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Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2016
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΕΠΑν-ΕΚ-Κίνηση
(ΕΣΠΑ 2014-2020)

Κατατέθηκε ο αναπτυξιακός
Τι προβλέπει

Τέθηκαν οι βάσεις για νέες εμπορικές συ-
νεργασίες μεταξύ Επιμελητηρίου Χαλκιδι-
κής και Μουδανιών της Τουρκίας

Επίσκεψη της Χαλκιδικιώτικης Επι-
χειρηματικής Αποστολής του Επιμε-
λητηρίου Χαλκιδικής στην περιοχή 
Προύσα της Τουρκίας



ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

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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Ιδιοκτήτης
Επιμελητήριο Χαλκιδικής
Πολυτεχνείου 58
(στον Πεζόδρομο)
631 00, Πολύγυρος
Τηλ. 23710 24200
         23710 24300
Fax  23710 21355

Εκδότης
Γεώργιος Γκιλής
Πρόεδρος Επιμελητηρίου
Χαλκιδικής

Συντακτική Επιτροπή
Ευθυμιάδης Φίλιππος
Μακαρίτης Βασίλειος
Μαυροφρίδη Βαρβάρα
Μπαλάση Στέλλα
Ψωμαδέλλη Χριστίνα

Παραγωγή εντύπου

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

Ακαριαία αύξηση ασφαλιστικών 
εισφορών για επαγγελματίες που 
δραστηριοποιούνται σε περιοχές 
κάτω των 2.000 κατοίκων & 
ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ

Ποιες βασικές αλλαγές φέρνει η 
ασφαλιστική μεταρρύθμιση

Τι είναι ψηφιακή υπογραφή;

Παρεμβάσεις Επιμελητηρίου

Στατιστικά στοιχεία Ιαν. - Απρ. 2016

Έρχονται απλοποιημένες διαδικασίες 
αδειοδότησης σε βασικούς τομείς
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Προδημοσίευση για το μέτρο “Νέων 
Γεωργών” του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης

Δημοσιεύθηκαν τα προγράμματα 
του ΕΠΑν-ΕΚ-Κίνηση (ΕΣΠΑ 2014-
2020)

Κατατέθηκε ο αναπτυξιακός
Τι προβλέπει

Συμμετοχή στην Έκθεση Τουρισμού 
ITF BELGRADE 2016

Τέθηκαν οι βάσεις για νέες εμπορι-
κές συνεργασίες μεταξύ Επιμελητη-
ρίου Χαλκιδικής και Μουδανιών της 
Τουρκίας

Επίσκεψη της Χαλκιδικιώτικης Επι-
χειρηματικής Αποστολής του Επιμε-
λητηρίου Χαλκιδικής στην περιοχή 
Προύσα της Τουρκίας

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής στο Φεστιβάλ Τουρισμού 
2016

Σύσκεψη & ενημέρωση από την 
αστυνομική δ/νση Χαλκιδικής για 
τα προβλήματα που παρατηρούνται 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο

Ημερίδες για τα 4 νέα χρηματοδοτού-
μενα προγράμματα στο πλαίσιο του 
Επιχειρηματικού Προγράμματος «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 
Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020
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Μήνυμα Προέδρου

4

Ο Τουριστικός & Πολιτιστικός χάρτης της 
Χαλκιδικής είναι μια έκδοση του Επιμελητη-
ρίου Χαλκιδικής.
Όσοι επαγγελματίες θέλουν, μπορούν να 
τον προμηθευτούν ΔΩΡΕΑΝ από την έδρα 
του Επιμελητηρίου στον Πολύγυρο.
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οι δανειστές απαιτούν η χώρα 
μας να συμμορφώνεται σε ένα 
μοντέλο φαύλου κύκλου ανα-

παραγωγής της κρίσης.
Δεν διαβλέπουν ότι αυτή η τα-

κτική βυθίζει πιο βαθιά τη χώρα 
στην κρίση.

Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο της οικονομικής 
κρίσης. Μια κρίση που βαθαίνει διαρκώς, όχι 
μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. 
Το νοιώθουμε όχι μόνο από τους πρόσφυγες 
που έρχονται εδώ αλλά και από την ανάλγη-
τη συμπεριφορά ευρωπαϊκών χωρών απέ-
ναντι τους. Η φτώχεια, η πείνα, οι πόλεμοι, οι 
βομβαρδισμοί, οι πρόσφυγες, η καταστροφή 
χωρών, η αναζωπύρωση εθνικιστικών φαινο-
μένων, είναι η άλλη πλευρά της κρίσης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι δανειστές απαι-
τούν η χώρα μας να συμμορφώνεται σε ένα 
μοντέλο φαύλου κύκλου αναπαραγωγής της 
κρίσης. Δεν διαβλέπουν ότι αυτή η τακτική 
βυθίζει πιο βαθιά τη χώρα στην κρίση.

Το δράμα είναι ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις 
αποδέχονται αυτό το μοντέλο. Η κατάσταση 
στην οικονομία μας δεν είναι καθόλου καλή. 
Κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν συνέχεια ότι 
η ανάκαμψη είναι προ των πυλών. Το μόνο 
που βλέπουμε είναι εξαγγελίες, αλλά από 
πράξεις  φόρους παντού, επιβαρύνσεις σε 
όλα. Τα μέτρα που λαμβάνονται, δήθεν, για 
να ξεχρεώσουμε και για να γίνει πιο δίκαιη η 
φορολογία, οδηγούν πάντα στο αντίθετο. 

Η κυβέρνηση έχοντας κάνει σημαία της την 
αναδιανομή των εισοδημάτων, φορολογεί 
αλύπητα όποιον πληρώνει και συντηρεί στον 

μέγιστο βαθμό τις δαπάνες του Δημοσίου.
Η νέα φορολογική λαίλαπα σε νοικοκυριά, 
επαγγελματίες και επιχειρήσεις δεν οδηγεί σε 
καμιά ανάκαμψη και ανάπτυξη.

Η επόμενη ημέρα για την ελληνική οικονομία 
θα έρθει με αλλαγή του μείγματος δημοσιο-
νομικής πολιτικής, προς την κατεύθυνση της 
μείωσης των φόρων, της μείωσης των κατα-
ναλωτικών δαπανών του δημοσίου και αντί-
στοιχης αύξησης των πόρων για δημόσιες 
επενδύσεις.

Για να μειωθούν οι φόροι πρέπει πρώτα να 
συλληφθεί η φοροδιαφυγή ώστε να αυξη-
θούν τα δημόσια έσοδα, κάτι που καμία κυ-
βέρνηση ποτέ δεν πέτυχε. Πρέπει επίσης να 
μειωθεί η γραφειοκρατία για να διευκολυν-
θούν οι επενδύσεις και να μειωθεί το κόστος 
συναλλαγής επιχειρήσεων και πολιτών με το 
Δημόσιο. Ούτε αυτό όμως το έχουμε πετύχει, 
για την ακρίβεια, ούτε καν το έχουμε προ-
σπαθήσει ποτέ με συνέπεια και επιμονή. 

Η κυβέρνηση δυστυχώς ακολουθεί μια δη-
μαγωγική ταξική πολιτική όχι για να δημι-
ουργήσει τις προϋποθέσεις για την έξοδο της 
χώρας από την κρίση και τη βελτίωση της 
κατάστασης του συνόλου των τάξεων, αλλά 
προκειμένου να πετύχει την πολιτική της επι-
βίωση.

Γεώργιος Γκιλής
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής



5Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Προδημοσίευση για το μέτρο “Νέων Γεωργών”
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Πρόγραμμα

Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της 
πρόσκλησης των Νέων Γεωργών (Μέ-
τρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020). Η προδημοσίευση 
γίνεται σε χρόνο κατάλληλο ώστε να ενη-
μερωθούν και να προετοιμαστούν έγκαιρα 
όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτό.

Τα χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και 
του μέτρου είναι τα εξής:
• Η προκήρυξη του μέτρου προγραμματίζε-
ται να γίνει ανά Περιφέρεια μετά το καλοκαί-
ρι 2016.
• Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου 
έτους 2016 είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω 
των 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση 
ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2016 και οι 
οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγρα-
φούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον 
αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί ενώ 
αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλι-
στούν στον ΟΓΑ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέ-
πει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελά-
χιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας 
(εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000€.
• Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για ενίσχυ-
ση και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν 
κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γε-
ωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού 

προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).
• Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυπο-
ποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης 
της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρ-
κεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδί-
ου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη 
και μεγαλύτερη από 4.
• Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού 
σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει πε-
ραιτέρω υποχρεώσεις.
• Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται 
με συγκεκριμένες δαπάνες, διαμορφώνεται 
ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 17.000 
ευρώ το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται 
αθροιστικά:
1. κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνι-
μης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται 
σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μι-
κρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους 
πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγο-
ριών περιοχών και
2. κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κα-
τεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της 
εκμετάλλευσης.
Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται, 
ανάλογα με τους ανωτέρω συνδυασμούς 
από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.
• Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται του-
λάχιστον σε δύο δόσεις ενώ η πρώτη δόση, η 
οποία καταβάλλεται με την ένταξη του νέου 

γεωργού στο μέτρο, δεν μπορεί να είναι με-
γαλύτερη του 70% της συνολικής ενίσχυσης.
• Το μέτρο έχει εκχωρηθεί στις 13 Περιφέρει-
ες της Χώρας.
• Το μέτρο θα είναι πλήρως μηχανογραφη-
μένο καθώς θα υποστηριχτεί από το Πλη-
ροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. 
Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί σημαντικά ο 
χρόνος που απαιτείται ανάμεσα στην λήξη 
της προθεσμίας υποβολής και στην έγκριση 
– εκταμίευση του ποσού της πρώτης δόσης 
του δικαιούχου.
Εντός των προσεχών ημερών θα αναρτη-
θούν κατάλογοι καλλιεργειών προκειμένου 
να εξειδικευτεί η περιγραφή των ομάδων 
καλλιεργειών που περιγράφονται στον πί-
νακα με τις τυπικές αποδόσεις καθώς επίσης 
και οι καλλιέργειες που περιλαμβάνονται 
στις κατηγορίες «οπωροκηπευτικά», «ζωο-
τροφές» και «καλλιέργειες ανθεκτικές στην 
κλιματική αλλαγή».
Αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, προ-
ϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το 
μέτρο υπάρχουν στην προδημοσίευση του 
μέτρου η οποία υπάρχει συνημμένη στο 
τέλος του άρθρου καθώς επίσης έχει αναρ-
τηθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, www.
minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΕΠΑν-ΕΚ-Κίνηση (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Στις 11/2/2016, προκηρύχθηκαν 4 νέα 
προγράμματα του ΕΠΑν-ΕΚ-Κίνηση 
(ΕΣΠΑ 2014-2020):

• «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχι-
ούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,
• «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγ-
χρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση 
των παρεχομένων υπηρεσιών»,
• «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,
• «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχει-
ρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
τους στις νέες αγορές».
Από αυτά η δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπα-
σχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης» και «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 
έχει ολοκληρωθεί η ημερομηνία υποβολής 
ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα 
. Οι υπόλοιπες δύο δράσεις του προγράμ-
ματος που είναι ακόμα σε ισχύ, αναλύονται 
παρακάτω. 
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρή-
σεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους 
στις νέες αγορές.

ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων οκτώ τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ προκειμένου να 
αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση 
επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτι-
κό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και 
την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των 
προϊόντων – υπηρεσιών τους. 
 
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι υφι-
στάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις ως εξής:
• Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βι-
βλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 
31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο οι περισ-
σότερες διαχειριστικές χρήσεις ή νέες επιχει-
ρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω 
κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συ-
σταθεί μέχρι 31/12/2015.
• Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότη-
τα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
• ∆ιαθέτουν   κατά   την  έγκριση του επεν-
δυτικού σχεδίου τον ΚΑ∆ που αφορά  στο 
επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι δια-
φορετικός από τον/ους ΚΑ∆, στους οποίους 

ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.  
Οι επιχειρήσεις που αιτούνται επιδότηση θα 
πρέπει:
• Να ανήκουν στους προαναφερόμενους 
κλάδους.
• Να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 
Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχεί-
ρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιρι-
στική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011.
• Να απασχολούν λιγότερο από 50 άτομα 
προσωπικό.  
• Να έχουν την απαιτούμενη εν ισχύ άδεια 
λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρ-
μόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης 
αυτής.
• Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική  διαχείριση.
• Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο 
αφορά σε ΚΑ∆,  στον  οποίο  δεν  έχει δρα-
στηριοποιηθεί η  εταιρεία, η  επιχείρηση  
υποχρεούται να προσκομίσει  την  άδεια  λει-
τουργίας πριν την καταβολή της  τελευταίας 
πληρωμής.
• Να μην λειτουργούν σύμφωνα με το σύστη-
μα δικαιόχρησης (franchising).

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ
Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1 Κτίρια, εγκαταστάσεις &  
περιβάλλον χώρος

1.1 Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης
1.2 Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και 

Εξοικονόμηση Ενέργειας
40%

2 Μηχανήματα - 
Εξοπλισμός

2.1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός
2.2 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση Ενέργειας
2.3 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής

2.4 Λοιπός Εξοπλισμός (κλάρκ, επαγγελματικό αυτοκίνητο, έπιπλα γραφείο, τηλεφωνικά 
κέντρα)

90%

3 Άϋλες ∆απάνες

3.1 Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
3.2 Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές  στόχους

3.3 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
3.4 Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων

100% και σε κάθε   
περίπτωση μέχρι 

100.000€

4
Μισθολογικό κόστος 
υφιστάμενου ή νέου 

προσωπικού

4.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού
4.2 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νέου Προσωπικού

40% και μέχρι 24.000€ 
(12.000,00€/ΕΜΕ)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σημαντικές Παρατηρήσεις:
• Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά 
την ημερομηνία προκήρυξης του προ-
γράμματος (11/02/2016). 
• Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η 
πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και 
β’ βαθμού.
• Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν θα 
απαιτείται η απόδειξη ιδίας συμμετοχής. 
• Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτι-
κού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες από την 
ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης. 
• Σε περίπτωση κτιριακών δαπανών απαι-
τείται μισθωτήριο εξαετίας (6 έτη) ενώ για 
ανέγερση μισθωτήριο δωδεκαετίας (12 
έτη)
• Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκα-
ταβολής μέχρι και το 40% της αναλογού-
σας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής.
• Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσ-
σονος σημασίας που έχει λάβει στο πα-
ρελθόν η επιχείρηση συμπεριλαμβανομέ-
νης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, 
να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ 
(ή 100.000€ για τον τομέα μεταφορών) 
μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό 
έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 08 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  
• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 
του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί 
να είναι από 15.000,00€ - 200.000,00€ και 
δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο ερ-
γασιών του έτους 2015.   
• Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 
40%.  Στην περίπτωση πρόσληψης νέου 
προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης 
προσαυξάνεται 10% μόνο μετά την πι-
στοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
• η επιχείρηση να έχει συσταθεί πριν από  31 Δε-
κεμβρίου 2015.
• οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από 
την 1 Ιανουαρίου 2014 θα πρέπει την τελευταία 
τριετία να έχουν τουλάχιστον 0,5 ΕΜΕ απασχό-
λησης ανά έτος (δηλαδή 1 τετράωρο υπάλ-
ληλο για 12 μήνες ή 1 οκτάωρο υπάλληλο για 
6 μήνες).  Σε περίπτωση που η επιχείρηση λει-
τουργεί λιγότερο από 3 έτη, η προϋπόθεση για 
μέσο όρο 0,5 ΕΜΕ την τριετία, προσαρμόζεται 
αντίστοιχα σε μέσο όρο 0,5 ΕΜΕ στο διάστημα 
λειτουργίας της.
• η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ νό-
μιμη άδεια λειτουργίας, ή βεβαίωση αρμόδιας 
υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋπο-
θέσεων λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον 
αρμόδιο φορέα αίτησης έκδοσης/ανανέωσης 
αυτής.
• να τηρούν τον κανόνα de minimis

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟ-
ΤΗΣΗΣ
• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε 
επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τον συνολικό κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή 
το ποσό των 150.000€ αν ο κύκλος εργασιών εί-
ναι μεγαλύτερος από τα 150.000€. Ο ελάχιστος 
προϋπολογισμός της επένδυσης δεν μπορεί να 
είναι κατώτερος των 15.000 ευρώ.  
• Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 40% (ή 
σε 50% στην περίπτωση αύξησης προσωπικού 
κατά 1 εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ
• ανέργερση, ανακαίνιση, διαμόρφωση χώρων, 
βαψίματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, πλακά-
κια κτλ
• μηχανήματα και εξοπλισμός 
• εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας πε-
ριβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και 
ύδατος
• συστήματα ποιότητας (ISO, HACCP κτλ) μέχρι 
3.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό
• προβολή, προώθηση μέχρι 15.000 ευρώ 
• λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού μέχρι 
20.000 ευρώ
• μεταφορικά μέσα  μέχρι 15.000 ευρώ. Για επι-
χειρήσεις μεταφορών, ενοικίασης και εκμίσθω-
σης δεν υπάρχει περιορισμός στην αγορά μετα-
φορικών μέσων.
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες : παρακολούθη-
ση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου, μελέτες, 
έρευνες αγοράς
• μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστά-
μενου ή/και νέου προσωπικού) μέχρι 40% του 
συνολικού προϋπολογισμού με ανώτατο τα 
24.000 ευρώ
Σημαντικές Παρατηρήσεις:
• Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την 11 
Φεβρουαρίου 2016
• Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομη-
νία των αποτελεσμάτων.

ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ενίσχυση των  τουριστικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και των συναφών με τον τουρισμό 
κλάδους. Ορισμένα από τα επαγγέλματα που επιδοτούνται είναι τα ακόλουθα:

Ξενοδοχεία

Κάμπινγκ

Καταλύματα

Ενοικιάσεις λεωφορείων

Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, 
μοτοσυκλετών κτλ.

Κατασκηνώσεις

Θαλάσσιες μεταφορές

Ταξιδιωτικά πρακτορεία

Ενοικίαση αλόγων ιππασίας

Υπηρεσίες κρατήσεων

Εκμάθηση θαλάσσιων σπορ

Διοργάνωση οργανωμένων 
περιηγήσεων

Υπηρεσίες γηπέδων (5x5, 
τένις, γκολφ κτλ.)

Οργάνωση συνεδρίων, 
εμπορικών εκθέσεων κτλ

Υπηρεσίες καρτ

Υπηρεσίες πισίνας

Χιονοδρομικά κέντρα

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης 
θαλάσσιων λουτρών

Ενοικίαση σκαφών

Υπηρεσίες πάρκων αναψυχής

Ενοικίαση εξοπλισμού 
θαλάσσιων σπορ 

(κυματοσανίδες, σκι κτλ.)

Υπηρεσίες διοργάνωσης 
γάμων και συναφών 

εκδηλώσεων

Ενοικίαση ποδηλάτων

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 
04 Ιουλίου 2016
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Κατατέθηκε στη Βουλή ο αναπτυξια-
κός νόμος. Η συζήτησή του, σχεδι-
άζεται να ξεκινήσει στην Επιτροπή 
Παραγωγής και Εμπορίου. 

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τη 
σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστι-
κότητας και Ανάπτυξης, το οποίο θα απο-
τελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της 
κυβέρνησης σε θέματα ανταγωνιστικότητας, 
εξωστρέφειας και καινοτομίας. 

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθε-
ση, «η δημιουργία καθεστώτων ενίσχυσης, 
τα οποία χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα 
απλές διαδικασίες (π.χ. ενίσχυση μηχανολο-
γικού εξοπλισμού), καθώς και καθεστώτων 
για νέες επιχειρήσεις, με τον περιορισμό του 
ανώτατου ύψους ενισχύσεων θα επιτρέψουν, 
αφενός την πραγματοποίηση πολλών νέων 
επενδύσεων, ιδιαίτερα απαραίτητων στην 
κρίσιμη τρέχουσα οικονομική συγκυρία, και 
αφετέρου τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση 
των πόρων εξαλείφοντας τον κίνδυνο προ-
νομιακής μεταχείρισης λίγων επιχειρήσεων ή 
ομίλων, όπως συχνά συνέβαινε σε παλαιότε-
ρους νόμους». 

Ο νόμος είναι «κωδικοποιημένος», ώστε να 
μην χρειάζεται να ανατρέχει ο κάθε ενδια-
φερόμενος σε άλλο κανονιστικό πλαίσιο. Η 
δομή του νόμου διακρίνεται σε δύο μέρη, 
στο Γενικό και στο Ειδικό: 

Στο Γενικό μέρος περιέχονται οι Βασικές ρυθ-
μίσεις, καθώς και οι Βασικοί περιορισμοί του 
Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού που αφο-
ρούν σε όλα τα καθεστώτα. Στο Ειδικό μέρος 
περιγράφονται τα καθεστώτα, τα οποία διέ-
πονται από τις διατάξεις του Γενικού μέρους 
και άρα από τις προϋποθέσεις που τίθενται 
για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Κατατέθηκε ο αναπτυξιακός
Τι προβλέπει
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Το ειδικό μέρος διαρθρώνεται σε πέντε κε-
φάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν 8 επί μέ-
ρους καθεστώτα ενισχύσεων. 

