διέπεται από το 
εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για 
τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται 
έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους 
επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 
25.000,00€ έως 40.000,00€.

Το Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - ΕΥΔ ΕΠΑΕ - καλεί τους
ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν
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«ΕΠΙΧΕΙΡHMATIKH ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από
την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1) Λειτουργικές (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έξοδα προβολής & διαφήμισης)
2) Εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, αποσβέσεις παγίων
3) Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και
σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κλπ.)
4) Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία
5) Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής της/
τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους.
Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία προκήρυξης.
ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς 
αξιολόγηση το επιχειρηματικό τους σχέδιο με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην 
προκήρυξη του Προγράμματος.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προ-
τάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρημα-
τοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης 
και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμ-
ματος.
Στοιχεία της Δράσης είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στην προκήρυξη που θα ακολουθήσει
την οριστική έγκριση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα
οριστούν στην προκήρυξη.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγη-
σης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ορισθούν αναλυτικά στην προκήρυξή της.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της
δράσης. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης γίνεται με απο-
κλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσμεύει την απόφαση της Διοίκησης σχετικά με 
την έγκριση ή μη του σχεδίου.
Η προκήρυξη του Προγράμματος, ο Οδηγός εφαρμογής και τα Παραρτήματά του, θα
αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ
www.espa.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,

Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Νότιο Αιγαίο

ΣΥΝΟΛΑ

Π/Υ (Δ/Δ) €

30.052.529,00

8.921.593,00

7.708.881,00

1.946.529,00

1.370.468,00

50.000.000,00

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών 
προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού
προϋπολογισμού της επένδυσης.
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβο-
λής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δη-
μόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής.
Η χρηματοδότηση γίνεται από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό 
Δημόσιο.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό 
ποσό 50 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) και κατα-
νέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

►
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ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ
ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 0,13%

1. Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπο-
ρευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι
2. Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης και ειδών υγιεινής από 
χαρτί
3. Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
4. Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

ΕνημέρωσηΕνημέρωση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ 
ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 0,09%

1. Πριόνισμα και πλάνισμα ξύλου
2. Εμποτισμός ή χημική κατεργασία ξύλου με συντηρητικά ή 
άλλες ουσίες
3. Παραγωγή ξύλινων πετασμάτων (λεπιδόπλακες, μοριοσα-
νίδες, ινοσανίδες)
4. Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική 
δραστηριότητα
5. Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων
6. Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο, κατασκευή ειδών 
από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΕΙΔΩΝ 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ, ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ:
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 0,52%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟϋΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ 
1. Εκκοκκιστήρια βάμβακος χωρίς σπορελαιουργείο
2. Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών (συ-
μπεριλαμβάνεται συστροφή και προπαρασκευή μεταξιού)
3. Κατασκευή ραφοκλωστών
4. Ύφανση φυτικών, ζωικών και συνθετικών νημάτων
5. Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
6. Κατασκευή ετοίμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός 
από ενδύματα
7. Κατασκευή κιλιμιών
8. Κατασκευή χονδρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και δι-
χτυών
9. Κατασκευή υφασμάτων και προϊόντων από υφάσματα, 
εκτός από τα ενδύματα
10. Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ
1. Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης 
κροσέ
2. Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
3. Κατασκευή εσωρούχων
4. Κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων, ενδυμάτων εργασίας 
άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων ένδυσης κ.α.
5. Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
1. Αποθήκες ακατέργαστων δεράτων γουναρικών. Ψυγεία 
συντήρησης δερμάτων και γουναρικών
2. Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και πα-
ρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
3. Κατασκευή υποδημάτων

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 0,18%

1. Εκτύπωση εφημερίδων
2. Εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και λοιπές εκτυπωτικές δρα-
στηριότητες κ.ά.
3. Βιβλιοδεσία και φινίρισμα
4. Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση και δρα-
στηριότητες προεκτύπωσης

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 0,62%

1. Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών 
σκελετών
2. Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων
3. Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 
4. Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
5. Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζε-
στού νερού για την κεντρική θέρμανση 
6. Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφο-
ποίηση μετάλλων κ.ά. με έλαση. Δεν περιλαμβάνεται η κονι-
ομεταλλουργία
7. Γενικές μηχανολογικές εργασίες κ.α.
8. Κατασκευή: -Ειδών μαχαιροποιίας -Εργαλείων -Κλειδαριών 
και μεντεσέδων -Χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δο-
χείων -Ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας -Ειδών από 
σύρμα -Συνδετήρων εν γένει και προϊόντων κοχλιομηχανών 
-Άλλων μεταλλικών προϊόντων κ.ά.

