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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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Αν ο πολιτικός κόσμος δεν αποδε-
χτεί ότι πρέπει να διαμορφώσει ένα 

περιβάλλον που θα ενισχύει τον 
ιδιωτικό τομέα αντί να τον καταδι-
ώκει, να τον κατηγορεί και να τον 

απομυζά οικονομικά, οι επενδυτές 
και οι επιχειρηματίες θα είναι από 

επιφυλακτικοί μέχρι αρνητικοί

Πότε θα έρθουν οι επενδύσεις και η ανάπτυξη 
στην χώρα μας ;

Η αδυναμία των ελληνικών κυβερνήσεων, ή μάλ-
λον ολόκληρου του ελληνικού πολιτικού κόσμου, 
να σκεφτούν και να εφαρμόσουν ρεαλιστικές και 
αποδεκτές προτάσεις για να επιλύσουν τα προ-
βλήματα της οικονομίας και κυρίως της δημόσι-
ας διοίκησης, σε συνδυασμό με την ανικανότητα 
και την επιπολαιότητά μας να αποδεχτούμε το 
μέγεθος του προβλήματος και να αγωνιστούμε 
να το λύσουμε, προκάλεσε την εξαετή κρίση που 
βιώνουμε ακόμη σήμερα. 
Δεν κατάφεραν οι Έλληνες πολιτικοί να παρουσι-
άσουν κάποιες προτάσεις στους πιστωτές για να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, δεν κατάφεραν 
να προσαρμόσουν τις λύσεις στις ανάγκες της 
χώρας, με αποτέλεσμα όλοι, μηδενός εξαιρου-
μένου, να σέρνονται στη λήψη μέτρων που πλήτ-
τουν την ελληνική κοινωνία. 
Δυστυχώς η Ελλάδα εξελίσσεται σε μια επενδυτι-
κή κόλαση, αντί να μετατραπεί σε έναν επενδυτι-
κό παράδεισο.
Όταν οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να πληρώ-
νουν ώς προκαταβολή το 100% του φόρου για 
την επόμενη χρονιά, όταν το τραπεζικό σύστημα 
δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει κανέναν, όταν η 
γραφειοκρατία εμποδίζει κάθε ιδιωτική πρωτο-
βουλία, όταν η διαφθορά επικρατεί στις σχέσεις 
των επιχειρήσεων και των πολιτών με το Δημό-
σιο, όταν η εφορία θεωρεί εχθρό της τον πολίτη 
και απατεώνα τον επιχειρηματία, όταν το κράτος 
δεν λειτουργεί, όταν το δημόσιο δεν πληρώνει 
καμία υποχρέωση του στους προμηθευτές και 
τους συνεργάτες του, όταν όλες οι αξίες, υλικές 
και ηθικές έχουν καταρρεύσει, το περιβάλλον 
αυτό δεν ευνοεί τις επενδύσεις.
Όλα αυτά τα αρνητικά είναι που εμποδίζουν τις 
επενδύσεις.
Για να έρθουν λοιπόν ιδιωτικές επενδύσεις Ελλή-
νων μα και ξένων (αφού πρώτα χωνέψουμε ότι 
δημόσιες δεν μπορούν να γίνουν δυστυχώς), θα 
πρέπει να απλουστευτεί και να σταθεροποιηθεί 
το φορολογικό σύστημα, να απελευθερωθούν 
οι αγορές και οι ανεξάρτητοι θεσμοί από τους 
πολιτικούς και τα κόμματα,  και να εξαλειφθούν 
όλα τα αρνητικά στοιχεία που προαναφέρθηκαν 
παραπάνω.
Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν 
επενδύσεις και ανάπτυξη και κανένα κόμμα δεν 
έχει τολμήσει να υλοποιήσει. Όλοι θεωρητικά 

συμφωνούν, αλλά κανένα πολιτικό κόμμα και 
κανένας δημόσιος φορέας δεν τις εφαρμόζει. δι-
ότι πλήττουν ευθέως τις πελατειακές σχέσεις, που 
είναι ο μόνος δρόμος που έχουν μάθει οι Έλληνες 
πολιτικοί να επικοινωνούν με τους ψηφοφόρους 
τους και να διαχειρίζονται την εξουσία. 
Εκτός απ’ όλα αυτά τα προβλήματα, υπάρχει 
η εμφανής έχθρα της σημερινής κυβέρνησης 
κατά των επιχειρήσεων και του ιδιωτικού τομέα 
γενικότερα, μια έχθρα την οποία ουσιαστικά 
συμμερίζονται οι πολιτικοί όλων των κομμάτων, 
με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ο πολιτικός κόσμος δεν 
αποδέχεται τη μείωση ισχύος του Δημοσίου στην 
οικονομία, αντίθετα πιστεύει ότι με την ενίσχυση 
και την αύξηση της παρέμβασής του θα υπάρξει 
ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να ίσχυε κάποτε, πλέον 
όμως δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο, ούτε στα 
πλέον αυταρχικά καθεστώτα.
Αν ο πολιτικός κόσμος δεν αποδεχτεί ότι πρέπει 
να διαμορφώσει ένα περιβάλλον που θα ενισχύ-
ει τον ιδιωτικό τομέα αντί να τον καταδιώκει, να 
τον κατηγορεί και να τον απομυζά οικονομικά, οι 
επενδυτές και οι επιχειρηματίες θα είναι από επι-
φυλακτικοί μέχρι αρνητικοί.
Αν δεν αλλάξουν στάση οι πολιτικοί, η χώρα 
θα συνεχίσει να σέρνεται χωρίς χρήμα, χωρίς 
ανάπτυξη και χωρίς επενδύσεις. Αυτό που πε-
ριμένουμε τους επόμενους μήνες, λοιπόν, αν 
δεν στραβώσει κάπου η εφαρμογή των μέτρων 
και δεν υπάρξει νέα πολιτική κρίση, είναι αυτή 
ή όποια άλλη ελληνική κυβέρνηση και γενικό-
τερα ο πολιτικός κόσμος, να δεχτούν τη μείωση 
του ρόλου του Δημοσίου στην οικονομία και να 
στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Αν το κάνουν, σύ-
ντομα θα δούμε ανάπτυξη. Αν δεν το κάνουν, θα 
σερνόμαστε χωρίς λεφτά και χωρίς δουλειές για 
πολύ καιρό ακόμη.
Τέλος, λόγω των εορτών και της έλευσης του 
νέου έτους, εύχομαι μέσα από τη καρδιά μου, 
Καλή Χρονιά σε όλους, με υγεία, οικογενειακή ευ-
τυχία και επιστροφή στις επαγγελματικές επιτυχί-
ες. Μακάρι το 2016 να είναι η χρονιά, που η χώρα 
μας θα πάψει να ταλαιπωρείται από τις πολιτικές 
διευθετήσεις και θα ξαναβρεί τον προσανατολι-
σμό της προς την κοινωνική και οικονομική ευη-
μερία.

Γεώργιος Γκιλής
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Καλή Χρονιά!
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ TOY 2016

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στα πλαίσια 
της προσπάθειας του για την ενίσχυση 
του Τουριστικού Τμήματος και της Εξω-

στρέφειας των Επιχειρήσεων ανακοινώνει ότι 
θα λάβει μέρος σε Τουριστικές Εκθέσεις και θα 
πραγματοποιήσει επιχειρηματικές αποστολές 
σε χώρες του εξωτερικού.
Στόχος του Επιμελητηρίου είναι να γίνει ιδιαί-
τερα αισθητή και να προκαλέσει ενδιαφέρον η 
παρουσία της Χαλκιδικής στις Διεθνείς αγορές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρί-
ου αποφάσισε να επιδοτήσει με ποσοστό 
20% του κόστους, τη συμμετοχή στις παρα-
κάτω Εκθέσεις Τουρισμού: 
1. ITTFA 2016 η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στο Βελιγράδι της Σερβίας το χρονικό διά-
στημα από 17 έως 21  Φεβρουαρίου 2016 
(διάρκεια έκθεσης 18-21.02.2016)

2. TTR 2016 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο 
Βουκουρέστι της Ρουμανίας το χρονικό δι-
άστημα από 24 έως 28 Φεβρουαρίου 2016 
(διάρκεια έκθεσης 25-28.02.2016)
Στις εκθέσεις τουρισμού δικαιούνται να λάβουν 
μέρος οι επιχειρηματίες – μέλη του Επιμελητη-
ρίου που ασχολούνται με τον τουρισμό (ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, 
γραφεία γενικού τουρισμού, ενοικιάσεις μετα-
φορικών και πλωτών μέσων) και έχουν εξο-
φλήσει τις οικονομικές τους εισφορές προς το 
Επιμελητήριο και το 2014.
Το κόστος συμμετοχής, το οποίο θα γίνει 
γνωστό μετά τις 10/01/2016, περιλαμβάνει 
για τις προαναφερόμενες οδικές αποστο-
λές:
α. Λεωφορείο καθ’ όλη τη διάρκεια της απο-
στολής

β. Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο,
γ. Καθημερινή μεταφορά από το ξενοδοχείο 
στην Έκθεση και αντιστρόφως.
Παρακαλούνται οι επιχειρηματίες – μέλη μας 
που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να επι-
κοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες 
με τα γραφεία του Επιμελητηρίου, στα τηλέ-
φωνα 23710-24200 & 23710-24300 fax 23710-
21355 υπεύθυνη κα Τζηρίτη Γεωργία.
Δηλώσεις συμμετοχής και για τις δύο εκθέ-
σεις θα γίνονται έως 10/01/2016.
Οι αιτήσεις συμμετοχής βρίσκονται στην ιστο-
σελίδα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής http://
www.epichal.gov.gr/el/press-gr/695-prosklisi-
simmetoxis-se-apostoles-2016.html

Επισυνάπτουμε την αίτηση δήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για κάθε μία έκθεση.

Το Δελτίο Συμμετοχής πρέπει να σταλεί στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο fax 2371021355 ή στο e-mail: info@epichal.gr
Υπεύθυνη κα Τζηρίτη Γεωργία τηλ. 2371024200, 2371024300
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Θέση στην επιχείρηση.........................................................................................................

Τόπος γέννησης.......................................................................................................................

Ημερομηνία Γέννησης............../............../.........................................................................

Αριθ. Διαβατηρίου..................................................................................................................

Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας.................................................................................................

Σταθ. τηλέφωνο........................................................................................................................

Κιν. τηλέφωνο............................................................................................................................. 

Fax................................................................ E-mail......................................................................

Website..........................................................................................................................................

Ημερομηνία ............../............../2016 Υπογραφή
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ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

από  24/02/2016 έως 28/02/2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.................................................................................................

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ...........................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ....................................................................................... Τ. Κ. ..............................

ΤΗΛ.................................................................... FAX.....................................................................

Α.Φ.Μ....................................................................

Όνομα..................................................... Επώνυμο.................................................................

Πατρώνυμο..................................................................................................................................

Θέση στην επιχείρηση.........................................................................................................

Τόπος γέννησης.......................................................................................................................

Ημερομηνία Γέννησης............../............../.........................................................................
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Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας.................................................................................................
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Ημερομηνία ............../............../2016 Υπογραφή
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Προδημοσίευση 4 δράσεων του νέου ΕΣΠΑ
Ακολουθεί σύνοψη των δράσεων. Επισυ-
νάπτονται αναλυτικότερα στοιχεία για κάθε 
δράση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία 
της προδημοσίευσης στοχεύει στην καλύτερη 
προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την 
ανοικτή διαβούλευση προκειμένου να βελτι-
στοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκι-
νήσει με τη δημοσίευση των σχετικών προ-
σκλήσεων και θα διαρκέσει τουλάχιστον 
2 μήνες. Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο 
χρόνος υποβολής δεν προσφέρει κάποιο 
πλεονέκτημα, ενώ στην παρούσα φάση δεν 
υπάρχει λόγος προσφυγής σε συμβούλους 

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991
και είναι
Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή 
φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συ-
ναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν  την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:
• είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
• ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 120 εκατ. € σε δύο κύκλους 
• A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 - αρχές Δεκεμβρίου): 48 εκατ. € (40% του Π/Υ)
• Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 - αρχές Ιουλίου :  72 εκατ. € (60% του Π/Υ)
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 60.000,00€.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού 
της επένδυσης. 
Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

• 2.200 πτυχιούχοι
• 500 νέες θέσεις εργασίας

• 2.500 νέες επιχειρήσεις
• 4.500 νέες θέσεις εργασίας

• Η ανεργία των νέων πτυχιούχων στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 13,5 ποσοστιαίες μονάδες, από το 2008 έως 
το 1ο τρίμηνο του 2015, (από 6.3% έφθασε στο 19.8%).
• Το ποσοστό ανεργίας (1ο τρίμηνο 2015) των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι το υψηλότερο 
στην ΕΕ-27
• Σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ το 2012 1 στους 4 ερ-
γαζόμενους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (26,4%) απασχολείται σε θέση εργασίας που απαιτεί 
χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από αυτό που κατέχει (η Ελλάδα κατέχει το 5ο υψηλότερο ποσοστό μετα-
ξύ των 27 μελών της ΕΕ στη συγκεκριμένη κατηγορία).

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 50 εκατ. € σε δύο κύκλους 
• A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 - αρχές Δεκεμβρίου): 17,5 εκατ. € (35% του Π/Υ)
• Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 - αρχές Ιουλίου : 32,5 εκατ. € (65% του Π/Υ)
 
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000€.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της 
επένδυσης. 
Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

ειδικευμένους στην κατάθεση αιτήσεων. Τέ-
λος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες θε-
ωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση 
εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερο-
μηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότη-
σης.

Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι

Οικονομικά Στοιχεία 
Δράσης

Αναμενόμενα 
Αποτελέσματα 

Αναμενόμενα 
Αποτελέσματα 

Αναγκαιότητα 
Δράσης 

Οικονομικά Στοιχεία 
Δράσης 

ΠρόγραμμαΣεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015
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Υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑΝΕκ 
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, 
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), 
• Υλικά / Κατασκευές, 
• Εφοδιαστική Αλυσίδα, 
• Ενέργεια, 
• Περιβάλλον, 
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, 
• Υγεία.

Υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρή-
σεις, που απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. 

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 130 εκατ. € σε δύο κύκλους 
• A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 - αρχές Δεκεμβρίου): 52 εκατ. € (40% του Π/Υ)
• Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 - αρχές Ιουλίου :  78 εκατ. € (60% του Π/Υ)
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 
200.000 € 
 
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχε-
δίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 
10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 50 εκατ. € σε δύο κύκλους 
• A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 - αρχές Δεκεμβρίου): 20 εκατ. € (40% του Π/Υ)
• Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 - αρχές Ιουλίου : 30 εκατ. € (60% του Π/Υ)
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 
150.000 € 
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχε-
δίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 
10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

• 1.600 - 1.800 επιχειρήσεις
• 1.500 νέες θέσεις εργασίας

• 600-700 επιχειρήσεις
• 500 νέες θέσεις εργασίας

Δράση  «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» 

Δράση «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους
και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι

Οικονομικά Στοιχεία 
Δράσης

Οικονομικά Στοιχεία 
Δράσης

Αναμενόμενα 
Αποτελέσματα 

Αναμενόμενα 
Αποτελέσματα 

Πρόγραμμα



       ΕΝΑΡΞΗ
       ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι-
κού ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του 
Προγράμματος Ενίσχυσης της Ρευστότητας και 
Στήριξης της Απασχόλησης. Με το πρόγραμμα 

αυτό επιχορηγούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΚοινΣΕΠ 
που δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας μεταξύ 1-1-2015 
και 31-8-2015, προκειμένου να διατηρήσουν αυτές τις 
θέσεις, καθώς και νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και μέλη 
ΚοινΣΕΠ πρώην άνεργοι, που έκαναν έναρξη επιτηδεύμα-
τος μεταξύ 1-1-2014 και 31-8-2015, ώστε να διατηρήσουν 
την δραστηριότητά τους.

1. Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 ξεκινά η υποβολή αιτή-
σεων για τις Διοικητικές Περιφέρειες του άξονα προτεραιό-
τητας 7 (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, 
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων) για τα εξής 
προγράμματα:

Α. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για τη Δημιουργία 
Νέων Θέσεων Εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της 
ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 
κρίσης.

Β. Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών, με 
στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης 
κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
2007 - 2013», όσον αφορά στις Περιφέρειες Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, 
Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων 
Νήσων.

Οι λεπτομέρειες, οι όροι υλοποίησης του προγράμματος 
και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
περιλαμβάνονται στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 7/2015 
που έχει αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του 
ΟΑΕΔ www.oaed.gr

2. Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 ξεκινά η υποβολή αιτή-
σεων για τις Διοικητικές Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής 
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νότιου Αιγαίου και 
Στερεάς Ελλάδας για τα εξής προγράμματα:

Α. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για τη Δημιουργία 
Νέων Θέσεων Εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της 
ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 
κρίσης.

Β. Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών, με 
στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης 
κατά τη διάρκεια της κρίσης

Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος για τις θέσεις 
που αφορούν στις Διοικητικές Περιφέρειες της Αττικής, 
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νότιου 
Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Οι λεπτομέρειες, οι όροι υλοποίησης του προγράμματος 
και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
περιλαμβάνονται στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2015 
που έχει αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του 
ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Πιο συγκεκριμένα:

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται - αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου - στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης
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Στον σχεδιασμό 12 νέων προγραμμά-
των απασχόλησης που θα υλοποι-
ηθούν εντός 6 μηνών και αφορούν 
104.000 ανέργους, προχωρά το 

υπουργείο Εργασίας. Στόχος του υπουργεί-
ου, με αυτά τα προγράμματα, είναι η υποστή-
ριξη των ανέργων, ενώ, όπως σημειώνεται, 
απευθύνονται στους δυναμικούς τομείς της 
ελληνικής οικονομίας προς ενίσχυση των 
επιχειρήσεων στην παροχή εγγυημένης απα-
σχόλησης με την προϋπόθεση όμως, όπως 
ορίζεται, ένα ποσοστό των ανέργων θα συ-
νεχίσει να εργάζεται και μετά τη λήξη του 
προγράμματος.

Στο πλαίσιο επέκτασης της μαθητείας τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν εγγυημένη 
απασχόληση από 6 έως 12 μήνες. Σε αυτά 
τα προγράμματα δίνεται έμφαση στις κοινω-
νικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο 
από την ανεργία όπως σε μακροχρόνια ανέρ-
γους, ανέργους πάνω από 50 και γυναίκες.

Αναλυτικά τα 12 προγράμματα που θα 
υλοποιηθούν στους επόμενους έξι μήνες 
είναι τα εξής:

1. Πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας 
12μηνης διάρκειας με έμφαση στους μα-
κροχρόνια και πολύ μακροχρόνια ανέργους, 
γυναίκες και ανέργους κυρίως άνω των 50 
ετών το οποίο θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο 
του 2015.

2. Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχό-
λησης 5.000 νέων ανέργων 18-24 ετών, με 
επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφά-

λισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δρα-
στηριότητας τους, το οποίο θα ξεκινήσει τον 
Ιανουάριο του 2016.

3. Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχό-
λησης 5.000 νέων ανέργων 25-29 ετών, με 
επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφά-
λισης έως 12 μήνες, από την έναρξη της δρα-
στηριότητας τους, το οποίο θα ξεκινήσει τον 
Ιανουάριο του 2016.

4. Πρόγραμμα «Δράσεις Ολοκληρωμένης 
Παρέμβασης» για 8.000 νέους ανέργους έως 
24 ετών, για την προώθησή τους, εναλλακτι-
κά, σε προγράμματα κατάρτισης με εγγυημέ-
νη 12μηνη απασχόληση.Αυτό το πρόγραμμα 
θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2016.

5. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπει-
ρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 
10.000 νέους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών σε 
επιχειρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργα-
σίας και στη συνέχεια ένταξη σε νέες θέσεις 
εργασίας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για 
επιδοτούμενη απασχόληση διάρκειας 12 μη-
νών. Η έναρξη αυτού του προγράμματος θα 
γίνει τον Φεβρουάριο του 2016.

6. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπει-
ρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 
3.000 νέους ανέργους 25-29 ετών σε επιχει-
ρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας και 
στη συνέχεια ένταξη σε νέες θέσεις εργασί-
ας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδο-
τούμενη απασχόληση διάρκειας 12 μηνών.Η 
έναρξη και αυτού του προγράμματος θα γίνει 
τον Φεβρουάριο του 2016.

7. Πρόγραμμα συμβουλευτικής επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης, πιστοποίησης προσόντων 
και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα σε συνεργασία με κλαδικούς 
φορείς για 15.000 ανέργους. Έναρξη προ-
γράμματος τον Μάρτιο του 2016.

8. Πρόγραμμα προώθησης της νεανικής επι-
χειρηματικότητας για 1.000 ανέργους για τη 
δημιουργία start-ups από νέους 18-29 ετών. 
Έναρξη προγράμματος τον Μάρτιο του 2016.

9. Πρόγραμμα προώθησης της επιχειρηματι-
κότητας για 3.000 ανέργους άνω των 29 ετών 
για τη δημιουργία start-ups.Και αυτό το πρό-
γραμμα θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2016.

10. Πρόγραμμα απασχόλησης για ΑΜΕΑ σε 
κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. 
Έναρξη προγράμματος τον Μάρτιο του 2016.

11. Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλη-
σης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση» για 
την ηλικία 29-64 ετών, πρόγραμμα που απευ-
θύνεται σε 26.000 ανέργους.

12. Πρόγραμμα για την επιδότηση μισθολο-
γικού κόστους για την ενίσχυση της πλήρως 
ασφαλισμένης εργασίας σε ΚΟΙΝΣΕΠ.

Εκτός από τα προγράμματα άμεσης υλοποί-
ησης είναι προγραμματισμένη η δημιουργία 
150.000 προσωρινών θέσεων εργασίας από 
τον Μάρτιο του 2016 έως το τέλος του χρό-
νου διάρκειας 8-12 μηνών

Δώδεκα νέα προγράμματα απασχόλησης 
για 104.000 ανέργους
Αναλυτικά τα 12 προγράμματα που θα υλοποιηθούν στους επόμενους έξι μήνες
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έως 20.000 ευρώ για νέες επιχειρήσεις
εκτός της γεωργίας από το 2016

Ενισχύσεις έως 20.000 ευρώ για να ανοί-
ξουν φούρνους, καφενεία, παντοπω-
λεία. µικρές παραδοσιακές οικοτεχνίες 

για τη µεταποίηση µη γεωργικών προϊόντων 
και άλλες επιχειρήσεις, προσφέρει σε αγρό-
τες και µέλη αγροτικών νοικοκυριών, το 
Μέτρο 6.2. «Εκκίνηση µη γεωργικής επι-
χειρηµατικής δραστηριότητας στις αγρο-
τικές περιοχές», στα πλαίσια της νέας προ-
γραµµατικής περιόδου που ξεκινά το 2016.

Η δράση αυτή αποτελεί επενδυτικό εργαλείο 
των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 
και δικαίωμα συµμετοχής θα έχουν φυσικά 
πρόσωπα µε οικογενειακό εισόδηµα έως 
25.000 ευρώ που µένουν σε µικρές αγροτικές 
κοινότητες (έως 5.000 κατοίκων) και θέλουν 
να δραστηριοποιηθούν και σε άλλους τοµείς, 
εκτός της γεωργίας.

Το ποσό ενίσχυσης θα κυµαίνεται από 11.000 
ευρώ έως και 20.000 ευρώ ανά δικαιούχο 
(φυσικό πρόσωπο) και θα δίνεται ως εξής:
α) 11.000 ευρώ για έναρξη γραφείου παρο-
χής υπηρεσιών (π.χ. αρχιτεκτονικό γραφείο)
β) 16.000 ευρώ για έναρξη επιχείρησης δια-
φορετική από την περίπτωση (α) π.χ. παντο-
πωλείο.

Τα παραπάνω ποσά θα αυξάνονται αναλο-
γικά κατά 4.000 ευρώ εφόσον η περιοχή µό-
νιµης κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρί-
σκεται σε περιοχές ορεινές ή σε µικρά νησιά 
(νησιά µέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσµό) 
ή συνδυασµός αυτών των κατηγοριών περι-
οχών.

Η στήριξη δύναται να συνδυαστεί ολικά ή 
µερικά µε επιδότηση επιτοκίου δανείου, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα προσφέ-
ρουν ανάλογο τραπεζικό προϊόν σχετικά µε 
την παροχή δανείου για την εκκίνηση νέων 
επιχειρήσεων, χωρίς να συνδέεται µε υλοποί-
ηση συγκεκριµένων επενδύσεων και µε µέγι-
στη διάρκεια τα 5 έτη.

Καλυπτόµενοι τοµείς
Η υποστήριξη αφορά τις εξής κατηγορίες 
«διαφοροποιηµένων» µη γεωργικών δρα-
στηριοτήτων του δευτερογενή και τριτογενή 
τοµέα:
- ∆ραστηριότητες εµπορίας και µεταποίησης 
προς µη γεωργικά προϊόντα (µη τρόφιµα) 
που σχετίζονται µε την οικοτεχνία, τα τοπικά 
προϊόντα και µικρές παραδοσιακές δηµιουρ-
γικές βιοτεχνίες (όπως κατασκευή προϊόντων 
κλωστοϋφαντουργικής, ένδυσης, από δέρµα 
– ξύλο – φελλό και καλαθοποιίας, παραγωγή 
σαπουνιών, κεραµικών, επίπλων, κοσµηµά-
των, παιχνιδιών) ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑ∆: 14-17, 20, 
23,31,32,

- Παροχή επιστηµονικών, τεχνικών, κοινω-
νικών υπηρεσιών και µικρής κλίµακας λια-
νεµπορίου που εξυπηρετούν την τοπική οι-
κονοµία και καθηµερινές ανάγκες κατοίκων 
(όπως υπηρεσίες γεωτεχνικών, λογιστών, 
αρχιτεκτόνων, κτηνιάτρων, ξενόγλωσση ή 
άλλη ειδική εκπαίδευση, ιατρικές υπηρεσίες, 
φύλαξη µικρών παιδιών, επαγγελµατικά ερ-
γαστήρια χωρίς άδεια λειτουργίας) ΟΜΑ∆ΕΣ-
ΚΑ∆: 69-71,73, 85-87, 96, 47,

- ∆ραστηριότητες σχετικά µε τον πολιτισµό, 
την αναψυχή και τις ειδικές µορφές του-
ρισµού (όπως καταλύµατα, ενοικίαση ειδών 
αναψυχής, διοργάνωση πολιτιστικών ή άλ-
λων εκδηλώσεων) ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑ∆ 55, 75, 91, 
93,

∆ραστηριότητες µεταποίησης προς µη γε-
ωργικά προϊόντα (επεξεργασµένα τρόφιµα), 
εστίασης και λιανικής πώλησης ποτών και 
τροφίµων ασκούµενες αυτόνοµα ή συνδυ-
αστικά µεταξύ τους (βλ. περιπτώσεις Κα-
ταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 
όπου υπάρχει συνδυασµός παρασκευής, λια-
νικής πώλησης και κατανάλωση από πελάτες 
εντός και εκτός αυτών των καταστηµάτων 
όπως γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αρ-
τοποιία) ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑ∆ 55, 75, 91, 93, 47.

Πρόγραμμα
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Καθορίζεται, λοιπόν, ποιες θεωρούνται 
ως οικοτεχνίες, τι και που μπορούν 
να παράγουν, πώς θα διατίθενται τα 
προϊόντα τους, ποιος θα είναι ο υπεύ-

θυνος αλλά και από ποιόν θα ελέγχονται και 
ποιες κυρώσεις-πρόστιμα θα επιβάλλονται.
Το σημαντικότερο είναι ότι καθορίζεται ποια 
είδη τροφίμων μπορούν να παράγονται και 
να συσκευάζονται από τις οικοτεχνίες και σε 
τι ποσότητες.

Τέτοια είναι:

- Προϊόντα δημητριακών, ιδίως απλά αρτο-
σκευάσματα (π.χ. παξιμάδια κ.τ.λ) και ζυμαρι-
κά με κύριο συστατικό το αλεύρι δημητρια-
κών (π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες κ.τ.λ).

- Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς 
γλυκαντικές ύλες, ιδίως γλυκά κουταλιού, 
μαρμελάδες, κομπόστες παστέλια με ξηρούς 
καρπούς κ.ά.

- Προϊόντα με παρθένα ελαιόλαδα και διά-
φορα αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια 
έλαια, χυμούς φρούτων κ.α. τρόφιμα σε συ-
σκευασία έως δύο (2) λίτρων.

- Προϊόντα διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και 
λάδι τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδίως επι-
τραπέζιες ελιές και προϊόντα ελιάς αλείμμα-
τα, τουρσιά, σάλτσες.

- Προϊόντα διατηρημένα με ξήρανση τρόφι-
μα φυτικής προέλευσης, ιδίως φρούτα και 
λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά 
φυτά.

- Προϊόντα με μέλι και ξηρούς καρπούς, απο-
ξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκο κ.α. τρό-
φιμα

- Γαλακτοκομικά προϊόντα όπως τυρί, βούτυ-
ρο, γιαούρτι εφόσον πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις που ορίζονται από τον Νόμο

Δικαίωμα παρασκευής οικοτεχνικών προϊό-
ντων έχει ο παραγωγός των προϊόντων που 
αποτελούν το πρωταρχικό συστατικό του 
προϊόντος και επιτρέπεται και η συνεργασία 
παραγωγών κάτω από ορισμένες προϋποθέ-
σεις. Η ποσότητα υπολογίζεται με βάση την 
παραγωγή.

Στην Απόφαση καθορίζεται, επίσης, η 
νομοθεσία με βάση την οποία θα γίνεται η 
επισήμανση των προσυσκευασμένων ή μη 
τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής.

Σημαντικό είναι ότι θα πρέπει οι οικοτεχνίες 
να καταγραφούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ). Στην Απόφα-
ση καταγράφεται η διαδικασία, τα δικαιολο-
γητικά και γενικά πως θα λειτουργεί το Μη-
τρώο.

Εκδόθηκε η ΥΑ (4912/120862 του 2015-ΦΕΚ Β΄2468/17.11.2015) με την οποία καθορίζονται οι 
απαιτήσεις παρασκευής και διάθεσης τροφίμων από οικοτεχνίες και η καταχώρησή τους σε 
ειδικό Μητρώο

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ενημέρωση
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Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία 
των εισοδημάτων για το 2016

Επτά σημαντικές αλλαγές στη φορο-
λογία των εισοδημάτων θα τεθούν 
σε ισχύ το 2016, οι επιπτώσεις των 
οποίων θα γίνουν αισθητές με την 

υποβολή και την εκκαθάριση των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν 
την άνοιξη του 2016 τα φυσικά και τα νομικά 
πρόσωπα.

Οι χαμένοι των αλλαγών, θα είναι όλα σχε-
δόν τα νομικά πρόσωπα που θα κληθούν να 
πληρώσουν φόρους και προκαταβολές φό-
ρου με αυξημένους συντελεστές, οι ατομικές 
επιχειρήσεις και οι αγρότες που θα υποχρε-
ωθούν να καταβάλουν σημαντικά αυξημένες 
προκαταβολές φόρου και τα φυσικά πρόσω-
πα με ετήσια εισοδήματα άνω των 30.000 
ευρώ, που θα αναγκαστούν να πληρώσουν 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης αυξημένη κατά 
42,8% έως και 185,7%.

Αναλυτικά, με την εκκαθάριση των φορο-
λογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν 
την άνοιξη του 2016 προβλέπεται να ισχύ-
σουν οι ακόλουθες αλλαγές στον τρόπο 
υπολογισμού των επιβαρύνσεων επί των 
εισοδημάτων φυσικών και νομικών προ-
σώπων:

1. Αύξηση του συντελεστή φορολογίας των 
κερδών από επιχειρηματική δραστηριότη-
τα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι 
νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία, 
καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου.

Ειδικότερα, ο συντελεστής φορολογίας εισο-
δήματος αυξάνεται από το 26% στο 29% για:
α) τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε., ΕΠΕ, 
ΙΚΕ),
β) τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.), τις 
κοινωνίες, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη 
κερδοσκοπικές εταιρείες, τις συμμετοχικές ή 
αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγ-
γελμα, τους συνεταιρισμούς και τις κοινο-
πραξίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία,
γ) τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 
συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή 
και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε 
είδους σωματεία και ιδρύματα που τηρούν 
απλογραφικά βιβλία.
Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.), τις 
κοινωνίες, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη 
κερδοσκοπικές εταιρείες, τις συμμετοχικές 
ή αφανείς, εφόσον ασκούν επιχείρηση ή 
επάγγελμα, τους συνεταιρισμούς και τις κοι-
νοπραξίες, που τηρούν απλογραφικά βιβλία, 
παραμένει η ίδια κλίμακα φορολογίας εισο-
δήματος. Δηλαδή, για φορολογητέο εισό-
δημα μέχρι 50.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 
φόρου 26%, ενώ για το πέραν των 50.000 
ευρώ τμήμα του φορολογητέου εισοδήμα-
τος ισχύει συντελεστής φόρου 33%.

2. Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδή-
ματος για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους 
αγρότες. Συγκεκριμένα, αυξάνεται από το 
55% στο 75% του κύριου φόρου που αναλο-
γεί στα εισοδήματα του 2015 η προκαταβο-
λή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου 
έτους την οποία οφείλουν να καταβάλουν οι 
ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες.

3. Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισο-
δήματος για ορισμένες κατηγορίες νομικών 
προσώπων. Συγκεκριμένα, η προκαταβολή 
φόρου αυξάνεται από το 55% στο 75% του 
κύριου φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα 
του 2015 για τις προσωπικές εταιρείες, τα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία πε-
ριλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία 
και ιδρύματα, τις κοινωνίες αστικού δικαίου, 
τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκο-
πικές εταιρείες, τις συμμετοχικές ή αφανείς 
εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και 
τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών.

4. Κατάργηση της έκπτωσης που χορηγείται 
σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φό-
ρου εισοδήματος. Καταργείται η έκπτωση 
ποσοστού 2% επί του οφειλόμενου βάσει 
δήλωσης φόρου εισοδήματος, η οποία χο-
ρηγείτο μέχρι τις φορολογικές δηλώσεις του 
2015 σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του 
φόρου. Η κατάργηση της έκπτωσης αυτής 
ισχύει και για τα φυσικά και για τα νομικά 
πρόσωπα.

5. Αύξηση κατά 42,8% έως και 185,7% των 
συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης για ετήσια εισοδήματα φυσικών προ-
σώπων που υπερέβησαν τις 30.000 ευρώ το 
2015.

Όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει το 
2015 ετήσια εισοδήματα υψηλότερα των 30.000 
ευρώ θα φορολογηθούν το 2016, αναδρομικά για 
όλο το 2015, με συντελεστές ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης αυξημένους κατά 42,8% έως 185,7%.
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Τα αυξημένα ποσά της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης θα αναγράφονται στα εκκαθα-
ριστικά σημειώματα των φορολογικών δη-
λώσεων που θα υποβληθούν την άνοιξη του 
2016 για τα εισοδήματα του 2015.

Ειδικά οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με 
ετήσιες αποδοχές άνω των 30.000 ευρώ 
εντός του 2015 θα πληρώσουν με τα εκκα-
θαριστικά των φορολογικών δηλώσεων του 
2016 την αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης 
για τα εισοδήματα από μισθούς και συντά-
ξεις που απέκτησαν από την 1η Ιανουαρίου 
2015 μέχρι και τον Ιούλιο του 2015 που ενερ-
γοποιήθηκε η αύξηση των συντελεστών της 
εισφοράς στον τρόπο υπολογισμού της μηνι-
αίας παρακράτησης φόρου.

Οι συντελεστές της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα άνω των 
30.000 ευρώ αυξάνονται:
- στο 2% από 1,4% για εισοδήματα από 
30.001 έως 50.000 ευρώ
- στο 4% από 2,8% για εισοδήματα από 
50.001 έως 100.000 ευρώ
- στο 6% από 2,8% για εισοδήματα από 
100.001 έως 500.000 ευρώ
- στο 8% από 2,8% για εισοδήματα άνω των 
500.000 ευρώ.

6. Μη φορολόγηση ανείσπρακτων ενοικίων, 
υπό προϋποθέσεις. Τα ενοίκια που παρέ-
μειναν ανείσπρακτα το 2015 δεν θα συνυ-
πολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του 
εκμισθωτή, εφόσον έως την προθεσμία υπο-
βολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήμα-
τος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή δια-
ταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης 
μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή 
επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί ενα-
ντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδί-
κασης μισθωμάτων.

Τα ανείσπρακτα μισθώματα του έτους 2015 
θα πρέπει να δηλώνονται σε ειδικό κωδικό 
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) 
του φορολογικού έτους 2015. Τα ενοίκια 
αυτά θα φορολογούνται στο οικονομικό έτος 
που θα εισπραχθούν.
Όσοι εκμισθωτές δεν ασκήσουν αγωγή κατά 
των ενοικιαστών θα φορολογηθούν για τα ποσά 
των ενοικίων που δεν θα έχουν εισπράξει.

7. Υποβολή δηλώσεων μέχρι το τέλος Απρι-
λίου. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής 
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 
2015 λήγει στις 30 Απριλίου 2016.

Όσον αφορά τους υπόχρεους υποβολής 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυ-
σικών προσώπων το έτος 2016 καθώς επί-
σης και τον τρόπο συμπλήρωσης των δη-
λώσεων η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει 
τα εξής:

- Κάθε πολίτης που θα έχει συμπληρώσει μέ-
χρι και τις 31-12-2015 το 18° έτος της ηλικίας 
του υποχρεούται να υποβάλει το 2016 δή-
λωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία 
πρέπει να δηλώσει άπαντα τα εισοδήματά 
του, πραγματικά ή τεκμαρτά, φορολογούμε-
να με οποιονδήποτε τρόπο (βάσει κλιμακίων 
ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. Αυτό ση-
μαίνει ότι δεν εξαιρούνται από την υποχρέ-
ωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα 
(π.χ. φοιτητές κ.λπ.), που αναγνωρίζονται 
ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, 
εφόσον το προηγούμενο έτος απέκτησαν 
έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα!

- Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να 
υποβάλουν φορολογική δήλωση οι φορο-
λογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας τους αλλά κατά τη διάρκεια 
του 2014 δεν απέκτησαν πραγματικό ή τεκ-
μαρτό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι 
υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση όσοι 
το 2014 δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε 
περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκ-
μήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.), εφόσον 
φιλοξενήθηκαν σε σπίτια συγγενών ή φίλων.

- Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει 
έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε 
υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
σε κάθε περίπτωση.

- Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος πρέ-
πει να δηλωθούν αναλυτικά στοιχεία για όλα 
ανεξαιρέτως τα εισοδήματα ακόμη και για τις 
υπεραξίες από πωλήσεις ακινήτων, επιχειρή-
σεων, μετοχών, εντόκων γραμματίων, ομολό-
γων, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και πα-
ραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

- Η εφορία θα λαμβάνει υπόψη ως τεκμήρια 
για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων των 
φορολογούμενων και τις δαπάνες που κατέ-
βαλαν αυτοί εντός του 2015 για την ανέγερ-
ση οικοδομών, για την αγορά ακινήτων, επι-
χειρήσεων, μετοχών, εντόκων γραμματίων, 
ομολόγων και λοιπών τίτλων, για τη σύσταση 
επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή στο μετοχικό 
κεφάλαιο εταιρειών.

- Όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2015 
εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες 
θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν και να 
υποβάλουν το έντυπο Ε3, προκειμένου να 
προσδιοριστούν τα εισοδήματα αυτά λογι-
στικά (έσοδα μείον έξοδα) και μετά να προ-
χωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή 
του βασικού εντύπου Ε1 της φορολογικής 
δήλωσης.

Πώς και για ποιους προκύπτουν επιβα-
ρύνσεις

- Αύξηση του συντελεστή φορολογίας των 
κερδών από επιχειρηματική δραστηριότη-
τα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι 
νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία, 
καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου.

- Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδή-
ματος για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους 
αγρότες.

- Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισο-
δήματος για ορισμένες κατηγορίες νομικών 
προσώπων.

- Κατάργηση της έκπτωσης που χορηγείται 
σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φό-
ρου εισοδήματος.

- Αύξηση των συντελεστών της ειδικής ει-
σφοράς αλληλεγγύης για ετήσια εισοδήμα-
τα φυσικών προσώπων που υπερέβησαν τις 
30.000 ευρώ το 2015.

- Υπό προϋποθέσεις η μη φορολόγηση ανεί-
σπρακτων ενοικίων.

- Υποβολή δηλώσεων μέχρι το τέλος Απριλίου
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ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΟ «ΜΙΚΡΟ ΠΑΚΕΤΟ» 
ΤΩΝ 13 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Μετά τη συμφωνία Κυβέρνησης και 
δανειστών για το δεύτερο «πακέτο» 
των 13 προαπαιτούμενων μέτρων 

και την ολοκλήρωση των επιμέρους επαφών 
των αρμόδιων υπουργών με τους εκπροσώ-
πους των θεσμών, ψηφίστηκε, στις 15 Δε-
κεμβρίου στη Βουλή,  το πολυνομοσχέδιο 
με τον τίτλο «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», το οποίο 
αφενός συνδέεται με την εκταμίευση της δό-
σης του 1 δις ευρώ, αφετέρου θα ανοίξει το 
δρόμο για την πρώτη αξιολόγηση του προ-
γράμματος.
Όπως προκύπτει, η συμφωνία που επιτεύ-
χθηκε, προβλέπει το άνοιγμα της αγοράς για 
τα επιχειρηματικά δάνεια και τα στεγαστικά, 
εκτός αυτών που αφορούν στην πρώτη κα-
τοικία για τα οποία προβλέπεται εξαίρεση, 
έως τις 15 Φεβρουαρίου 2016. Ομοίως, εξαι-
ρούνται τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων και τα καταναλωτικά, για τα οποία θα 
υπάρξει νέο πλαίσιο, που θα ορίζει το τι θα 
ισχύσει. Αναλυτικότερα:
 
1. Μετά την παρουσίαση στο ΚΥ.ΣΥ.Π., οι Αρ-
χές θα προτείνουν για συζήτηση σημείωση 
ή έγγραφο, που θα προτείνει διάφορες επι-
λογές για βασικές αποφάσεις, σχετικά με τον 
σχεδιασμό της ανεξάρτητης γραμματείας 
εσόδων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ταχύ-
τερη σύνταξη και η έγκαιρη υιοθέτηση της 
νομοθεσίας για την πρώτη αξιολόγηση.

2. Οι Αρχές θα λάβουν μέτρα για να εξασφα-
λίσουν τη συλλογή εσόδων: α. υιοθέτηση 

μέτρων, συμπεριλαμβανομένης νομοθεσί-
ας, εάν χρειαστεί, για την καταγραφή χω-
ρητικότητας των δεξαμενών αποθήκευσης 
καυσίμων (μόνιμων ή κινητών) για την αντι-
μετώπιση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα, 
β. διορισμός επιτροπής προμηθειών που θα 
καταφέρει να ολοκληρώσει την αγορά λογι-
σμικού για ανάλυση του δικτύου Φ.Π.Α. με 
σκοπό την αντιμετώπιση τριγωνικών συναλ-
λαγών στον Φ.Π.Α. (απάτη τύπου καρουζέλ) 
και γ. διαμόρφωση εντός δύο μηνών, νέου 
τοπίου στη φορολογία εισοδημάτων από το 
2016 και μετά.

3. Υγεία: Η κυβέρνηση θα εκδώσει α. υπουργι-
κή απόφαση για την εφαρμογή του clawback 
στα νοσοκομεία, β. υπουργική απόφαση για 
την προς τα κάτω αναθεώρηση των τιμών 
των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, ώστε 
να ευθυγραμμιστούν οι δαπάνες στα επίπεδα 
του clawback.

4. Λειτουργία επιτροπής στο Ταμείο Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), που θα 
αξιολογεί και θα εγκρίνει διορισμούς μελών 
διοικητικού συμβουλίου και προέδρων στις 
τράπεζες. Θα περιλαμβάνει α. συμφωνία για 
τους δεσμευτικούς όρους αναφοράς, όσον 
αφορά στη διαδικασία επιλογής, β. δυνατό-
τητα του Τ.Χ.Σ. να υποβάλει στο EWG πρότα-
ση για τις αμοιβές των μελών της επιτροπής, 
που έχει συμφωνηθεί με τους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς και γ. συμφωνία σε ένα χρονοδιά-
γραμμα για τα επόμενα βήματα, με σκοπό 
την ολοκλήρωση των διορισμών, έως τα τέλη 
Δεκεμβρίου του 2015.

5. Νομοθεσία για το πτωχευτικό δίκαιο των 

νοικοκυριών: α. Υιοθέτηση της απαραίτη-
της δευτερογενούς νομοθεσίας για το σχέ-
διο οικονομικής βοήθειας προς τα ευάλωτα 
νοικοκυριά, που θα διευκολύνει τις απαραί-
τητες πληρωμές στο πλαίσιο του πτωχευτι-
κού δίκαιου των νοικοκυριών. β. Η Τράπεζα 
της Ελλάδος θα εκδώσει απόφαση για τη 
διαδικασία και τα κριτήρια που θα χρησιμο-
ποιούνται για να καθοριστεί το μέγιστο της 
ικανότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη, 
το ποσό που οι πιστωτές θα μπορούσαν να 
λάβουν σε περίπτωση επιβολής έκτακτης 
ανάγκης και πιθανών ζημιών για τους πιστω-
τές. γ. Ανάπτυξη ενός λεπτομερούς σχεδίου 
υλοποίησης για τη σύσταση ενός Γραφείου 
Πιστώσεων και Πλούτου, μέχρι τα τέλη του 
Ιουνίου του 2016, που θα αποτελεί ανεξάρ-
τητη αρχή και θα προσδιορίζει τις δυνατότη-
τες πληρωμής των δανειοληπτών με σκοπό 
τη διευκόλυνση των τραπεζικών ιδρυμάτων.

6. Στρατηγική για τα «κόκκινα» δάνεια (NPL): 
α. υιοθέτηση της σχετικής νομοθεσίας που 
θα προβλέπει την άδεια και το ρυθμιστικό 
πλαίσιο των παρόχων μη τραπεζικών υπηρε-
σιών και τις μεταβιβάσεις δανείων, η οποία 
θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 
του 2016. Για δάνεια που δόθηκαν σε ιδιοκτή-
τες πρώτης κατοικίας, καθώς και δάνεια μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων και καταναλωτών, 
το πλαίσιο εφαρμογής θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης του προ-
γράμματος του ESM. β. Θα υπάρξει προπαρα-
σκευαστική εργασία για εκσυγχρονισμό και 
τροποποίηση του νόμου, που προβλέπει την 
εξωδικαστική επίλυση χρέους και θα περι-
λαμβάνει σημαντικά φορολογικά κίνητρα για 
τη συμμετοχή και των οφειλετών. γ. Πρόταση 
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για τη δημιουργία ενός συντονισμένου μηχα-
νισμού που θα εποπτεύεται από την Τράπεζα 
της Ελλάδος με εντολή να εξετάζει μεγάλα 
χρέη ιδιωτών και δημόσιων πιστωτών και 
θα πραγματοποιεί συγκεκριμένες ενέργειες 
για την επίλυση των «κόκκινων» δανείων. δ. 
Υποβολή Προεδρικού Διατάγματος για τη 
σύσταση ενός δικτύου πληροφόρησης χρέ-
ους και κέντρων πληροφόρησης χρέους. ε. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος θα διορίσει έναν ει-
δικό εκκαθαριστή και θα καθιερώσει σύστη-
μα αμοιβής για τους εκκαθαριστές με βάση 
την απόδοση σε διαβούλευση με το Τ.Χ.Σ. 
στ. Το Τ.Χ.Σ. θα διορίσει ένα μέλος του  Δ.Σ. 
και μία εσωτερική ομάδα αφοσιωμένη στην 
επίλυση των «κόκκινων» δανείων. ζ. Σύσταση 
ενός νέου δομικού σχεδίου για την εφαρμο-
γή και την παρακολούθηση της στρατηγικής 
των NPL, συμπεριλαμβανομένης της καθι-
έρωσης ειδικής γραμματείας συντονισμού 
και γραφείου διαχείρισης στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, ώστε να στηρίζει το Κυβερνητικό 
Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

7. Οι Αρχές θα συνεχίσουν, όπως έχει συμφω-
νηθεί με τον ΟΟΣΑ, και θα υιοθετήσουν 10 
ακόμη συστάσεις της εργαλειοθήκης του για 
τα αναψυκτικά και τα πετρελαϊκά προϊόντα, 
σε προσθήκη αυτών που έχουν ολοκληρωθεί 
στο πλαίσιο της πρώτης σειράς από ορόση-
μα.

8. Οι Αρχές θα εκδώσουν σε συμφωνία με 
τους θεσμούς Υπουργική Απόφαση για την 
επανασύγκληση της διυπουργικής επιτρο-
πής για τα κλειστά επαγγέλματα.

9. Στα διαρθρωτικά ταμεία, οι Αρχές α. θα 

εφαρμόσουν πλήρως το Νόμο 4314/2014 για 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία, θα υιοθετήσουν όλες τις εξουσιοδο-
τημένες ενέργειες, απαραίτητες για την ενερ-
γοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων και θα 
θέσουν σε εφαρμογή όλες τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις. β. Για τα πέντε προγράμ-
ματα αυτοκινητόδρομων και για το μετρό, 
καθώς και για τα προγράμματα διαχείρισης 
λυμάτων και στερεών αποβλήτων, οι αρχές: 
1. θα καταρτίσουν ένα σχέδιο δράσης με 
συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα με τους 
αναδόχους ή τους εργολάβους, συμπερι-
λαμβανομένων των απαραίτητων δράσεων, 
για να αρθούν τα αδιέξοδα, 2. θα συμφωνή-
σουν με τους θεσμούς και θα συστήσουν μία 
διυπουργική συντονιστική επιτροπή για τον 
έλεγχο της υλοποίησης του σχεδίου δράσης, 
αλλά και για να διασφαλιστεί, ότι θα ληφθούν 
εγκαίρως οι αναγκαίες αποφάσεις.

10. Χωροταξικός σχεδιασμός και δασικός 
νόμος: Οι Αρχές α. θα παρουσιάσουν στους 
θεσμούς τις προτάσεις για πιθανές βελτιώ-
σεις του νόμου 4269 για τον χωροταξικό σχε-
διασμό και β. θα συμφωνήσουν με τους θε-
σμούς για το περιεχόμενο και θα υποβάλουν 
το Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό 
των δασών.

11. Ιδιωτικοποίηση. Οι Αρχές α. θα εγκρίνουν 
το σχέδιο για το νέο Ταμείο Αποκρατικοποι-
ήσεων, ούτως ώστε να μπορεί να τεθεί σε 
λειτουργία, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η 
έναρξη λειτουργίας του τοποθετείται “σε εύ-
λογο χρόνο”, περί το Πάσχα, μεταξύ α’ και β’ 
τριμήνου του 2016 και β. θα ολοκληρώσουν 
τις εκκρεμείς κυβερνητικές δράσεις, που 

έχουν καθοριστεί από τους θεσμούς για το 
τέταρτο τρίμηνο του 2015.

12. Οι Αρχές α. θα υιοθετήσουν νόμο για την 
εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, με ισχύ 
1η Ιανουαρίου 2016, που θα θέτει τις βασικές 
παραμέτρους με δημοσιονομικά ουδέτερο 
τρόπο και θα είναι συμβατές με τους στόχους 
δαπανών μισθολογίου, που έχουν συμφωνη-
θεί και με αποτελεσματική εφαρμογή σε όλο 
τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης 
της αποσυμπίεσης της κατανομής μισθών σε 
όλο το φάσμα μισθών σε συνδυασμό με προ-
σόντα, απόδοση, ευθύνη και θέση του προ-
σωπικού, β. θα δεσμευτούν στη συνέχιση του 
κανόνα προσλήψεων του 2016, ενώ η ανα-
λογία για τα έτη 2017-2019 θα καθοριστεί 
στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου 2016-19. γ. 
Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομι-
κών ξεκαθάρισε πως με το ενιαίο μισθολόγιο 
δεν υπάρχει καμία μείωση μισθών.

13. Άλλες ρυθμίσεις: α. Ρυθμίζονται, επίσης, 
θέματα προστασίας της αμπελουργίας και του 
όρου τοπικού οίνου και θεσπίζεται πρόστιμο 
από 1.000 έως 30.000 ευρώ για τα οινολογικά 
εργαστήρια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, 
β. Διατηρείται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυ-
γιεινής εργασίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2017, 
οπότε θα υπάρξει εναρμόνιση με την ευρωπα-
ϊκή νομοθεσία, γ. Προβλέπεται αποζημίωση 
εργασίας λόγω υπέρβασης του υποχρεωτικού 
ωραρίου μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, 
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, 
δ. Για τους υπαλλήλους που διορίζονται σε δι-
οικητικά συμβούλια νομικών προσώπων προ-
βλέπεται η επιλογή μεταξύ των αποδοχών της 
οργανικής και αυτών της νέας θέσης.
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Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών 
για Εξωστρεφείς Επιχειρήσεις
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) Βορείου Ελλάδας του Υπουργείου Εξωτερικών, 
ενημερώνει τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις για τις υπηρεσίες που παρέχει προς τις εξωστρεφείς 
επιχειρήσεις.
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2.  Συνήγορος της Αγοράς
(http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=NODE&cnode=50)

Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
ξεκίνησε πρόσφατα την ηλεκτρονική λει-
τουργία του «Συνηγόρου της Αγοράς» στη 
διαδικτυακή πύλη Αgora του Υπουργείου 
Εξωτερικών καθιστώντας πιο άμεση και 
λειτουργική τη συνεργασία της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Εξωτερικών με τους Έλλη-
νες εξαγωγείς.

Ο Συνήγορος της Αγοράς λειτουργεί στο 
πλαίσιο της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών 
και έχει ως στόχο την υποστήριξη των 
ελληνικών επιχειρήσεων με παροχή συμ-
βουλών για την επιχειρηματική δραστη-
ριοποίηση σε ξένες αγορές, ενημέρωση 
για επιχειρηματικές ευκαιρίες, πληροφό-
ρηση για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά 
και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα, 
υποστήριξη στην επίλυση διαφορών που 
ανακύπτουν από επιχειρηματικές συνερ-
γασίες, απάντηση σε εξατομικευμένα ερω-
τήματα.

3.  Δικτυακή Πύλη Διεθνών Χρηματοδο-
τήσεων (http://www.aidfunding.mfa.gr )

Πρωταρχικός στόχο της Δικτυακής Πύλης 
Διεθνών Χρηματοδοτήσεων του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών την οποία διαχειρίζεται 
η Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών 
Προγραμμάτων, αποτελεί η ενίσχυση του 
μεριδίου της ελληνικής επιχειρηματικής 
κοινότητας  και των ελληνικών ΜΚΟ στην 
αγορά των αναπτυξιακών προγραμμάτων 
που χρηματοδοτούνται από πολυμερείς 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς (όπως 
είναι για παράδειγμα η ΕΕ, ο ΟΗΕ και η 
Παγκόσμια Τράπεζα), από περιφερειακές 
αναπτυξιακές τράπεζες, καθώς και από 
εθνικούς αναπτυξιακούς φορείς αναπτυσ-
σομένων χωρών.

Μέσω της Δικτυακής Πύλης Διεθνών Χρη-
ματοδοτήσεων οι ενδιαφερόμενες ελ-

ληνικές επιχειρήσεις και ΜΚΟ διαθέτουν 
πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη σειρά 
υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά τρόπο 
έγκαιρο και διαδραστικό. Στις υπηρεσίες 
αυτές περιλαμβάνεται, κατ’αρχήν, η έγκυ-
ρη και έγκαιρη ενημέρωση για επικείμενες 
και τρέχουσες χρηματοδοτικές ευκαιρίες 
που προκύπτουν από χρηματοδοτικά και 
επενδυτικά προγράμματα που υλοποιού-
νται από τους κυριότερους διεθνείς χρη-
ματοδοτικούς οργανισμούς (π.χ. ΕΕ, ΟΗΕ, 
Παγκόσμια Τράπεζα) στον αναπτυσσόμε-
νο κόσμο. 

Μέσω της Δικτυακής Πύλης Διεθνών Χρη-
ματοδοτήσεων οι επισκέπτες έχουν τη δυ-
νατότητα να επικοινωνήσουν απευθείας 
με το Γραφείο Υποστήριξης (Τηλ.: +30 210 
368 4262 – Fax: +30 210 368 4145 – E-mail: 
aidfunding@mfa.gr), προκειμένου να ανα-
ζητήσουν εταίρους είτε σε χώρες-μέλη της 
ΕΕ είτε στις χώρες που αφορούν τα διάφο-
ρα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας. 

Τέλος, σας αποστέλλουμε συνημμένα, 
κατάλογο που περιλαμβάνει τα στοιχεία 
επικοινωνίας των Γραφείων Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων με τα οποία 
οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν 
να επικοινωνήσουν απ’ ευθείας. Σημει-
ώνεται ότι, οι διευθύνσεις των Γραφείων 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσε-
ων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: 
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.
asp?cpage=NODE&cnode=7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διοικητήριο, Οδός Αγίου Δημητρίου,
Τ.Κ. 541 23  Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 379478, 2310 379493
Φαξ: 2310 379366
groeybe@mfa.gr΄

1.  Πύλη Οικονομικής Διπλωματίας 
Agora  (http://agora.mfa.gr/).

Επιδιώκοντας την ενίσχυση της εξωστρέ-
φειας των ελληνικών επιχειρήσεων, η Γε-
νική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
έχει δημιουργήσει τη διαδικτυακή πύλη 
«Agora». Η πύλη αυτή, η οποία τροφοδο-
τείται καθημερινά από τα Γραφεία Οικονο-
μικών και Εμπορικών Υποθέσεων, περιέχει 
οικονομικές, εμπορικές, επενδυτικές κ.λ.π. 
πληροφορίες που μπορεί να φανούν χρή-
σιμες στους Έλληνες επιχειρηματίες κατά 
την προσπάθειά τους να εξάγουν προϊό-
ντα ή υπηρεσίες σε ξένες αγορές. 

Πρωταρχικός στόχος της πύλης «Agora» 
είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση 
της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας 
μας σχετικά με προσφορές-ζητήσεις επι-
χειρηματικής συνεργασίας, διαγωνισμούς-
προμήθειες, επιχειρηματικές αποστολές 
και εκθέσεις, έρευνες αγοράς και μελέτες, 
οικονομικές και εμπορικές εξελίξεις, θε-
σμικό και επενδυτικό πλαίσιο, φορείς και 
υπηρεσίες των ξένων χωρών, εξελίξεις στις 
διμερείς σχέσεις. 

Επιπλέον, οι επιχειρηματίες έχουν πρόσβα-
ση σε στοιχεία επικοινωνίας επιχειρήσεων 
από όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται για 
προϊόντα και υπηρεσίες της χώρας μας 
ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότη-
τα αναζήτησης και εύρεσης πληροφοριών 
ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία, 
αλλά και ανάλογα με τη χώρα ενδιαφέρο-
ντός τους.

Μέσω της πύλης «Agora» οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να εγγραφούν και να λαμβά-
νουν Newsletter (Υπηρεσία Προσωποποι-
ημένης Ενημέρωσης) με ενημέρωση για τα 
προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις τελευταίες 
εξελίξεις στις χώρες ενδιαφέροντός τους, 
με τη συχνότητα που ίδιοι επιλέγουν (κα-
θημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία):
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp
?cpage=NODE&cnode=23&url=%2Ffront
office%2Fportal.asp%3Fcpage%3DNODE
%26cnode%3D63%26clang%3D0

Συγκεκριμένα:
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Διαδικασία κατάταξης ξενοδοχείων και 
ενοικιαζόμενων δωματίων σε αστέρια

Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται 
υποχρεωτικά σε μία από τις 
πέντε κατηγορίες αστέρων
1 αστέρι = χαμηλότερη κατάταξη
5 αστέρια = υψηλότερη κατάταξη

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση 
(Ν.219/12.01.2015, ΦΕΚ Β΄14), κάθε 
ξενοδοχείο κατατάσσεται σε μία από 
τις κατηγορίες με τη προϋπόθεση ότι 

πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και 
συγκεντρώνει τα ελάχιστα μόρια που απαι-
τούνται για την κατάταξη, με βάση προαιρε-
τικά βαθμολογούμενα κριτήρια.
Ο έλεγχος και η κατάταξη των καταλυμάτων 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 
31/12/2017 οπότε λήγει η ισχύς των Ειδικών 
Σημάτων Λειτουργίας που διαθέτουν σήμε-
ρα τα ξενοδοχεία και οι επιχειρήσεις ενοικι-
αζόμενων δωματίων.

Στο νέο σύστημα οφείλουν να ενταχθούν 
νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ενοικια-
ζόμενα δωμάτια, υφιστάμενες μονάδες που 
θέλουν να μεταταγούν σε ανώτερη κατηγο-
ρία αλλά και επιχειρήσεις των οποίων λήγει 
άμεσα η ισχύς του Ειδικού Σήματος Λειτουρ-
γίας (Ε.Σ.Λ)που διαθέτουν.
Υπολογίζεται πως μέχρι το τέλος του 2015 
θα πρέπει να ελεγχθούν περί τις 1.000 ξενο-
δοχεία των οποίων λήγει η ισχύς του Ε.Σ.Λ 
τους ενώ μαζί με τις νέες επιχειρήσεις που θα 
πρέπει να ελεγχθούν άμεσα ο αριθμός τους 
αυξάνεται στις 2.500.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το 
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ) 
είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση των 
Πιστοποιητικών Κατάταξης των Ξενοδοχείων 
και Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Δωματίων 
και Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ).
Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί για 
την κατάταξη των καταλυμάτων προβλέπει 
τα εξής βήματα:
1. Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του ιδιο-
κτήτη του καταλύματος (ξενοδοχείο ή επι-
χείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων) με τον 
Φορέα Διενέργειας Ελέγχων και Επιθεωρή-
σεων(ΦΔΕΕ).

2. Υποβολή αίτησης της επιχείρησης (ξενο-
δοχείου ή ενοικιαζόμενων δωματίων) στο 
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο για την έκδοση 
πιστοποιητικού κατάταξης.
3. Επιτόπιος έλεγχος επιθεωρητών του Φο-
ρέα που έχει επιλεγεί για να διενεργήσει τον 
έλεγχο ώστε να συνταχθεί Τεχνική Έκθεση 
και Βεβαίωση Συνδρομής Προϋποθέσεων η 
οποία αποστέλλεται στο Ξενοδοχειακό Επι-
μελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ).
4. Έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης από το 
ΞΕΕ.
5. Κατάθεση από την επιχείρηση του Πιστο-
ποιητικού Κατάταξης στην αρμόδια υπηρε-
σία Τουρισμού.
6. Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας το 
οποίο θα ισχύει για πέντε χρόνια.
Το κόστος ελέγχου που θα χρειαστεί να κα-
ταβάλλουν οι επιχειρήσεις στους Φορείς 
Πιστοποίησης έχει οριστεί στα 500 Ευρώ 
ανά ανθρωποημέρα για ξενοδοχεία μικρού 
μεγέθους (έως 25 δωμάτια) ενώ εκτιμάται 
ότι θα φθάνει το οκταπλάσιο για τις μεγάλες 
μονάδες καθώς εκτιμάται ότι ο έλεγχός τους 
θα απαιτεί περί τις οκτώ ημέρες.
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Ποιες είναι οι νέες υποχρεώσεις 
των ιδιοκτητών ακινήτων

Σε σχέση με τις κυριότερες από τις νέες 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από 
την πρόσφατη νομοθεσία που αφορά 

στα ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίων, από 
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακι-
νήτων ανακοινώνονται και επισημαίνονται 
τα εξής:

1. α. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 
4122/2015 σε όλες τις εμπορικές διαφημι-
στικές καταχωρήσεις στον Τύπο και στο δια-
δίκτυο για τη διάθεση προς πώληση ή προς 
μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας που 
διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδο-
σης απαιτείται η αναγραφή του δείκτη ενερ-
γειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) 
του κτιρίου, όπως αυτός προκύπτει από το 
ΠΕΑ.

β. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 
4122/2015, από 1.1.2016 είναι πλέον υποχρε-
ωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού 
(ΠΕΑ) και για κτίσματα μικρότερα των 50 τ.μ., 
όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται.

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4122/2015, 

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εν όψει 
του νέου ασφαλιστικού έτους και 
προς αποφυγή ταλαιπωρίας των 

ασφαλισμένων του, καλεί όλους τους 
εργαζόμενους -συνταξιούχους- ανέρ-
γους, οι οποίοι δεν έχουν απογράψει τα 
προστατευόμενα μέλη τους (σύζυγο και 
τέκνα), που είναι καταχωρημένα στο οι-
κογενειακό βιβλιάριο υγείας, όπως προ-
βούν στη διαδικασία απογραφής μέσω 
της ηλεκτρονικής μας υπηρεσίας. 

Η εν λόγω απογραφή πραγματοποιείται 
μέσω της ηλεκτρονικής / διαλειτουργι-
κής υπηρεσίας μας με τίτλο «Απογραφή 
και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας 
Έμμεσα Ασφαλισμένων», που είναι δια-
θέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. (www.ika.gr / Ηλεκτρονικές Υπη-
ρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς 
Ασφαλισμένους - Συνταξιούχους).

Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώ-
νεται άμεσα, απαλλάσσοντας, όσους 
την επιλέγουν, από την υποχρέωση να 
επισκεφθούν τα Υποκαταστήματά μας 
και την προσκόμιση δικαιολογητικών, 
που απαιτεί η χειρόγραφη διαδικασία 
απογραφής και απόδοσης ασφαλιστικής 
ικανότητας.

από 1.1.2016, τα συστήματα θέρμανσης των 
κτιρίων πρέπει να επιθεωρούνται υποχρε-
ωτικά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη για 
συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης 
ονομαστικής ισχύος από είκοσι (20 kW) έως 
και εκατό κιλοβάτ (100 kW) τουλάχιστον 
κάθε δύο (2) έτη, για συστήματα με λέβητες 
άνω των εκατό κιλοβάτ (100 kW) ανά 4 έτη, 
αν χρησιμοποιούν αέριο ως καύσιμο.

δ. Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσε-
ων μπορεί να επισύρει πρόστιμο από 1.000 
έως 10.000€ ανάλογα με την επιφάνεια και τη 
χρήση του κτιρίου, τον βαθμό υπαιτιότητας 
του υπόχρεου κ.λπ.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. του Ν. 
4342/2015, από 9/11/2015, σε κάθε μίσθωση 
ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ 
πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληρο-
φοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης 
Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
(www.gsis.gr).

Απογραφή 
εμμέσων μελών 
στο Ι.Κ.Α. και 
αυτόματη 
χορήγηση 
ασφαλιστικής 
ικανότητας για το 
ασφαλιστικό έτος 
2016-2017
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Για ακόμη μια φορά ο ελληνικός λαός, υπό την απειλή της χρεωκοπί-
ας, γίνεται δέκτης νέων εισπρακτικών και τιμωρητικών μέτρων, τα 
οποία εντείνουν το αδιέξοδο και το οικονομικό τέλμα. Αιτία είναι η 
ψήφιση του νομοσχεδίου «Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφω-

νίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», με 
τα 48 προαπαιτούμενα που κατατίθεται με τη μορφή το επείγοντος στη 
Βουλή των Ελλήνων.
Και όλα αυτά σε μια περίοδο όπου η χώρα μας βιώνει τις κρισιμότερες 
στιγμές των τελευταίων δεκαετιών, και ίσως και της νεότερης ιστορίας 
μας, που χαρακτηρίζεται από μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, ση-
μαντικά προβλήματα στην ρευστότητα των επιχειρήσεων , κλείσιμο πολ-
λών από αυτών, αύξηση της ανεργίας, μείωση των επενδύσεων. 
Με το νέο πακέτο προαπαιτούμενων βρισκόμαστε ουσιαστικά αντιμέ-
τωποι σε μια φορολογική παράνοια της ελληνικής πολιτείας, όπου η μα-
νία των φόρων που την έχει καταλάβει ξεπερνά κάθε όριο λογικής και 
πλήττει όλες τις κατηγορίες των πολιτών (επαγγελματίες, συνταξιούχους, 
αγρότες, νέοι). Προκειμένου η χώρα μας να περάσει την αξιολόγηση της 
τρόικας, να μαζέψει λεφτά και να πληρώνει τις σπατάλες του δημοσίου 
τις οποίες δεν θέλει να κόψει, η πολιτεία προβαίνει στην εφαρμογή μέ-
τρων τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
αναπτυξιακά.
Οποιαδήποτε νέα περικοπή στα εισοδήματα και τις συντάξεις θα μειώσει 
εκ νέου την κατανάλωση, την εγχώρια ζήτηση και την επένδυση. Ενώ 
είναι σαφές ότι ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει αποκλειστικά και μόνο από 
τις ιδιωτικές επενδύσεις, τα μέτρα που λαμβάνονται από το οικονομικό 
επιτελείο και γενικότερα η κυβερνητική πολιτική, είναι εις βάρος όχι μόνο 
των ιδιωτικών επενδύσεων αλλά και της επιχειρηματικότητας συνολικά. 
Μέτρα τα οποία κατά το προηγούμενο διάστημα, όπως αυτό των 100 
δόσεων σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία καθώς και σε άλλα ουσιαστικά 
μέτρα, έγιναν αποδεκτά από τον επιχειρηματικό κόσμο, έδωσαν μια 
«ανάσα» στην αγορά και κράτησαν ζωντανές τις επιχειρήσεις. Οι αλλα-
γές που προτείνονται τώρα θα αναγκάσουν τους πολλούς που έχουν την 
ανάγκη των ρυθμίσεων, να «βγουν» από αυτές και να χάσουν τις ευεργε-
τικές διατάξεις τους .

Ας αντιληφθεί, επιτέλους η Πολιτεία ότι θα πρέπει να σταθεί αρωγός 
με ουσιαστικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και της αναπτυξιακής 
προσπάθειας, τα οποία θα μπορέσουν να επανεκκινήσουν την οικονομία 
και να αντιστρέψουν το κλίμα αστάθειας, αδικίας και αβεβαιότητας που 
βιώνουμε όλοι μας. Θα πρέπει να φροντίσει για :
• την επίτευξη ενός σταθερού περιβάλλοντος και την εκπόνηση ενός 
σχεδίου ανασυγκρότησης παραγωγικού ιστού ώστε να δημιουργηθούν 
στην Ελλάδα, συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης που θα συμβάλλουν 
στην προσέλκυση επενδύσεων και στην τόνωση της απασχόλησης, 
• την απρόσκοπτη συνέχιση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από 
τις τράπεζες, αλλά και την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014 -2020 
για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
• την εφαρμογή ενός απλού και σταθερού φορολογικού συστήματος, 
με την ύπαρξη ενός ενιαίου συντελεστή φορολόγησης 15% όλων των 
επιχειρήσεων, τη μείωση της φορολογίας του εισοδήματος των φυσικών 
προσώπων και της ακίνητης περιουσίας ,
• τη λήψη μέτρων για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος,
• την καταπολέμηση και πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής,
• την επίσπευση της διοικητικής μεταρρύθμισης, με προτεραιότητες τη 
μείωση του αριθμού των δημοσίων φορέων όπου απαιτείται, τη διαμόρ-
φωση σύγχρονων οργανογραμμάτων, τη θέσπιση ποιοτικών και ποσοτι-
κών στόχων παραγωγικότητας, τη διαμόρφωση σοβαρού συστήματος 
αξιολόγησης,  με κίνητρα και μηχανισμούς επιβράβευσης και προσέλ-
κυσης των αρίστων
• την άρση των capital controls και την ομαλοποίηση των χρηματοπιστω-
τικών συνθηκών.
Ο επιχειρηματικός κόσμος και η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλες επι-
πλέον και άδικες φορολογίες. 
Καλούμε τους κυβερνώντες να μην προβούν στις αλλαγές που αφο-
ρούν τις ρυθμίσεις στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η εφαρ-
μογή τους θα αποτελέσει την ταφόπλακα της επιχειρηματικότητας 
και ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη και στην προσέλκυση 
επενδύσεων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Επιστολή σχετικά με το πολυνομοσχέδιο για τα 
προαπαιτούμενα

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣ:

Κοιν.:

Υπουργό Οικονομικών
κο Ευκλείδη Τσακαλώτο

1. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη
2. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατρούγκαλο
3. Βουλευτές Χαλκιδικής 
4. ΚΕΕΕ
5. Επιμελητήρια χώρας 
6. ΜΜΕ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
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Σε συνέχεια των τεσσάρων προδημοσιεύσεων που εντάσσονται 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), θα θέλαμε να σας υπο-
βάλλουμε, στα πλαίσια της ανοιχτής διαβούλευσης, τις προτά-

σεις μας για βελτίωση των όρων και των προϋποθέσεων ένταξης και 
συμμετοχής των επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα 
χαρακτηριστικά των δράσεων. 
Στην αρχή παραθέτουμε γενικές παρατηρήσεις για τα επιδοτούμενα 
προγράμματα και στη συνέχεια τοποθετούμαστε για τα τέσσερα προδη-
μοσιευμένα προγράμματα. 
Α. Γενικές Παρατηρήσεις
1. Να προσδιορίζονται ποσοτικά, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρί-
βεια, οι απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος, ώστε κατά τον έλεγχο 
να μην είναι θέμα ερμηνείας του αξιολογητή, αλλά αυταπόδεικτα δεδο-
μένα ‘’αριθμητικά’’ και ‘’ποσοτικά’’ εάν καλύφθηκαν οι απαιτήσεις του 
προγράμματος.
2. Παρατηρείται το συχνό φαινόμενο να έχει εγκριθεί έξοδο από τον 1ο 
αξιολογητή, το οποίο στη συνέχεια να υλοποιείται από την εταιρία, και 
μετά να απορρίπτεται από τον 2ο αξιολογητή του ελέγχου, ως μη συνά-
δον με τη φιλοσοφία, το πνεύμα και τον οδηγό του προγράμματος. Θε-
ωρούμε ότι δεν ευθύνεται η επιχείρηση για το γεγονός, ότι αφού εγκρί-
θηκε το συγκεκριμένο έξοδο για την εταιρία, να μη γίνεται αποδεκτό στη 
συνέχεια όχι το ύψος του εξόδου αλλά το είδος του, κατά τον τελικό έλεγ-
χο. Ευθύνεται η επιχείρηση που υλοποίησε εγκεκριμένο έξοδο ; 
3. Παράλληλα εκτιμούμε ότι δεν θα πρέπει να εναπόκεινται στην εμπει-
ρία, τη γνώση και την αντίληψη του αξιολογητή: 
1. η έγκριση ή όχι μιας δαπάνης, 
2. η απαίτηση περισσοτέρων αποδεικτικών στοιχείων
3. η έγκριση ή μη ενός εξόδου, αλλά συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία και 
αποδεικτικά η έγκρισή του ή όχι. Ενδεικτικά αναφέρουμε π.χ. για συμμέ-
τοχη σε επιχειρηματική αποστολή, τα αποδεικτικά θα μπορούσε να είναι 
τα ακόλουθα:
  α) Τιμολόγια και κάρτα επιβίβασης αεροπορικής εταιρίας.
  β) Τουλάχιστον μία φωτογραφία για κάθε συνάντηση που υλοποιήθηκε.
  γ) Cart visit από συμμετέχοντες της εκάστοτε συνάντησης.
  δ) Επιστολή από φορέα διοργάνωσης της  επιχειρηματικής αποστολής.
και όποιες άλλες συγκεκριμένες αποδείξεις εκτιμάτε ότι είναι αναγκαίο 
και δηλωθούν εξ αρχής.
4. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιαιτερότητες των επιχειρή-
σεων, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε ομαδικές επιχειρηματικές 
αποστολές φορέων, διότι τα προϊόντα τους απευθύνονται σε χώρες μη 
δημοφιλούς προορισμού των επιχειρήσεων π.χ. λογισμικό για καζίνο, 
θερμοκήπια, κ.λ.π.  που απευθύνονται  σε χώρες της Υποσαχάριας Αφρι-
κής.
5. Θεωρούμε πως η υποβολή των δικαιολογητικών για τα επικείμενα 
προγράμματα θα πρέπει να γίνετε αποκλειστικά με αρχεία μορφής PDF 
για να διασφαλίζουμε έτσι τυχών ακούσιες αλλαγές στα δεδομένα  των 
αιτήσεων, ενώ  ταυτόχρονα μειώνουμε δραστικά την εκτύπωση εγγρά-
φων, βοηθούμε το περιβάλλον και μειώνουμε την γραφειοκρατία.
6. Επιπρόσθετα στις απαιτήσεις των επικείμενων επιδοτούμενων προ-
γραμμάτων θεωρούμε πως θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενο οι φωτο-
γραφίες πριν και μετά την επένδυση. Κατά αυτόν τον τρόπο προάγουμε 

την διαφάνεια ως προς την χρήση των προγραμμάτων και την σωστή 
αξιοποίηση τους.
7. Να συμπεριληφθεί ο κλάδος της λιανικής στα προγράμματα. Σε δια-
φορετική περίπτωση ίσως θα έπρεπε η λιανική να συμπεριληφθεί στο 
πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.
Β. Ειδικές  Παρατηρήσεις επί των τεσσάρων Προδημοσιεύσεων
Δράση «Ενίσχυση της αυταπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης»
1. Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης» να είναι επιλέξιμοι δικαιούχοι γεννημένοι πριν 
από την 01.01.1991, και να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας 
τους, αφού μέχρι αυτήν την ηλικία θα έχουν αποκτήσει τίτλο τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης . 
2. Στις προϋποθέσεις συμμετοχής να διαγραφεί ο όρος «να μην διαθέ-
τουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα», καθώς μπορεί 
να συμμετέχει κάποιος με πολύ χαμηλά ποσοστά σε εταιρείες με εμπο-
ρική δραστηριότητα.
3. Να είναι επιλέξιμη η συστέγαση δραστηριοτήτων και να επιδοτούνται 
κατ’ αναλογία τα ενοίκια και οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ.
4. Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών να ορίζεται η ημερομηνία 
προδημοσίευσης.
Δράση «Νεοφυής επιχειρηματικότητα»
1. Στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» να είναι επιλέξιμοι δι-
καιούχοι γεννημένοι πριν την 01.01.1991, και να έχουν συμπληρώσει το 
18ο έτος της ηλικίας τους.
2. Σε περίπτωση εταιρικού σχήματος, να πληροί τις προϋποθέσεις μονά-
χα ο εταίρος που αναλαμβάνει τη διοίκηση και συγκεντρώνει ποσοστό 
συμμετοχής άνω του 51% και όχι όλοι οι εταίροι.
3. Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών να ορίζεται η ημερομηνία 
προδημοσίευσης.
Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσε-
ων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
1. Στο πρόγραμμα να είναι επιλέξιμες οι γενικές δαπάνες απόκτησης 
εξοπλισμού καινούριου και αμεταχείριστου της επιχείρησης καθώς και 
η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
2. Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο θα πραγματοποιηθεί εντός του 2016, 
αναγνώριση ως υφιστάμενης επιχείρησης να ορίζεται κάθε επιχείρηση 
που έχει συσταθεί ως την 31/12/2014 και όχι ως την 31/12/2013.
3. Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών να ορίζεται η ημερομηνία 
προδημοσίευσης.
Δράση «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την 
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»
1. Να καταργηθεί η προϋπόθεση ένταξης στο η ύπαρξη μίας (1) ΕΜΕ μι-
σθωτής εργασίας κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία. Αντ’ αυτού να 
αποτελεί όρο / προϋπόθεση η πρόσληψη μιας (1) ΕΜΕ μετά την ολοκλή-
ρωση του έργου.
2. Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο θα πραγματοποιηθεί εντός του 2016, 
αναγνώριση ως υφιστάμενης επιχείρησης να ορίζεται κάθε επιχείρηση 
που έχει συσταθεί ως την 31/12/2014 και όχι ως την 31/12/2013.
3. Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών να ορίζεται η ημερομηνία 
προδημοσίευσης.

Προτάσεις βελτίωσης επί των τεσσάρων 
Προδημοσιεύσεων του ΕΠΑνΕΚ

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣ:

Κοιν.:

Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης   
και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη

1. ΚΕΕΕ
2. Επιμελητήρια χώρας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΟΥΣ 2015
Επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το έτος 2015, όπως προκύπτει 
από τις εγγραφές και διαγραφές των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής, 
σε σχέση με το έτος 2014, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του μη-
τρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.
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