Τι προβλέπει ο νόμος 
Την καθιέρωση σταθερού φορολογικού συ-
ντελεστή 12 ετών για επενδύσεις άνω των 20 
εκατ. ευρώ, επιχορηγήσεις έως 70% ανάλογα 
με το μέγεθος της επιχείρησης και την περι-
οχή της επένδυσης, επιδότηση του κόστους 
απασχόλησης αλλά και χρηματοδότηση 
μέσω Ταμείου Συμμετοχών για αναδιαρθρώ-
σεις επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι η συμμε-
τοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού 
σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κε-
φαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, 
με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολι-
κού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία 
κρατική ενίσχυση, στήριξη ή παροχή. Εφό-
σον στο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυ-
τικού σχεδίου προβλέπεται χρήση ιδίων κε-
φαλαίων, το ποσοστό αυτών που εγκρίνεται 
με την απόφαση υπαγωγής, δεν μπορεί να 
μειωθεί κατά την υλοποίησή του.

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του 
επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται 
με τους ακόλουθους τρόπους:
1. με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κε-
φαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά,
2. με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κε-
φαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 
και με την προϋπόθεση της επαρκούς ρευ-
στότητας της επιχείρησης, μετά την αφαίρε-
ση του ποσού των διαθεσίμων της, που πρό-
κειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της 
συμμετοχής του φορέα,
3. με την ανάλωση υφιστάμενων αποθεμα-
τικών, τα οποία δεσμεύονται σε ειδικό λο-
γαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν 
πριν από την ολοκλήρωση του επενδυτικού 
σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λει-
τουργίας της επένδυσης
4. με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολο-
γιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη 
εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, 
αποκλεισμένης της μορφής του αλληλό-
χρεου λογαριασμού, εφόσον στη σχετική 
δανειακή σύμβαση ρητά προβλέπεται ότι 
το δάνειο συνάπτεται αποκλειστικά για την 
πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Τα είδη ενισχύσεων είναι τα εξής:
• Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην 
απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδή-
ματος επί των πραγματοποιούμενων προ φό-
ρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση 
τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο 

των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαι-
ρουμένου του φόρου του νομικού προσώ-
που ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα 
κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται 
από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογι-
κής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό 
επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών 
του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του 
καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξο-
πλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική 
μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό,
• Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δω-
ρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού 
ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυ-
όμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου 
και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών,
• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η 
οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημό-
σιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων 
χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται 
για την απόκτηση καινούριου μηχανολογι-
κού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορί-
ζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης 
αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμε-
νες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη,
• Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμε-
νης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην 
κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθο-
λογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας 
που δημιουργούνται και συνδέονται με το 
επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβά-
νουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση,
• Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας ει-
σοδήματος (φορολογικό σύστημα),
• Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου 
μέσω ταμείου συμμετοχών με τα εξής είδη: 
ίδια κεφάλαια ή οιωνεί ίδια κεφάλαια, ή επεν-
δυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων 
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου 
άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις 
και δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρη-
ματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου 
άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.
Όλα τα είδη ενισχύσεων παρέχονται μεμονω-
μένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται 
για τον καθορισμό του συνολικού ποσού 
ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου 
ενώ επιχειρήσεις, οι οποίες δεν εμφάνισαν 
κέρδη σε καμία διαχειριστική χρήση από τις 
τελευταίες επτά πριν την χρήση της αίτησης 
υπαγωγής, δεν δικαιούνται να λάβουν τις ενι-
σχύσεις.
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλ-
λόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν θα μπορεί να 
υπερβεί το ποσό των πέντε εκατομμυρίων 
ευρώ ενώ οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενι-
σχύσεις, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευ-
τικά τα δέκα εκατομμύρια ευρώ για μεμονω-
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μένη επιχείρηση και τα είκοσι εκατομμύρια 
ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης 
για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα 
καθεστώτα ενισχύσεων ορίζεται με βάση το 
μέγεθος του φορέα:
1. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 
500.000 ευρώ,
2. για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς 
και για επιχειρηματικές συστάδες (cluster), 
στο ποσό των 250.000 ευρώ,
3. για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 
στο ποσό των 150.000 ευρώ,
4. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχει-
ρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) τους αγροτικούς συνεται-
ρισμούς (ΑΣ), τις ομάδες παραγωγών (ΟΠ) 
και τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) 
στο ποσό των 100.000 ευρώ.

Στρατηγικές επενδύσεις
Επιπλέον εκτός των φορολογικών κινήτρων 
που συνιστούν και την «αιχμή» του νέου 
επενδυτικού θεσμικού πλαισίου, επαναπροσ-
διορίζονται -σε χαμηλότερα επίπεδα- τα όρια 
των χαρακτηριζόμενων «στρατηγικών επεν-
δύσεων», και δίνεται έμφαση και στις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις ενώ προβλέπεται και η 
δημιουργία Business Centers για την διευκό-
λυνση Ελλήνων και ξένων επενδυτών.
Για τις Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους στό-
χος του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός 
ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το 
οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ 
μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τόσο από 
Ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις, με 
στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονο-
μίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. 
Μέσω του καθεστώτος ενισχύονται επιχειρή-
σεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω 
των 20.000.000 ευρώ και δημιουργούν δύο 
τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκα-
τομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.
Όσον αφορά στα είδη ενίσχυσης, δίνεται 
έμφαση σε ενισχύσεις χωρίς δημοσιονομική 
επιβάρυνση όπως:
• επιλογή μεταξύ παγιοποίησης οικείου συ-
ντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 
έτη μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που 
δικαιούται ο φορέας βάσει του επενδυτικού 
του σχεδίου και φορολογική απαλλαγή με 
ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού 
των 10.000.000 ευρώ και
• διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης 
μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, 
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Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Αν και δίνεται έμφαση στις φοροαπαλλαγές 
δεν εξαλείφονται οι άμεσες επιχορηγήσεις 
οι οποίες θα προορίζονται για την κάλυψη 
συγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ενός 
επενδυτικού σχεδίου, ενώ το ύψος της επι-
χορήγησης καθορίζεται με βάση τα ποσοστά 
που προβλέπει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενι-
σχύσεων Τα ποσοστά είναι διαφορετικά ανά 
περιοχή και μέγεθος επιχείρησης, με τα με-
γαλύτερα κίνητρα να δίδονται στις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα στο πλαίσιο των 
επιδοτήσεων, προβλέπεται και η επιδότηση 
του επιτοκίου δανείων επενδυτικού σκο-
πού, αλλά και η επιδότηση του κόστους της 
δημιουργούμενης απασχόλησης. Επιπλέον 
θα υπάρχει κάλυψη μέρος του κόστους των 
νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται 
και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

Παρατάσεις
Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης παρατά-
σεις για τα υπάρχοντα επενδυτικά σχέδια και 
συγκεκριμένα νέα προθεσμία ολοκλήρωσης, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, των επενδυ-
τικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις δια-
τάξεις του ν. 3299/2004 και η ημερομηνία 
ολοκλήρωσής τους έληξε στις 31 Δεκεμβρί-
ου 2015. Στην περίπτωση που μέχρι την ημε-
ρομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, 
το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επεν-
δυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης 
παρατείνεται για 18 επιπλέον μήνες, δηλαδή 
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών 
σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 και η προθεσμία ολοκλή-
ρωσής τους λήγει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2016, παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 
με την προϋπόθεση της υλοποίησης, μέχρι 
την ημερομηνία αυτή, ήτοι τις 31-12-2016, 
της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου 
κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% 
του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου απαιτείται η υποβολή, έως τις 31 
Μαρτίου 2017, από το φορέα του επενδυ-
τικού σχεδίου υπεύθυνης δήλωσης συνο-
δευόμενης από συγκεντρωτική κατάσταση 
παραστατικών δαπανών και πληρωμών για 
το έργο. Η δήλωση αυτή δεν υποκαθιστά 
την υποχρέωση υποβολής αιτήματος ελέγ-
χου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 
50% της επένδυσης στην περίπτωση αιτήμα-
τος καταβολής του 50% της επιχορήγησης 
ή επιστροφής κατατεθείσας στην αρμόδια 
Υπηρεσία εγγυητικής επιστολής.

Επίσης η προθεσμία ολοκλήρωσης των επεν-
δυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις δια-
τάξεις του ν. 3908/2011 παρατείνεται:
• μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 για τα επενδυτι-
κά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής 
έχει εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012,
• μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 για τα επεν-
δυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπα-
γωγής έχει εκδοθεί εντός των ετών 2013 και 
2014.
Τέλος για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 
3299/2004 και του ν. 3908/2011 το ποσό της 
επιχορήγησης καταβάλλεται σε επτά ετήσιες 
δόσεις ως εξής:
• Η πρώτη δόση που ισούται με το 1/7 της 
προβλεπόμενης επιχορήγησης καταβάλλε-
ται με την υποβολή του αιτήματος ελέγχου 
για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 

50% του επενδυτικού σχεδίου. Για τα επενδυ-
τικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
του ν. 3908/2011 και έχουν κάνει χρήση του 
δικαιώματος προκαταβολής της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου, η καταβολή της προκατα-
βολής νοείται ως η πρώτη δόση.
• Η δεύτερη και τρίτη δόση, ισόποσες με την 
πρώτη, καταβάλλονται μετά την πιστοποίη-
ση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού 
σχεδίου.
Ο αναπτυξιακός νόμος αναρτήθηκε και στην 
ιστοσελίδα της Βουλής με τίτλο «Θεσμικό 
πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύ-
σεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφε-
ρειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας 
- Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και 
άλλες διατάξεις».
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ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑ-
ΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 
ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Σε μια εποχή που η ανάπτυξη της επι-
χειρηματικότητας και της οικονομίας 
της χώρας είναι πρωταρχικός στόχος 
όλων, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής 

για άλλη μια φορά επιτελεί έναν από τους βα-
σικούς του ρόλους, αυτόν της πιο έγκυρης, 
αλλά και έγκαιρης ενημέρωσης κάθε επιχει-
ρηματία και κάθε εν δυνάμει επιχειρηματία 
που σχεδιάζει επενδύσεις και μπορεί να τύχει 
ενισχύσεων, από τα Προγράμματα του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστι-
κότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  
(ΕΠΑνΕΚ)  ΕΣΠΑ 2014-2020.
Έτσι σε συνεργασία με τους κατά τόπους 
Εμπορικούς Συλλόγους το Επιμελητήριο Χαλ-
κιδικής συνδιοργάνωσε τρεις ενημερωτικές 
ημερίδες για την παρουσίαση των τεσσάρων 
νέων δράσεων του προγράμματος: «Ενίσχυ-
ση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης», «Νεοφυής επιχειρη-
ματικότητα», «Αναβάθμιση πολύ μικρών και 

μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», «Ενίσχυ-
ση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική 
αναβάθμιση των υπηρεσιών».
Η πρώτη ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο 
Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλ-
κιδικής στον Πολύγυρο την Τετάρτη 24 Φε-
βρουαρίου 2016 σε συνεργασία με τον Σύλ-
λογο Ελεύθερων Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, 
Παραγωγών και Εμπόρων του Δήμου Πολυ-
γύρου.
Η δεύτερη ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο 
κλειστό Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού και 
Αθλητικού Οργανισμού των Νέων Μουδα-
νιών την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εμπόρων 
και Επαγγελματιών Νέων Μουδανιών και 
τον Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων 
(ΣΥ.Σ.ΕΠ.).
Η τρίτη ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην 