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ: 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 2,61%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
1. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
2. Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
3. Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά.
4. Καθαρισμός, επεξεργασία και τυποποίηση σταφίδας
5. Παρασκευή διατηρουμένων φρούτων και λαχανικών κ.ά.. Συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες 
απεντόμωσης.
6. Επεξεργασία τομάτας
7. Ελαιοτριβεία
8. Παραγωγή: α) εξευγενισμένων ελαίων και λιπών, β) μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
9. Παραγωγή άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή πυρηνέλαιου)
10. Ξήρανση ελαιούχων σπόρων, λοιπών γεωργικών προϊόντων και φυτικής βιομάζας
11. Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυριών
12. Τυροκόμηση γάλακτος
13. Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων
14. Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
15. Παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, γλουτένης
16. Παραγωγή παρασκευαστών ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα
17. Παραγωγή: α) ιχθυοτροφών και β) παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
18. Αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
19. Παραγωγή παξιμαδιών, φρυγανιών και μπισκότων. Παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής.
20. Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
21. Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων.
22. Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
23. Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
24. Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
25. Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής κ.ά.

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ
1. Παραγωγή κρασιού, μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
2. Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
3. Ζυθοποιία
4. Παραγωγή βύνης
5. Παραγωγή αναψυκτικών
6. Παραγωγή πάγου για βιομηχανική χρήση

Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης 
άδειας λειτουργίας για 103 οικονομικές 
δραστηριότητες, στις οποίες εντάσ-

σονται 897 επαγγέλματα (ΚΑΔ), σύμφωνα με 
απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας Κώστας Σκρέ-
κας. (Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 12684/92/21.11.2014 
“Απλούστευση της αδειοδότησης για την 
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας - Κα-
τάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων”_(ΦΕΚ Β’ 3181/27-11-2014))
Η απόφαση εκδόθηκε σε εφαρμογή του νό-
μου 4262/2014, σύμφωνα με το χρονοδιά-
γραμμα που είχε ανακοινωθεί κατά την ψή-
φισή του και αποσκοπεί στη διευκόλυνση και 
μείωση του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας 

των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας της οικονομίας, την άρση εμποδί-
ων για το επιχειρείν και την αντιμετώπιση της 
γραφειοκρατίας.
Με το νέο καθεστώς, οι επιχειρήσεις που 
εντάσσονται στην κατηγορία χαμηλού ρίσκου 
δεν θα απαιτείται πλέον να εφοδιάζονται με 
άδεια λειτουργίας παρά μόνο με μία υπεύθυ-
νη δήλωση στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυ-
ξης της οικείας Περιφέρειας.
Η απόφαση αφορά στο 25% του συνόλου των 
οικονομικών δραστηριοτήτων, που εκτιμάται 
ότι παράγουν το 14,3 % του ΑΕΠ της χώρας.
Ο χρόνος που απαιτείται για την ίδρυση και 
λειτουργία της επιχείρησης περιορίζεται έτσι 
δραστικά, κατά τουλάχιστον 2-3 μήνες, ενώ 

καταργείται παράβολο ύψους 60 έως 1500 
ευρώ, ανάλογα με τη δραστηριότητα.
Οι κλάδοι που εντάσσονται στο καθεστώς 
απλοποίησης της αδειοδότησης προέκυψαν 
ύστερα από μελέτη του συνόλου των μετα-
ποιητικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την 
οποία η άδεια λειτουργίας στις συγκεκριμένες 
περιπτώσεις δημιουργούσε αναίτια χρονι-
κή καθυστέρηση για το νέο επιχειρηματία – 
επαγγελματία και μεγάλο διαχειριστικό βάρος 
για τη δημόσια διοίκηση χωρίς καμία προστι-
θέμενη αξία.
Επισυνάπτονται η λίστα των δραστηριοτήτων, 
για τα οποία καταργείται η υποχρέωση έκδο-
σης άδειας λειτουργίας.

►
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 0,42%

1. Παραγωγή, μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού (επίπε-
δου και κοίλου)
2. Κατασκευή ινών γυαλιού. Κατασκευή και κατεργασία άλλων 
ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές 
χρήσεις
3. Κατασκευή: -Κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κερα-
μικών διακοσμητικών ειδών. -Κεραμικών ειδών υγιεινής -Πυ-
ρίμαχων κεραμικών προϊόντων - Κεραμικών πλακιδίων και 
κυβολίθων -Τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊό-
ντων από οπτή γη -Άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές 
χρήσεις 
4. Κατασκευή : -Κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτι-
κών εξαρτημάτων -Άλλων προϊόντων κεραμικής

