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ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ

ΜΙΣΗ ΣΕΛΙΔΑ

1/4 ΣΕΛΙΔΑΣ

180€

ΔΥΟ (2)

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ

15%
20%
25%

130€
70€
40€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιμελητήριο Χαλκιδικής
κα Τσερβελή Ιωάννα
Τηλ. 23710 24200, 24300
Fax 23710 21355
e-mail: info@epichal.gr 
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Διαφημιστική | Εκδοτική | Εκτυπωτική
Ελ. Βενιζέλου 3, Ν. Μουδανιά
Τηλ.: 23730 22500
E-mail: metrondesign@gmail.com

“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

Πώς να λάβετε το σήμα CE;

Υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού 
φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. 
από τις μη κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Παράταση μέχρι τις 30 Οκτωβρί-
ου της προθεσμίας ολοκλήρωσης 
της επιμόρφωσης εργοδοτών για 
την άσκηση καθηκόντων τεχνικού 
ασφαλείας.

Αναμένονται 3 νέα προγράμματα 
του ΕΣΠΑ για μικρομεσαίους επιχει-
ρηματίες.

Έναρξη προγράμματος κοινωφελούς 
χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, 
για 19101 θέσεις πλήρους απασχό-
λησης.

Τα σημαντικότερα φορολογικά μέ-
τρα σύμφωνα με το νέο μνημόνιο.

Τι ισχύει πλέον για τους δανειολή-
πτες, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά 
και τους μικροοφειλέτες βάσει του 
τρίτου μνημονίου.
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Είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό 
διάστημα το πολιτικό περιβάλλον όπως 
έχει διαμορφωθεί έχει επιδεινώσει την 
κατάσταση της χώρας και την ελληνική 

οικονομία, με καταστροφικά αποτελέσματα για 
όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Το κλί-
μα προβληματισμού που επικρατεί στην εγχώρια 
επιχειρηματική κοινότητα εντείνεται μέρα με την 
ημέρα, καθώς με την πάροδο του χρόνου αναδύ-
ονται ολοένα και περισσότερα προβλήματα.
Η οικονομία της Ελλάδας βρίσκεται σε δεινή 
θέση μετά από μήνες πολιτικής κακοδιαχείρισης 
και μικροπολιτικής, η οποία κορυφώθηκε με το 
κλείσιμο των τραπεζών της χώρας, την επιβολή 
των capital controls και την απειλή εξόδου από 
την ευρωζώνη.
Τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι δραματικά. 
Η χώρα έχει επιστρέψει στην ύφεση, η ανεργία 
αποκλειστικά και μόνο στον ιδιωτικό τομέα έχει 
εκτοξευτεί ,  η ραγδαία πτώση στην οικονομική 
δραστηριότητα λόγω των τραπεζικών περιο-
ρισμών έχει επιφέρει βαρύτατο πλήγμα στην 
λειτουργία των επιχειρήσεων, με πολύ μεγάλη 
πτώση του κύκλου εργασιών τους και επιδείνω-
ση στη ρευστότητά τους, με συνέπεια το κλείσιμο 
πολλών από αυτών .
Η ανάγκη στήριξης και σταθεροποίησης της οι-
κονομίας είναι κατεπείγουσα και επιτακτική. Πρέ-
πει να ληφθούν άμεσα μέτρα για να σταματήσει 
η φθίνουσα πορεία και να δοθεί η δυνατότητα να 
επαναδραστηριοποιηθούν οι δυνάμεις της πραγ-
ματικής οικονομίας, να περιοριστεί η ύφεση και 
να μειωθεί η ανεργία. 
Για να βελτιωθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων 
απαιτείται να προχωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών . 
Η απειλή της εξόδου από την ευρωζώνη πρέπει 
να τελειώσει οριστικά προκειμένου να επανέλ-
θουν οι επενδύσεις. Οι επιχειρήσεις, καταναλω-
τές και επενδυτές, πρέπει να είναι σίγουροι ότι η 
Ελλάδα θα παραμείνει μέλος της Ευρωζώνης. 
Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η δημι-
ουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την 
επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, αποτελεί 
όρο και προϋπόθεση για την επιβίωση της ελλη-
νικής επιχειρηματικότητας και κατ’ επέκταση για 
την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας. Η επιδεί-
νωση του κλίματος αβεβαιότητας οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό και   στην επιβολή των περιορι-
σμών στην κίνηση των κεφαλαίων. Η  σταδιακή 
σταθεροποίηση της οικονομίας και η ανάκτηση 

της εμπιστοσύνης στο εγχώριο χρηματοπιστω-
τικό σύστημα, αναμένεται να οδηγήσουν σε 
βαθμιαία αποκλιμάκωση της αβεβαιότητας. Η 
εξέλιξη αυτή θα δημιουργούσε τις απαραίτητες 
συνθήκες για τη σταδιακή απελευθέρωση των 
περιορισμών ή ακόμα και την ολοκληρωτική κα-
τάργησή τους. 
Η εφαρμογή άμεσων μεταρρυθμίσεων θα συντε-
λέσουν στην απελευθέρωση της δυναμικής ανά-
πτυξης της χώρας. Αυτό που χρειάζεται για να 
μεταρρυθμιστεί η χώρα, είναι ένα διακομματικό, 
ελληνικό σχέδιο σε βασικούς τομείς μεταρρυθμί-
σεων – το δικαστικό σύστημα, η γραφειοκρατία, 
η είσπραξη φόρων, οι ιδιωτικοποιήσεις .  Το σχέ-
διο αυτό θα χρειαστεί την υποστήριξη μεγάλου 
μέρους της κοινωνίας και θα ήταν ιδανικό αν επο-
πτευόταν  από  Έλληνες εμπειρογνώμονες και όχι 
από την τρόικα. 
Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σαφές , ρεαλιστικό 
σχέδιο και ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης του χρέ-
ους έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν ένα κίνητρο 
να εφαρμόσουν τις αυστηρές θεσμικές μεταρ-
ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες . Εάν η ανάπτυξη 
παραμένει χαμηλή παρά τις ελληνικές μεταρ-
ρυθμιστικές προσπάθειες, το σχέδιο θα πρέπει 
να περιλαμβάνει προβλέψεις που αυτομάτως να 
αυξάνει την ελάφρυνση του χρέους. 
Η ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας προϋπο-
θέτει την επανεκκίνηση των υγειών τομέων της 
παραγωγής. Προτεραιότητα στην προσπάθεια 
ανάταξης της οικονομίας πρέπει να δοθεί στους 
κλάδους εκείνους που η χώρα πλεονεκτεί, όπως 
ο τουρισμός, η ενέργεια, η αγροτική παραγωγή 
και η μεταποίηση τροφίμων.
Τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας 
δεν λύνονται μέσω εκλογικών αναμετρήσεων. 
Βαδίζουμε  πάλι σε νέες εκλογές με το πολιτι-
κό σύστημα κατακερματισμένο, την οικονομία 
σοβαρά τραυματισμένη και τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις να αγωνιούν για την επόμενη μέρα, 
καθώς βλέπουν τους κόπους  μιας ζωής, να γίνο-
νται επανειλημμένως θυσία στο βωμό άστοχων 
χειρισμών.
Μόνη λύση για να σταματήσει η ύφεση και να 
μπει επιτέλους η Ελλάδα σε μια ανοδική τροχιά, 
είναι η εθνική συνεννόηση που οφείλουν πρώτα 
οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου μας να εφαρ-
μόσουν. Όλες οι δυνάμεις που στηρίζουν της 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας μας να συνερ-
γαστούν αρμονικά , με μόνο στόχο της την έξοδο 
από την κρίση.

Βαδίζουμε  πάλι σε νέες εκλογές 
με το πολιτικό σύστημα κατακερ-
ματισμένο, την οικονομία σοβαρά 
τραυματισμένη και τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις να αγωνιούν για 
την επόμενη μέρα, καθώς βλέπουν 
τους κόπους  μιας ζωής, να γίνονται 
επανειλημμένως θυσία στο βωμό 

άστοχων χειρισμών.

Γεώργιος Γκιλής
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής
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Τη διεύρυνση της συνεργασίας μετα-
ξύ της επιχειρηματικής κοινότητας 
της Χαλκιδικής και της χώρας του 
Ιράν συζήτησαν, σε επίσκεψή στο 

Επιμελητήριο Χαλκιδικής, αντιπροσωπεία 
της Ένωσης παραγωγών κελυφωτού φιστι-
κιού του Ιράν (IPA). 

Η επίσκεψη της Ιρανικής αντιπροσωπεί-
ας στο νομό μας την Πέμπτη 6 Αυγούστου, 
εντάσσεται στην προγραμματισμένη επίσκε-
ψή τους στην Ελλάδα από 31 Ιουλίου έως 
07 Αυγούστου 2015, προκειμένου να επι-
σκεφτούν μονάδες παραγωγής και επεξερ-
γασίας φιστικιού καθώς και άλλες μονάδες 
Ελληνικής φυτοκομίας, μελετώντας και τα 
συστήματα άρδευσης, ενώ παράλληλα θα 
έχουν συναντήσεις με Έλληνες  καλλιεργητές 
προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις και 
εμπειρίες για την καλλιέργεια της φιστικιάς.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το ΙΡΑΝ εί-
ναι ο μεγαλύτερος παραγωγός φιστικιών 
(pistachio) στον κόσμο.

Την αντιπροσωπεία υποδέχτηκε ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κος Γκιλής Γε-
ώργιος και ο Γενικός Γραμματέας κος Χούτας 
Στυλιανός. Ο κος Γκιλής ενημέρωσε τους Ιρα-
νούς επιχειρηματίες για τη κατάσταση που 
διέρχονται οι επιχειρήσεις και η χώρα μας 
με την οικονομική κρίση,  για την επιχειρη-
ματικότητα και τα προϊόντα που παράγει ο 
νομός μας και για τις δράσεις του Επιμελητη-
ρίου. Επιπλέον   διατύπωσε την αναγκαιότη-
τα ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των 
επιχειρήσεων των δύο κρατών στη βάση της 
αμοιβαιότητας και του κοινού συμφέροντος .

Ο κος Χούτας ανέλαβε την ενημέρωση σε 
αγροτικά θέματα και ιδιαίτερα για τις καλλι-
έργειες που συναντάμε στην Χαλκιδική και 
τις αποδόσεις τους για τον τοπικό παραγωγό. 
Από πλευράς της Ιρανικής αντιπροσωπείας, 
τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας των δύο 
χωρών με ανταλλαγή επιχειρηματικών επι-
σκέψεων για γενικότερη βελτίωση των οι-
κονομικών και πολιτικών σχέσεων των δυο 
χωρών, ενώ απεύθυναν και επίσημη πρό-
σκληση προς τους παραγωγούς της Χαλκι-

δικής, να επισκεφτούν την Έκθεση Ξηρών 
Καρπών που διοργανώνεται στην Τεχεράνη 
αρχές του 2016.

Κατόπιν ακολούθησαν προγραμματισμένες 
επισκέψεις σε επιχειρήσεις  του νομού μας. 

Κατά κοινή ομολογία των μελών της ιρανι-
κής αντιπροσωπείας, η επιχειρηματική τους 
επίσκεψη στη Χαλκιδική υπήρξε ιδιαίτερα 
εποικοδομητική, ενώ τόνισαν ότι θα ευδοκι-
μήσουν σίγουρα εμπορικές συνεργασίες στο 
επόμενο διάστημα, γεγονός που θα συσφίξει 
τις εμπορικές σχέσεις των δύο περιοχών.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΡΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
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Όλες οι εφαρμογές είναι πλήρως αυτοδιαχειριζόμενες αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις. Επισυνάπτουμε στη συνέχεια φόρμα εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Η φόρμα υπάρχει και στο site του Επιμελητηρίου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση 
http://www.epichal.gov.gr/el/press-gr/663-nees-yphresies-e-commerce-.html

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής Τηλ.: 2371024200 - 24300, e-mail: info@epichal.gr

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, ακολου-
θώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις 
αναβαθμίζει τις ψηφιακές του υπη-
ρεσίες με σύγχρονες υπηρεσίες προ-

στιθέμενης αξίας που τις παρέχει δωρεάν σε 
όλα τα μέλη του, για την αύξηση της εξω-
στρέφειας και των πωλήσεων των τοπικών 
επιχειρήσεων. 
Δυνάμει του ΦΕΚ 3586/31.12.2014, που ση-

ματοδοτεί μια νέα εποχή στη σχέση Επιμε-
λητηρίων - Επιχειρήσεων, ορίζονται ενιαία 
ανταποδοτικά τέλη για την παροχή ανταπο-
δοτικών υπηρεσιών από το Επιμελητήριο. Για 
το λόγο αυτό, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής 
προετοίμασε και θα παρέχει στα μέλη του, 
μια μεγάλη γκάμα ανταποδοτικών υπηρεσι-
ών για τις αντίστοιχες συνδρομές, προσαρ-
μοσμένες στις ανάγκες των επιχειρήσεων 

του νομού μας και στο πλαίσιο του θεσμικού 
του ρόλου. 
Διευκρινίζεται ότι οι παρακάτω υπηρεσίες 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, θα παρέχο-
νται μόνο στις επιχειρήσεις που θα έχουν κα-
ταβάλει την ετήσια ανταποδοτική συνδρομή 
τους για το 2015 και θα έχουν εξοφλήσει τις 
οφειλές τους από προηγούμενα έτη. 
Συνολικά προσφέρονται 4 νέες υπηρεσίες:

Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε 
επιχείρησης με ταυτόχρονη προβολή προϊόντων και στην Πανελλαδική Επιμελητηριακή 
Αγορά Προϊόντων: www.directmarket.gr

Υπηρεσία Online Συμβούλου με ενημερωμένο περιεχόμενο που συνοδεύεται και από 
Υπηρεσία Online Συμβουλευτικής, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν ερωτήματα 
και να λάβουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά, χρηματοδοτι-
κά, εργασιακά και άλλα επιχειρηματικά θέματα δωρεάν.

Ιστοσελίδα προβολής της επιχείρησης στον Πανελλήνιο Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό 
Οδηγό που συμμετέχει και το Επιμελητηρίου Χαλκιδικής σε δύο γλώσσες Ελληνικά και 
Αγγλικά και σε έκδοση για mobile, tablet με ταυτόχρονη απεικόνιση των επιχειρήσεων 
βάση γεωγραφικής θέσης του χρήστη και πολλά ακόμη σύγχρονα χαρακτηριστικά.

Μάιος - Αύγουστος 2015

Ιστοσελίδα προβολής των Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων Χαλκιδικής 
σε Πανελλαδική Τουριστική Πύλη 
(www.filoxeno.com) που υποστηρί-
ζεται από τα Ελληνικά Επιμελητήρια, 
αλλά και στην Τοπική Τουριστική 
Πύλη που ετοιμάζεται. Αφορά κα-
ταλύματα ή ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
καφέ, επιχειρήσεις διασκέδασης, 
τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις 
δραστηριοτήτων, τοπικών προϊό-
ντων κ.ά. 
Ειδικά στις Επιχειρήσεις Διαμονής 
προσφέρεται δωρεάν πλήρες και 
αυτοδιαχειριζόμενο σύγχρονο Σύ-
στημα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων 
(e-booking) που ενσωματώνεται και 
στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρη-
σης, αλλά μπορεί να δέχεται και κα-
τευθείαν κρατήσεις από την Τουρι-
στική πύλη.

1 2

3

4
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7Επιμελητήριο ΧαλκιδικήςΔράσεις

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:....................................................................................................................................................................................................................

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:..............................................................................................................................................................................................................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:...................................................................................................................................................................

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

ΑΦΜ:..................................................................... ΕΔΡΑ:...........................................................................................................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:........................................................... ΚΙΝΗΤΟ:.................................................................. E-mail:..................................................................................

Επιλέξτε όσες ενέργειες θέλετε να γίνουν και στείλτε τη φόρμα στο φαξ 23710 21355 ή στο email: info@epichal.gr

Έχω Τουριστική Επιχείρηση και θέλω να αποκτήσω ΔΩΡΕΑΝ εταιρική προβολή στην Πανελλήνια Τουριστική Πύλη 
που συμμετέχει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής.
Η επιχείρησή μου είναι:

Κατάλυμα με δωμάτια

Εστιατόριο

Κέντρο Διασκέδασης / Pub, Bar

Σύστημα Online Κρατήσεων easy2book. Έχω γνώσεις Internet και θέλω από το 
Επιμελητήριο να προμηθευτώ την εφαρμογή που είναι Δωρεάν για το 2015.

Έχω Επιχείρηση που πουλάει προϊόντα και θέλω να αποκτήσω ΔΩΡΕΑΝ το 
Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) που προσφέρεται μέσα από την Πανελλαδική 
αγορά Directmarket.gr και συμμετέχει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής.

Έχω Επιχείρηση και θέλω να αποκτήσω ΔΩΡΕΑΝ ιστοσελίδα προβολής στον 
Πανελλήνιο Επιχειρηματικό Οδηγό που συμμετέχει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Με ενδιαφέρει η Υπηρεσία Online Συμβουλευτικής και θέλω να την 
χρησιμοποιήσω

Παρατηρήσεις:

Άλλο ..............................................................................................................................................................................................................................................

Κατάλυμα με διαμερίσματα

Τουριστικό Γραφείο /
Τουριστικό Πρακτορείο

Πώληση Τοπικών προϊόντων

Ξενοδοχείο

Cafe

Επιχείρηση με δραστηριότητες
για τουρίστες

Συνοπτική περιγραφή της Επι-
χείρησης μου στα Ελληνικά

Συνοπτική περιγραφή της 
Επιχείρησης μου στα Αγγλικά

Συνοπτική περιγραφή των 
Προϊόντων μου

Συνοπτική περιγραφή των 
Υπηρεσιών μου

Αρκετές φωτογραφίες (εξωτερι-
κές, εσωτερικές, προϊόντων κλπ)

Λογότυπο / Business card

Άλλο: ................................................
.............................................................

Έπειτα θα σας στείλω:

Υπογραφή Εκπροσώπου / Σφραγίδα Επιχείρησης
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Τρία νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για 
μικρομεσαίους και αυτοαπασχολού-
μενους επιχειρηματίες αναμένεται 
να ξεκινήσουν μέσα στο Σεπτέμβριο 

σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου 
Οικονομίας.
  
Η νεοφυής επιχειρηματικότητα, η ενίσχυση 
τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρο-
νισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και η ενίσχυση της 
αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης είναι οι τομείς που δίνεται 
προτεραιότητα.
Οι νέες δράσεις των τομεακών προγραμμά-
των «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-
τητα και Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ -κίνηση και 
“Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αει-
φόρος Ανάπτυξη”, του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020 
για τις οποίες, σύμφωνα με το σχεδιασμό του 
υπουργείου Οικονομίας, προβλέπεται προ-
δημοσίευση προκήρυξης το Σεπτέμβριος 
2015 αναλυτικά είναι οι εξής:

- Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για 

τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική 
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρο-
νισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλου-
τισμός των παρεχόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών 
και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού 
τομέα προτεραιότητας του τουρισμού, ώστε 
να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική 
και διεθνή τουριστική αγορά.
Δικαιούχοι θα είναι υφιστάμενες πολύ μικρές 
και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα 
του τουρισμού.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα 
ανέρχεται από 30.000 ευρώ έως 300.000 
ευρώ με το ποσοστό ενίσχυσης να αφορά 
στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού 
της επένδυσης.
Επιλέξιμες ενέργειες; είναι: Εκσυγχρονισμός 
και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και 
λοιπών υποδομών, παρεμβάσεις εξοικο-
νόμησης ενέργειας / ύδατος. Παρεμβάσεις 
εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊό-
ντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλ-

λακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, 
κλπ). Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσι-
ών. Προβολή -- προώθηση των επιχειρήσεων 
σε αγορές στόχους. Αμοιβές συμβούλων και 
μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου 
προσωπικού
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται 
συνολικά σε 50 εκατ. ευρώ (σε 2 κύκλους 25 
εκ. ευρώ έκαστος) με συγχρηματοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμε-
νων υπολογίζεται σε 600 με 700 τουριστικές 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλο-
γα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμέ-
νων επενδυτικών σχεδίων)

- Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχι-
ούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση 
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω 
των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελ-
ματιών για την άσκηση επαγγελματικής δρα-
στηριότητας συναφούς με την ειδικότητά 
τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη 

Πρόγραμμα

Αναμένονται 3 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ
για μικρομεσαίους επιχειρηματίες

Μάιος - Αύγουστος 2015
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δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι δυνη-
τικοί δικαιούχοι της δράσης κατά την υποβο-
λή της αίτησης θα πρέπει να είναι άνεργοι εγ-
γεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 
ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελμα-
τική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση 
μισθωτής εργασίας ή θα δραστηριοποιη-
θούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 
ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα 
συναφή με την ειδικότητά τους.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 
από 5.000 έως 25.000 ευρώ (100% ενίσχυση).
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που 
θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα 
ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: ιατρού, οδο-
ντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, 
βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρ-
χιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, 
γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανο-
γράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγ-
γραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, 
καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη 
ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, 
ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, 
σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, 
διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προ-
γραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχει-
ρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, 
κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού 
κ.α.
Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφο-
ρούν σε επαγγελματικό εξοπλισμό, λειτουρ-
γικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, 
ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας), δαπάνες προβολής και δι-
κτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας (σε πε-
ρίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) , αμοιβές 
τρίτων, και γενικό εξοπλισμό
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. 
ευρώ, σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ 
(1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016) 
με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξί-
ας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμε-
νων υπολογίζεται σε 2.800 πτυχιούχους ενώ 
δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις νέες θέσεις ερ-
γασίας από όσους προσληφθούν.

- Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία 
πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επι-
χειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια 
καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης 
με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου
Δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα άνω 
των 25 ετών που κατά την υποβολή της αί-
τησης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μη-
τρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελ-
ματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση 
μισθωτής εργασίας και τα εισοδηματικά κρι-
τήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του 
Προγράμματος.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 
έως 50.000 ευρώ (100% ενίσχυση).
Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφο-
ρούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότη-
τας: αγροδιατροφή, ενέργεια, πολιτιστικές 
και δημιουργικές βιομηχανίες, εφοδιαστική 
αλυσίδα, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφο-
ρικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία - φάρμα-
κα, υλικά - κατασκευές.
Ειδικότερα: παραγωγικός εξοπλισμός, λει-
τουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού 
χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας), δαπάνες 
προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθω-
τής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης 
υπαλλήλου), αμοιβές τρίτων και γενικός εξο-
πλισμός.
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 120 
εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους των 60 εκατ. 

ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 
2016), με συγχρηματοδότηση από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα 
ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμε-
νων υπολογίζεται σε 2500 νέες επιχειρήσεις 
και 4500 νέες θέσεις εργασίας.
Σημειώνεται ότι και για τα τρία προγράμμα-
τα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η προ-
δημοσίευση προκήρυξης θα γίνει φέτος το 
Σεπτέμβριο, η προκήρυξη και οι υποβολές 
προτάσεων του Α’ κύκλου από το Δεκέμβρι-
ος του 2015 μέχρι το Μάρτιο του 2016, οι 
εντάξεις του Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίη-
σης τον Ιούνιος 2016 και η ολοκλήρωση των 
επενδύσεων πρέπει να γίνει σε 24 μήνες από 
την έναρξη.

Πρόγραμμα
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Οι κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών
για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Υπεγράφη Υπουργική Απόφαση για τα προϊόντα οικοτεχνίας 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνηση (αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712 
ΦΕΚ B 1822 – 24.08.2015) η εγκύ-
κλιος με τους κανόνες επιλεξιμότη-

τας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014 – 2020.
Στο πρώτο μέρος προσδιορίζονται οι κανό-
νες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξε-
ων που εντάσσονται στα προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (στο εξής 
τα «Ταμεία»), στο πλαίσιο του στόχου «Επεν-
δύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση».
Οι κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών έχουν 
υποχρεωτική εφαρμογή και πρέπει να τη-
ρούνται από όλους τους φορείς που εμπλέ-
κονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των 

προγραμμάτων, αλλά και στην υλοποίηση 
των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
Οι φορείς διαχείρισης διασφαλίζουν ότι οι 
δικαιούχοι είναι ενήμεροι σχετικά με τους 
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των προ-
γραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, τον τρό-
πο αποτελεσματικής πρόσβασης και χρήσης 
των Ταμείων καθώς και αξιοποίησης της συ-
μπληρωματικότητας με άλλα μέσα σχετικών 
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα ταμεία χρησιμοποιούνται για να παρέ-
χουν υποστήριξη υπό τη μορφή:
• επιχορηγήσεων,
• επιστρεπτέας συνδρομής,
• βραβείων,
• μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής,
• συνδυασμού των ανωτέρω
Οι κανόνες επιλεξιμότητας της παρούσας 
αφορούν μόνο σε πράξεις οι οποίες υποστη-

ρίζονται υπό μορφή επιχορηγήσεων και επι-
στρεπτέας συνδρομής.
Στο δεύτερο μέρος προσδιορίζονται οι λε-
πτομέρειες που αφορούν στον έλεγχο νομι-
μότητας των δημόσιων συμβάσεων που συγ-
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014 – 2020 και διενεργούνται από τις αρχές 
διαχείρισης και τους ενδιάμεσους φορείς.
Στο τρίτο μέρος θεσπίζεται η δυνατότητα 
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, το δι-
οικητικό όργανο προς το οποίο αυτή θα 
ασκηθεί, καθώς και η προθεσμία άσκησής 
της από τους δυνητικούς δικαιούχους που 
συμμετέχουν στην διαδικασία υποβολής και 
αξιολόγησης προτάσεων, στο πλαίσιο πρό-
σκλησης για την ένταξη πράξεων στο ΕΣΠΑ 
2014 – 2020, κατά του πίνακα κατάταξης αξι-
ολογημένων προτάσεων.

Υπουργική Απόφαση για τον καθορι-
σμό των όρων και των απαιτήσεων 
παραγωγής και διάθεσης τροφίμων 
οικοτεχνικής παρασκευής, υπέγρα-

ψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου στις 
28/08/2015. Με την υπογραφείσα Απόφαση 
δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα μι-
κρής κλίμακας μεταποίησης αγροτικών προ-
ϊόντων, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από 
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Το γεγονός είναι ιδιαίτερα σημαντικό κυρίως 
για τις γυναίκες των παραγωγών αλλά και για 
γυναίκες που λόγω της κρίσης έμειναν άνερ-
γες σε περιοχές της υπαίθρου. Ωστόσο, ανα-
μένεται από το Υπουργείο επιπλέον διευκρι-
νήσεις σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές 
και τη φορολογία, αφού μιλάμε ουσιαστικά 
για ένα συμπληρωματικό κατά βάση εισόδη-
μα.
 
Η διάθεση των παραγόμενων προϊόντων 

της οικοτεχνίας μπορεί να γίνεται σε τοπικές 
αγορές, εμποροπανηγύρεις, δημοτικές εκδη-
λώσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις λιανικού 
εμπορίου και μαζικής εστίασης.
 
Επίσης προβλέπεται η συνεργασία μεταξύ 
παραγωγών για την παραγωγή οικοτεχνικών 
προϊόντων.

«Ουσιαστικά με την απόφαση αυτή δίνεται η 
δυνατότητα σε μικρούς κυρίως παραγωγούς 
να διατηρήσουν τοπικές παραδοσιακές συ-
νταγές μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, 
αλλά και να ενισχυθούν οι αγροτουριστικές 
δραστηριότητες και οι συνέργειες μεταξύ πα-
ραγωγών. Ο παραγωγός θα έχει τη δυνατό-
τητα, με νόμιμο τρόπο, να έρθει σε επαφή με 
τον καταναλωτή, να ωφεληθεί μεγαλύτερο 
μέρος της προστιθέμενης αξίας του προϊό-
ντος του, να αυξήσει το εισόδημά του αλλά 
και να αποκτήσει άμεση ρευστότητα» όπως 
επιβεβαίωσε και με δηλώσεις ο κος Αποστό-
λου.
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Στη δημιουργία 19.101 θέσεων πλήρους 
απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης 
προσωπικού σε Επιβλέποντες Φορείς, 

για το χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, 
αφορά η τρίτη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 
5/2015) (εκδόθηκε στις 25-8-2015) προγραμ-
μάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από 
τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους 
στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 
ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. της 26 
ης -8 - 2015 και λήγει στις 12 μ.μ. της 14ης 
-9 - 2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται 
με απλό τρόπο -αποκλειστικά μέσω του δι-
αδικτύου- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.
oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο 
υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 
5/2015 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα 
υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδι-
κτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι 
άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που 
ανήκουν σε –τουλάχιστον– μία από τις παρα-
κάτω κατηγορίες:
1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέρ-
γων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες 
δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών 
είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα 
ανέργων του ΟΑΕΔ
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέρ-
γων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογε-
νειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα 
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού 
και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη 
θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέρ-
γων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
6. εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ 
του ΟΑΕΔ.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι άνερ-
γοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία(1) 
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ως πιστο-
ποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπη-
ρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ 
εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε 
αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Για την διευκόλυνση τους οι ενδιαφερόμε-
νοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του 
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) , και συγκεκριμένα από 
τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ-
ΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 
ΟΑΕΔ- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών 
Πρόσβασης.
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δι-
καιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι 
την λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτή-
σεων (14-9-2015), έχουν μόνο οι δυνητικά 
ωφελούμενοι α) άνεργοι μονογονεϊκών οι-
κογενειών, β) άνεργοι που ανήκουν στην 
κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί 
ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του 
Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν 
στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι 
εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτώμενων 
τέκνων ΑμεΑ.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επι-

λογής και κατάταξης των ωφελουμένων 
αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του 
ΟΑΕΔ, την ΓΓΠΣ και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης των 
ανέργων.
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσ-
σονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με 
βάση τα παρακάτω επτά αντικειμενικά κρι-
τήρια κατάταξης:
1.Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγε-
γραμμένης ανεργίας του ωφελούμενου με 
ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
2.Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγε-
γραμμένης ανεργίας του /της συζύγου των 
ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτα-
το όριο τους 60 μήνες.
3. Την αναπηρία ( του υποψήφιου ωφελούμε-
νου) σε ποσοστό 50% και άνω.
4. Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενει-
ακό.
5. Την ηλικία.
6. Τον αριθμό ανήλικων τέκνων.
7. Τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ ( 
ανηλίκων ή / και ενηλίκων) με ποσοστό ανα-
πηρίας 67% και άνω.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μορι-
οδότηση των συγκεκριμένων κριτήριων με 
αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρή-
ση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρό-
γραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 
προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Ορ-
γανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι-
κού(www.oaed.gr).

Έναρξη προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα 
σε επιβλέποντες φορείς, για 19,101 θέσεις πλήρους 
απασχόλησης.
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Το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής,  ενη-
μερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του 
για τις σημαντικότερες φορολογικές 
επιβαρύνσεις που θα επιφέρει σε 

φυσικά και νομικά πρόσωπα, η ψήφιση από 
την Ελληνική Βουλή των νέων μέτρων,  όπως 
ακριβώς τις περιλαμβάνει ο εφαρμοστικός 
νόμος του νέου μνημονίου. 

Ειδικότερα:

1) Εφαρμόζονται διαδικασίες εξπρές για 
αποτελεσματικότερες και γρηγορότερες κα-
τασχέσεις τραπεζικών υπολοίπων, σε όσους 
χρωστούν στο δημόσιο. Η εφορία θα μπορεί 
να κάνει γρήγορο προέλεγχο για τον εντοπι-
σμό των τραπεζικών υπολοίπων του οφειλέ-
τη και να εκδίδει στοχευμένα κατασχετήρια. 
Επίσης, αν υπάρξει εμφάνιση κάποιου ποσού 
μετά την έκδοση του κατασχετηρίου, τότε 
αυτό θα κατάσχεται αμέσως.
2) Μειώνονται όλα τα όρια για τις κατασχέ-
σεις στα 1.000 ευρώ και το ποσό άνω του 
νέου ορίου θα κατάσχεται όλο. Μειώνεται 
από τα 1.500 στα 1.000 ευρώ το ακατάσχετο 
από μισθούς και συντάξεις (καθαρό ποσό, 
αφού αφαιρεθούν οι εισφορές). Ειδικά, για 
περιπτώσεις πολιτών που δοκιμάζονται οι-
κονομικά, θα μπορεί να κατασχεθεί το 50% 

για το τμήμα του μισθού ή της σύνταξης, με-
ταξύ των 1.000 και 1.500 ευρώ (δηλαδή 250 
ευρώ).
Μειώνεται από τα 1.500 στα 1.250 ευρώ το 
ακατάσχετο ποσό από έναν τραπεζικό λογα-
ριασμό για κάθε φορολογούμενο.
3) Ορίζεται η πληρωμή του φόρου εισοδή-
ματος του φετινού εκκαθαριστικού για τις 
επιχειρήσεις σε 5 δόσεις με την πρώτη τον 
Αύγουστο και την τελευταία, έως τέλος Δε-
κεμβρίου, ενώ εφαρμόζεται από το 2016 η 
αύξηση του συντελεστή από 26% σε 29% 
και η προκαταβολή φόρου για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες 
αυξάνεται για το φορολογικό έτος 2015 από 
55% σε 75% και από το 2016 στο 100%, ενώ 
για το 2016 θα επανασχεδιαστεί η εισφορά 
αλληλεγγύης με την ενσωμάτωσή της στις 
κλίμακες φορολογίας. 
4) Καταργείται η έκπτωση 2% για εφάπαξ 
εξόφληση φόρων και κάθε απαλλαγή εξαίρε-
σης για διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων, 
όπως η έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων 
έως 1,5% επί των πωλήσεων πρακτορείων 
του Ο.Π.Α.Π.
5) Καταργείται ο «προληπτικός φόρος» του 
26% και η διάταξη η οποία δεν επέτρεπε, υπό 
προϋποθέσεις, τριγωνικές συναλλαγές μέσω 
χωρών με προνομιακό φορολογικό καθε-