Καλλικράτεια Χαλκιδικής στο ξενοδοχείο 
ΑΤΛΑΝΤΙΣ την Τετάρτη 11 Απριλίου 2016 σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Νέων Επαγγελ-
ματιών Δ.Ε.Ν. Καλλικράτειας, τον Σύνδεσμο 
Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥ.Σ.ΕΠ.), και την 
τράπεζα EUROBANK.
Η παρουσίαση του προγράμματος στα μέλη 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής έγινε από πι-
στοποιημένα στελέχη του Συνδέσμου Συμ-
βούλων Επιχειρήσεων (ΣΥ.Σ.ΕΠ.) τα οποία 
ενημέρωσαν για  όλες τις τεχνικές λεπτο-
μέρειες των τεσσάρων δράσεων του προ-
γράμματος αναφερόμενοι στο σκοπό του, 
τις επιλέξιμες δαπάνες και ενέργειες, τις προ-
ϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, 
καθώς και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο, 
τόσο της υποβολής όσο και της υλοποίησης  
του έργου τους εφόσον ενταχθούν. Παράλ-
ληλα αναφέρθηκαν  στις σημαντικές διευκο-
λύνσεις του προγράμματος για την ενίσχυση 
της ρευστότητας των επιχειρήσεων.
Η συμμετοχή μεγάλου αριθμού Χαλκιδικαί-
ων επιχειρηματιών στις ημερίδες, καθώς και 
οι ερωτήσεις που υπέβαλλαν προς τους καθ’ 
ύλην αρμόδιους εισηγητές, καταδεικνύει το 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για τα πλεονεκτή-
ματα που προσφέρουν οι εν λόγω δράσεις 
και την ανάγκη των επιχειρήσεων να ανταπο-
κρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες απαι-
τήσεις της οικονομικής πραγματικότητας.
Στις ημερίδες παρέστησαν εκπρόσωποι των 
Δήμων Χαλκιδικής, πρόεδροι εμπορικών 
συλλόγων και σωματείων της Χαλκιδικής, 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου του επιμε-
λητηρίου.
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Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο πλαί-
σιο της προσπάθειάς του για τη στήρι-
ξη και προβολή του τουρισμού και την 

ενίσχυση του αντίστοιχου τμήματος και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων - μελών του, 
πραγματοποίησε επιχειρηματική αποστολή 
στo Βελιγράδι, κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού  IFT 2016, 
από 18 μέχρι 21 Φεβρουαρίου 2016,.
Την αποστολή στην έκθεση Τουρισμού IFT 
2016, που θεωρείται η μεγαλύτερη των Βαλ-
κανίων, συμμετείχαν 30 επιχειρηματίες της 
Χαλκιδικής, που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα του τουρισμού και του εμπορίου.
Τα μέλη της επιχειρηματικής αποστολής 
που παρευρέθησαν στο χώρο της έκθεσης 
πραγματοποίησαν επαφές με τουριστικούς 
πράκτορες της Σερβίας, αλλά και επισκέπτες 
της έκθεσης που θέλουν να επισκεφτούν την 
Χαλκιδική.
Το περίπτερο της Χαλκιδικής επισκέφθηκε ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολος Τζιτζικώστας η Υπουργός Τουρισμού 
της Σερβίας Lukrecija Djeri, ο Πρέσβης της 
Ελλάδας στο Βελιγράδι Κωνσταντίνος Οικονο-
μίδης κ.ά.
Η επισκεψιμότητα του περιπτέρου ξεπέρασε 
φέτος κάθε προσδοκία.
Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, τα μέλη της 
αποστολής συναντήθηκαν στο Δημαρχείο της 
Cukarica με το Δήμαρχο κο Srđan Kolarić και 
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της 
Cukarica κο Milan Stojić όπου και τίμησαν με 
συμβολικά δώρα για την μέχρι τώρα συνεργα-
σία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα τους. 
Παρόντες ήταν επίσης τουριστικοί πράκτορες 
από τη Σερβία, με τους οποίους υπήρξαν συ-
ζητήσεις για τον τρόπο περαιτέρω ενίσχυσης 
των καλών επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ 

των δύο χωρών.
Η έκθεση IFT πραγματοποιείται εντός των δι-
οικητικών ορίων του συγκεκριμένου δήμου, 
ο οποίος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος της 
χώρας.
Την ίδια μέρα, στο χώρο της έκθεσης πραγμα-
τοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευθυντή της 
Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Σερβίας κο 
Aleksandar Seničić.
Στη συνάντηση που ακολούθησε, αναφέρθη-
κε η σημασία της συνεργασίας των δύο λαών 
γειτόνων, η ανάγκη για ανταλλαγή επιχειρη-
ματικών επισκέψεων, η για γενικότερη βελτί-
ωση των οικονομικών και πολιτικών σχέσεων 
των δυο χωρών, καθώς και η συνέχιση της συ-
νεργασία για ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ 
τους, επιβεβαιώνοντας το καλό κλίμα και τις 
θερμές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Ελλή-
νων και Σέρβων επιχειρηματιών.
Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου η αποστολή 
επέστρεψε στη Χαλκιδική, με θετικές εντυπώ-
σεις και συμπεράσματα, σύμφωνα με τα μέλη 
της αποστολής.
Ο Πρόεδρος του επιμελητηρίου Γεώργιος Γκι-
λής επεσήμανε μεταξύ των άλλων: «Η έκθεση 
πήγε καλά σύμφωνα με τα όσα είπαν τα μέλη 
μας. Σαν Επιμελητήριο κάναμε ό,τι ήταν δυνα-
τό για την οργάνωση της αποστολής. Από εκεί 
και πέρα τα αποτελέσματα θα φανούν το κα-
λοκαίρι στη Χαλκιδική. Αυτό που διαπιστώθη-
κε είναι ότι, αξίζει καλύτερη συμμετοχή η Χαλ-
κιδική και μεγαλύτερος χώρος στην έκθεση. 
Υπάρχει κρίση, ωστόσο ο τουρισμός αποτε-
λεί όαση σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο και 
πρέπει την όποια απώλεια έχουμε από τον 
εσωτερικό τουρισμό, να την καλύψουμε από 
το εξωτερικό. Δίνουμε το παρόν στις εκθέσεις 
και πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά».

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
IFT BELGRADE 2016

Δράσεις
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Τέθηκαν οι βάσεις για νέες εμπορικές συνερ-
γασίες μεταξύ Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και 
Μουδανιών της Τουρκίας

Απόλυτα επιτυχής κρίνεται η επιχει-
ρηματική αποστολή του Επιμελη-
τηρίου Χαλκιδικής στην Τουρκία. Η 
αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου 

βρέθηκε στα Μουδανιά της Τουρκίας έπειτα 
από πρόσκληση του εκεί Επιμελητηρίου. 
Τα 18 μέλη της Χαλκιδικιώτικης αποστολής, 
που αποτελούνταν από μέλη του διοικητι-
κού συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χαλκιδι-
κής και από επιχειρηματίες του τουριστικού 
κλάδου και του κλάδου της παραγωγής και 
μεταποίησης ελιάς του νομού μας,  είχαν 
την ευκαιρία να επισκεφθούν τη γη των προ-
γόνων τους από τις 12 έως τις 16 Μαΐου και 
παράλληλα να έρθουν σε επαφή με τη ση-
μερινή επιχειρηματική δραστηριότητα της 
περιοχής .
Κατά την παραμονή της στα Μουδανιά της 
Τουρκίας, η Χαλκιδικιώτικη αποστολή επι-
σκέφτηκε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο των 
Μουδανιών. Εκεί τους υποδέχτηκε ο κος Εμίρ 
Αλί Ούστα, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Μουδανιών και μέλη της διοίκησης 
του. 
Κεντρικό θέμα των συναντήσεων ήταν η 
ανάπτυξη συνεργασίας των δύο Επιμελητη-
ρίων με σκοπό την διευκόλυνση των επιχει-
ρηματικών συνεργασιών και γενικότερα των 
οικονομικών σχέσεων του επιχειρηματικού 
κόσμου των δύο χωρών.
Εξετάσθηκαν τομείς συνεργασίας όπως οι 
εκθέσεις, οι διακλαδικές ανταλλαγές, οι του-
ριστικές δραστηριότητες, οι συμπαραγωγές 
και οι κοινές εξαγωγικές δράσεις. Τονίστηκε 

η ανάγκη οι επιχειρήσεις της Ελλάδος και της 
Τουρκίας  να σχεδιάζουν βιώσιμες πολιτικές 
και να δρουν με βάση ένα ευρύ οικονομικό 
φάσμα από τη Μέση Ανατολή μέχρι τα Βαλ-
κάνια και την ΕΕ και όχι για στα στενά όρια 
της εθνικής αγοράς κάθε χώρας. 
Το απόγευμα της ίδιας μέρας, στον αύλειο 
χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου των Μου-
δανιών, οι έλληνες επιχειρηματίες ελαιοπα-
ραγωγοί που συμμετείχαν, συναντήθηκαν 
ιδιαιτέρως με συναδέλφους τους από την 
Τουρκία και εξέτασαν τις δυνατότητες απευ-
θείας συνεργασιών.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
κος Γκιλής ερωτηθείς κατά το κλείσιμο των 
εργασιών για τη σημασία της επίσκεψης της 
ελληνικής αντιπροσωπείας στα Μουδανιά 
της Τουρκίας,  τόνισε ότι  η συνεργασία των 
ελλήνων επιχειρηματιών με επιχειρηματίες 
της γείτονας χώρας, ανοίγει νέο επιχειρημα-
τικό δρόμο. Τόνισε ότι τα  Ελληνικά προϊόντα 
και υπηρεσίες, και ιδιαίτερα  αυτών  της Χαλ-
κιδικής, διακρίνονται για την ποιότητά  τους 
και τις υψηλές προδιαγραφές. Υπάρχουν αρ-
κετοί τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτή-
των που μπορεί να προκύψει όφελος και για 
τις δύο χώρες. Ιδιαίτερα με την κατάσταση 
που διέρχονται οι επιχειρήσεις και η χώρα με 
την οικονομική κρίση, η αναγκαιότητα ανά-
πτυξης της συνεργασίας των δυο Επιμελη-
τηρίων στη βάση της αμοιβαιότητας και του 
κοινού συμφέροντος είναι επιβεβλημένη.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Βιο-
τεχνικού Επιμελητηρίου των Μουδανιών κ. 

Εμίρ Αλί Ούστα, επιβεβαίωσε την επιθυμία 
της διοίκησης του Επιμελητηρίου του να ξε-
κινήσει μία σειρά δραστηριοτήτων  για την 
ανάπτυξη νέων εμπορικών συμφωνιών με-
ταξύ επιχειρήσεων της περιοχής του και της 
Χαλκιδικής, και πρότεινε την κοινή συμμετο-
χή και συνεργασία των δύο Επιμελητηρίων 
σε προγράμματα της ΕΕ για την ενίσχυση του 
Τουρισμού, πρόταση που συμφώνησε ο κος 
Γκιλής να την θέσει προς έγκριση στα μέλη 
του διοικητικού του συμβουλίου.
Οι δύο αντιπροσωπείες αντάλλαξαν αναμνη-
στικά δώρα και συμφώνησαν να συνεχίσουν 
τη συνεργασία για ανάπτυξη των σχέσεων 
μεταξύ τους.  
Αξιοσημείωτη ήταν  η ζεστή φιλοξενία των 
Μουδανιωτών, από την πρώτη στιγμή που 
έφτασε η αποστολή στα Μουδανιά, με τους 
οικοδεσπότες να προσφέρουν λουλούδια 
στους καλεσμένους τους, η οποία συνεχίστη-
κε όλες τις ημέρες που παρέμεινε η ελληνική 
αποστολή στην Τουρκία, μέχρι τη στιγμή του 
αποχαιρετισμού.

Επίσκεψη στο Επιμελητήριο Μουδανιών

Ανταλλαγή αναμνηστικών

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού

Σύσκεψη με ελαιοπαραγωγούς Μουδανιών
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Επίσκεψη της Χαλκιδικιώτικης Επιχειρηματικής Αποστολής του Επιμε-
λητηρίου Χαλκιδικής στην περιοχή Προύσα της Τουρκίας

Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής 
αποστολής του Επιμελητηρίου Χαλ-
κιδικής στα Μουδανιά της Τουρκίας, 
από 12 έως 16 Μαΐου, ύστερα από 

πρόσκληση του εκεί Βιοτεχνικού Επιμελητη-
ρίου Μουδανιών, η ελληνική αντιπροσωπεία 
πραγματοποίησε συναντήσεις με επιμελη-
τήρια, τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις και 
στην ευρύτερη περιοχή της Προύσας. 
Έτσι τα μέλη της χαλκιδικιώτικης αποστολής, 
που αποτελούνταν από μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
και από επιχειρηματίες του τουριστικού κλά-
δου και του κλάδου της παραγωγής και μετα-
ποίησης ελιάς του νομού μας, επισκέφτηκαν 
στην Προύσα την Ένωση Βιοτεχνικών Επιμε-
λητηρίων, τον Πιστωτικό και Εγγυητικό Συ-
νεταιρισμό Βιοτεχνών TESKOMB, καθώς και 
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Προύσας. Επιπλέον ξεναγήθηκαν στις εγκα-

ταστάσεις του εργοστασίου του Συνεταιρι-
σμού της περιοχής που επεξεργάζεται ελιά 
και ελαιόλαδο.
Κεντρικό θέμα των συναντήσεων ήταν η ανά-
πτυξη συνεργασίας των Επιμελητηρίων και 
των φορέων με σκοπό την διευκόλυνση των 
επιχειρηματικών συνεργασιών και γενικότε-
ρα των οικονομικών σχέσεων του επιχειρη-
ματικού κόσμου των δύο χωρών, στη βάση 
της αμοιβαιότητας και του κοινού συμφέρο-
ντος.
Εξετάσθηκαν τομείς συνεργασίας όπως οι 
εκθέσεις, οι διακλαδικές ανταλλαγές, οι του-
ριστικές δραστηριότητες, οι συμπαραγωγές 
και οι κοινές εξαγωγικές δράσεις. Τονίστηκε 
η ανάγκη οι επιχειρήσεις της Ελλάδος και της 
Τουρκίας  να σχεδιάζουν βιώσιμες πολιτικές 
και να δρουν με βάση ένα ευρύ οικονομικό 
φάσμα από τη Μέση Ανατολή μέχρι τα Βαλ-
κάνια και την ΕΕ και όχι για στα στενά όρια 

της εθνικής αγοράς κάθε χώρας. 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
κος Γιώργος Γκιλής κατά την επίσκεψή του 
στην περιοχή της Προύσας τόνισε ότι η περι-
οχή έχει κάνει τεράστια βήματα ανάπτυξης, 
έχει έναν ισχυρό Συνεταιρισμό και την αρω-
γή του κράτους που διευκολύνει την επιχει-
ρηματικότητα, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει 
στην Ελλάδα, στην οποία η συνεχώς αυξανό-
μενη φορολόγηση δρα ανασταλτικά.
Οι αντιπροσωπείες αντάλλαξαν αναμνηστικά 
δώρα και συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συ-
νεργασία για ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ 
τους.  
Κατά τη διάρκεια της παραμονής της χαλκι-
δικιώτικης αντιπροσωπείας στην Προύσα, τα 
μέλη της περιηγήθηκαν στην αγορά της κα-
θώς και σε ιστορικά μνημεία στην Τρίγλια και 
στην Απολλωνιάδα.

Επίσκεψη στην Ένωση Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Προύσας 

Επίσκεψη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Προύσας Επίσκεψη στον Πιστωτικό Οργανισμό Προύσας 
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Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στο

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, συμ-
μετέχει και φέτος για δεύτερη συ-
νεχόμενη φορά, στο   Φεστιβάλ 
Τουρισμού Θεσσαλονίκης, που δι-

οργανώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης στη Νέα Παραλία Θεσσαλονί-
κης, το διάστημα 26-29 Μαΐου 2016.
Το Φεστιβάλ Τουρισμού, με τη συμμετοχή 
40 εκθετών από όλη την Ελλάδα και πλούσιο 
πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων, διορ-
γανώνεται για δεύτερη φορά από το Επαγ-
γελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και 
τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μα-
κεδονίας- Θράκης), Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, του Ε.Ο.Τ., του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Ένωσης Επιμε-
λητηρίων Ελλάδας και του ΗΑΤΤΑ.
Με μια πραγματικά πρωτότυπη ιδέα που 
έκλεψε τις εντυπώσεις χθες, πρώτη ημέρα 
λειτουργίας του Φεστιβάλ και ημέρα των 
εγκαινίων,  και με το σύνθημα ‘’Σαν τη Χαλ-
κιδική δεν έχει’’, οι άνθρωποι του Επιμελητη-
ρίου Χαλκιδικής έριξαν αμμουδιά, έβαλαν 
ξαπλώστρες και ομπρέλες θαλάσσης, δημι-
ουργώντας  τη δική τους παραλία στη Νέα 
Παραλία Θεσσαλονίκης, που ήταν και το 

θέμα του περιπτέρου.
Ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό, το οποίο 
προσέλκυσε και προκάλεσε την έκπληξη 
αρκετών επισκεπτών από την πρώτη ημέρα 
λειτουργίας του Φεστιβάλ. Οι επισκέπτες του 
περιπτέρου είχαν την ευκαιρία να φωτογρα-
φηθούν καθώς και να κεραστούν αναψυκτι-
κά και διάφορα εδέσματα.
Εξάλλου η Χαλκιδική έχει ακόμα ένα λόγο για 
να διαφημίζει τις παραλίες της, καθώς εχθές 
ο Νομός ανακηρύχθηκε πρώτος πανελλαδι-
κά, με 52 «Γαλάζιες Σημαίες».
 Σκοπός της συμμετοχής του Επιμελητηρίου 
είναι η προβολή του τουριστικού προϊόντος 
του Νομού και των επιχειρήσεων που το δι-
αμορφώνουν, καθώς και την ανάδειξη της 
περιοχής ως τουριστικού προορισμού. Μέσω 
αυτής του της δράσης, το Επιμελητήριο της 
Χαλκιδικής συμβάλλει στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων του τουριστικού κλάδου και στην ανά-
δειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος της 
περιοχής του.
Τα εγκαίνια του Φεστιβάλ πραγματοποιήθη-
καν το απόγευμα της Πέμπτης από την υφυ-
πουργό Μακεδονίας- Θράκης, Μαρία Κόλλια 
Τσαρουχά και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα.
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ΣΥΣΚΕΨΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙ-
ΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙ-
ΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Σύσκεψη για ενημέρωση των φορέων 
και επιχειρήσεων του νομού μας επί 
των θεμάτων λειτουργίας και συνα-
φών παραβάσεων των καταστημά-

των υγειονομικού ενδιαφέροντος – ξενοδο-
χείων κλπ., εν’ όψει της έναρξης της θερινής 
περιόδου και των επικείμενων προβλημά-
των, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Συνε-
δριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδι-
κής κατόπιν πρόσκλησης της Αστυνομικής 
Δ/νσης Χαλκιδικής.
Στην συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κος Γκιλής 
Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενο-
δόχων Χαλκιδικής κος Τάσιος Γρηγόρης, ο 
πρόεδρος της Ένωσης Κάμπινγκ Χαλκιδικής 
κος Δεληδημητρίου Αντώνιος, ο πρόεδρος 
του τουριστικού τμήματος του Επιμελητη-
ρίου Χαλκιδικής κος Θωμασούλης Γιώργος, 
εκπρόσωποι τουριστικών και εμπορικών 

συλλόγων του νομού μας, επιχειρηματίες του 
κλάδου εστίασης και των ξενοδοχείων.
Την ενημέρωση από πλευράς Αστυνομικής 
Δ/νσης Χαλκιδικής, ανέλαβε ο κος Καραγιαν-
νίδης Αλέξανδρος, Αστυνομικός Υποδ/ντης  
και ο κος Κούτης Δημήτριος Αστυνόμος Β’. 
Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι της Αστυνο-
μικής Δ/νσης Χαλκιδικής ενημέρωσαν για τις 
σύνηθες παραβάσεις που διαπιστώνονται 
από την υπηρεσία τους μετά από ελέγχους 
σε διάφορες επιχειρήσεις. Ζητήθηκε επίσης 
η συμμόρφωση των επιχειρήσεων ως προς 
την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να μην υπάρ-
χουν προβλήματα και παραβάσεις στη λει-
τουργία των επιχειρήσεων.
Επιπλέον ενημέρωσαν ότι κατά τη διάρκεια 
της καλοκαιρινής περιόδου θα εκδοθεί από 
την Αστυνομική Δ/νση Χαλκιδικής, έντυ-
πο όπου θα αναγράφονται κατά κατηγορία 
επαγγέλματος , τα απαραίτητα δικαιολογητι-

κά που πρέπει να έχει κάθε επιχείρηση για να 
θεωρείται η λειτουργία της νόμιμη.
Σκοπός της συνάντησης ήταν και η δρομο-
λόγηση δράσεων για την αντιμετώπιση των 
παραβατικών φαινομένων που παρατηρού-
νται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, 
τα οποία ενδεχομένως αποτρέπουν την προ-
σέλκυση επισκεπτών και τουριστών από άλ-
λες περιοχές της Ελλάδας ή και του εξωτερι-
κού, καθώς και η ύπαρξη καλής συνεργασίας 
μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων σε τοπικό 
επίπεδο. 
Στη συνάντηση το παρών έδωσαν και οι 
Αστυνομικοί δ/ντες της πλειονότητας των 
τμημάτων της Χαλκιδικής . 
Κατά κοινή ομολογία η συνάντηση κρίθηκε 
εποικοδομητική ενώ επανάληψή ανάλογων 
συναντήσεων με τους φορείς, θα δρομολο-
γηθεί κατά την φετινή περίοδο σε κάθε δη-
μοτικό διαμέρισμα.
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Το νέο ασφαλιστικό προβλέπει σημαντικές 
αλλαγές. 
Οι 11 σημαντικότερες είναι οι ακόλουθες:
-  Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε 

ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για 
τον κλάδο σύνταξης.
- Κρατικά επιχορηγούμενη Εθνική σύνταξη 345 
-384 ευρώ με 15 έως 20 χρόνια ασφάλισης.
- Ανταποδοτική σύνταξη (για όσους έχουν πάνω 
από 15 χρόνια ασφάλισης) με βάση το  μέσο όρο 
των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ 
όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου και με 
ποσοστά αναπλήρωσης που θα κυμαίνονται από 
το 0,77% έως το 2%.
- Αμετάβλητες θα παραμείνουν οι ήδη καταβαλ-
λόμενες συντάξεις (σ.σ. εκείνες που είχαν εκδοθεί 
έως 31.12.2014)  μέχρι 31.12.2017 . Από 1.1.2018 
αναπροσαρμόζονται με βάση τα νέα ποσοστά 
αναπλήρωσης.
- Το ήμισυ της προσωπικής διαφοράς άνω του 20% 
θα καλύπτεται φέτος στο Δημόσιο.
- Καταργούνται περιπτώσεις προσωρινών συντά-
ξεων.
- Σύνταξη λόγω θανάτου μόνο μετά τα 55 έτη 
στους επιζώντες συζύγους.
- Πλαφόν 2300 για την ατομική σύνταξη και 3000 
ευρώ για τις πολλαπλές συντάξεις.
- Υπό επανεξέταση όλες οι συντάξεις αναπηρίας.
- “Τσεκούρι” 60% στις συντάξεις των συνταξιούχων 
που εργάζονται.
- Αναστέλλονται οι συντάξεις των αγάμων ή δια-
ζευγμένων θυγατέρων αν το ετήσιο εισόδημα τους 
ξεπερνά των 8640 ευρώ.

Πιο αναλυτικά:
1.  Εισφορά 20% επί του εισοδήματος για τον 
κλάδο σύνταξης
Από 1.1.2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς 
κλάδου σύνταξης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης ασφαλισμένου και εργοδότη ορίζεται 
σε 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών 
των ασφαλισμένων τόσο του ιδιωτικού, όσο και 
του δημοσίου τομέα.  
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον 
υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 
των μισθωτών και των εργοδοτών συνίσταται 
στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον 
εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό 
άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ( δηλαδή τα 
5860 ευρώ).
 
2.  Εθνική σύνταξη 345 -384 ευρώ
Η εθνική σύνταξη καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ σε 
όλους όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης λόγω 
γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις.
Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η εθνι-
κή σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσε-
ρα (384) Ευρώ μηνιαίως εφόσον έχουν συμπλη-
ρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό 
της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% 
για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 
ετών μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης, που αποτελούν 
προϋπόθεση για την καταβολή της.
Ειδικά στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω 
γήρατος, η εθνική σύνταξη καταβάλλεται στους 
δικαιούχους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα 

στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, 
μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά 
το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο 
ηλικίας καταβολής της σύνταξης.
Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους 
λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπο-
λείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελ-
λάδα, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους 
κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 
όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.
Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογι-
κά στις περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε 
μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις. Η μείωση της εθνικής σύνταξης 
προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβά-
νουν μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ανέρχεται 
σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη 
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξι-
οδότησης.
Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη 
σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 
από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της 
εθνικής σύνταξης και με ποσοστό αναπηρίας από 
50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. 
Στους συνταξιούχους του άρθρου 3 παρ. 1α που 
λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας 
με ποσοστό αναπηρίας έως 49,99% χορηγείται το 
40% της εθνικής σύνταξης. Για τους συνταξιούχους 
με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω χορηγείται το 
πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.
Σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται 
μία εθνική σύνταξη.
Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου μιας 
πλήρους σε ποσό και μιας μειωμένης κύριας σύ-
νταξης, το ποσό της χορηγούμενης εθνικής σύ-
νταξης είναι πλήρες. Σε περίπτωση συνταξιούχου 
ή δικαιούχου δύο μειωμένων κύριων συντάξεων, 
καταβάλλεται το ποσοστό της εθνικής σύνταξης 
που αντιστοιχεί σε καθεμία απ’ αυτές, εφόσον το 
άθροισμά τους είναι μικρότερο ή ίσο με το πλήρες 
ποσό της εθνικής σύνταξης.
 
3. Ανταποδοτική σύνταξη με βάση το  μέσο όρο 
των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου 
καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του 
βίου.
Οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης, οι οποίοι θε-
μελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώμα-
τος, αναπηρίας ή θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις, δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύντα-
ξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδο-
χές, τον χρόνο ασφάλισης.
Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του 
ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλι-
σης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβά-
νεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών 
του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφα-
λιστικού του βίου.
Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της 
διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών 
διά του συνολικού χρόνου ασφάλισής του.
Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφα-
λισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων απο-
δοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του ασφαλιστικού του βίου, εξαιρουμένων 
των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας που 
τυχόν καταβλήθηκαν.

Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών 
λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμέ-
νου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξαυνόμε-
νες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία και 
υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους 
της σύνταξης των προσώπων τα οποία αποχω-
ρούν από την Υπηρεσία εντός του έτους 2016 ως 
συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη ο μέσος 
μηνιαίος μισθός κατά τις ειδικότερες λοιπές προ-
βλέψεις του παρόντος άρθρου που προκύπτει από 
το ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την ημερομηνία 
έναρξης καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου 
- λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού. 
Εφεξής ετησίως η περίοδος αυτή αναφοράς αυξά-
νεται κατά ένα έτος.
Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της 
σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου 
ασφάλισης, με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης, 
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

4. Αμετάβλητες οι ήδη καταβαλλόμενες συντά-
ξεις μέχρι 31.12.2017
Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους 
των καταβαλλόμενων συντάξεων, έως την ημερο-
μηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, συντάξε-
ων, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων απο-
δοχών λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός 
επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα 
σύνταξη, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με βάση 
τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων 
αποδοχών του δημοσίου τομέα, που ίσχυαν κατά 
τη δημοσίευση του παρόντος.
Μέχρι την 31.12.2017 οι συντάξεις της προηγού-
μενης συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που 
είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014 σύμφωνα 
με τις τότε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, πα-
ρακρατουμένης της εισφοράς υπέρ υγειονομικής 
περίθαλψης του νόμου 4334/2015 (σ.σ. 6% στις κύ-
ριες συντάξεις και 6% στις επικουρικές συντάξεις)
*Από την 1.1.2018, εφόσον το καταβαλλόμενο 
ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από 
αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους με 
βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, το επιπλέον 
ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιού-
χο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ 
έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκά-
στοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων.
- (σ.σ. από την 1.1.2018) Εάν το καταβαλλόμενο 
ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό 
που προκύπτει από τον υπολογισμό τους με τα νέα 
ποσοστά αναπλήρωσης, τότε αυτό προσαυξάνεται 
κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και 
ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση 
του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμο-
γής. 
Το συνολικό ποσό της σύνταξης που εκδίδεται 
μετά την θέση σε ισχύ του νόμου, αυξάνεται από 
την 1.1.2017 κατ’ έτος στη βάση συντελεστή που 
διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του 
ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τι-
μών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν 
υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή.
Από την 1.1.2017 και ανά τριετία η Εθνική Αναλο-
γιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές 

Ποιες βασικές αλλαγές φέρνει η ασφαλιστική μεταρρύθμιση
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μελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτρο-
πή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, με αντικείμενο τη συνεχή παρακολούθηση 
της εξέλιξης της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπά-
νης.
Με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με 
στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσι-
μότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
Το ύψος των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, 
την αναλογική και την επικουρική σύνταξη, προ-
βαλλόμενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων 
μονάδων του ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009.

5. Το ήμισυ της προσωπικής διαφοράς άνω του 
20% θα καλύπτεται φέτος στο Δημόσιο.
Οι συντάξεις όσων από τους εργαζομένους στο 
Δημόσιο αποχωρούν από την υπηρεσία τους από 
την ημερομηνία  έναρξη ισχύος του επικείμενου 
νόμου, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυ-
τού. Όσοι από αυτούς έχουν αποχωρήσει ή απο-
χωρήσουν εντός του 2016, σε περίπτωση κατά 
την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονιζόμενης 
σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20% 
στου ποσού της σύνταξης που θα ελάμβαναν με 
βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθε-
σίας του Δημοσίου όπως αυτές ίσχυαν κατά την 
31.12.2014 το ήμισυ της διαφοράς αυτής κατα-
βάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. 
Για όσους αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 ή 
εντός του έτους 2018 η εν λόγω προσωπική διαφο-
ρά ανέρχεται στο 1/3 και στο ¼ αντίστοιχα.

6. Καταργούνται περιπτώσεις προσωρινών συ-
ντάξεων.
Προσωρινές συντάξεις δεν θα καταβάλλονται:

Ακαριαία θα είναι, από την 1/1/2017, 
η αύξηση των εισφορών για τη 
σύνταξη (20% του φορολογητέ-
ου εισοδήματος) και την ασθένεια 

(6,95%) για πάνω από 45.000 ελεύθερους 
επαγγελματίες και ιδιοκτήτες τουριστικών 
καταλυμάτων που δραστηριοποιούνται σε 
περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοί-
κων και σήμερα ασφαλίζονται στον ΟΓΑ.
Την άμεση εφαρμογή των νέων ασφαλί-
στρων, αντί της σταδιακής (εντός 5ετίας) 
αύξησης των εισφορών που προέβλεψε 
για όλους τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ ο 
ασφαλιστικός νόμος 4387/16, ζήτησαν οι 
Θεσμοί και υποχρεώνεται, μετά την απόφα-
ση Eurogroup, να νομοθετήσει η ηγεσία του 
υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-

σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι εισφορές
Με βάση την «υποσχετική» που έδωσε η κυ-
βέρνηση στους Θεσμούς για «διορθώσεις» 
στον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο:
Οι περίπου 45.000 ελεύθεροι επαγγελματί-
ες και ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων 
που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με 
πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων θα κλη-
θούν: 
(α) να καταβάλουν αναδρομικά από την 
1/7/2015 έως τις 31/12/2016, τις αυξημένες 
κατά 42% εισφορές του ΟΓΑ και
(β) από την 1/1/2017 ολόκληρα τα νέα ασφά-
λιστρα, χωρίς την ελάχιστη βάση υπολογι-
σμού του εισοδήματος στο 70% του κατώ-
τατου μισθού (410,20 ευρώ) και χωρίς την 

πενταετή μεταβατική περίοδο προσαρμογής 
που θα ισχύσει μόνο για τους αγρότες (ο νό-
μος προβλέπει για τη σύνταξη το 14% του 
φορολογητέου εισοδήματος το 2017, το 16% 
το 2018, το 18% το 2019, το 19% το 2020 και 
το 20% από την 1//1/2022 και για την ασθέ-
νεια το 6,95% αντί ποσοστού 4,73% το 2017, 
5,84% το 2018 και 6,95% το 2019).
Μικρότερες θα είναι και οι εκπτώσεις για 
τους επιστήμονες με μεσαία και υψηλά ει-
σοδήματα αφού η έκπτωση 50% θα δίνεται 
έως τα 10.000 ευρώ και θα μειώνεται κατά 1 
ποσοστιαία μονάδα για κάθε 1.000 ευρώ επι-
πλέον εισοδήματος από την 1/1/2017 έως τις 
31/12/2020.

- Σε περίπτωση απόλυσης για πειθαρχικό παρά-
πτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια
- Σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου που 
δεν έχει ακόμα συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης για 
την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
- Σε περίπτωση που η σύνταξη δεν είναι άμεσα κα-
ταβλητέα λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπό-
μενου ορίου ηλικίας για την καταβολή της
- Σε περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας ή 
θανάτου στην υπηρεσία
- Σε περίπτωση που λαμβάνεται ταυτόχρονα και 
άλλη σύνταξη για την ίδια αιτία
- Σε περίπτωση που για τη θεμελίωση συνταξιοδο-
τικού δικαιώματος είναι απαραίτητη η προηγούμε-
νη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης.

7. Σύνταξη λόγω θανάτου μόνο μετά τα 55 έτη 
στους επιζώντες συζύγους.
Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχο ή ασφαλισμέ-
νου του Δημοσίου ο οποίος έχει πραγματοποιήσει 
το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξι-
οδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας, δικαιούνται 
–μεταξύ άλλων- τα παρακάτω μέλη της οικογενεί-
ας του:
- Ο επιζών σύζυγος εφόσον έχει συμπληρώσει το 
55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου 
του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου.

8. Πλαφόν 2300 για την ατομική σύνταξη και 
3000 ευρώ για τις πολλαπλές συντάξεις.
Μέχρι 31.12.2018 το ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας 
σύνταξης των προσώπων που είχαν ήδη καταστεί 
συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχυος του νέου 
νόμου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του 
πλήρους ποσού της εθνικής σύνταξης (σ.σ. 2304 
ευρώ).

Ακαριαία αύξηση ασφαλιστικών εισφορών για επαγγελματίες που δραστηριο-
ποιούνται σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων & ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ

Κατά την ίδια περίοδο, το άθροισμα του καθαρού 
ποσού των συντάξεων των παραπάνω προσώπων  
που δικαιούται κάθε συνταξιούχος από οποια-
δήποτε αιτία από το Δημόσιο, το ΝΠΔΔ κλπ. δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το οχταπλάσιο της Εθνικής 
Σύνταξης (σ.σ. 3072 ευρώ)

9. Υπό επανεξέταση όλες οι συντάξεις αναπη-
ρίας.
Συστήνεται  Επιτροπή με αντικείμενο την επανε-
ξέταση όλων των υφισταμένων διατάξεων και την 
θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλες τις συντά-
ξεις αναπηρίας.
 
10. ”Τσεκούρι” 60% στις συντάξεις των συντα-
ξιούχων που εργάζονται.
Οι ακαθάριστες συντάξεις, κύριες και επικουρικές 
καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για 
όσο καιρό απασχολούνται οι συνταξιούχο.

11. Αναστέλλονται οι συντάξεις των αγάμων ή 
διαζευγμένων θυγατέρων αν το ετήσιο εισόδη-
μα τους ξεπερνά των 8640 ευρώ.
Η καταβολή της σύνταξης των αγάμων ή δια-
ζευγμένων θυγατέρων αναστέλλεται, εάν όπως 
προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωσης του 
προηγούμενου οικονομικού έτους, έχουν και άλλα 
εισοδήματα, εκτός από την κύρια και επικουρική 
σύνταξή τους, τα οποία υπερβαίνουν το αναγό-
μενο σε ετήσια βάση ποσό των 720 ευρώ δηλαδή 
το ποσό των 8640 ευρώ. Εάν τα εισοδήματα αυτά, 
δεν υπερβαίνουν το ποσό των 8640 ευρώ, τότε το 
μηνιαίο ποσό της σύνταξης (720 ευρώ) μειώνεται 
κατά το υπερβάλλον ποσό αναγόμενου αυτού σε 
μηνιαία βάση. 
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Τι είναι ψηφιακή υπογραφή;

Η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει 
την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού 
εγγράφου, δηλαδή προστατεύει την 
αυθεντικότητα και την ακεραιότητά 

του. Επίσης, σε συνδυασμό με τη χρονοσή-
μανση εξασφαλίζει επιπλέον τη μη αποποί-
ηση ευθύνης του υπογράφοντα. Η ψηφιακή 
υπογραφή επιτρέπει στον παραλήπτη ενός 
εγγράφου να επαληθεύσει την ταυτότητα 
του υπογράφοντος (αυθεντικοποίηση) και να 
διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό του δεν έχει 
παραποιηθεί (ακεραιότητα). Οποιαδήποτε 
αλλαγή στο ηλεκτρονικό έγγραφο μετά την 
υπογραφή, την ακυρώνει, προστατεύοντάς 
το από αλλοίωση ή και πλαστογραφία.
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλά-
δος (ΚΕΕΕ) λειτουργώντας με γνώμονα την 
ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και 
γενικότερα κάθε παραγωγικού κλάδου της 
οικονομίας, μεριμνά, μέσω των Επιμελητη-
ρίων, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις – 
μέλη τους. Ειδικότερα με την ΚΥΑ 23204/13-
7-2015 (ΦΕΚ 1475/14-7-2015), η οποία 
ορίζει την ΚΕΕΕ ώς «αρχή εγγραφής» και τα 
κατά τόπους Επιμελητήρια «ως εντεταλμένα 
γραφεία», προσφέρει στην επιχειρηματική 
κοινότητα, την δυνατότητα εγγραφής - ταυ-
τοποίησης και ενεργοποίησης της ψηφιακής 
υπογραφής νέας γεννιάς. Η υπηρεσία αυτή 
αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική προσπά-
θεια αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν 
οι Επιμελητηριακοί Φορείς της χώρας στα 
μέλη τους, για την προώθηση των ηλεκτρο-
νικών συναλλαγών των επιχειρήσεων και της 
ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης των 
εγγράφων μέσω της εφαρμογής και χρήσης 

ψηφιακών υπογραφών, θέτοντας ως στόχο 
να αποτελέσει παράδειγμα βέλτιστης πρα-
κτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής 
υπογραφής νέας γεννιάς;
Ο κάτοχος άυλης ψηφιακής υπογραφής μπο-
ρεί να υπογράψει ηλεκτρονικά, ένα ψηφιακό 
έγγραφο, από οποιονδήποτε Η/Υ, που πρέπει 
να έχει μόνο διαδικτυακή πρόσβαση, χωρίς 
να απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου ειδι-
κού λογισμικού.
Για το One Time Password (κωδικός μιας χρή-
σης), ο κάτοχος δεν χρειάζεται να χρησιμο-
ποιήσει κάποιο usb stick, αλλά το σύστημα 
αποστέλλει αυτόματα στο κινητό του τηλέ-
φωνο, τον απαραίτητο κωδικό.
Το κόστος απόκτησης της άυλης ψηφιακής 
υπογραφής, είναι φθηνότερη κατά 30% πε-
ρίπου, από την κλασική ψηφιακή υπογραφή.
Ευκολία απόκτησης της ψηφιακής υπογρα-
φής με μια μόνο επίσκεψη στο κατά τόπους 
Επιμελητήριο.
 
Διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπο-
γραφής νέας γεννιάς (ΨΥ)
Πρώτο βήμα - ηλεκτρονική υποβολή αίτησης
Υποβολή αίτησης στο tab «υποβολή αίτη-
σης» και εγγραφή στην διαδικτυακή πύλη 
«ΕΡΜΗΣ» (www.ermis.gov.gr ). Πέραν της 
υποβολής της αίτησή σας, θα πρέπει υπο-
χρεωτικά να τυπώστε την αίτηση - υπεύθυνη 
δήλωση.
Σημαντικό: Για την είσοδό σας στον ΕΡΜΗ 
θα χρειαστείτε τους προσωπικούς κωδικούς 
TAXISNET για φορολογική χρήση (ΦΠΑ).
Δεύτερο βήμα - έλεγχος ταμιακής ενημερό-
τητας 
Ο υπάλληλος του Επιμελητηρίου που δη-

λώθηκε στην αίτηση, ενημερώνεται για την 
αίτηση του ενδιαφερόμενου και ελέγχει αν 
είναι μέλος του Επιμελητηρίου και ταμιακά 
ενήμερος.
Αν όλα είναι ΟΚ, το σύστημα αποστέλλει αυ-
τόματα στον ενδιαφερόμενο μήνυμα, με την 
ταυτότητα πληρωμής (ΗΚΠ), του κόστους 
απόκτησης της ΨΥ και τον ενημερώνει, ότι 
με επόμενο μήνυμα θα κληθεί στο Επιμελη-
τήριο για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση 
της ΨΥ.
Αν υπάρχουν ταμιακές εκκρεμότητες, το σύ-
στημα αποστέλλει αυτόματα σχετική ενημέ-
ρωση προς διεκπεραίωση.
Τρίτο βήμα - ηλεκτρονική πληρωμή του κό-
στους απόκτησης ΨΥ
Με την ενημέρωση των πληρωμών από το 
διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, το σύστημα 
αποστέλλει αυτόματα στον ενδιαφερόμενο 
μήνυμα, να προσέλθει στο Επιμελητήριο για 
την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση της ΨΥ.
Τέταρτο βήμα - ταυτοποίηση & ενεργοποίη-
ση
Με την επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στο 
Επιμελητήριο, ο αρμόδιος υπάλληλος τον 
ταυτοποιεί με την ταυτότητά του (μέσα από 
το site «ΕΡΜΗΣ»), σαρώνει και αποθηκεύει 
στην εφαρμογή, την υπογεγραμμένη αίτηση 
– υπεύθυνη δήλωση και την φωτοτυπία της 
ταυτότητάς του.
Προσοχή!! η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση πρέ-
πει να υπογράφεται με την παρουσία σας στο 
Επιμελητήριο.
Η ενεργοποίηση της ΨΥ μπορεί να γίνει με 
δυο τρόπους: α) στο Επιμελητήριο με την 
βοήθεια του αρμόδιου υπαλλήλου, από ειδι-
κή θέση εργασίας, β) στις εγκαταστάσεις του 
ενδιαφερόμενου με ειδικές γραπτές οδηγίες.
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Με νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ που 
αναμένεται στις αρχές καλοκαι-
ριού, απλοποιούνται οι διαδικα-
σίες για άδειες σε εστίαση, τουρι-

σμό και μεταποίηση
Το υπουργείο Οικονομίας με τη συνδρομή 
της Παγκόσμιας Τράπεζας έχει προχωρήσει 
στην καταγραφή και ανάλυση της νομοθεσί-
ας που διέπει τις αδειοδοτήσεις και θα προ-
χωρήσει στην κατάργηση περιττών διαδικα-
σιών που έχουν εντοπιστεί.
Βασικός μοχλός για την απλοποίηση αποτε-
λεί η εφαρμογή της δυνατότητας που παρέ-
χει ο νόμος 4262/2014 για έναρξη της δρα-
στηριότητας με ευθύνη του επιχειρηματία 
(δηλαδή με απλή γνωστοποίηση) και εφαρ-
μογή συστήματος εκ των υστέρων ελέγχων.
Ειδικότερα:
-Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ-

ροντος επιδιώκεται η ένταξη στην διαδικα-
σία της γνωστοποίησης της πλειονότητας 
των δραστηριοτήτων και επανεξέταση των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών. Με βάση 
την ενωσιακή νομοθεσία και πρακτική το 
90% των σχετικών δραστηριοτήτων ακολου-
θεί την διαδικασία της απλής γνωστοποίησης 
της έναρξης λειτουργίας ενώ στην χώρα μας 
ισχύει το αντίστροφο, δηλαδή το 90% υπο-
χρεώνονται σε πολύπλοκη διαδικασία αδει-
οδότησης. Το υπουργείο στοχεύει επίσης σε 
απάλειψη της διαδικασίας προέγκρισης ως 
ξεχωριστής πράξης της διοίκησης.
-Για τη βιομηχανία τροφίμων - ποτών δια-
πιστώθηκε ότι η νομοθεσία προβλέπει πε-
ρισσότερες απαιτήσεις-προδιαγραφές και 
ελέγχους σε σχέση με την ΕΕ. Για παράδειγμα 
ενώ στην ενωσιακή νομοθεσία προβλέπεται 
έγκριση με επιτόπιο έλεγχο πριν τη λειτουρ-

γία της μονάδας μόνο για τα ζωικά προϊόντα, 
στην ελληνική νομοθεσία προβλέπεται σχε-
τική απαίτηση για το σύνολο των τροφίμων. 
Συνολικά στη χώρα μας χρειάζονται υπερδι-
πλάσια έγγραφα σε σχέση με τις άλλες χώ-
ρες χωρίς αυτές οι επιπλέον απαιτήσεις να 
προσθέτουν στη ποιότητα και ασφάλεια των 
παραγόμενων προϊόντων, ενώ σαφώς επιβα-
ρύνουν τη διοίκηση και αποθαρρύνουν ενδι-
αφερόμενους επενδυτές.
-Τέλος για τα τουριστικά καταλύματα σχεδι-
άζονται παρεμβάσεις για απλούστευση της 
διαδικασίας έκδοσης του Ειδικού Σήματος 
Λειτουργίας ενώ σημαντική θα είναι και η 
ωφέλεια από την απλούστευση της διαδικα-
σίας αδειοδότησης των καταστημάτων υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος - καφέ, εστιατόρια, 
μπαρ- που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις 
τους.

Έρχονται απλοποιημένες διαδικασίες 
αδειοδότησης σε βασικούς τομείς
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Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

 Για ακόμη μια φορά ο επιχειρηματικός κόσμος σε μια περίοδο 
όπου η χώρα μας βιώνει τις κρισιμότερες στιγμές των τελευταίων δεκαετιών, 
και ίσως και της νεότερης ιστορίας μας, που χαρακτηρίζεται από μείωση του 
τζίρου των επιχειρήσεων, σημαντικά προβλήματα στην ρευστότητα των επι-
χειρήσεων με την εφαρμογή και των capital controls , κλείσιμο πολλών από 
αυτών, αύξηση της ανεργίας, μείωση των επενδύσεων, βρίσκεται αντιμέτω-
πος - μετά από το κλείσιμο της σιδηροδρομικής γραμμής στον καταυλισμό 
της Ειδομένης στην ουδέτερη ζώνη Ελλάδας & ΠΓΔΜ, από τους πρόσφυγες 
και τους μετανάστες που προηγήθηκε πριν από λίγο καιρό - με το κλείσιμο 
των λιμανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης λόγω των απεργιακών κινη-
τοποιήσεων.
 Η επιλογή του συγκεκριμένου χρόνου, ο οποίος συμπίπτει με την 
έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου αλλά και την αυξημένη κίνηση 
στον κλάδο της κρουαζιέρας, που γεννούν μεγάλες προσδοκίες για οικονο-
μική τόνωση, κρίνεται μάλλον λανθασμένη.
 Σεβόμαστε το δικαίωμα διαμαρτυρίας των Σωματείων των υπαλ-
λήλων των λιμανιών για την προάσπιση των συμφερόντων τους,  αλλά θέ-
λουμε να εκφράσουμε και την έντονη ανησυχία μας για την κατάσταση όπως 
έχει διαμορφωθεί, όπου παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στη μετα-
φορά των εμπορευμάτων, με δραματικές επιπτώσεις, τόσο στις εισαγωγές, 
όσο και στις εξαγωγές, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις και τη 
βιωσιμότητά τους.

Κύριοι Υπουργοί, 
 Σε μια περίοδο, που οι μόνες παραγωγικές δυνάμεις, οι οποίες 
αποδίδουν έσοδα στη χώρα είναι το εξαγωγικό και διαμετακομιστικό εμπό-
ριο, οι χερσαίες και οι θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές, είναι σίγουρο 
πως, εάν συνεχιστούν κι άλλο οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα τραυματί-
σουν περαιτέρω την Εθνική μας Οικονομία. 
 Η σοβαρότητα της κατάστασης απαιτεί την ανάγκη άμεσης λύσης 
με ειλικρινή διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και των εμπλεκόμενων πλευ-
ρών για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης. 
 Ο επιχειρηματικός κόσμος και οι εργαζόμενοι της χώρας δεν 
αντέχουν τη δίνη νέων περιπετειών. 
 Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, αν δεν βρεθεί άμεσα 
λύση που να ανταποκρίνεται στην κρισιμότητα της οικονομικής κατάστασης 
της αγοράς, είναι διατεθειμένη να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των μελών 
του με όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

 Για ακόμη μια φορά ο επιχειρηματικός κόσμος σε μια περίοδο 
όπου η χώρα μας βιώνει τις κρισιμότερες στιγμές των τελευταίων δεκαετιών, 
και ίσως και της νεότερης ιστορίας μας, που χαρακτηρίζεται από μείωση του 
τζίρου των επιχειρήσεων, σημαντικά προβλήματα στην ρευστότητα των επι-
χειρήσεων με την εφαρμογή και των capital controls, κλείσιμο πολλών από 
αυτών, αύξηση της ανεργίας, μείωση των επενδύσεων, βρίσκεται αντιμέτω-
πος το τελευταίο διάστημα με το κλείσιμο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης 
Ευζώνων καθός και της σιδηροδρομικής γραμμής στον καταυλισμό της Ειδο-
μένης στην ουδέτερη ζώνη Ελλάδας - ΠΓΔΜ, από τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες, μπλοκάροντας τη διέλευση οχημάτων από τη σιδηροδρομική 
διάβαση, ζητώντας να ανοίξουν τα σύνορα.
 Θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για την κατά-
σταση όπως έχει διαμορφωθεί, μετά από πολλές διαμαρτυρίες των εταιριών 
εθνικών και διεθνών μεταφορών, όπου παρατηρούνται μεγάλες καθυστερή-
σεις στη μεταφορά των εμπορευμάτων, με δραματικές επιπτώσεις, τόσο στις 
εισαγωγές, όσο και στις εξαγωγές, ιδιαίτερα των ευπαθή αγροτικών προϊό-
ντων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις και τη βιωσιμότητά τους.
 Σε μια περίοδο, που οι μόνες παραγωγικές δυνάμεις, οι οποίες 
αποδίδουν έσοδα στη Χώρα είναι το εξαγωγικό και διαμετακομιστικό εμπό-
ριο, οι χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές, είναι σίγουρο πως εάν δεν πει-
στούν οι πρόσφυγες και μετανάστες να ανοίξουν τη σιδηροδρομική γραμμά 
στην Ειδομένη και την εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ευζώνων, θα τραυματιστεί 
περαιτέρω η Εθνική μας οικονομία.
 Σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, 
ούτε θα επιτρεπόταν ποτέ.
 Η παρατεταμένη παραμονή τόσων ανθρώπων, διαφορετικών 
εθνικοτήτων, φύλων και ηλικιών σε έναν χώρο τόσο ακατάλληλο, χωρίς τις 
κατάλληλες υποδομές, μόνο κινδύνους εγκυμονεί.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Γκιλής Γεώργιος

με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Γκιλής Γεώργιος

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

1. Υπουργό Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής
κο Δρίτσα Θεόδωρο

1. Υπουργό Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων
κο Σπίρτζη Χρήστο

2. Υπουργό Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων
κο Σπίρτζη Χρήστο

2. Αναπληρωτή Υπουργό 
Μεταναστευτικής Πολιτικής
κο Μουζάλα Γιάννη

3. Υπουργό Οικονομίας, 
Ανάπτυξης & Τουρισμού
κο Σταθάκη Γιώργο

3. Αναπληρωτή Υπουργό αρμόδιος 
για θέματα προστασίας του πολίτη
κο Τόσκα Νικόλαο

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στις εισαγωγές 
και εξαγωγές από το συνεχιζόμενο 
κλείσιμο λιμανιών

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στις εισαγω-
γές και εξαγωγές από το κλείσιμο 
εθνικής οδού και της σιδηροδρο-
μικής γραμμής στην Ειδομένη

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣ:
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
Επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τον Ιανουάριο - Απρίλιο 2016, 
όπως προκύπτει από τις εγγραφές και διαγραφές των επιχειρήσεων 
της Χαλκιδικής, σε σχέση με το έτος 2015, σύμφωνα πάντα με τα 
στοιχεία του μητρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Ενημέρωση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3 10 8 2 23
2 16 8 7 33
2 23 8 8 41
3 34 16 6 59

10 83 40 23 156

3 7 3 4 17
3 5 6 3 17
3 20 12 6 41
4 19 18 8 49

13 51 39 21 124

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ

2016 2016 2016 2016 20162015 2015 2015 2015 2015

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 7 10 19 4 40
5 23 10 3 41
4 20 7 2 33
2 10 7 2 21

18 63 43 11 135

4 17 14 8 43
6 9 9 3 27

12 22 15 3 52
4 26 17 4 51

26 74 55 18 173

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ

2016 2016 2016 2016 20162015 2015 2015 2015 2015

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΑ

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ