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 0,40%

1. Κατασκευή ηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών οικιακών συ-
σκευών
2. Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλε-
κτρικών στοιχείων και πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών
3. Κατασκευή : -Μηχανών γραφείου - λεκτρονικών υπολογι-
στών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής -Ηλεκτροκινητή-
ρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 
- Συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 
-Φωτιστικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών λαμπτήρων - Ηλε-
κτρικού εξοπλισμού για κινητήρες και οχήματα κ.ά. - Λοιπού 
ηλεκτρικού εξοπλισμού κ.ά. -Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 
δεκτών, συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικό-
νας, καθώς και των συναφών μερών και εξαρτημάτων
4. Κατασκευή: - Ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών ηλεκτρονι-
κών εξαρτημάτων. - Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών 
και συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας και ενσύρματης τηλε-
γραφίας 
5. Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδι-
κών οργάνων 
6. Κατασκευή: - Οργάνων και συσκευών μέτρησης, επαλήθευ-
σης, δοκιμών, πλοήγησης και άλλων χρήσεων, με εξαίρεση 
τον εξοπλισμό ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγω-
γής - Εξοπλισμού ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παρα-
γωγής - Οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Υπηρεσίες αφαλάτωσης νερού
2. Κατασκευή και βαφή: - καρεκλών και καθισμάτων - άλλων 
επίπλων για γραφεία και καταστήματα - άλλων επίπλων κου-
ζίνας - άλλων επίπλων
3. Κατασκευή στρωμάτων
4. Κοπή νομισμάτων και μεταλλίων
5. Κατασκευή: - Κοσμημάτων και συναφών ειδών κ.ά. - Απομι-
μήσεων κοσμημάτων
6. Κατασκευή μουσικών οργάνων
7. Κατασκευή αθλητικών ειδών
8. Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
9. Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
10. Στεγνοκαθαριστήρια - Πλυντήρια ταπήτων - Βιομηχανικά 
πλυντήρια ιματισμού, λευκών ειδών και συναφών ειδών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 0,11%

1. Κατασκευή: - Κινητήρων αεροσκαφών, πλοίων, μηχανοκί-
νητων οχημάτων και αυτοκινούμενων εργοταξιακών μηχανη-
μάτων - Πλαισίων εξοπλισμένων με κινητήρες
2. Κατασκευή: - Αμαξωμάτων για αυτοκινούμενα, ρυμουλκού-
μενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα και εργοταξιακά μηχα-
νήματα- Μερών και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα 
και κSYατά κινητήρες
3. Κατασκευή και επισκευή τμημάτων πλοίων και σκαφών
4. Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού, 
και ειδικότερα: - Κατασκευή ηλεκτροκίνητων και ντιζελοκί-
νητων σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών μηχανών έλξης 
- Κατασκευή αυτοκινούμενων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρο-
μικών αμαξών, καθώς και οχημάτων συντήρησης ή βοηθητι-
κών οχημάτων - Κατασκευή σιδηροδρομικού ή τροχιοδρομι-
κού τροχαίου υλικού μη αυτοκινούμενου - Κατασκευή ειδικών 
τμημάτων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών μηχανών έλ-
ξης, κατά: άξονες, τροχοί, φρένα κ.λπ.- Επισκευή και συντή-
ρηση μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων και 
τροχιοδρόμων
5. Κατασκευή και επισκευή: Ανεμοπλάνων και αεροπτέρων, 
πηδαλιουχούμενων αερόπλοιων και αεροστάτων - Μηχανι-
σμών εκτόξευσης αεροσκαφών, μηχανισμών ανάσχεσης κ.λπ. 
- Εξοπλισμού εδάφους για αεροπορική εκπαίδευση
6. Συντήρηση αεροσκαφών και τμημάτων και εξαρτημάτων 
αεροσκαφών
7. Κατασκευή μοτοσικλετών (ολοκληρωμένη κατασκευή)
8. Συναρμολόγηση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
9. Κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων μοτοσικλετών
10. Κατασκευή και συναρμολόγηση ποδηλάτων
11. Κατασκευή και συναρμολόγηση αναπηρικών αμαξιδίων
12. Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών κ.ά.

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Τα καταστήματα θα κάνουν προσφορές όλο το χρόνο -

Τι αλλάζει στις εκπτώσεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως ο νέος Κώδικας Δε-
οντολογίας για την προστασία του 
καταναλωτή όσον αφορά τις προ-

σφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές 
ενέργειες (Υπουργική Απόφαση 56885/10-
11-2014, ΦΕΚ 3107Β΄). 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Κώδι-
κα, περιλαμβάνουν ανά θέμα τα εξής:
Εκπτώσεις
Διατηρείται το υφιστάμενο καθεστώς: εκ-
πτώσεις διενεργούνται τέσσερις (4) φορές 
το χρόνο (τακτικές και ενδιάμεσες) κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 
15 του ν. 4177/2013.
Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός 
από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας 
μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών 
που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και 
η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσο-
στού έκπτωσης.
Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισ-
σότερα από το 60% του συνόλου των πω-
λούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται 
στην προθήκη του καταστήματος και σε 
οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το 
παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην 
περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά πο-
σοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, 
θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του πα-
ρεχόμενου ποσοστού («από... % έως... %»). Σε 
κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι 
εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με ανα-
φορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
Προσφορές
Απελευθερώνονται οι προσφορές, με μόνη 

προϋπόθεση τον περιορισμό της ποσότητας 
των προσφερόμενων ειδών στο 50% του δυ-
ναμικού του καταστήματος.
Οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή 
προϊόντων ορισμένης κατηγορίας πραγμα-
τοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 
εκτός από τις περιόδους των εκπτώσεων. 
Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέ-
πει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και 
η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και προ-
αιρετικά το ποσοστό της μείωσης σε εμφανή 
σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε 
στα σημεία που πωλούνται τα προσφερόμε-
να προϊόντα.
Γενικά για εκπτώσεις, προσφορές και 
προωθητικές ενέργειες
Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, προσφο-
ρών και προωθητικών ενεργειών πρέπει να 
εμφανίζεται η παλαιά και η νέα μειωμένη 
τιμή του προϊόντος ή το πρόσθετο όφελος 
στην περίπτωση των προωθητικών ενεργει-
ών, προκειμένου η σύγκριση τους να είναι 
απλή και σαφής. Συμπληρωματικά μπορεί 
να αναφέρεται και το αντίστοιχο ποσοστό 
έκπτωσης στο χώρο πώλησης γενικά ή ανά 
προϊόν. Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται 
και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να 
ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην εί-
ναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέ-
πει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση 
να αποδείξουν ότι η παλαιά τιμή πώλησης 
που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρί-
νεται στην πραγματικότητα.
Καταστήματα Stock και Outlet
Χαρακτηρίζονται ως καταστήματα Stock και 
Outlet, τα καταστήματα λιανικής πώλησης 
των προϊόντων που ανήκουν σε μία ή περισ-
σότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:
(α) αποθέματα προηγούμενων εμπορικών 
περιόδων (σεζόν)
(β) αποθέματα παλαιάς μόδας
(γ) αποθέματα καταργημένων ή παλαιών ή 
μη εμπορεύσιμων εμπορικών κωδικών
(δ) αποθέματα παλαιών εμπορικών σειρών
(ε) παλαιά εν γένει αποθέματα
(στ) είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας και κα-
ταναλωτικών συνηθειών
(ζ) είδη πλεονάζουσας παραγωγής
(η) είδη που επιστράφηκαν και/ή αποθέματα 
λόγω ακύρωσης παραγγελιών
(θ) είδη που ανήκουν σε δοκιμαστικές ή πει-
ραματικές σειρές ή είναι δείγματα.
Επιπλέον των ανωτέρω ειδών τα καταστήμα-
τα Stock επιτρέπεται να πωλούν μεταχειρι-

σμένα και ελαττωματικά προϊόντα.
Τα χαρακτηριζόμενα ως καταστήματα stock 
ή Outlet, για να λειτουργήσουν, θα πρέπει να 
έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών ως κατα-
στήματα Stock ή ως καταστήματα Outlet στις 
αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
Τα εν λόγω καταστήματα υποχρεούνται να 
αναγράφουν:
(α) την παλαιά τιμή πώλησης διαγραμμένη 
και
(β) τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με τρό-
πο που να επικοινωνεί στον καταναλωτή τη 
σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών τιμών.
Προαιρετικά, επιτρέπεται να αναγράφεται 
εντός του καταστήματος και σε κάθε άλλη 
εμπορική επικοινωνία με τον καταναλωτή 
το ποσοστό της μείωσης. Στις περιόδους 
εκπτώσεων ή προσφορών, τα καταστήματα 
αυτά υποχρεούνται να εμφανίζουν στις πινα-
κίδες όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες 
και -με έντονη γραφή- τη νέα μειωμένη τιμή 
διάθεσης και να αναγράφουν σε οποιαδήπο-
τε άλλη εμπορική επικοινωνία μόνο τις λέξεις 
«εκπτώσεις» ή «προσφορές».
Σε κάθε περίπτωση τα καταστήματα αυτά 
υποχρεούνται να αναφέρουν στις πινακίδες 
τους και σε κάθε επικοινωνία με τον κατανα-
λωτή, μαζί με την τιμή του προϊόντος και το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, σε περίπτωση 
δε ελαττωματικού προϊόντος, το ελάττωμα 
θα σημειώνεται κατά τρόπο σαφή επί του 
προϊόντος.
Ηλεκτρονικό Μητρώο Καταγγελιών
Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο καταγ-
γελιών στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, για την καταχώρι-
ση σε αυτό, των πάσης φύσεως καταγγελιών 
καταναλωτών. Η καταχώριση της καταγγε-
λίας γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Γενι-
κής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή www.1520.gov.gr, με τη χρήση 
ηλεκτρονικής φόρμας στην οποία ο κατανα-
λωτής συμπληρώνει τα στοιχεία του καθώς 
και τα στοιχεία της επιχείρησης, την πρακτι-
κή της οποίας θέλει να καταγγείλει.
Κυρώσεις
Τέλος, σε περίπτωση παράβασης των διατά-
ξεων του Κώδικα, επιβάλλονται οι κυρώσεις 
που προβλέπονται από τον ν. 4177/2013 
καθώς και οι κυρώσεις από την Υπουργική 
Απόφαση «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανό-
νες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)».
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ΚΛΑΔΟΙ - ΟΜΑΔΕΣ - ΤΑΞΕΙΣ
07 - Εξόρυξη μεταλλευμάτων
07.1 - Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
07.10 - Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
07.2 - Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
07.29 - Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
10 - Βιομηχανία τροφίμων
10.1 - Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέ-
ατος
10.11 - Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
10.12 - Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών
10.13 - Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
10.2 - Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
10.20 - Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
10.3 - Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.31 - Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
10.32 - Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
10.39 - Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.4 - Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
10.41 - Παραγωγή ελαίων και λιπών
10.5 - Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
10.51 - Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία
10.6 - Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων• παραγωγή αμύλων και προϊ-
όντων αμύλου
10.61 - Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
10.62 - Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
10.7 - Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
10.71 - Αρτοποιία• παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
10.72 - Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων• παραγωγή διατηρούμενων 
ειδών ζαχαροπλαστικής
10.73 - Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευ-
ρωδών προϊόντων
10.8 - Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
10.81 - Παραγωγή ζάχαρης
10.82 - Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.83 - Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
10.84 - Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
10.86 - Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και 
διαιτητικών τροφών
10.89 - Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
10.9 - Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
10.91 - Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφο-
νται σε αγροκτήματα
10.92 - Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
11 - Ποτοποιία
11.0 - Ποτοποιία
11.02 - Παραγωγή οίνου από σταφύλια
11.05 - Ζυθοποιία
11.06 - Παραγωγή βύνης
11.07 - Παραγωγή αναψυκτικών• παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων 
εμφιαλωμένων νερών
12 - Παραγωγή προϊόντων καπνού
12.0 - Παραγωγή προϊόντων καπνού
12.00 - Παραγωγή προϊόντων καπνού
13 - Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
13.9 - Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
13.92 - Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από εν-
δύματα
20 - Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
20.1 - Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτού-
χων ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές
20.13 - Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών
21 - Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων
21.1 - Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
21.10 - Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
21.2 - Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
21.20 - Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

23 - Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
23.5 - Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου
23.51 - Παραγωγή τσιμέντου
23.52 - Παραγωγή ασβέστη και γύψου
24 - Παραγωγή βασικών μετάλλων
24.1 - Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων
24.10 - Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων
24.2 - Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορι-
σμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων
24.20 - Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθο-
ρισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων
24.3 - Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα
24.31 - Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα
24.32 - Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα
24.33 - Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα
24.34 - Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων
24.4 - Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων 
μετάλλων
24.41 - Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων
24.42 - Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)
24.43 - Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
24.44 - Παραγωγή χαλκού
24.45 - Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
24.5 - Χύτευση μετάλλων
24.51 - Χύτευση σιδήρου
24.52 - Χύτευση χάλυβα
24.53 - Χύτευση ελαφρών μετάλλων
24.54 - Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
25 - Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα 
είδη εξοπλισμού
25.1 - Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων
25.11 - Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
25.12 - Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων
25.2 - Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
25.21 - Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
25.29 - Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
25.3 - Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νε-
ρού για την κεντρική θέρμανση
25.30 - Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νε-
ρού για την κεντρική θέρμανση
25.4 - Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών
25.40 - Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών
25.5 - Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση με-
τάλλων με έλαση• κονιομεταλλουργία
25.50 - Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση με-
τάλλων με έλαση• κονιομεταλλουργία
25.6 - Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων• μεταλλοτεχνία
25.61 - Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων
25.62 - Μεταλλοτεχνία
25.7 - Κατασκευή μαχαιροπίρουνων, εργαλείων και σιδηρικών
25.71 - Κατασκευή μαχαιροπίρουνων
25.72 - Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
25.73 - Κατασκευή εργαλείων
25.9 - Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων
25.91 - Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων
25.92 - Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
25.93 - Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων
25.94 - Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
25.99 - Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
26 - Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών 
προϊόντων
26.1 - Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών
26.12 - Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών
26.2 - Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλι-
σμού
26.20 - Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλι-
σμού
26.3 - Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

Πίνακας 3:

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για 
τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη 
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος, τα υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανακοι-
νώνουν την κατάργηση υποχρέωσης έκδο-
σης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπρο-
στασίας για 454 κατηγορίες οικονομικών 
τομέων και συνολικά 1.039 δραστηριότητες 
- επαγγέλματα.

Συγκεκριμένα, με κοινή υπουργική απόφαση 
που υπέγραψαν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρί-
ου οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας, Κωνσταντίνος Σκρέκας, Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης 
Κικίλιας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, μια σειρά από οικονομικές 
δραστηριότητες και επαγγέλματα απαλλάσ-
σονται από την υποχρέωση να εκδίδουν πι-
στοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, 
μια διαδικασία που κόστιζε κυρίως σε χρόνο 
αλλά και σε χρήμα για τον επαγγελματία – 
επιχειρηματία. Η ΚΥΑ έρχεται σε συνέχεια της 
προηγούμενης απόφασης για την κατάργη-
ση της υποχρέωσης έκδοσης άδειας λειτουρ-
γίας για 103 οικονομικών τομέων και συνολι-
κά 897 δραστηριότητες - επαγγέλματα.

Πιο συγκεκριμένα, με την κοινή υπουργική 
απόφαση, αλλάζει η φιλοσοφία με την οποία 
αντιμετωπίζει το Κράτος και η Δημόσια Δι-
οίκηση το επιχειρείν, αφού με τον επανα-
καθορισμό των ρυθμίσεων που αφορούν 
στην πυρασφάλεια, ο επαγγελματίας – επι-
χειρηματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
λαμβάνει όλα τα γενικά προληπτικά, αλλά και 
κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας, που 
ορίζονται ανάλογα με την κατηγορία των 
δραστηριοτήτων, χωρίς να απαιτείται να εκ-
δοθεί κάποιο πιστοποιητικό.

Επί της ουσίας χωρίς να γίνεται καμία έκπτω-
ση σε θέματα ασφάλειας, μειώνεται το γρα-
φειοκρατικό βάρος για το επιχειρείν. 

Υπογραμμίζεται ότι ανάλογα με την κατη-
γορία δραστηριότητας, συνεχίζει να ισχύει 

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ Τύπου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ και
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

η υποχρέωση του επαγγελματία – επιχειρη-
ματία να εγκαταστήσει μόνιμα συστήματα 
ενεργητικής πυροπροστασίας. Επίσης, ισχύει 
η υποχρέωση για σύνταξη μελέτης (ενεργητι-
κής) πυροπροστασίας – τεχνικής περιγραφής 
από αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό επιστήμονα 
που θα περιλαμβάνει τα μέτρα και τα μέσα 
πυρόσβεσης, καθώς και τη χρήση εναλλακτι-
κής (αντί νερού) μεθόδου πυροπροστασίας.

Σημειώνεται ότι με την ΚΥΑ, απαλλάσσονται 
από το Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυρο-
προστασίας, μονάδες που εντάσσονται από 
άποψη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία 
μικρού κινδύνου, μεταξύ των οποίων βιομη-
χανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστή-
ρια και πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκα-
ταστάσεις και αποθήκες.

Επισυνάπτεται το Παράρτημα Ι της Αριθ. 
Φ.15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90 /Β΄/30-1-
2006) απόφασης που περιγράφει αναλυ-
τικά τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκα-
ταστάσεις

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ NACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08

Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσ-
σονται στην κατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 
1589/104/2006 (ΦΕΚ Β΄ 90) αντιστοιχούν σε 
110 δραστηριότητες της 9ης ομάδας του Πα-
ραρτήματος του ν. 4262/2014.

Οι παραπάνω δραστηριότητες σύμφωνα με 
τη διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση των Κλά-
δων Οικονομικής Δραστηριότητας - ΣΤΑΚΟΔ 
(NACE code), καταλαμβάνουν:

-6 τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (πί-
νακας 1)
-24 κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων 
(πίνακας 2)
-69 ομάδες οικονομικών δραστηριοτήτων 
(πίνακας 3)
-125 τάξεις οικονομικών δραστηριοτήτων 
(πίνακας 3)
-454 κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτή-
των (παράρτημα)
-1.039 υπο-κατηγορίες οικονομικών δραστη-
ριοτήτων (παράρτημα)

ΓΙΑ 1.039 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πίνακας 1:

ΚΛΑΔΟΙ
07 - Εξόρυξη μεταλλευμάτων
10 - Βιομηχανία τροφίμων
11 - Ποτοποιία
12 - Παραγωγή προϊόντων καπνού
13 - Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 
υλών
20 - Παραγωγή χημικών ουσιών και 
προϊόντων
21 - Παραγωγή βασικών 
φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών σκευασμάτων
23 - Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών 
ορυκτών προϊόντων
24 - Παραγωγή βασικών μετάλλων
25 - Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού
26 - Κατασκευή ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων
27 - Κατασκευή ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού
28 - Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29 - Κατασκευή μηχανοκίνητων 
οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
30 - Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού 
μεταφορών
32 - Άλλες μεταποιητικές 
δραστηριότητες
33 - Επισκευή και εγκατάσταση 
μηχανημάτων και εξοπλισμού
35 - Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
36 - Συλλογή, επεξεργασία και παροχή 
νερού
38 - Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση 
απορριμμάτων• ανάκτηση υλικών
39 - Δραστηριότητες εξυγίανσης και 
άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων
45 - Χονδρικό και λιανικό εμπόριο• 
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσικλετών
46 - Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το 
εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσικλετών
82 - Διοικητικές δραστηριότητες 
γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη 
και άλλες δραστηριότητες παροχής 
υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

ΕνημέρωσηΕνημέρωση
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Το «Ελληνικό Σήμα» (είναι μία καρ-
δούλα με την ελληνική σημαία)  γί-
νεται πραγματικότητα με απόφαση 
που υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανά-

πτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Γεράσιμος 
Γιακουμάτος και πλέον τα ελληνικά μας προ-
ϊόντα αποκτούν αναγνωρίσιμη εθνική σφρα-
γίδα ποιότητας για τις διεθνείς αλλά και την 
εγχώρια αγορά. Καθορίζεται, σύμφωνα με 
τη με αριθμ. 67382/ 4/12/2014 απόφαση του 
υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Σήμα 
Ελληνικών Προϊόντων και 
Υπηρεσιών».. 
Η θεσμοθέτηση του Ελλη-
νικού Σήματος, έστω και 
καθυστερημένα, είναι μια 
επωφελής πρωτοβουλία για 
τους  Έλληνες καταναλωτές, 
διότι θα μπορούν να επιλέ-
γουν με βεβαιότητα προ-
ϊόντα, που θα είναι πραγ-
ματικά ελληνικά και χωρίς 
να πέφτουν θύματα δήθεν 
«ελληνοποιήσεων». Επίσης, 
θα δίνεται η δυνατότητα 
στους Έλληνες παραγωγούς 
να προωθούν τα προϊόντα 
τους, είτε στον πρωτογενή 
τομέα, είτε στη μεταποίηση, 
τα οποία θα είναι ελληνικά 
σε κάθε επεξεργασία με τη 
σφραγίδα του κράτους. Με 
το σήμα ποιότητας δίνεται η δυνατότητα να 
αναδείξουμε την εγχώρια παραγωγή μας 
στην εξωτερική αγορά, να δώσουμε ένα ελ-
ληνικό διαβατήριο στα προϊόντα μας και να 
βάλουμε μια σφραγίδα γνησιότητας, προκει-
μένου να στηρίξουμε πιο αποτελεσματικά τις 
εξαγωγές μας, σε μια κρίσιμη πολιτική και οι-
κονομική περίοδο για τον τόπο μας. Κατ’ επέ-
κταση, τα ελληνικά προϊόντα, οι ελληνικές 
υπηρεσίες, θα μπορούν με σφραγίδα γνησι-

ότητας, να είναι παρόντα και παρούσες στην 
παγκόσμια αγορά, θα έχουν τη δυνατότητα 
επί ίσοις όροις να διεκδικούν  τη θέση τους 
στο ράφι, να διεκδικούν τη θέση τους στην 
παγκόσμια κατανάλωση. Η ταυτότητα της 
ελληνικής παραγωγικής ικανότητας και ποι-
ότητας δίνει την ευκαιρία στους εξαγωγείς, 
είτε είναι παραγωγοί, είτε βιομήχανοι, είτε 
έμποροι, να είναι πρεσβευτές των ελληνικών 
προϊόντων στις διεθνείς αγορές. 

Το Ελληνικό Σήμα, είναι κρατικό, απονέμεται 
όμως προαιρετικά εφόσον αυτό ζητηθεί από 
τις επιχειρήσεις. Συνεπώς δεν αποτελεί εμπό-
διο ή παράβαση κανόνων ανταγωνισμού. 
Επίσης δεν συνδέεται με ισχυρισμό ποιότη-
τας παρά μόνο με την εθνικότητα της προ-
στιθέμενης αξίας. Το σήμα είναι πλέον στη 
διάθεση των επιχειρήσεων και μπορεί κάθε 
κλάδος να υποβάλει σχετικό αίτημα για την 
απόκτηση σήματος στην αρμόδια επιτροπή 

του υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου 
να διαμορφωθούν τα κριτήρια και η μεθο-
δολογία απόκτησής του. Για την απονομή 
του σήματος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
θέτουν οι διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές 
διατάξεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά τις 
επισημάνσεις, την ασφάλεια και την προστα-
σία του καταναλωτή. Επίσης θα πρέπει από 
την παραγωγή ή την επεξεργασία τους να 

προκύπτει εγχώρια προστιθέμε-
νη αξία. Δηλαδή, για τα φυσικά 
προϊόντα βασικό κριτήριο είναι 
η παραγωγή ή εκτροφή ή συ-
γκομιδή ανάλογα με το προϊόν 
στην Ελληνική επικράτεια. Για τα 
μεταποιημένα φυσικά προϊόντα 
πρέπει ποσοστό της μάζας των 
συστατικών τους ή της μάζας 
της βασικής πρώτης ύλης που 
χρησιμοποιείται να προέρχεται 
από την Ελλάδα (το ποσοστό 
είναι διαφορετικό για κάθε κα-
τηγορία ενώ εισάγονται και εξαι-
ρέσεις για πρώτες ύλες που δεν 
μπορούν να παραχθούν στην 
Ελλάδα ή επιτρέπονται και προ-
σωρινές εξαιρέσεις αν υπάρχει 
έλλειψη σε συγκεκριμένη πρώτη 
ύλη λόγω έκτακτων συνθηκών). 
Για τα λοιπά βιομηχανικά και βι-
οτεχνικά προϊόντα και υπηρεσί-

ες κριτήριο απονομής του σήματος ορίζεται 
το ποσοστό του κόστους παραγωγής που 
πραγματοποιείται στη χώρα μας. Στο κόστος 
παραγωγής περιλαμβάνονται οι δαπάνες για 
την έρευνα και την ανάπτυξη του προϊόντος 
(όχι όμως και αυτές για προβολή προώθηση 
και διαφήμιση).
Τέλος, σημειώνεται ότι οι εταιρείες θα πλη-
ρώνουν κάποιο τέλος ανάλογα με το φορέα 
απονομής του σήματος και αυτό ποικίλει.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟ 

26.30 - Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
26.4 - Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
26.40 - Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
26.5 - Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγη-
σης• κατασκευή ρολογιών
26.51 - Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοή-
γησης
26.7 - Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
26.70 - Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
27 - Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
27.1 - Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού 
ρεύματος
27.11 - Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρι-
κών μετασχηματιστών
27.12 - Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος
27.2 - Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
27.20 - Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
27.3 - Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτημάτων καλωδίωσης
27.32 - Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και κα-
λωδίων
27.4 - Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
27.40 - Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
27.5 - Κατασκευή οικιακών συσκευών
27.51 - Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
27.52 - Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
27.9 - Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού
27.90 - Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού
28 - Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
28.1 - Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης
28.11 - Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες 
αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων
28.13 - Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών
28.14 - Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων
28.15 - Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, 
στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης
28.2 - Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης
28.21 - Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων
28.22 - Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
28.23 - Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)
28.25 - Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής 
χρήσης
28.29 - Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
28.3 - Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
28.30 - Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
28.4 - Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομη-
χανών
28.49 - Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών
28.9 - Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
28.91 - Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία
28.92 - Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομι-
κές κατασκευές
28.93 - Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και κα-
πνού
28.94 - Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργι-
κών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών
28.95 - Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού
28.99 - Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
29 - Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυ-
μουλκούμενων οχημάτων
29.1 - Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
29.10 - Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
29.2 - Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα• κατασκευή ρυ-
μουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29.20 - Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα• κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29.3 - Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

29.31 - Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανο-
κίνητα οχήματα
29.32 - Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχή-
ματα
30 - Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
30.1 - Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών
30.11 - Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
30.12 - Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού
30.2 - Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού
30.20 - Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού
30.3 - Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχα-
νημάτων
30.30 - Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχα-
νημάτων
30.9 - Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.
30.91 - Κατασκευή μοτοσικλετών
30.92 - Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων
30.99 - Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.
32 - Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
32.2 - Κατασκευή μουσικών οργάνων
32.20 - Κατασκευή μουσικών οργάνων
32.5 - Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
32.50 - Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
33 - Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
33.1 - Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλι-
σμού
33.13 - Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
33.15 - Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
33.17 - Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών
33.2 - Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
33.20 - Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
35 - Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματι-
σμού
35.1 - Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
35.11 - Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
35.3 - Παροχή ατμού και κλιματισμού
35.30 - Παροχή ατμού και κλιματισμού
36 - Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
36.0 - Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
36.00 - Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
38 - Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων• ανάκτηση υλικών
38.3 - Ανάκτηση υλικών
38.31 - Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών
39 - Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων
39.0 - Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων
39.00 - Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων
45 - Χονδρικό και λιανικό εμπόριο• επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 
και μοτοσικλετών
45.2 - Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
45.20 - Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
45.4 - Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και 
εξαρτημάτων τους
45.40 - Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και 
εξαρτημάτων τους
46 - Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων 
και μοτοσικλετών
46.1 - Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
46.13 - Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας 
και οικοδομικών υλικών
46.7 - Άλλο ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
46.73 - Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής
82 - Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και 
άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
82.9 - Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
82.92 - Δραστηριότητες συσκευασίας
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΟΥΣ 2014
Επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το έτος 2014, όπως προκύπτει 
από τις εγγραφές και διαγραφές των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής, 
σε σχέση με το έτος 2013, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του μη-
τρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

ΕνημέρωσηΙούλιος - Δεκέμβριος 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΗΛ.: 23710 24200 - 24300

FAX.: 23710 21355
E-MAIL: info@epichal.gr
http:// www.epichal.gr

ΔΝΣΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 58
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 63100

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΛΩΝ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας, ότι το παρών τεύχος που εκδίδεται από το Επιμελητήριο μας και 
μοιράζεται δωρεάν, είναι το τελευταίο που εκδίδεται σε έντυπη μορφή.
Από τη νέα χρονιά το περιοδικό θα εκδίδεται ψηφιακά κάθε τρίμηνο και θα αποστέλλεται 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e mail) που έχει δηλώσει το κάθε μέλος μας.

Για το λόγο αυτό όσα μέλη μας δεν μας έχουν δηλώσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, 
παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν 
στο fax του Επιμελητηρίου 23710 21355 ή στο e mail: info@epichal.gr.
Η αίτηση είναι επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας www.epichal.gr στο μενού Παροχές 
Επιμελητηρίου - Πληροφόρηση με sms & e mail. 

Αγαπητά μέλη,

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την 
καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση των επιχειρήσεων – μελών του πέραν της 
έκδοσης του περιοδικού εντύπου «Επιμελητήριο Χαλκιδικής» και της ανάρτησης 
στην ιστοσελίδα του www.epichal.gr δελτίων τύπου, ενημερώσεων, δράσεων, νέων 
κλπ, επικοινωνεί με τα μέλη του μέσω κινητής τηλεφωνίας (αποστολή sms) και 
συντάσσει εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) το οποίο αποστέλλεται 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Για το λόγο αυτό αν επιθυμείτε την επικοινωνία με το Επιμελητήριο δηλώστε 
τον αριθμό του κινητού σας ή/και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) στην 
υπηρεσία μας και θα λαμβάνετε με sms ή/και e-mail οποιαδήποτε πληροφορία 
κατέχει το Επιμελητήριο και σας αφορά.

Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στο προς το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ταχυδρομικώς, ή με e-mail στο info@epichal.gr, ή στο fax 2371021355
Όλες οι παραπάνω παροχές του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής είναι δωρεάν.

Επωνυμία επιχείρησης

Ονοματεπώνυμο

Αντικείμενο

Διεύθυνση

e-mail

Κινητό τηλέφωνο

Σταθερό τηλέφωνο Fax

Υπογραφή