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

στώς.
6) Αυξάνεται από το 3% σε πάνω από 5% (πα-
ρεμβατικό επιτόκιο Ε.Κ.Τ. συν 5 μονάδες) το 
επιτόκιο της ρύθμισης των 100 δόσεων με τη 
ρητή δέσμευση, ότι δεν θα υπάρξουν άλλες 
ρυθμίσεις για φορολογικές οφειλές. Δίνεται 
η δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση, να 
θεσπίσει κριτήρια για τη μείωση του αριθ-
μού των δόσεων, για όσους φορολογούμε-
νους έχουν την οικονομική δυνατότητα να 
αποπληρώσουν νωρίτερα οφειλές, οι οποίες 
έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσε-
ων, ενώ θα χάνουν τη ρύθμιση, όσοι δεν θα 
έχουν ξοφλήσει ή ρυθμίσει νέες ληξιπρόθε-
σμες οφειλές εντός τριών μηνών.
7) Καταργούνται όλοι οι φόροι υπέρ τρίτων, 
που είναι συνδεδεμένοι με τη χρηματοδότη-
ση των ασφαλιστικών ταμείων σταδιακά από 
το τέλος Οκτωβρίου και θεσπίζεται φόρος 
στις τηλεοπτικές διαφημίσεις.
8) Αυξάνεται από το 2016, στο 15% από το 
11%, η φορολογία των εισοδημάτων από 
ενοίκια κάτω των 12.000 ευρώ και στο 35% 
από 33% για μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ. 
9) Επεκτείνεται η φορολογία 30% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων από τυχερά παιχνίδια 
και στα VLT μηχανάκια, που προβλέπεται να 
εγκατασταθούν το δεύτερο εξάμηνο του 
2015 και το 2016.
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10) Αυξάνεται ο φόρος στα ποτά, με το συ-
ντελεστή να διαμορφώνεται από 2.450 ευρώ 
σε 2.548 ανά 100λιτρο άνυδρης αιθυλικής 
αλκοόλης.
11) Επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ από το 
υπουργείο Οικονομίας στους ιδιοκτήτες οχη-
μάτων, τα οποία δεν έχουν περάσει Κ.Τ.Ε.Ο. 
για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες. Το 
πρόστιμο βεβαιώνεται από τη φορολογική 
διοίκηση. Πρόβλεψη για 15,4 εκατ. ευρώ φέ-
τος και 56,3 εκατ. το 2016.
12) ΦΟΡΟΙ ΑΓΡΟΤΩΝ 
• Αυξάνεται από το φετινό εκκαθαριστικό η 
προκαταβολή φόρου των αγροτών από το 
27,5% στο 55% (φορολογικό έτος 2014), ενώ 
από το 2016 οι αγρότες θα φορολογούνται 
με συντελεστή 20% και από το 2017 με συ-
ντελεστή 26%. 
• Αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 
του αγροτικού πετρελαίου από τον Οκτώ-
βριο, στα 200 ευρώ από τα 66 το χιλιόλιτρο, 
ενώ από την 1η Οκτωβρίου 2016 εξισώνεται 
με το πετρέλαιο κίνησης στα 330 ευρώ το χι-
λιόλιτρο.
13) ΦΟΡΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
• Επιβάλλεται αύξηση κατά 4% ετησίως για 
την πενταετία 2016 έως 2020 του φόρου 
χωρητικότητας των πλοίων, καθώς και της 
εισφοράς των πλοίων ελληνικών συμφερό-

ντων υπό ξένη σημαία τα οποία είναι ασφα-
λιστικώς συμβεβλημένα στο Ν.Α.Τ., ενώ πα-
ράλληλα καταργείται ο επίναυλος 3% από τα 
εισιτήρια της ακτοπλοΐας.
• Παρατείνεται και για την τετραετία 2016 - 
2019 η εισφορά, που επιβλήθηκε το 2013 σε 
ναυτιλιακές εταιρείες, επί του εισαγόμενου 
συναλλάγματος, ενώ θα υπόκεινται σε φόρο 
χωρητικότητας τα πλοία με σημαία Ε.Ε. και 
ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Νόμου 27 του 1975.
14) Φ.Π.Α. 
• Διευκρινίζεται το καθεστώς Φ.Π.Α. στα νη-
σιά, με τις εκπτώσεις να καταργούνται μέχρι 
το τέλος του 2016 και ξεκαθαρίζεται νομοτε-
χνικά, ότι από την 1/1/2017 δεν θα ισχύουν 
μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. σε κανένα 
νησί. 
• Επιβάλλεται συντελεστής 23% Φ.Π.Α. σε όλα 
τα ιδιωτικά σχολεία, που δεν αποτελούν μη 
κερδοσκοπικά ιδρύματα, ως ισοδύναμο μέ-
τρο, ώστε να επιστρέψει το βόειο κρέας στο 
13%.
15) ΕΝ.Φ.Ι.Α.
• Ο φετινός ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα πληρωθεί σε 5 δόσεις, 
από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο, ενώ 
διατηρείται η έκπτωση 20% για τα κενά και 
τα ξενοίκιαστα ακίνητα κατά τη διάρκεια του 
2014.

• Οι πιθανές αλλαγές στις αντικειμενικές τιμές 
ακινήτων το 2016 δεν επιτρέπεται να επηρε-
άσουν τον εισπρακτικό στόχο των 2,65 δισ. 
ευρώ.

Επιπλέον των φορολογικών επιβαρύνσεων, 
επέρχονται παρεμβάσεις στον φορολογι-
κό μηχανισμό με ενίσχυση προσωπικού για 
την καλύτερη καταπολέμηση της φοροδι-
αφυγής, ενώ αναδιαρθρώνεται και ο φορο-
λογικός κώδικας. Αυξάνεται η αυτονομία 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, 
εκχωρώντας στη Γ.Γ.Δ.Ε. εξουσιοδότηση έκ-
δοσης υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες, 
μεταξύ άλλων, αφορούν σε θέματα παρατά-
σεων προθεσμιών για ρύθμιση ληξιπρόθε-
σμων οφειλών, χορήγησης ρυθμίσεων και 
ποινικών διώξεων για μη καταβολή βεβαιω-
μένων οφειλών. Μεταφέρονται όλες οι αρμο-
διότητες και τα καθήκοντα που άπτονται φο-
ρολογικών και τελωνειακών υποθέσεων από 
τη γενική γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. και κάθε 
άλλη υπηρεσία του Δημοσίου στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
στην οποία προστίθενται και 500 νέες οργα-
νικές θέσεις, που θα καλυφθούν αρχικά από 
προσωπικό που υπηρετεί ήδη στο Δημόσιο.
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Νέους τρόπους για να γλιτώσουν 
τις κατασχέσεις και τις διώξεις θα 
έχουν πλέον στα χέρια τους εκα-
τομμύρια φορολογούμενοι, τους 

οποίους κυριολεκτικά γονάτισαν τα βάρη 
του μνημονίου. Στηριζόμενοι στον νόμο Κα-
τσέλη, κυβέρνηση και τρόικα συμφώνησαν 
να επεκταθούν οι ρυθμίσεις που ίσχυαν για 
τους δανειολήπτες και στα υπερχρεωμένα 
νοικοκυριά που φορτώθηκαν με φόρους για 
εισοδήματα τα οποία δεν είχαν πια λόγω της 
κρίσης.
Το τρίτο μνημόνιο προβλέπει πλέον ότι όσοι 
αποδεδειγμένα έχουν περιέλθει σε οικονομι-
κή αδυναμία προσφεύγοντας στα δικαστή-
ρια και πληρώνοντας 200 ευρώ -εφόσον τα 
βρουν- (το παράβολο δηλαδή) που υποχρε-
ωτικά θα τους ζητήσει κατ’ ελάχιστο ο δικη-
γόρος τους μπορούν να απαλλαγούν από τα 
χρέη τους - εν μέρει ή συνολικά.
1ος τρόπος:
Αναστολή - διαγραφή χρεών
Η νέου τύπου ρύθμιση που έρχεται να αποκα-
ταστήσει τα 3,5 εκατομμύρια οφειλέτες που 
γύρισαν την πλάτη στη ρύθμιση Βαλαβάνη 
με τα 20 ευρώ τον μήνα στηρίζεται κυρίως 
στην «Ταχεία Διευθέτηση Μικροοφειλών».
Πρόκειται για μια σχεδόν αυτόματη διαδικα-
σία που αφορά τους αναξιοπαθούντες, οικο-
γενειάρχες κυρίως, που βλέπουν να τους κυ-
νηγούν χαράτσια και δάνεια από το χτες, ενώ 
πλέον έχουν στερηθεί τα πάντα. Το κέρδος γι’ 
αυτούς θα είναι πως με διαδικασίες-εξπρές η 
Εφορία θα αναγκάζεται να τους αφήσει στο 
απυρόβλητο για ενάμισι ακόμη χρόνο, χωρίς 
να μπορεί να τους ενοχλήσει άλλο πια για τα 
χρέη τους.

Στη ρύθμιση θα μπαίνουν όσοι χρωστάνε 
μέχρι το πολύ 20.000 ευρώ (μαζί με τους τό-
κους και τις προσαυξήσεις). Δεν εντάσσονται 
όμως επιχειρήσεις και όσοι έχουν πιαστεί 
για φοροδιαφυγή. Η αίτηση θα γίνεται στο 
αρμόδιο Ειρηνοδικείο από τον φορολογού-
μενο πολίτη που αδυνατεί να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του προς την Εφορία ή και 
οποιονδήποτε άλλον χρωστάει ακόμη.
Πρακτικά, βεβαίως, στη ρύθμιση αυτή δεν 
χωράνε και οι 3,5 εκατομμύρια μικροοφει-
λέτες. Τουλάχιστον 1 εκατομμύριο κόσμος 
θα μείνει έξω λόγω των κριτηρίων που τίθε-
νται. Ενδέχεται μάλιστα να εξαιρεθούν πολύ 
περισσότεροι αν η ρύθμιση μπλέξει στα ψιλά 
γράμματα και αποκλειστούν ως «μη συνερ-
γάσιμοι οφειλέτες» όσοι δεν ζήτησαν ποτέ να 
υπαχθούν σε κάποια ρύθμιση χρεών.
Το δικαστήριο πάντως θα κρίνει με βάση τα 
αντικειμενικά στοιχεία που θα εξετάζει και ο 
νόμος 4336/2015 προβλέπει. Δηλαδή:
• Ο οφειλέτης να μην έχει πουλήσει κανένα 
ακίνητο από το 2012 και μετά (κατά την τε-
λευταία τριετία πριν από την κατάθεση της 
αίτησης) για να μην υπάρχει υποψία δόλιας 
μεταβίβασης περιουσίας σε ονόματα τρίτων.
• Ολα τα περιουσιακά στοιχεία του μαζί με τις 
καταθέσεις του να μην ξεπερνούν τα 1.000 
ευρώ.
• Το σύνολο των οφειλών του σε Δημόσιο και 
ιδιώτες να μην ξεπερνά τις 20.000 ευρώ και 
να μην προέρχονται από πρόστιμα κ.λπ. (π.χ. 
από το ΣΔΟΕ), πλην μόνο από κεφάλαιο, τό-
κους και προσαυξήσεις υπερημερίας.
• Ο οφειλέτης να είναι άνεργος ή να μην έχει 
καθόλου εισόδημα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
τελευταίου έτους.

• Να είναι «συνεργάσιμος» σύμφωνα με τον 
κώδικα δεοντολογίας που θεσπίστηκε με 
απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος, δηλα-
δή να έχει εμφανίσει κάποια «σημεία ζωής» 
(έστω και αν δεν πληρώνει) απέναντι στην 
Εφορία ή τους δανειστές του.
Εφόσον συντρέχουν οι λόγοι αυτοί -και εφό-
σον οι δανειστές που περιλαμβάνονται στην 
αίτηση δεν τους αμφισβητούν-, ο ειρηνοδί-
κης δύναται κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
οφειλέτη να διατάξει την προσωρινή απαλ-
λαγή του από τα χρέη που περιλαμβάνονται 
στην αίτηση.
Η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη χορη-
γείται για διάστημα 18 μηνών. Αμεσα ανα-
στέλλονται τα πάσης φύσεως ατομικά κατα-
διωκτικά μέτρα εναντίον του.
Εφόσον κατά το 18μηνο ισχύος της προσω-
ρινής απαλλαγής δεν μεταβληθούν οι προ-
ϋποθέσεις και η κατάσταση του οφειλέτη, 
τότε αυτός απαλλάσσεται οριστικά από το 
υπόλοιπο των χρεών του, όπως προέβλεπε ο 
νόμος Κατσέλη.
Αν όμως βελτιωθεί η κατάστασή του κατά τη 
διάρκεια του ανωτέρω διαστήματος, υποχρε-
ούται να ενημερώνει -και σε κάθε περίπτωση 
το αργότερο ανά τρίμηνο- για οποιαδήποτε 
μεταβολή της προσωπικής περιουσιακής του 
κατάστασης και των πάσης φύσεων εισοδη-
μάτων του ίδιου και της οικογένειάς του.
Αν το παραλείψει σκόπιμα, ο οφειλέτης κη-
ρύσσεται έκπτωτος από το καθεστώς προ-
σωρινής απαλλαγής και αίρεται η αναστολή 
των ατομικών διωκτικών μέτρων εναντίον 
του.
2ος τρόπος:
Από 40 ευρώ για όλους

Τι ισχύει πλέον για τους δανειολήπτες, τα υπερχρεω-
μένα νοικοκυριά και τους μικροοφειλέτες βάσει του 
τρίτου μνημονίου
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Με άλλη διάταξη προβλέπεται ότι φυσικά 
πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικα-
νότητας (δηλαδή μισθωτοί, συνταξιούχοι 
κ.λπ. αλλά όχι επιχειρηματίες) και τα οποία 
έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και 
γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων 
χρηματικών οφειλών τους δικαιούνται να 
υποβάλουν στο δικαστήριο αίτηση για τη 
ρύθμιση των οφειλών τους.
Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται όλες οι 
οφειλές γιατί, αν ξεχάσει έστω και μία ο οφει-
λέτης, δεν θα προστατεύεται από τον νόμο. 
Εκτός από χρέη σε τράπεζες και ιδιώτες, συ-
νυπολογίζονται βεβαιωμένα χρέη στην Εφο-
ρία και στους δήμους (ακόμα και για εισφο-
ρές σε χρήμα). Δεν επιτρέπεται όμως να έχει 
χρέη μόνο στο Δημόσιο, αλλά και προς ιδι-
ώτες. Δεν εντάσσονται όμως χρέη που δημι-
ουργήθηκαν πρόσφατα (λιγότερο από έναν 
χρόνο) ή δημιουργήθηκαν από αδίκημα που 
τελέστηκε από τον οφειλέτη ή συνίστανται 
σε διοικητικά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές. 
Επίσης, δεν εντάσσονται χρέη λόγω διατρο-
φής συζύγου ή ανήλικου τέκνου.
Για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης 
πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσει αίτηση 
στο δικαστήριο, δίνοντας στοιχεία για την 
περιουσιακή του κατάσταση, τα εισοδήματα 
του ιδίου και των οικείων του, τυχόν μεταβι-
βάσεις ακινήτων κατά την τελευταία τριετία 
πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αί-
τησης και άλλα δικαιολογητικά.
Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης 
του οφειλέτη προσδιορίζεται υποχρεωτικώς 
εντός έξι μηνών από την κατάθεσή της. Από 
την ημέρα εκείνη ο οφειλέτης υποχρεούται 
να προβαίνει συμμέτρως προς τους πιστωτές 

του στις μηνιαίες καταβολές. Το ποσό που θα 
τους δίνει δεν μπορεί να είναι όμως μικρότε-
ρο από 40 ευρώ τον μήνα, κάτι που σημαί-
νει ότι για να μπουν στη διαδικασία όσοι δεν 
μπορούσαν να πληρώνουν ούτε τα 20 ευρώ 
στην Εφορία πρέπει να δουν σημαντική μεί-
ωση στις δόσεις που πλήρωναν στην τράπε-
ζα ή σε ιδιώτες πιστωτές.
Αν δεν επέλθει εξωδικαστικός συμβιβασμός 
μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, ο ειρηνοδί-
κης αποφασίζει με προσωρινή διαταγή για:
• Την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων 
κατά του οφειλέτη.
• Τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής 
κατάστασης της περιουσίας του.
• Το ύψος των μηνιαίων δόσεων που ο οφει-
λέτης υποχρεούται να καταβάλλει προς τους 
πιστωτές που έχουν συμπεριληφθεί στην αί-
τηση.
Η χρονική ισχύς της προσωρινής διαταγής 
δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τους 
έξι μήνες.
Για τον καθορισμό του ποσού που θα πληρώ-
νει λαμβάνονται υπόψη και:
• Οι τελευταίες ενήμερες πληρωμές που έκα-
νε ο οφειλέτης πριν βγει ληξιπρόθεσμος και 
σταματήσει να πληρώνει.
• Η δυνατότητα που έχει να καλύψει ο ίδιος τις 
εύλογες δαπάνες διαβίωσης της οικογένειάς 
του. Αυτές προσδιορίζονται με απόφαση του 
Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιω-
τικού Χρέους, αλλά μέχρι να εκδοθεί τέτοια 
απόφαση θα προσδιορίζονται στην Ερευνα 
Οικονομικών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που 
διενεργεί κάθε χρόνο η ΕΛΣΤΑΤ.
Αυτό σημαίνει (με τα σημερινά δεδομένα) 
ότι πρέπει να του απομένουν για να μπορεί 

να δαπανήσει τουλάχιστον 5.250 ευρώ τον 
χρόνο ή 437 ευρώ τον μήνα αν είναι άγαμος, 
περίπου 7.900 ευρώ τον χρόνο ή 660 ευρώ 
μηνιαίως αν είναι έγγαμος, 11.100 ευρώ τον 
χρόνο ή 925 ευρώ μηνιαίως για τετραμελή 
οικογένεια με δύο παιδιά κάτω των 14 ετών 
κ.λπ.
Αν βγάζει περισσότερα, θα πρέπει να τα δί-
νει ισόποσα σε όλους τους πιστωτές του και 
στην Εφορία και με αυτά να ικανοποιούνται 
μέχρι το δικαστήριο να αποφασίσει τελεσί-
δικα για την τύχη της οφειλής του - ή και τη 
διαγραφή της σε περιπτώσεις που δεν διαθέ-
τει ακίνητα και είναι μακροχρόνια άνεργος, 
ασθενής κ.λπ.
Ωστόσο, στα ψιλά γράμματα υπάρχει και ο 
όρος ότι το κούρεμα των δόσεων δεν μπο-
ρεί να ξεπερνά το 90% των μηνιαίων δόσεων 
που ο αιτών όφειλε να καταβάλλει σε όλους 
τους δανειστές μέχρι την κατάθεση της αίτη-
σης.
Δηλαδή, αν έπρεπε να πληρώνει π.χ. 200 
ευρώ στην Εφορία και 800 ευρώ στην τρά-
πεζα κάθε μήνα, η ελάχιστη δόση δεν μπορεί 
να είναι 80 ευρώ (40+40 ευρώ) αλλά τουλάχι-
στον 100 (1.000 ευρώ τον μήνα x 10%).
Επιπλέον, οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστω-
τών που είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προ-
νόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα (π.χ. υποθήκη 
στην τράπεζα) συνεχίζουν να εκτοκίζονται 
μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί 
της αιτήσεως, αλλά με επιτόκιο ενήμερης 
οφειλής και όχι επιτόκια υπερημερίας.
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Την άμεση παρακράτηση του ΦΠΑ 
από τις τράπεζες προετοιμάζει το 
υπουργείο Οικονομικών.
 

Η τρόικα ήδη από το 2010 επεδίωκε την δια-
μόρφωση ενός συστήματος που θα διασφα-
λίζει πως σε κάθε εμπορική συναλλαγή που 
πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής ή χρεω-
στικής κάρτας, ο ΦΠΑ θα παρακρατείται από 
την τράπεζα και θα αποδίδεται από αυτήν 
αυτομάτως στο Ελληνικό Δημόσιο.
Οι βάσεις για να γίνει αυτό τέθηκαν προ μηνός 
με το Ν. 4334/2015 ο οποίος προβλέπει πως  
«το ποσό ΦΠΑ που αναλογεί στο σύνολο των 
συναλλαγών, οι οποίες εμπίπτουν στις ρυθμί-
σεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20 

του νόμου 3842/2010, και διενεργούνται με 
οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως μέσω χρήσης 
πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρο-
νικής τραπεζικής, τραπεζικής κατάθεσης σε 
εξόφληση τιμολογίου ή τραπεζικής επιταγής, 
δεσμεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται 
κατευθείαν στο Δημόσιο, εντός 5 ημερών 
από τη διενέργεια της πληρωμής».
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέ-
δωσε εγκύκλιο αναφορικά με τις αλλαγές στο 
νέο έντυπο δήλωσης ΦΠΑ στη βάση του Ν. 
4334/2015, στην οποία αναφέρεται μεταξύ 
άλλων πως προστίθεται στη δήλωση ο κω-
δικός 404 «Φόρος που έχει δεσμευθεί μέσω 
τραπεζών» στον οποίο θα καταχωρούνται τα 
ποσά που παρακρατούνται από τις τράπεζες 

κατά το χρόνο εξόφλησης των συναλλαγών, 
προκειμένου να αποδοθούν στη φορολογική 
διοίκηση.
Αν και στην ίδια εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται πως 
ο τρόπος συμπλήρωσης του κωδικού θα 
οριστεί μετά την έκδοση της απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την 
οποία θα ρυθμιστεί η διαδικασία εφαρμο-
γής της διάταξης αυτής, ουσιαστικά με την 
τροποποίηση αυτή το υπουργείο Οικονο-
μικών διαμορφώνει ήδη τις συνθήκες ώστε 
να δημιουργηθεί η τεχνική υποδομή που θα 
επιτρέψει την απευθείας παρακράτησης του 
ΦΠΑ από τις τράπεζες.

Την εγκύκλιο για την εφαρμογή μει-
ωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στα 
βρώσιμα κρέατα, παραπροϊόντα 
σφαγίων και παρασκευάσματα κρεά-

των εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων (ΠΟΛ. 1188/26.08.2015)
Σύμφωνα με την εγκύκλιο σε μειωμένο συ-
ντελεστή ΦΠΑ 13% υπόκεινται πλέον όλα 
ανεξαιρέτως τα κρέατα, καθώς και τα παρα-
σκευάσματα κρεάτων, τα οποία είναι κατάλ-
ληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. 
Ως εκ τούτου, σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 
13% υπάγονται πλέον βρώσιμα, νωπά, δι-
ατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
κρέατα βοοειδών και βρώσιμα παραπροϊό-
ντα σφαγίων. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τα 
βρώσιμα κρέατα και παρασκευάσματα κρε-
άτων, στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% 
υπάγονται εφεξής οι ακόλουθες κατηγορίες 
προϊόντων: 
• Κρέατα από όλα τα είδη ζώων και πτηνών 
που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2 του Κοινού 
Δασμολογίου (βοοειδή, χοιροειδή, αιγοειδή, 
από πετεινούς, κότες, γαλοπούλες, πάπιες, 
χήνες, κουνέλια, λαγούς κ.λ.π), νωπά, διατη-
ρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, ανε-
ξαρτήτως του τρόπου που παρουσιάζονται 
(σε ολόκληρα ή μισά σφάγια, σε τεμάχια, με 
ή χωρίς εντόσθια, με ή χωρίς κόκαλα, κλπ.).
• Κιμάς από κάθε είδους κρέας ή ανάμιξη κρε-
άτων.
• Παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, από όλα 

τα είδη κρέατος (π.χ. συκώτι).
• Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων αλατι-
σμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά.
• Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα 
(αλλαντικά) από κρέας, παραπροϊόντα σφα-
γίων ή αίμα, και παρασκευάσματα διατροφής 
με βάση τα προϊόντα αυτά.
• Κάθε είδους παρασκευάσματα και κον-
σέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων 
ή αίματος, στα οποία περιλαμβάνονται τα 
παρασκευάσματα που προέρχονται από την 
ανάμειξη κάθε είδους κρεάτων.
• Παρασκευάσματα κρέατος, μειγμάτων δι-
αφορετικών ειδών κρέατος και παραπροϊό-
ντων σφαγίων, με την προσθήκη διαφόρων 
άλλων προϊόντων ή συστατικών (π.χ. λαχα-
νικά, αρωματικές ουσίες, λάδι, μπαχαρικά 
κλπ.) εφόσον δεν αλλοιώνεται ο ουσιώδης 
χαρακτήρας τους ως κρέας ή παρασκεύασμα 
κρέατος.
• Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος.
• Αλεύρια και σκόνες κρεάτων ή παραπροϊό-
ντων σφαγίων.

• Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λί-
πος και λίπος πουλερικών. 
Ειδικότερα στην εγκύκλιο διευκρινίζεται πως 
για όλα τα προαναφερόμενα προϊόντα κρέ-
ατος, απαραίτητη προϋπόθεση για την υπα-
γωγή τους στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 
13% είναι να θεωρούνται βρώσιμα, δηλαδή 
να είναι κατάλληλα για τη διατροφή του αν-
θρώπου. 
Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή τα 
προϊόντα αυτά είναι ακατάλληλα για την αν-
θρώπινη διατροφή, βαρύνονται με συντελε-
στή ΦΠΑ 23%. 
Όλα τα ζωντανά ζώα εξακολουθούν και υπά-
γονται σε κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%. 
Τέλος, σημειώνεται πως ψάρια καθώς και 
καλαμάρια, σουπιές και χταπόδια εξακολου-
θούν και υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή 
ΦΠΑ 13%, ωστόσο τα παρασκευάσματα ψα-
ριών και λοιπών υδροβίων εξακολουθούν 
να υπάγονται σε κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 
23%.

Προετοιμάζεται το έδαφος για την άμεση 
παρακράτηση του ΦΠΑ από τις τράπεζες

Σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%
όλα ανεξαιρέτως τα κρέατα
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Μείωση κατά περίπου 1,4 δισ. 
ευρώ εμφάνισαν οι καταθέσεις 
των επιχειρήσεων και νοικοκυ-
ριών τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, υποχω-
ρώντας στα επίπεδα του 2003. Βεβαίως δεν 
ήταν η μείωση του Ιουλίου που οδήγησε σε 
αυτά τα επίπεδα τις καταθέσεις, αλλά εκεί-
νη του Ιουνίου, πριν από τα capital controls, 
όταν έγιναν κινήσεις προκειμένου ιδιώτες και 
επιχειρήσεις να διασφαλίσουν ρευστότητα 
υπό το ενδεχόμενο των όσων ακολούθησαν. 
Από την αρχή του χρόνου η μείωση των 
καταθέσεων ανέρχεται σε περίπου 40 δισ., 
ποσό που αντιστοιχεί στο 25% των καταθέ-
σεων του Δεκεμβρίου.
Το αποτέλεσμα ωστόσο και των μαζικών μι-
κρο-αναλήψεων που έγιναν καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του Ιουλίου, μέσω των ATΜ και μετά την 
επιβολή των capital controls, αποτυπώνουν 
τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για 
την πορεία των καταθέσεων κατά τον προη-
γούμενο μήνα.
Οι αναλήψεις, έστω και με την απόσυρση 
ποσών της τάξεως των 50 ή των 60 ευρώ, 
έφτασαν τον Ιούλιο στο 1,4 δισ. ευρώ. Υπο-
χώρησαν αισθητά και οι προθεσμιακές κατα-
θέσεις, καθώς όσοι μπόρεσαν (οι προθεσμι-
ακές δεν σπάνε αναίτια αυτήν την περίοδο) 
λόγω συγκεκριμένων αναγκών (πληρωμή 
φόρων, ανάγκες υγείας κ.λπ.) έσπασαν τους 
λογαριασμούς τους. Συγχρόνως, όσων κατα-
θετών οι προθεσμιακές καταθέσεις έληξαν, 
στην πλειονότητά τους δεν ανανεώθηκαν.
Το υπόλοιπο των καταθέσεων νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο τέλος 
Ιουλίου στα 120,833 δισ. ευρώ από 122,23 
δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Δηλαδή, νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις μείωσαν τις καταθέσεις τους 
κατά 1,397 δισ. ευρώ.
Το υπόλοιπο των προθεσμιακών καταθέ-
σεων υποχώρησε στα 47,8 δισ. ευρώ από 
55,196 δισ. ευρώ τον Ιούνιο,με τη μείωση να 
φθάνει στα 7,37 δισ. ευρώ.
Χορηγήσεις
Αντίθετα, το υπόλοιπο των απλών λογαρια-

σμών ταμιευτηρίου αυξήθηκε κατά 4,899 δισ. 
ευρώ, από τα 39,432 δισ. ευρώ στα 44,331 
δισ. ευρώ. Αυτό συμβαίνει διότι όσα χρή-
ματα κατατίθενται (μισθοδοσίες κ.λπ.) δεν 
μπορούν στο σύνολό τους να αποτελέσουν 
προϊόν ανάληψης, ενώ σε λογαριασμούς τα-
μιευτηρίου «πέφτουν» και οι προθεσμιακές 
καταθέσεις όταν λήξουν.
Οι τράπεζες αναμένουν την ανακεφαλαιο-
ποίησή τους ώστε να αναδυθούν σε μια προ-
σπάθεια ισχυρή προκειμένου να επαναφέ-
ρουν στα γκισέ τους κυρίως τα χρήματα που 
οι καταθέτες έκρυψαν στις θυρίδες και στα 
στρώματα. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΤτΕ, 
νέα μείωση εμφάνισαν οι χορηγήσεις των 
τραπεζών σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά τον 
Ιούλιο. Η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς 
τον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο ήταν αρνητική, 
αγγίζοντας τα 607 εκατ. ευρώ, με αποτέλε-
σμα σε σχέση με πέρυσι η χρηματοδότηση 
να εμφανίζει μείωση κατά 1,5%. Η μηνιαία 
καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις 
επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 2015, ήταν αρ-

νητική κατά 204 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής 
καθαρής ροής 416 εκατ. ευρώ τον προηγού-
μενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
διαμορφώθηκε στο 0,0% έναντι -0,5% τον 
προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της 
χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτι-
κών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο -1,1% 
τον Ιούλιο του 2015, από -0,7% τον Ιούνιο 
του 2015, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της 
χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 
839 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 
378 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Οφειλές
Όσον αφορά στα νοικοκυριά, η μηνιαία ροή 
χρηματοδότησης ήταν αρνητική ύψους 382 
εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής να διατηρηθεί στο -3,1%.
Το συνολικό χρέος του ιδιωτικού τομέα (επι-
χειρήσεις και νοικοκυριά) προς τις τράπεζες 
διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στα 206,8 δισ. 
ευρώ από 208,4 δισ. ευρώ που ήταν τον αντί-
στοιχο μήνα πέρυσι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ  2003
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Tριπλασιάστηκε η χρήση πλαστικού χρήματος κατά 
τη διάρκεια των capital control

Έχει σχεδόν τριπλασιαστεί η χρή-
ση του πλαστικού χρήματος στο 
εμπόριο. Σύμφωνα με τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία από τα πιστω-

τικά ιδρύματα, από τα τέλη Ιουνίου που επι-
βλήθηκαν η τραπεζική αργία και τα capital 
controls έως τις αρχές Αυγούστου, είχαν εκ-
δοθεί περισσότερες από 1,1 εκ. χρεωστικές 
κάρτες περίπου σε έναν μήνα, ξεπερνώντας 
τα 11 εκ. στο σύνολό τους, ενώ πριν από τους 
κεφαλαιακούς περιορισμούς εκδίδονταν, 
κατά μέσον όρο, κάτω από 100.000 κάρτες 
μηνιαίως.

Αυτό αναφέρει το Ινστιτούτο Εμπορίου & 
Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Εθνικής Συνομο-
σπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 
σε μία βιβλιογραφική έρευνα αποτύπωσης 
της υφιστάμενης κατάστασης που πραγμα-
τοποίησε θέλοντας να αναδείξει τον ολοένα 
και σημαντικότερο ρόλο που έχει αποκτήσει 
τα τελευταία χρόνια το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
τόσο στην εξέλιξη των επιχειρήσεων όσο και 
στη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας.

Η επεξεργασία, από πλευράς Ινστιτούτου, 
των δημοσιευμένων πρωτογενών δεδομέ-
νων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του 
Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπο-
ρίου (GRECA) και της ELTRUN (Ετήσια Έρευνα 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου), καταδεικνύει την 
αυξανόμενη δυναμική που αναπτύσσει ο 
συγκεκριμένος κλάδος, κατατάσσοντάς τον 
στους πλέον ανερχόμενους. Ακολουθούν τα 
βασικότερα συμπεράσματα των ερευνών 
που εκπονήθηκαν από τους προαναφερθέ-
ντες φορείς με έτος αναφοράς το 2014 για τη 
χρήση του πλαστικού χρήματος.

Χρήση πλαστικού χρήματος κατά τη διάρ-
κεια των Capital Controls

Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2014 το ποσό που 
δαπανήθηκε σε κάρτες Visa αντιπροσώπευε 
μόλις 1 ευρώ σε κάθε 33 ευρώ καταναλωτι-
κής δαπάνης, σε σύγκριση με το 1 ευρώ στα 
6 ευρώ στην Ευρώπη, κάτι όμως που έχει 
αρχίσει να αλλάζει ριζικά μετά την τραπεζική 
αργία και την επιβολή των capital controls.

Οι τρέχουσες εξελίξεις περιόρισαν μεν τη δυ-
νατότητα ανάληψης μετρητών, ωφέλησαν δε 
καταναλωτές και επιχειρήσεις που αποκομί-
ζουν πλέον σημαντικά πλεονεκτήματα με τη 
χρήση του πλαστικού χρήματος.

- Σύμφωνα με στοιχεία της Visa Europe, που 
επεξεργάζεται σχεδόν το 60% των συναλλα-
γών με ελληνικές κάρτες για αγορές, τις δύο 
εβδομάδες μετά την εισαγωγή των capital 

controls παρατηρήθηκε αύξηση 135% στον 
αριθμό συναλλαγών σε σύγκριση με το δε-
καπενθήμερο πριν από τα capital controls. 
Ο τομέας των τροφίμων γνώρισε τη μεγα-
λύτερη αύξηση στη χρήση των χρεωστικών 
καρτών μέσα στις δύο αυτές εβδομάδες (με 
αύξηση της χρήσης τους 234%) και ακολου-
θούν ο τομέας της υγείας (206%) και τα πρα-
τήρια καυσίμων (193%).

- Ο τζίρος σε POS των χρεωστικών καρτών 
υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με πέρυσι, με 
την αυξημένη χρήση να παρατηρείται στους 
υφιστάμενους αλλά και στους νέους πελάτες 
καρτών. Αυτή η εξέλιξη παραπέμπει σε υπερ-
διπλασιασμό των συσκευών αποδοχής καρ-
τών από το σημερινό επίπεδο των 150.000 
σε 400.000 περίπου τα επόμενα δύο χρόνια. 
Την ίδια στιγμή πενταπλασιάστηκαν οι νέοι 
κωδικοί χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής 
e-banking, με πάνω από 150.000 νέους χρή-
στες τον Ιούλιο.

- Η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κε-
φαλαίων πυροδότησε στην ουσία την αύξη-
ση της χρήσης του πλαστικού χρήματος, με 
αποτέλεσμα η δυναμική που αναπτύσσεται 
να θεωρείται πλέον ιδιαίτερα σημαντική. Αρ-
κεί να αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι και σήμε-
ρα σε εθνικό επίπεδο οι πληρωμές με κάρτες 
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αντιπροσωπεύουν μόνο το 6% των συνολι-
κών πληρωμών στη χώρα, συνιστώντας μία 
από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη.
- Βάσει εκτιμήσεων, η χρήση πλαστικού χρή-
ματος θα μπορούσε να συνεισφέρει στη μεί-
ωση της φοροδιαφυγής (υπολογίζεται στο 
25% του ΑΕΠ) κατά 5 δις ευρώ και αύξηση 
των φορολογικών εσόδων πάνω από 1 δις 
ευρώ σε ετήσια βάση (ΦΠΑ, φορολογία φυσι-
κών και νομικών προσώπων). ‘Άρα η συντο-
νισμένη υλοποίηση ενός εκτενούς πακέτου 
μέτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών θα μπορούσε να μειώσει τουλά-
χιστον κατά 25% τη “μαύρη” οικονομία, ενι-
σχύοντας σημαντικά τα δημόσια έσοδα της 
χώρας.

Σχετικά με την επίδραση της τραπεζικής 
αργίας και των περιορισμών στην κίνηση 
κεφαλαίων στις ελληνικές εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται μέσω ψηφιακών μέσων 
-κυρίως ηλεκτρονικά καταστήματα:

- το 97% έχει αντιμετωπίσει προβλήματα στις 
πληρωμές και τις εισπράξεις.

- το 64% έχει αντιμετωπίσει προβλήματα 
στην παραγωγή και τη διακίνηση προϊόντων.

- το 66% αντιμετωπίζει προβλήματα πληρω-

μής των συνεργατών του

- το 61% έχει αδυναμία χρήσης μεθόδων 
πληρωμής, όπως Paypal

- το 49% δηλώνει αδυναμία πληρωμής οφει-
λών σε προμηθευτές

- το 49% επίσης έχει αδυναμία πληρωμής πι-
στωτικών, χρεωστικών καρτών

- το 41% δηλώνει αδυναμία εξόφλησης και 
πληρωμής επιταγών

- το 29% δηλώνει άρνηση και αδυναμία πελα-
τών να πληρώσουν με μετρητά

- το 8% έχει αδυναμία καταβολής φόρων και 
μισθών.

- το 78% των επιχειρήσεων έχει αντιμετωπί-
σει ακυρώσεις παραγγελιών πελατών

- το 31% έχει αδυναμία εισαγωγής πρώτων 
υλών

- το 22% αντιμετωπίζει δυσκολίες στη συνερ-
γασία με τις μεταφορικές εταιρείες

- το 14% των επιχειρήσεων δυσκολεύεται να 

διακινήσει τα προϊόντα στο εσωτερικό

- Προς αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστα-
σης, το 60% των επιχειρήσεων στράφηκαν 
σε εναλλακτικές μορφές πληρωμών προς ξέ-
νους, με τη χρήση τραπεζικού λογαριασμού 
στο εξωτερικό.

- Παράλληλα, όμως, ένα υψηλό ποσοστό, 
44%, βρέθηκε σε πλήρες αδιέξοδο, μην μπο-
ρώντας να κάνει τίποτα απολύτως.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Επίσης, η αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου εμ-
φάνισε σημάδια βελτίωσης το 2014, αφού οι 
Έλληνες online καταναλωτές, αύξησαν περί-
που κατά 10% τον αριθμό των κατηγοριών 
που αγόρασαν online το 2014.

Η ανάπτυξη είναι εμφανής και από τον αριθ-
μό των online αγορών, αφού από μια αγορά 
ανά μήνα στη διάρκεια του 2013, η εν λόγω 
αναλογία αυξήθηκε σε τρεις αγορές ανά δί-
μηνο το 2014. Οι προβλέψεις για το 2015 εί-
ναι θετικές, από τη στιγμή που εκτιμάται πως 
6 στους 10 online καταναλωτές θα αυξήσουν 
την αξία των online αγορών τους και μόνο 1 
στους 10 θα προβούν σε μείωσή τους.
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Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων 
Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου 
υπέγραψε εγκύκλιο με την 

οποία γίνεται δεκτό ότι, για λόγους 
χρηστής διοίκησης, η δήλωση μεταβο-
λών των επιχειρήσεων που παρέχουν 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι οποίες 
από 19 Αυγούστου 2015 υπάγονται σε 
ΦΠΑ (σύμφωνα με το ν. 4336/2015), 
δύναται να υποβληθεί μέχρι τις 16 
Οκτωβρίου 2015 χωρίς πρόστιμο.

Σημειώνεται ότι οι λοιπές υποχρεώσεις 
των εν λόγω προσώπων ισχύουν κανο-
νικά όπως αυτές περιγράφονται στην 
υποπαράγραφο Δ.2 του άρθρου 1 του 
ν. 4336/2015, ήτοι:
α) Τυχόν συμπληρωματικά φορολογι-
κά στοιχεία για την επίρριψη του ΦΠΑ 
επί αρχικών φορολογικών στοιχείων 
που εκδόθηκαν από τις 20 Ιουλίου έως 
και τις 20 Αυγούστου 2015 θα πρέπει 
να εκδοθούν το αργότερο έως το τέ-
λος Σεπτεμβρίου 2015,
β) Ο οφειλόμενος φόρος με βάση τα 
συμπληρωματικά φορολογικά στοι-
χεία θα καταβληθεί με τη δήλωση 
ΦΠΑ της περιόδου, εντός της οποίας 
εκδόθηκαν αυτά (για παράδειγμα για 
συμπληρωματικά φορολογικά στοι-
χεία που θα εκδοθούν τον Σεπτέμβριο, 
ο φόρος θα καταβληθεί με τη δήλωση 
ΦΠΑ που υποβάλλεται έως και το τέ-
λος Οκτωβρίου 2015), και
γ) Σύνταξη απογραφής των αγαθών 
που κατέχουν στις 19 Ιουλίου 2015 και 
υποβολή δήλωσης αποθεμάτων μετά-
ταξης μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2015, 
προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα 
έκπτωσης.

Προθεσμία έως τον Φεβρουάριο του 2016 
έχουν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων προκει-

μένου να τα δηλώσουν για να τα σώσουν, κα-
θώς τότε λήγει η ετήσια παράταση που είχε 
δοθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Σε διαφορετική περίπτωση, κανένα ακίνητο 
με αυθαιρεσία και κανένα αυθαίρετο κτίσμα 
δεν θα μπορεί να μεταβιβαστεί ή να αξιοποι-
ηθεί.
Ήδη, πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), στα δύο χρόνια λειτουρ-
γίας του πληροφοριακού συστήματος για την 
εφαρμογή του σχετικού νόμου (4178/2013) 
έχουν δηλωθεί πάνω από 900.000 ακίνητα 
στις ρυθμίσεις αυθαιρέτων, ενώ για περισσό-
τερα από 615.000 έχει ξεκινήσει η διαδικασία 
ρύθμισης. Ο ρυθμός των δηλώσεων, ωστό-
σο, εμφανίζει αυτήν την περίοδο κάμψη, η 
οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον πε-
ριορισμό των τραπεζικών συναλλαγών, όπως 
σημειώνει η διοίκηση του ΤΕΕ.
Παρ’ όλα αυτά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να βιαστούν, καθώς απομένουν λίγοι μήνες 
έως τη λήξη της προθεσμίας.
Έτσι όσοι θέλουν να εντάξουν ακίνητο στη 
ρύθμιση πρέπει με τη συμβολή ενός μη-
χανικού να καταγράψουν τις αυθαιρεσίες 
τους και να επιλέξουν ένα από τα διαθέσιμα 
σχήματα αποπληρωμής των προστίμων, τα 
οποία σε περιπτώσεις προκαταβολών δίνουν 
τη δυνατότητα σημαντικών εκπτώσεων.
Οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα μέσα 
από το πληροφοριακό σύστημα του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου, για συμψηφισμό του 
50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με ερ-
γασίες και υλικά ενεργειακής αναβάθμισης 
και στατικής επάρκειας.
Σε ό,τι αφορά στις δηλώσεις που έχουν υπο-

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προθεσμία έως τον Φεβρουάριο 2016 για 
τακτοποίηση αυθαιρέτων 

βληθεί, ήδη στους 24 μήνες που συμπληρώ-
θηκαν από την πρώτη εφαρμογή του νόμου 
4178 του 2013, στον οποίο ενσωματώθηκε 
και το μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεων 
του νόμου 4014 του 2011, το σύνολο είναι 
902.961, για τις 615.137 εκ των οποίων έχει 
υποβληθεί και παράβολο.
Τα προϋπολογισθέντα πρόστιμα των ρυθμι-
ζόμενων αυθαίρετων κατασκευών φτάνουν 
τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έως το τέλος 
Αυγούστου, πάντως, τα αθροιστικά έσοδα 
ήταν περίπου 1,48 δισ. (1.000.204.413,29 
ευρώ του νόμου 4014 και 476.443.440,98 
ευρώ του νόμου 4178). Από τα ακίνητα που 
δηλώθηκαν, το 61% αφορά σε δευτερεύου-
σα ή εξοχική κατοικία, το 20% σε κύρια και 
μοναδική κατοικία, το 14% σε επαγγελματικά 
κτίρια υπηρεσιών, το 3% σε κτίρια τουρισμού 
και βιομηχανίας, και το 2% σε κτίρια μεταποί-
ησης πρωτογενούς τομέα (αγροτικού ή κτη-
νοτροφικού).
Η συντριπτική πλειονότητα των δηλώσεων 
(75%) αφορά αυθαιρεσίες σε κτίσματα με οι-
κοδομική άδεια, ενώ το 25% σε ακίνητα χω-
ρίς άδεια. Επίσης το 29% των δηλώσεων αυ-
θαιρέτων είναι για ακίνητα εκτός σχεδίου, τα 
οποία όμως αντιπροσωπεύουν το 51% των 
προστίμων, και το υπόλοιπο ποσοστό αφορά 
σε ακίνητα εντός σχεδίου.
Οι περισσότερες δηλώσεις υποβλήθηκαν για 
ακίνητα στην Περιφέρεια Αττικής (186.743 
δηλώσεις ή 36,41%), ενώ ακολουθεί η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (85.634 δηλώ-
σεις ή 16,69% του συνόλου).
Η πολιτεία δεν θα πρέπει να καθυστερήσει 
άλλο την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυ-
τότητας Κτιρίου, που αφορά στα νομίμως 
υφιστάμενα κτίρια, και την Ηλεκτρονική Έκ-
δοση Αδειών Δόμησης για τα νέα κτίρια.
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Με το Aρ. πρωτ: οικ. 36557/980/2015 
έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφα-
λείας και Υγείας στην Εργασία του 

Υπουργείου Εργασίας κοινοποιείται η παρά-
ταση της προθεσμίας της προθεσμίας ολο-
κλήρωσης της επιμόρφωσης εργοδοτών για 
την άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλεί-
ας έως τις 30 Οκτωβρίου 2015.

Συγκεκριμένα αναφέρει: 
«Στην με αριθμ. 10520/213/16-03-2015 από-
φαση «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργα-

Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο 
Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφα-
λαιουχικές εταιρίες, δηλαδή 
όλοι εκτός από Α.Ε., Ε.Π.Ε., 

Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., 
Συν ΠΕ,. ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση 
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδει-
κτικού υποβολής φορολογικής τους 
δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623). Η 
καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο 
μηνών από την υποβολή της φορολο-
γικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο 
από την ιστοσελίδα https://services.
businessportal.gr

ζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων 
τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και 
Γ΄ κατηγορίας – Προγράμματα 2015» (ΦΕΚ 
453/Β/24-03-2015), προβλεπόταν ότι επιχει-
ρήσεις που είχαν ενταχθεί στο ΕΡΓΑΝΗ - πριν 
από την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω 
απόφασης – υποχρεούνταν να είχαν ολοκλη-
ρώσει την επιμόρφωση μέχρι 30-06-2015.
Με το 30057/871/1-7-2015 έγγραφο του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η προθεσμία 
αυτή παρατάθηκε μέχρι 30-10-2015.»

Παράταση μέχρι τις 30 
Οκτωβρίου της προθεσμίας 

ολοκλήρωσης της 
επιμόρφωσης εργοδοτών 

για την άσκηση καθηκόντων 
τεχνικού ασφαλείας

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
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Πολλά προϊόντα πρέπει να φέρουν 
σήμα CE για να μπορούν να πω-
ληθούν στον ΕΟΧ ( EΕ + Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Η σή-

μανση CE αποδεικνύει ότι το προϊόν σας 
έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την 
προστασία της υγείας και του περιβάλλο-
ντος. Ισχύει για προϊόντα που κατασκευάζο-
νται εντός και εκτός του ΕΟΧ και στη συνέ-
χεια διατίθενται στην αγορά του ΕΟΧ.
Το σήμα CE χορηγείται μόνο στα προϊόντα τα 
οποία έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Για να τοποθετήσετε σήμα CE στο προϊόν 
σας, θα πρέπει να υποβάλετε έναν τεχνικό 
φάκελο που να αποδεικνύει ότι το συγκεκρι-
μένο προϊόν πληροί όλες τις απαιτήσεις της 
ΕΕ. Ως κατασκευαστής του προϊόντος, είστε 
αποκλειστικά υπεύθυνος για να δηλώσετε 
τη συμμόρφωσή του προς όλες τις απαιτή-
σεις. Όταν το προϊόν σας λάβει το σήμα CE, 
ενδέχεται να χρειαστεί να υποβάλετε στους 
διανομείς ή/και τους εισαγωγείς όλα τα απο-
δεικτικά σχετικά με τη σήμανση CE.
Πώς να λάβετε το σήμα CE;
Υπάρχουν διάφορα στάδια που πρέπει να 
ακολουθήσουν οι κατασκευαστές:
1. Ενημερωθείτε για τις απαιτήσεις που ισχύ-
ουν στην ΕΕ για το προϊόν σας
Οι απαιτήσεις που ισχύουν στην ΕΕ καθορί-
ζονται σε οδηγίες που καλύπτουν διάφορα 
προϊόντα ή τομείς προϊόντων , όπως:
• Παιχνίδια
• Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
• Μηχανολογικός εξοπλισμός
• Ιατροτεχνολογικές συσκευές
• Ανελκυστήρες
• Μέσα ατομικής προστασίας
Στις οδηγίες αυτές καθορίζονται οι βασικές 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προ-
ϊόντα.
2. Ελέγξτε αν το προϊόν σας πληροί τις συγκε-
κριμένες απαιτήσεις
Η ευθύνη για την τήρηση όλων των ευρω-
παϊκών νομικών απαιτήσεων όσον αφορά 
το προϊόν σας βαρύνει αποκλειστικά εσάς. 

Αν υπάρχουν εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα English για το προϊόν σας, τα οποία 
εσείς τα εφαρμόζετε στη διαδικασία παρα-
γωγής, τότε το προϊόν σας πληροί κατά τεκ-
μήριο τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις 
σχετικές οδηγίες της ΕΕ.
 
Η χρήση των προτύπων είναι προαιρετική 
- δεν είστε υποχρεωμένοι να τα εφαρμόζε-
τε. Μπορείτε, επίσης, να επιλέγετε άλλες τε-
χνικές λύσεις για την τήρηση των βασικών 
απαιτήσεων που καθορίζονται στη σχετική 
οδηγία της ΕΕ.
3. Ενημερωθείτε αν το προϊόν σας πρέπει να 
ελεγχθεί από έναν κοινοποιημένο οργανισμό
Για ορισμένα προϊόντα, ειδικοί οργανισμοί 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης («κοινο-
ποιημένοι οργανισμοί») πρέπει να ελέγχουν 
αν το προϊόν σας πληροί τις ειδικές τεχνικές 
απαιτήσεις. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για 
όλα τα προϊόντα. Συμβουλευθείτε τη βάση 
δεδομένων «Nando» για να δείτε ποιος κοι-
νοποιημένος οργανισμός είναι αρμόδιος για 
τη δική σας περίπτωση.
4. Ελέγξτε το προϊόν σας
Εάν το προϊόν σας δεν χρειάζεται να ελεγχθεί 
από ανεξάρτητο οργανισμό, εναπόκειται σε 
εσάς να ελέγξετε αν ανταποκρίνεται στις τε-
χνικές απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέ-
πει π.χ. να πραγματοποιήσετε τεκμηριωμένη 
αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τη 
χρήση του προϊόντος σας.
5. Καταρτίστε τον τεχνικό φάκελο του προϊ-
όντος σας
Ο τεχνικός σας φάκελος πρέπει να περιλαμ-
βάνει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι 
το προϊόν σας ανταποκρίνεται στις τεχνικές 
απαιτήσεις.
6. Τοποθετήστε το σήμα CE και συντάξτε δή-
λωση συμμόρφωσης

Τέλος, μπορείτε να τοποθετήσετε το σήμα 
CE στο προϊόν σας. Το σήμα πρέπει να είναι 
ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. 
Εάν υποβάλατε το προϊόν σας προς έγκριση 
σε κοινοποιημένο οργανισμό στο στάδιο 3, 
πρέπει να αναγράψετε τον αναγνωριστικό 
αριθμό αυτού το οργανισμού πάνω στο προ-
ϊόν. Επίσης θα πρέπει να συντάξετε και να 
υπογράψετε δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ στην 
οποία θα δηλώνετε ότι το προϊόν σας πληροί 
όλες τις νομικές απαιτήσεις.
Εισαγωγείς
Ενώ οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του προ-
ϊόντος και την τοποθέτηση του σήματος CE, 
οι εισαγωγείς οφείλουν να μεριμνούν ώστε 
τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά να 
ανταποκρίνονται στις ισχύουσες απαιτήσεις 
και να μην είναι επικίνδυνα για το κοινό. Ο 
εισαγωγέας οφείλει να επαληθεύσει ότι ο 
κατασκευαστής, που βρίσκεται εκτός της ΕΕ, 
έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα και ότι τα σχετι-
κά δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα σε όποιον 
τα ζητήσει.
Διανομείς
Οι διανομείς πρέπει να έχουν βασική γνώση 
των νομικών απαιτήσεων - π.χ. ποια προϊό-
ντα πρέπει να φέρουν το σήμα CE και ποια 
συνοδευτικά έγγραφα χρειάζονται - και να 
μπορούν να αναγνωρίζουν τα προϊόντα που 
εμφανώς δεν πληρούν τις απαιτήσεις. Πρέ-
πει επίσης να μπορούν να αποδείξουν στις 
εθνικές αρχές ότι ενήργησαν με τη δέουσα 
προσοχή και ότι έχουν επιβεβαίωση από τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα ότι έχουν λη-
φθεί τα απαραίτητα μέτρα. Επιπλέον, ο δια-
νομέας πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει 
τις εθνικές αρχές να λάβουν τα απαιτούμενα 
έγγραφα.

Πώς να λάβετε
το σήμα CE;
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015
Επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τον Μάιο - Αύγουστο 2015, 
όπως προκύπτει από τις εγγραφές και διαγραφές των επιχειρήσεων 
της Χαλκιδικής, σε σχέση με το έτος 2014, σύμφωνα πάντα με τα 
στοιχεία του μητρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Ενημέρωση

2014

6 28 14 24 72

5 17 21 12 55

6 19 6 25 56

9 10 4 4 27

26 74 45 65 210

2014 2014 2014 20142015

4 29 17 10 60

2 20 12 15 49

1 15 2 4 22

3 9 10 4 26

10 73 41 33 157

2015 2015 2015 2015

ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

2014

7 22 15 9 53

6 24 10 7 47

12 28 9 5 54

20 26 17 12 75

45 100 51 33 229

2014 2014 2014 20142015

7 13 16 1 37

10 22 19 6 57

6 21 10 7 44

8 15 16 6 45

31 71 61 30 183

2015 2015 2015 2015

ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΑ

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ




