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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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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

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
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Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
της χώρας είναι ο τρόπος 
που ο πολιτικός κόσμος 

αντιλαμβάνεται την
οικονομία

Από το 2010 που η χώρα χρεοκόπησε 
όλες οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να 
πολιτεύονται  με βασικό σύνθημα 
λεφτά υπάρχουν, έστω κι αν τα ανα-

ζητούν επιβάλλοντας  έναν εξουθενωτικό 
ΕΝΦΙΑ, αυξάνοντας εξοντωτικά  ΦΠΑ και φό-
ρους εισοδήματος, μηδενίζοντας  ουσιαστι-
κά τις συντάξεις ανθρώπων που εργάστηκαν 
και πλήρωσαν εισφορές επί πολλά χρόνια.
Δυστυχώς, ούτε αυτή η κυβέρνηση, ούτε 
όπως άλλωστε καμία από τις προηγούμενες 
, δεν τόλμησε να περιορίσει τις σπατάλες στο 
δημόσιο, ούτε να περιορίσει τα οφέλη των 
“ημέτερων” της. Δυστυχώς οι πολιτικοί μας 
δεν κάνουν τη δουλειά τους. Δεν ασχολού-
νται με την παραγωγή πολιτικής, αλλά μόνο 
με την διανομή της ισχύος μεταξύ τους.
Αυτό αποδεικνύεται από την αδυναμία να 
επιτευχθούν οι στόχοι στα έσοδα, από την 
μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, από την 
εκτόξευση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στα 
ταμεία κλπ.   Ταυτόχρονα η οικονομία δέχεται 
και την πίεση των capital control και γενικά 
της χαμηλής ρευστότητας όπως αποτυπώνε-
ται από την κάμψη της εξαγωγικής δραστη-
ριότητας.
Οι συνθήκες στο πολιτικό σκηνικό είναι δεδο-
μένες και μέσα σε αυτές τις συνθήκες  όπως 
έχουν διαμορφωθεί, θα πρέπει η οικονομία 
να βρει έναν δρόμο ανάπτυξης. Έχουμε το-
νίσει επανειλημμένως οι παραγωγικοί φορείς 
της χώρας ότι η ανάπτυξη περνάει μέσα από 
την αναδιάρθρωση του Δημοσίου τομέα, 
μέσα από τον περιορισμό της σπατάλης και 
από την αύξηση της παραγωγικότητας του. 
Για να μειωθούν οι φόροι θα πρέπει να μειω-
θούν πρώτα τα έξοδα του προϋπολογισμού. 
Για να υπάρξει ανάπτυξη θα πρέπει να έρ-
θουν ξένες επενδύσεις και ότι για να έρθουν 
ξένες επενδύσεις θα πρέπει να διαμορφωθεί 
ένα θετικό και φιλικό για αυτές περιβάλλον. 
Για να έρθουν επενδύσεις και για να υπάρξει 
ανάπτυξη πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρα-
τία που εμποδίζει την επιχειρηματικότητα 
και η διαφθορά στο Δημόσιο που αυξάνει το 
κόστος του επιχειρείν. Για να διατηρηθούν τα 
δημόσια έσοδα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο 
και να μην πνιγεί η οικονομία από τους φό-

ρους πρέπει να συλληφθεί η φοροδιαφυγή 
αντί να επιβαρύνονται με αυξημένους φό-
ρους οι έντιμοι φορολογούμενοι και οι επι-
χειρήσεις.  
Όλα αυτά είναι γνωστά και όμως οι ελληνικές 
κυβερνήσεις δεν τα κάνουν, είτε επειδή δεν 
θέλουν, είτε επειδή δεν μπορούν. 
Εδώ και καιρό, κανένας πολιτικός φορέας 
δεν προτείνει απολύτως τίποτα. Κανένας πο-
λιτικός δεν εξηγεί πώς θα έρθει η ανάκαμψη 
της οικονομίας και πώς θα αντιμετωπιστεί η 
ανεργία. Κανένας πολιτικός δεν συζητάει για 
το πώς πρέπει να αλλάξει η δημόσια διοίκη-
ση για να εξυπηρετήσει την ανάπτυξη και να 
μειωθεί η διαφθορά και η διαπλοκή. Κανένα 
κόμμα δεν έχει ξεκάθαρη θέση για την Παι-
δεία , κανένα κόμμα δεν έχει ξεκάθαρη θέση 
για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την εθνική 
στάση στα διεθνή ζητήματα. Κανένα κόμμα 
δεν μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα πώς 
θα μειωθούν οι φόροι, ούτε αναφέρεται κα-
νείς στην ανάγκη για ένα νέο μοντέλο οικο-
νομίας με λιγότερο κράτος και μεγαλύτερη 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ. Κα-
νείς δεν έχει λύση για το ασφαλιστικό, κανείς 
δεν τολμά να αναφερθεί στο πώς θα πρέπει 
να ανακατανέμονται σωστά τα φορολογικά 
βάρη. 
Η πολιτική παραμένει σε επίπεδο μικροπολι-
τικής και θεάματος, χωρίς ουσία. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτά που προ-
τείνονται από τους παραγωγικούς φορείς της 
χώρας, είναι αυτά που πρέπει να γίνουν. Επει-
δή δεν τα κάνουν οι κυβερνώντες, βρισκόμα-
στε σε αυτή την τρισάθλια χωρίς προοπτική 
κατάσταση και θα βρεθούμε σε ακόμη χει-
ρότερη.  Από τη μια η έλλειψη αναπτυξια-
κού σχεδίου από μέρους της κυβέρνησης 
και από την άλλη η έλλειψη διάθεσής της για 
την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων που 
προαναφέρθηκαν,  δείχνουν, πως από εδώ 
και πέρα η κυβέρνηση θα κινείται ολοένα 
και περισσότερο προς τον λαϊκισμό και την 
πόλωση, παρά προς την κατεύθυνση των με-
ταρρυθμίσεων.
Με αυτή την κατάσταση στον πολιτικό κό-
σμο, οι πολίτες δεν μπορούμε να περιμέ-
νουμε τίποτα.

Γεώργιος Γκιλής
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ 81η ΔΕΘ

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής συμμετέχει στην 81η 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 10-18 Σε-
πτεμβρίου 2016, σε συνεργασία με την Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Στο Εκθεσιακό Κέντρο της ΗELEXPO, περίπτερο δύο (2) 
και στα stand 40, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, συνεχίζο-
ντας την προσπάθειά του για την προβολή και προώθη-
ση των επιχειρήσεων μελών του, θα προβάλει τον Νομό 
Χαλκιδικής ως τουριστικό προορισμό και θα φιλοξενεί 
επιχειρήσεις του Νομού, οι οποίες θα εκθέτουν προϊόντα 
καθ΄ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
Στην οικονομική κρίση που βιώνουμε και οι επιχειρή-
σεις προσπαθούν να επιβιώσουν και να ανταπεξέλθουν 
στις υποχρεώσεις τους, συμμετέχοντας σε εμπορικές 
εκθέσεις, τους δίνεται η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή 
με νέους πελάτες, να τους ενημερώσουν και να πραγμα-
τοποιήσουν συναλλαγές. Ο σκοπός άλλωστε του Επιμε-
λητηρίου συμμετέχοντας σε Εκθέσεις, είναι να συμβάλει 
στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων - μελών του και να 
προβάλλει τα προϊόντα τους.

Δράσεις

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην 81η ΔΕΘ είναι:

1. ΛΑΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ «Κριτσίνια Πάργας»
Παραγωγή ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκι-
σμάτων
2. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΙ-
ΚΗΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΜΕΛΙ ΣΙΘΩΝ»
Επεξεργασία και εμπορία μελιού και μελισσοκομικών 
προϊόντων»
3. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Gold Tree»
Προϊόντα ελιάς - Παραγωγός
4. ΓΚΙΛΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. «Bebe Stars by Gilis»
Παιδικά και βρεφικά προϊόντα 
5. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ «ΜΕΛΙ ΓΕΩΡ-
ΓΑΚΑ»
Επεξεργασία και εμπορία μελιού και μελισσοκομικών 
προϊόντων
6. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Παραδοσιακό σαπωνοποιείο 
7. ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ Ν ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
Οινοποιείο
8. ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ «ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ 
Olives»
Επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία βρώσιμης ελιάς
9. ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΘΩΣ 
ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ»
Εμφιάλωση και εμπορία νερού
10. ΤΟΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ «ΛΙΟΚΛΑΔΙ»
Επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου
11. ΡΟΥΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ «LAVAKAMIN»
Ενεργειακά τζάκια - μαντεμένια είδη



6 Μάιος - Αύγουστος 2016

Επιχειρηματική αποστολή από τα
Μουδανιά της Τουρκίας στη Χαλκιδική
Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας & Αδερφοποίηση μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων

Τη Χαλκιδική επισκέφτηκε επιχειρη-
ματική αποστολή του Βιοτεχνικού 
και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Μουδανιών Τουρκίας, στο πλαίσιο 

της αδελφοποίησης των δύο Επιμελητηρίων, 
ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής της θα 
υπογραφεί σύμφωνο συνεργασίας στους το-
μείς του Τουρισμού, της επιχειρηματικότητας 
και της συμμετοχής σε προγράμματα, με συ-
νεχή επικοινωνία των δύο Επιμελητηρίων.
Η τουρκική αποστολή, επισκέπτεται τη Χαλ-
κιδική σε συνέχεια της αποστολής του Επιμε-
λητηρίου Χαλκιδικής, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε στα Μουδανιά της Τουρκίας, έπειτα 
από πρόσκληση του εκεί Επιμελητηρίου, από 
τις 12 έως τις 16 Μαΐου του τρέχοντος έτους.
Την Τουρκική αποστολή, η οποία αποτελού-
νταν από 24 άτομα, συνόδευε ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου κο EMİR ALİ USTA, μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου του εκεί Επιμε-
λητηρίου, ο κος HÜSEYİN KARA πρώην Δή-
μαρχος Τρίγλιας καθώς και επιχειρηματίες 
του κλάδου παραγωγής και μεταποίησης της 
ελιάς.
Η άφιξη της τουρκικής αποστολής, έγινε το 
μεσημέρι της Παρασκευής στα Νέα Μουδα-
νιά, όπου τους υποδέχτηκαν ο πρόεδρος, 
Γιώργος Γκιλής και μέλη της Διοίκησης του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. 
Η Τουρκική αντιπροσωπεία κατά την μέρα 
της άφιξής της περιηγήθηκε στην αγορά των 
Νέων Μουδανιών και επισκέφτηκε την εμπο-

Δράσεις

Ανταλλαγή αναμνηστικών  με 
τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου 
Μουδανιών κο EMİR ALİ USTA

Ανταλλαγή αναμνηστικών  με τον 
Εμπορικό Ακόλουθο στο Γενικό 
Προξενείο της Τουρκικής Δημο-
κρατίας στη Θεσσαλονίκη
κο Mehmet Serkan Buralı
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ροπανήγυρη του Αγίου Μάμαντος.
Η δεύτερη μέρα της παραμονής της, περι-
λάμβανε επίσκεψη στο Δημαρχείο της Νέας 
Προποντίδας και συνάντηση με τον Δήμαρχο 
και τους Αντιδημάρχους, ενώ το πρόγραμμα 
της ίδιας ημέρας συνεχιζόταν με την επίσκε-
ψη στο Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και 
Εργαλείων Ν. Μουδανιών, στο Λαογραφικό 
Μουσείο Νέων Μουδανιών, στο Σπήλαιο Πε-
τραλώνων και στη Νέα Τρίγλια στο Λαογρα-
φικό Μουσείο Του Συλλόγου Τριγλιανών.
Η τρίτη ημέρα, Κυριακή, περιλάμβανε περιή-
γηση στο πρώτο πόδι της Κασσάνδρας, ενώ 
την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέ-
ρα παραμονής της Τουρκικής αντιπροσωπεί-
ας στην Χαλκιδική , η αποστολή πραγματο-
ποίησε  επίσκεψη στο Δημαρχείο Πολυγύρου 
και συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους 
Αντιδημάρχους, συνάντηση στο Επιμελητή-
ριο Χαλκιδικής με τα μέλη του διοικητικού 
του συμβουλίου και εκδήλωση για την αδελ-
φοποίηση των δύο Επιμελητηρίων.
Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου συ-
νεργασίας, τα δύο Επιμελητήρια επιθυμούν 
να εγκαθιδρύσουν στενή συνεργασία για 
να συνεργαστούν, με προοπτική την αδελ-
φοποίησή τους, για να συνεισφέρουν από 
κοινού στην ενδυνάμωση των οικονομικών, 
τεχνολογικών, πολιτιστικών και ανθρωπίνων 
σχέσεων μεταξύ των περιφερειών των δύο 
Επιμελητηρίων.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 

κος Γκιλής, τόνισε κατά την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου, ότι η συνεργασία των ελλή-
νων επιχειρηματιών με επιχειρηματίες της 
γείτονας χώρας, ανοίγει νέο επιχειρηματικό 
δρόμο. Τα  Ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες, 
και ιδιαίτερα  αυτών  της Χαλκιδικής, διακρί-
νονται για την ποιότητά  τους και τις υψηλές 
προδιαγραφές. Υπάρχουν αρκετοί τομείς επι-
χειρηματικών δραστηριοτήτων που μπορεί 
να προκύψει όφελος και για τις δύο χώρες. 
Ιδιαίτερα με την κατάσταση που διέρχονται 
οι επιχειρήσεις και η χώρα μας με την οικονο-
μική κρίση, η αναγκαιότητα ανάπτυξης της 
συνεργασίας των δυο Επιμελητηρίων στη 
βάση της αμοιβαιότητας και του κοινού συμ-
φέροντος είναι επιβεβλημένη.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Βιο-
τεχνικού Επιμελητηρίου των Μουδανιών κ. 
EMİR ALİ USTA, αφού ευχαρίστησε τον πρόε-
δρο και τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής για την πολύ 
ζεστή φιλοξενία τους , τόνισε την ανάγκη ενί-
σχυσης και ανάπτυξης νέων εμπορικών συμ-
φωνιών μεταξύ επιχειρήσεων της περιοχής 
του και της Χαλκιδικής. Με την υπογραφή 
του πρωτοκόλλου θα επιδιωχθεί η ανταλλα-
γή τεχνογνωσίας σε διάφορους τομείς οικο-
νομικής και επαγγελματικής δραστηριότη-
τας, η οργάνωση συμμετοχών σε εκθέσεις, 
σε συναντήσεις, σε συνέδρια και ανταλλαγής 
συναντήσεων και συνεδριών, καθώς και η 
ανάπτυξη συνεργασίας τους στο πεδίο των 

διεθνών προγραμμάτων. 
Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συ-
νεργασίας, παρευρίσκονταν και ο Εμπορικός 
Ακόλουθος στο Γενικό Προξενείο της Τουρ-
κικής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κος 
Mehmet Serkan Buralı.
Οι δύο αντιπροσωπείες αντάλλαξαν αναμνη-
στικά δώρα και ευχήθηκαν την ευόδωση των 
σκοπών του πρωτοκόλλου συνεργασίας και 
αδελφοποίησης που υπέγραψαν. 
Το πρόγραμμα της ημέρας θα ολοκληρώνο-
νταν με την επίσκεψη της Τουρκικής Αντι-
προσωπείας στο εργοστάσιο επεξεργασίας 
ελαιών ΔΕΑΣ ΑΕ, στο Δημαρχείο Σιθωνίας 
όπου θα πραγματοποιούσε συνάντηση με 
τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους και 
θα τελείωνε με περιήγηση στο 2ο πόδι της 
Σιθωνίας.

Δράσεις

Επίσκεψη στο εργοστάσιο
επεξεργασίας ελαιών ΔΕΑΣ ΑΕ
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Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
στην έκθεση  SER-EXPO 2016

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, συμμε-
τείχε στην 2η Διεθνή Επιχειρηματική 
Έκθεση Σερρών με τίτλο «SER-EXPO 
2016», που πραγματοποιήθηκε στον 

αύλειο χώρο του Διοικητηρίου της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Σερρών, από 24 έως 26 
Ιουνίου 2016.
Σκοπός της έκθεσης που λειτουργούσε όλο 
το τριήμερο από ώρα 10.00 έως 22.00, ήταν 
η ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, η ανάδειξη των πλεο-
νεκτημάτων της τοπικής παραγωγής και το 
άνοιγμα νέων συνεργασιών.
Όλο το τριήμερο επικρατούσε το αδιαχώρη-
το στους διαδρόμους της 2ης Διεθνούς Επι-
χειρηματικής Έκθεσης Ν.Σερρών. Ο αύλειος 
χώρος της ΠΕ Σερρών (πρώην Νομαρχία) 
έγινε σημείο αναφοράς για όλους τους Σερ-
ραίους (κι όχι μόνο) που την επισκέφτηκαν, 
περιπλανήθηκαν στους διαδρόμους της και 
έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για όλα τα εκθέ-
ματα.
Το περίπτερο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
επισκέφτηκε μεγάλος αριθμός επισκεπτών, 
οι οποίοι γνώρισαν από κοντά αλλά και γεύ-
τηκαν τα αγροτικά παραδοσιακά προϊόντα 
της χαλκιδικιώτικης γης, ενώ εντυπωσιακό 

υπήρξε και το ενδιαφέρον των επισκεπτών 
για να ενημερωθούν για το τουριστικό προ-
ϊόν της Χαλκιδικής. 
Το περίπτερο της Χαλκιδικής, μεταξύ άλλων 
επισκέφτηκαν και τίμησαν με την παρου-
σία τους οι κύριοι Μάρδας Δημήτριος Υφυ-
πουργός Εξωτερικών, Καράογλου Θεόδωρος 
πρώην Υπουργός, Τζιτζικώστας Απόστολος 
Περιφερειάρχης, Καραμανλής Κων/νος Βου-
λευτής Σερρών, Μίχαλος Κων/νος Πρόεδρος 
της Κ.Ε.Ε.Ε καθώς επίσης και οι Πρόεδροι των 
Επιμελητηρίων Παπαδόπουλος Παναγιώτης, 
Αγνιάδης Παναγιώτης, Τονικίδης Παύλος, 
Χονδρογιάννης Γιώργος, Αποστολόπουλος 
Βασίλης Γενικός Δ/ντης της Κ.Ε.Ε.Ε και πλή-
θος κόσμου. 
Την τελευτή των εγκαινίων τέλεσε τα από-
γευμα της Παρασκευής 24/06/2016 ο πα-
νοσιολογιότατος Πρωτοσύγκελος της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, Γαβριήλ 
Παλιούρας ενώ την κορδέλα της   Ser-Expo 
2016 έκοψε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Δη-
μήτρης Μάρδας.
Τα εγκαίνια της Ser-Expo 2016 πραγματοποι-
ήθηκαν παρουσία της Σερραίας Υφυπουρ-
γού Μακεδονίας-Θράκης, Μαρίας Κόλλια-
Τσαρουχά, του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, βου-
λευτών του Ν.Σερρών, του  βουλευτή της 
Β’ Θεσ/νίκης της ΝΔ και άλλοτε Υπουργού 
Θεόδωρου Καράογλου, του Αντιπεριφερει-
άρχη Σερρών Γιάννη Μωυσιάδη, Περιφερει-
ακών Συμβούλων και πολλών Δημάρχων του 
Ν.Σερρών. Επίσης τίμησαν την εκδήλωση με 
την παρουσία τους  ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ και 
της ΚΕΕΕ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, έντεκα (11) 
Πρόεδροι από άλλα Επιμελητήρια της Μακε-
δονίας, της Θράκης και της Ηπείρου μεταξύ 
των οποίων και ο πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Χαλκιδικής κος Γκιλής Γεώργιος, και επί-
σης ο Πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, Αναστά-
σιος Τζήκας. 
Στο πλαίσιο της λειτουργίας της της Ser-Expo 
2016, πραγματοποιήθηκαν  πολλές παράλλη-
λες εκδηλώσεις και ήταν μια τρανή απόδειξη 
ότι το Επιχειρείν μπορεί κάλλιστα να συνδυ-
αστεί με τρόπο άψογο με τον Πολιτισμό και 
την Ψυχαγωγία.
Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
εκφράζει τα συγχαρητήρια της στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών 
και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο του κο Μέγκλα 
Χρήστο για όλη τη διοργάνωση της έκθεσης.

Δράσεις
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Σύσκεψη εργασίας των Επιμελητηρίων Β. Ελλάδος
στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας - Θράκης)

Σύσκεψη εργασίας των παραγωγικών 
φορέων της Β. Ελλάδος στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης (Μακεδονίας – Θρά-

κης) εν’ όψει της 81ης Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε το μεση-
μέρι της Δευτέρας 1ης Αυγούστου στο κτίριο 
του Διοικητηρίου της Θεσσαλονίκης.

Στη σύσκεψη που ήταν καλεσμένοι οι Πρόε-
δροι των Επιμελητηρίων της Β.Ελλάδος, πα-
ρουσιάστηκαν παρουσία της Υφυπουργού 
κας Μαρίας Κόλλια – Τσαρουχά, οι αναπτυ-
ξιακές προτάσεις των Επιμελητηρίων που θα 
συμβάλλουν στο πλαίσιο της επανεκκίνησης 
της Ελληνικής Οικονομίας , οι οποίες εν’ όψει 
της 81ης ΔΕΘ, θα υποβληθούν στο Γραφείο 
του Πρωθυπουργού για εξέταση και αξιοποί-
ηση.

Κοινή θέση όλων των συμμετεχόντων ήταν 
η ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύ-
νης μεταξύ πολιτείας και επιχειρηματικού 
κόσμου, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
φιλικού προς την επιχειρηματικότητα και τις 
επενδύσεις, η αντιμετώπιση της γραφειοκρα-
τίας και της φοροδιαφυγής, η βελτίωση της 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων καθώς 
και η αλλαγή του δαιδαλώδους θεσμικού 
κανονιστικού και φορολογικού πλαισίου που 
«πνίγουν» τις επιχειρήσεις, το οποίο σε συν-
δυασμό με  τις  μεγάλες καθυστερήσεις που 
καταγράφονται στις πληρωμές, τόσο από το 
Δημόσιο όσο και μεταξύ των επιχειρήσεων, 
δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα στην 
αγορά.

Στη σύσκεψη το Επιμελητήριο Χαλκιδικής 
εκπροσώπησε ο πρόεδρός του κος Γκιλής 
Γεώργιος, ο οποίος κατέθεσε υπόμνημα προς 
την Υφυπουργό με τις προτάσεις του Επιμε-
λητηρίου για την ανάπτυξη του νομού και 

επεσήμανε ότι οι προτάσεις που κατατίθε-
νται, βασίζονται στα δύο συγκριτικά πλεονε-
κτήματα που διαθέτει ο νομός μας και είναι ο 
τουρισμός και ο αγροτικός τομέας. 

Ενδεικτικά για τον τουρισμό προτάθηκε: 
1) Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής 
της Εγνατίας οδού, βαρύτητα πρέπει να δο-
θεί και στην ολοκλήρωση κατασκευής και 
των καθέτων οδικών αξόνων της, γεγονός 
που θα διευκολύνει την οδική πρόσβαση των 
κατοίκων της Ευρώπης  στην πατρίδα μας. 
2) Με δεδομένο ότι ολοκληρώθηκε το οδικό 
τμήμα Θεσσαλονίκη – Νέα Μουδανιά, προ-
βάλει ως επιτακτική ανάγκη, η διαπλάτυνση 
των οδικών κυκλωμάτων των χερσονήσων 
Κασσάνδρας και Σιθωνίας, οι οποίοι τους κα-
λοκαιρινούς μήνες αντιμετωπίζουν μεγάλο 
κυκλοφοριακό πρόβλημα.
3) Στη βελτίωση του οδικού δικτύου Θεσσα-
λονίκης-Πολύγυρου-Ιερισσού, που θα συνδέ-
σει τη Θεσσαλονίκη με το  Άγιο Όρος.
4) Στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, 
αποτελεί αναγκαιότητα η ακτοπλοϊκή σύνδε-
ση της Χαλκιδικής (λιμάνι των Νέων Μουδα-
νιών) με τα νησιά των Σποράδων και με την 
Νότια Εύβοια (λιμάνι της Καρύστου), σύνδε-
ση της Ουρανούπολης με την Καβάλα και τη 
Θάσο.
5) Στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος 
προς την περιοχή μας θα συντελέσει και η 
ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για 
τα υδατοδρόμια, τόσο για επιβατικές όσο και 
για εμπορευματικές μεταφορές. 
6) Στη δυνατότητα προσέλευσης ποιοτικού 
τουρισμού και στην καλύτερη αξιοποίηση 
των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην 
περιοχή μας, θα συντελούσε η αναβάθμιση 
του λιμανιού των Νέων Μουδανιων ως λιμάνι 
υποδοχής κρουαζιέρας το οποίο θα μπορού-
σε να χρησιμοποιηθεί και ως κόμβος για επι-
σκέψεις στο Άγιον Όρος.

7) Η δημιουργία προαστιακής και σιδηρο-
δρομικής γραμμής. Η σιδηροδρομική γραμ-
μή που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την 
Ευρώπη αλλά και με τη Χαλκιδική, θα δώσει 
νέες προοπτικές στην ανάπτυξη του εμπορί-
ου και γενικότερα στις μεταφορές. Η σύνδε-
ση μέσω και του αεροδρομίου «Μακεδονία» 
της Θεσσαλονίκης, (προκαταρτική μελέτη 
σκοπιμότητας είχε ολοκληρώσει παλιότερα 
και η ΕΡΓΟΣΕ), θα συμβάλλει στην τόνωση 
της τουριστικής κίνησης της Χαλκιδικής, θα 
ενισχύσει την τοπική οικονομία και θα απο-
φορτίσει την οδική κίνηση προς Χαλκιδική.
8) Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί 
στην κατασκευή έργων υποδομής και δικτύ-
ων και στην προστασία του περιβάλλοντος. 
Σταθμούς βιολογικών καθαρισμών θα πρέπει 
να διαθέτουν όλες οι παραθαλάσσιες τουρι-
στικές κοινότητες και τα ελαιοτριβεία. Δίκτυα 
ύδρευσης & αποχέτευσης, χώροι υγειονομι-
κής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ & ΧΑΔΑ), 
σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, είναι 
έργα που η υλοποίησή τους, μέσω των κρα-
τικών και τοπικών φορέων, θα συντελέσουν 
στην οικονομική αναβάθμιση της περιοχής 
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της Χαλκιδικής. 
9) Ενίσχυση της αστυνόμευσης του νομού 
μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω 
έλλειψης έμψυχου δυναμικού αλλά και υλι-
κοτεχνικής υποδομής.

Ενώ για τους άλλους τομείς επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας (εμπορία, μεταποίη-
ση κλπ) προτάθηκαν τα ακόλουθα:

1) Πάταξη του έντονου φαινομένου του πα-
ραεμπορίου.
2) Περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών 
υποβολής αιτήσεων και ένταξης στα επεν-
δυτικά και χρηματοδοτικά προγράμματα 
που εξαγγέλλονται για τις επιχειρήσεις (ΠΕΠ 
ΕΣΠΑ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΤΕΑΝ κλπ).
3) Δημιουργία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 
που θα βοηθήσουν με τις υποδομές τους την 
ανάδειξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των ανα-
πτυξιακών του προτάσεων για την Χαλκιδι-
κή, ο κος Γκιλής επεσήμανε ότι περιμένουμε 
την έμπρακτη βοήθειά της πολιτείας στα πα-
ραπάνω θέματα για να μπορέσει η Χαλκιδική 
αλλά και γιατί όχι και ο τόπος μας γενικότερα, 
να γνωρίσει την πρόοδο αλλά και την ανά-
πτυξη που του ταιριάζει.

Δράσεις
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Οι επιχειρηματικοί φορείς καταθέτουν αγωγές
για τις κινητοποιήσεις στον ΟΛΘ

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 χαρακτηρίζε-
ται από μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, 
σημαντικά προβλήματα στην ρευστότητα 
των επιχειρήσεων με την εφαρμογή και των 
capital controls, κλείσιμο πολλών από αυτών, 
αύξηση της ανεργίας, μείωση των επενδύ-
σεων, βρίσκεται αντιμέτωπος - 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 κινητοποιήσεων.

Το «επιχειρείν» της Βόρειας Ελλάδας δέχεται 
ένα καίριο πλήγμα από τις συνεχιζόμενες 
απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομέ-
νων στον ΟΛΘ, που αντιδρούν στη διαδικα-
σία ιδιωτικοποίησης του λιμανιού.

Προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω η οι-
κονομική ζημιά που υπέστησαν  οι επιχειρή-
σεις της Βόρειας Ελλάδας από τη συνεχιζόμε-
νη απεργία, το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής 
προκάλεσε  σύσκεψη των επιμελητηρίων της 
Κεντρικής Μακεδονίας που διοργανώθηκε  
στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 
σε μία προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο 
αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί. 

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο 
ΒΕΘ, παραβρέθηκαν ο α΄ αντιπρόεδρος του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης, Μανώλης Βλαχογιάννης, ο α΄ 
αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Ηλιάδης, 
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, 
Γιώργος Γκιλής, ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Ημαθίας, Νίκος Ουσουλτζόγλου, ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς, Παύλος 
Τονικίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Σερρών Χρήστος Μέγκλας, ο εκτελεστικός 
αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδας, Γιάννης Σταύρου, ο πρό-
εδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδας, Κυριάκος Λουφάκης, ο πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
Παντελής Φιλιππίδης, ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης, 

Βασίλης Καμπάκης, ο πρόεδρος του Συλλό-
γου Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης, Γιώργος 
Κοσμίδης και το μέλος του Συλλόγου Κώστας 
Καρούλης.
 Ενημέρωση για την κατάσταση που επικρα-
τεί στο λιμάνι έκανε στην αρχή της σύσκεψης 
ο αντιπρόεδρος της ΟΛΘ ΑΕ, Κωνσταντίνος 
Μέλλιος. 

Κοινή θέση όλων των συμμετεχόντων ήταν 
η ανάγκη άμεσης λύσης της απεργίας, η 
οποία όπως διατύπωσαν ‘βλάπτει σοβαρά 
τη Βόρεια Ελλάδα’ ενώ συμπλήρωσαν ότι 
στο όνομα της διεκδίκησης αιτημάτων μίας 
μερίδας εργαζομένων δεν μπορούν άλλοι 
εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού 
τομέα, να βουλιάζουν στην αβεβαιότητα. Οι 
κυλιόμενες απεργίες, ως αντίδραση στη δια-
δικασία ιδιωτικοποίησης του λιμανιού, έχουν 
μέχρι στιγμής ένα υψηλότατο κόστος μετα-
φοράς για τις επιχειρήσεις, χρήστες της ΟΛΘ, 
που αγγίζει περί τα 30 εκατ. ευρώ  χωρίς να 
υπολογίζονται οι ζημιές, επειδή προϊόντα 
εξαγωγής δεν παραδόθηκαν στην ώρα τους, 
ή αλλοιώθηκαν, ή επειδή χάθηκαν πελάτες, 
αφού δεν υπάρχει επάρκεια πρώτων υλών 
για να προχωρήσει η παραγωγή. Επισημάν-
θηκε ιδιαίτερα ότι η επί πλέον επιβάρυνση 
ανά container, που εκφορτώνεται αναγκαστι-
κά στο λιμάνι του Πειραιά, ανέρχεται περίπου 
σε 1.000 ευρώ, την ώρα που η αξιοπιστία του 
λιμανιού της Θεσσαλονίκης πλήττεται ανε-
πανόρθωτα.

Για το λόγο αυτό, οι συμμετέχοντες στη σύ-

σκεψη αποφάσισαν να προχωρήσουν σήμε-
ρα 21/06/2016 σε:
- αγωγή φορέων και επιχειρήσεων της Κε-
ντρικής Μακεδονίας για την κήρυξη της 
απεργίας παράνομης και καταχρηστικής. 
- παρέμβαση στον εισαγγελέα για τη διερεύ-
νηση τυχόν ποινικών ευθυνών.
- διευκόλυνση των μελών των επιμελητηρίων 
και των φορέων για την υποβολή αγωγών για 
τις ζημιές που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις. 
- αίτημα για άμεση παράσταση στον πρωθυ-
πουργό. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διοίκηση του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής πρωτοστατώντας,  
απέστειλε την 1η Ιουνίου, επιστολή στους 
αρμόδιους υπουργούς, στην οποία εξέφραζε 
την αγωνία των επιχειρήσεων της περιοχής 
για τις επαναλαμβανόμενες απεργίες στον 
ΟΛΘ και έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου 
για πρόκληση ανεπανόρθωτων βλαβών στην 
ήδη χειμαζόμενη επιχειρηματικότητα, προ-
κειμένου να μην επαναληφθούν τα φαινόμε-
να που παρατηρήθηκαν και το 2008 από τις 
αντίστοιχες απεργίες στα λιμάνια της χώρας.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
κος Γιώργος Γκιλής, σε δήλωσή του για την 
κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και για 
τις ζημιές που υφίστανται επιχειρήσεις της 
Χαλκιδικής, αναφέρθηκε με παράδειγμα σε 
τοπική επιχείρηση που έφερε 18 containers 
από τον Πειραιά, αναγκαστικά, και επιβαρύν-
θηκε με επιπλέον 1.000 ευρώ ανά container, 
ενώ από παραγγελίες που δεν εκτελέσθηκαν 
είχε διαφυγόντα κέρδη 350.000 ευρώ.

Δράσεις
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014 - 
2020 (ΕΠ.Αν.ΕΚ)

Εκδήλωση για ενημέρωση των φορέων 
και επιχειρήσεων του νομού μας στο 
πλαίσιο της προκήρυξης του Νέου Προ-

γράμματος CLLD / LEADER, που αναμένεται 
να δημοσιευτεί, για την Προγραμματική Πε-
ρίοδο 2014 - 2020 στην Περιφερειακή Ενότη-
τα Χαλκιδικής, διοργανώθηκε στο συνεδρια-
κό κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
στον Πολύγυρο το απόγευμα της Τετάρτης 
22 Ιουνίου σε συνεργασία με την Αναπτυξια-
κή Εταιρία Χαλκιδικής ΑΕ (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ).
Κύριος εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο κος 
Συργανίδης Θεόδωρος, Γενικός Δ/ντης της 
Αναπτυξιακής Εταιρίας Χαλκιδικής. Ο κος 
Συργανίδης αναφέρθηκε στο σκοπό της συ-

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 
8/7/2016 η διαδικασία ηλεκτρονι-
κής υποβολής των αιτήσεων χρη-
ματοδότησης επιχειρηματικών 

σχεδίων για την «Αναβάθμιση μικρών και 
πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων», 
την τελευταία από τις τέσσερις νέες δράσεις 
επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικό-
τητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Οι τέσσερις 
δράσεις εντάσσονται στον ευρύτερο στρα-
τηγικό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ για τη στήριξη-
της επιχειρηματικότητας στην κατεύθυνση 
της αλλαγής του παραγωγικού προτύπου. 
Υποβλήθηκαν συνολικά 46.987 αιτήσεις για 
τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ. Αναλυτικά, 
για κάθε μια δράση: (1) Ενίσχυση της αυτο-
απασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (100% χρηματοδότηση). Υπο-
βλήθηκαν 16.193 αιτήσεις νέων προπάντων 

γκεκριμένης πρωτοβουλίας, τη μορφή των 
επενδύσεων - δημόσιες ή ιδιωτικές - που 
μπορούν να ενταχθούν, τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής των επιχειρήσεων, τις υποχρε-
ώσεις τους στο πλαίσιο τόσο της υποβολής 
όσο και της υλοποίησης  του έργου τους 
εφόσον ενταχθούν, τις επιλέξιμες δαπάνες 
και ενέργειες, τα ποσοστά και τα ποσά ενί-
σχυσης του προγράμματος καθώς και τις 
περιοχές εφαρμογής του προγράμματος στο 
νομό μας.
Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι στο νέο πρόγραμμα 
LEADER, που αποτελεί το πλέον αποτελεσμα-
τικό εργαλείο εφαρμογής πολιτικών ανάπτυ-
ξης στις περιοχές υλοποίησής του, μπορούν 

επιστημόνων (νομικών, γιατρών, μηχανικών 
κ.ά.) από ολόκληρη την επικράτεια. Με βάση 
την τεράστια συμμετοχή που καταγράφη-
κε, μελετάται το ενδεχόμενο μιας επιπλέον 
αύξησης του προϋπολογισμού της δράσης 
στον β’ κύκλο που θα ακολουθήσει. (2) Νε-
οφυής Επιχειρηματικότητα (100% χρημα-
τοδότηση). Υποβλήθηκαν 5.626 προτάσεις, 
εντοπισμένες κατά κύριο λόγο στα μεγάλα 
αστικά κέντρα. Ιδιαίτερα μεγάλο μέρος των 
αιτήσεων αφορά τομείς που έχουν επιση-
μανθεί ως βασικοί τομείς προτεραιότητας 
στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης: 
προπάντων τον τομέα των νέων τεχνολο-
γιών και της πληροφορικής, αλλά και τους 
τομείς της αγροδιατροφής ή της υγείας. (3) 
Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους 
και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχό-
μενων υπηρεσιών (50% χρηματοδότηση). 
Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 2.552 

να ενταχθούν τόσο οι νέες όσο και οι υφιστά-
μενες επιχειρήσεις, όχι μόνο ανεξαρτήτου 
οικονομικής δραστηριότητας αλλά και ανε-
ξαρτήτου περιοχής που βρίσκεται η έδρα της 
επιχείρησης, δεδομένου ότι στο πρόγραμμα 
εντάσσονται όλες οι περιοχές της Χαλκιδικής.
Το πρόγραμμα, που αναμένεται πολύ σύντο-
μα η προκήρυξη του από το Υπουργείο, ανα-
μένεται να τρέξει στο νομό μας στις αρχές 
του 2017.
Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Β’ αντιπρό-
εδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, κος 
Κουφίδης Ιωάννης, εκπρόσωποι εμπορικών 
συλλόγων του νομού μας, και επιχειρηματίες.

υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, προ-
πάντων από τουριστικά αναπτυγμένες περι-
οχές όπως το Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και το 
Ιόνιο. (4) Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών 
υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (50% 
χρηματοδότηση). Η δράση συνάντησε πολύ 
μεγάλο ενδιαφέρον, που δεν αποτυπώνεται 
μονάχα στον αριθμό των αιτήσεων (9.577), 
αλλά και στον συνολικό προϋπολογισμό 
των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν 
(πάνω από 1 δισ. ευρώ). Οι ενδιαφερόμενοι 
είναι δηλαδή διατεθειμένοι να επενδύσουν 
σημαντικά ίδια κεφάλαια για την αναβάθμι-
ση των επιχειρήσεών τους. Στους επόμενους 
μήνες θα εισρεύσουν 322 εκατ. Ευρώ στην 
πραγματική οικονομία από τα προγράμματα 
αυτά.

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης αναμένεται 
να ανακοινωθούν εντός του φθινοπώρου.

Δράσεις
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Από 22.8.2016 και για ένα μήνα οι αιτήσεις 
στα νέα πρόγραμματα του ΟΑΕΔ
-απόκτηση Εργασιακής Εµπειρίας για 10.000 ανέργους νέους 
ηλικίας 18-24 ετών και 3.000 ανέργους νέους ηλικίας 25-29 ετών-

Δημοσιεύθηκαν οι προσκλήσεις / απο-
φάσεις για τα δύο νέα προγράμματα του 
ΟΑΕΔ: 

Δύο νέα προγράμματα που θα προσφέρουν 
τη δυνατότητα σε 13.000 άνεργους νέους 
ηλικίας 18-24 και 25-29 ετών να αποκτήσουν 
εργασιακή εμπειρία τεσσάρων μηνών σε 
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝ-
ΣΕΠ προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδός 
τους στην αγορά εργασίας, ξεκινούν από τον 
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι-
κού. 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμ-
μετάσχουν θα μπορούν να υποβάλουν την 
αίτησή τους ηλεκτρονικά από τις 22/8/2016 
(ώρα 12η μεσημβρινή) και μέχρι την κάλυψη 
των θέσεων του προγράμματος (με καταλη-
κτική ημερομηνία τις 22/9/2016).

Τα προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής 
Εμπειρίας σε επιχειρήσεις και εργοδότες του 
Ιδιωτικού Τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ, για 10.000 
ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών και 3.000 
ανέργους νέους ηλικίας 25-29 ετών, αφο-
ρούν αποφοίτους δευτεροβάθμιας (Γενικού 
Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) 
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), που 
παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαί-
δευσης ή κατάρτισης. Οι πτυχιούχοι Σχολών 
της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντί-
στοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνω-
ρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στους ασκούμενους 
ηλικίας 18-24 ετών καθαρή ημερήσια απο-
ζημίωση 18 ευρώ για κάθε ημέρα άσκησής 
τους  και στους ασκούμενους ηλικίας 25-
29 ετών καθαρή ημερήσια αποζημίωση 21 
ευρώ. Οι ασκούμενοι υπάγονται στην ασφά-
λιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθε-
νείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επαγγελμα-
τικό κίνδυνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ. 
Με την ολοκλήρωση της τετράμηνης Εργα-
σιακής Εμπειρίας, οι πρακτικά ασκούμενοι 
θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 

σε πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας 
διάρκειας οκτώ μηνών (θα εκδοθεί αντίστοι-
χη Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος προς τις επιχειρήσεις πριν τη λήξη 
της πρακτικής άσκησης).

Οι ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι οικονομικά 
ανενεργοί πολίτες ή άνεργοι, Έλληνες πολί-
τες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή 
ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχό-
λησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών 
με άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία 
τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρ-
κεί το πρόγραμμα.
Οι οικονομικά ανενεργοί νέοι καλούνται να 
εγγραφούν στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 
να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εξατομι-
κευμένης προσέγγισης και να συντάξουν 
Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) σε ΚΠΑ2 του 
ΟΑΕΔ.

Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ 
άνεργοι, δεν θα πρέπει να είναι φοιτητές ή 
σπουδαστές ούτε να έχουν ασφαλισθεί για 
περισσότερες από 100 ημέρες ασφάλισης 
σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα (εξαι-
ρούνται οι ημέρες ασφάλισης λόγω πρακτι-
κής άσκησης και μαθητείας). Ο έλεγχος των 
100 ημερών ασφάλισης γίνεται από το ΟΠΣ 
του ΟΑΕΔ, μέσω του ΑΜ ΙΚΑ, το οποίο έχουν 
δηλώσει ή δύναται να δηλώσουν μέχρι την 
έκδοση των οριστικών πινάκων, επιδεικνύο-
ντας στην Υπηρεσία το βιβλιάριο ασθενείας 
του ΙΚΑ. Οι άνεργοι νέοι καλούνται να επι-
καιροποιήσουν τα στοιχεία τους –ΑΣΔ και 
βιογραφικό αναρτημένο στο portal του Ορ-
γανισμού- προκειμένου να συμμετάσχουν 
στη διαδικασία επιλογής των τελικών ωφε-
λούμενων. 

Έμφαση θα δοθεί στους μακροχρόνια ανέρ-
γους νέους από τους οποίους θα καλυφθεί το 
60% επί του αριθμού των θέσεων. Προτεραι-
ότητα δίνεται στους γονείς ανήλικων τέκνων 
με απόλυτη προτεραιότητα στις μητέρες 
ανήλικων τέκνων. Ακολουθούν οι άνεργοι με 

την μεγαλύτερη, σε ημέρες, εγγεγραμμένη 
ανεργία στο μητρώο του ΟΑΕΔ

Η τοποθέτηση των ασκουμένων για απόκτη-
ση εργασιακής εμπειρίας γίνεται σε θέσεις 
του τομέα της ειδίκευσης τους (με βάση τον 
τίτλο σπουδών τους) ή/και σύμφωνα με το 
Ατομικό Σχέδιο Δράσης που έχουν καταρτί-
σει με τον εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ. 
Οι τοποθετήσεις των ωφελούμενων ανέργων 
νέων θα γίνει βάσει των πινάκων Κατάταξης 
Ωφελουμένων-Ασκουμένων. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 
επιχειρήσεις και με βάση τις εγκριθείσες θέ-
σεις καταρτίζονται αυτοματοποιημένα, μέσω 
του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, πίνακες ανά ειδικότητα 
οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τους αντίστοι-
χους εγγεγραμμένους ανέργους ανά Περι-
φερειακή Ενότητα οι οποίοι διακρίνονται σε 
δυο επιμέρους πίνακες: ο ένας αφορά στους 
μακροχρόνια ανέργους και ο δεύτερος στους 
υπόλοιπους ανέργους.

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, 
αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείω-
μα από την αρμόδια Υπηρεσία -ΚΠΑ2- σύμ-
φωνα με όσα ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση.

Δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα 
ως ασκούμενοι, νέοι που είχαν απασχοληθεί 
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί στην ίδια 
επιχείρηση το τελευταίο εξάμηνο πριν την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος. Επίσης δεν μπορούν να 
ενταχθούν στο πρόγραμμα άτομα ομόρρυθ-
μοι εταίροι σε  Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε  Ε.Π.Ε 
και στις Ι.Κ.Ε, μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε. μέλη σε 
συνεταιρισμούς (πλην ΚΟΙΝΣΕΠ) ή οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρή-
σεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Εργοδότες - Διαδικασία υπαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επι-
χειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επι-
χειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και γενικά εργοδότες 
του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική 
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δραστηριότητα. Προϋπόθεση ένταξης της 
επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει 
προβεί σε μείωση του προσωπικού της λόγω 
καταγγελίας σύμβασης του προσωπικού της 
(απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο χρονι-
κό διάστημα των 30 ημερολογιακών ημερών 
που προηγούνται της ημερομηνίας υποβο-
λής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κάθε επιχείρηση ή εργοδότης μπορεί να 
ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν έως και 10 
ασκούμενους ανάλογα με το προσωπικό που 
απασχολεί (για έναν ωφελούμενο μπορούν 
να ενταχθούν επιχειρήσεις με προσωπικό 
έως τρία άτομα, για δύο ωφελούμενους επι-
χειρήσεις με προσωπικό 4-9, για τρεις ωφε-
λούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό 10-
19, για πέντε ωφελούμενους επιχειρήσεις με 
προσωπικό 20-30, για οκτώ ωφελούμενους 
επιχειρήσεις με προσωπικό 31-50 και για 10 
ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό 
άνω των 50 ατόμων).
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν 
στο πρόγραμμα θα κληθούν να υποβάλουν 
με ηλεκτρονικό τρόπο την αίτηση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντός τους στον διαδικτυακό 
τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώ-
ντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρο-
νικών αιτήσεων.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς 
πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα 
του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά μόνο μια αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος– εντολή κενής 
θέσης – υπεύθυνη δήλωση, στην οποία περι-
γράφουν την ειδικότητα, το περιεχόμενο της 
ειδικότητας και το εκπαιδευτικό επίπεδο των 
ανέργων/ωφελουμένων (Δευτεροβάθμιας ή 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) στους οποίους 
επιθυμούν να παρέχουν εργασιακή εμπει-
ρία. Η ηλεκτρονική αίτηση λαμβάνει αριθμό 
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και εφόσον δεν 
έχουν καλυφθεί οι κατανεμηθείσες θέσεις, τί-
θεται σε στάδιο «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ». Σε περί-
πτωση κάλυψης των θέσεων η ηλεκτρονική 
αίτηση τίθεται σε στάδιο «ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ». 

Εφόσον η επιχείρηση πληροί τους όρους του 
προγράμματος, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ 2 
προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφα-
σης. Με βάση τις εγκριθείσες θέσεις καταρ-
τίζονται αυτοματοποιημένα, μέσω του ΟΠΣ 
του ΟΑΕΔ, πίνακες ανά ειδικότητα οι οποίοι 
συμπεριλαμβάνουν τους αντίστοιχους εγ-
γεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του 
ΟΑΕΔ-αναζητούντες εργασία με ΑΣΔ- ανά 
Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με την ει-
δικότητα για την οποία διαθέτουν συναφή 
τίτλο σπουδών ή και σύμφωνα με το ΑΣΔ.

Επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν κλειδάριθμο, 
δηλαδή δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο 
πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ 
και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε 
αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), 
οφείλουν να επισκεφτούν την Υπηρεσία του 
ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 όπου ανήκουν, προσκομίζοντας 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρόσφατο 
καταστατικό ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύ-
ματος, ΑΦΜ) και να τον προμηθευτούν, ώστε 
να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος. 

Συμφωνητικό

Μετά την υπόδειξη των ανέργων στις ενδια-
φερόμενες επιχειρήσεις, καλούνται τόσο οι 
άνεργοι όσο και οι εργοδότες που θα συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα να υπογράψουν, το 
αργότερο μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες 
από την υπόδειξη των ανέργων, συμφωνητι-
κό συνεργασίας. Η απόκτηση της εργασιακής 
εμπειρίας αρχίζει την επόμενη εργάσιμη ημέ-
ρα από την ημερομηνία υπογραφής του συμ-
φωνητικού, στο οποίο αναγράφεται η ημερο-
μηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος. 
Στο συμφωνητικό συνεργασίας που υπογρά-
φεται μεταξύ του ΟΑΕΔ (εκπροσωπείται από 
τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 μετά από εξου-
σιοδότηση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ), του 
Εργοδότη και του Ασκουμένου, περιγράφο-
νται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και των 
ωφελουμένων-ασκουμένων. Το περιεχόμενο 
του συμφωνητικού αποτελεί αναπόσπα-
στο τμήμα της Δημόσιας Πρόσκλησης του 

προγράμματος. Υπεύθυνος- επιβλέπων της 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ορίζεται 
ο εργοδότης ή άλλος εργαζόμενος, ο οποίος 
απασχολείται με σχέση πλήρους και εξαρτη-
μένης εργασίας, και διαθέτει συναφή τίτλο 
σπουδών με την ειδικότητα του ασκούμενου 
ή συναφή άδεια άσκησης επαγγέλματος ή 
τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρί-
ας στο αντικείμενο όπου θα εκπαιδευτεί ο 
ασκούμενος.

Διάρκεια προγράμματος

Η εργασιακή εμπειρία γίνεται με επίβλεψη 
στο χώρο εργασίας και έχει διάρκεια τεσσά-
ρων μηνών. Ορίζεται στις 6 ώρες ημερησίως 
και πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα 
έως και Παρασκευή), χωρίς να είναι δυνατή 
η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μετά την 
22η ώρα βραδινή  έως και την 6η ώρα πρωι-
νή. Το σύνολο των ημερών απόκτησης εργα-
σιακής εμπειρίας ανέρχεται στις 88 ημέρες 
και ελέγχεται από το αρμόδιο ΚΠΑ2 αλλά και 
από το ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα) του ΟΑΕΔ. Οι ασκούμενοι μπορούν 
να απουσιάσουν μέχρι 15 ημερολογιακές 
ημέρες καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμμα-
τος. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί 
μηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από 
τον ασκούμενο και την ίδια για κάθε ημέρα 
άσκησης.

Τα δύο προγράμματα εντάσσονται στον 
Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 
29 ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαί-
δευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και 
συγχρηματοδοτούνται από την Πρωτοβου-
λία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ).

Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης των 
δύο προγραμμάτων, περιλαμβάνονται στις 
Δημόσιες Προσκλήσεις Νο 8/2016 και Νο 
9/2016 
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Προδημοσίευση Δράσης Έρευνας και Καινοτομίας

«ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Έχει προδημοσιευτεί η Δράση 
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟ-
ΤΟΜΩ», που θα αποτελείται από 
τις ακόλουθες παρεμβάσεις: 

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις 
2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητι-
κούς Οργανισμούς 
3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

Η δράση διαθέτει προϋπολογισμό (δημό-
σια δαπάνη ενίσχυσης) 280.000.000€ και θα 
υλοποιηθεί με κοινή προκήρυξη για τις τρεις 
προαναφερθείσες παρεμβάσεις, σε τρεις κύ-
κλους προκήρυξης, ανά έτος για την περίοδο 
2016-2018.

Δικαιούχοι συμμετοχής
Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε 
νομικής μορφής, ηλικίας και μεγέθους (με 
εξαίρεση προβληματικές επιχειρήσεις και 
επιχειρήσεις των οποίων εκκρεμεί σε βάρος 
εκτέλεση προηγούμενης απόφασης ανάκτη-
σης για αχρεωστήτως ή παρανόμως κατα-
βληθείσες κρατικές ενισχύσεις) καθώς και σε 
ερευνητικούς οργανισμούς. 
Για κάθε μία από τις παρεμβάσεις, ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις
Δικαιούχοι είναι είτε μία Μικρομεσαία Επιχεί-
ρηση , είτε ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων, ανεξαρτήτων μεταξύ τους. 
2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητι-
κούς Οργανισμούς
Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά συμπρά-
ξεις επιχειρήσεων ανεξαρτήτως νομικής 
μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, 
με ερευνητικούς οργανισμούς με κύριους 
αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Οι συμπράξεις 
δύναται να είναι μικρής κλίμακας (δύο έως 
τεσσάρων εταίρων – φορέων, εκ των οποί-
ων ένας τουλάχιστον να είναι επιχείρηση), 
καθώς και συμπράξεις μεγάλης κλίμακας 
(περισσοτέρων των τεσσάρων φορέων, εκ 
των οποίων δύο τουλάχιστον να είναι επιχει-
ρήσεις). 
3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις 
ανεξαρτήτου μεγέθους, ηλικίας και νομικής 
μορφής (με τους παραπάνω περιορισμούς)

Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει και 
να επιχορηγηθεί ως δυνητικός δικαιούχος σε 
έως τρεις προτάσεις κάθε κύκλου ανεξαρτή-
τως παρέμβασης. 

Οι επιλέξιμοι θεματικοί τομείς δραστηριό-
τητας είναι : Υλικά , Κατασκευές, Τουρισμός, 
Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες, 
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων, Πε-
ριβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία & Φάρ-
μακα, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, 
Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επι-
κοινωνιών και Αναδυόμενες Τεχνολογίες. 

Επιλέξιμες Δαπάνες 
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών ανάλογα 
με την επιλέξιμη δραστηριότητα είναι: 
1. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: 
δαπάνες προσωπικού, δαπάνες παγίων (εξο-
πλισμός και κτίρια), δαπάνες σε εξωτερικούς 
παρόχους (έρευνες, γνώσεις και διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες), 
πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουρ-
γικές δαπάνες (ταξίδια, δημοσιότητα, αναλώ-
σιμα, λοιπές). 

2. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ: δαπά-
νες καινοτομίας (άυλα στοιχεία ενεργητικού, 
απόσπαση προσωπικού υψηλής εκπαίδευ-
σης, υπηρεσίες καινοτομίας) 
3. Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις: 
Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις 

Προϋπολογισμός Έργου
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων 
προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει 
το ανώτερο όριο προϋπολογισμού που πα-
ρουσιάζεται παρακάτω: 
1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις 
o 200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση 
o 350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρή-
σεις 
o 450.000€ εάν συμμετέχουν τρεις επιχειρή-
σεις 
o 500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες 

Επιλέξιμη
δραστηριότητα

Έργα έρευνας και 
ανάπτυξης

Κατηγορία
έρευνας

Μεσαίες 
επιχειρήσεις

60%Βιομηχανική έρευνα

75%Βιομηχανική έρευνα υπό 
προϋποθέσεις

35%Πειραματική ανάπτυξη

50%Πειραματική ανάπτυξη υπό 
προϋποθέσεις

60%Μελέτη σκοπιμότητας

50%Καινοτομία για ΜΜΕ

Συμμετοχή ΜΜΕ σε 
εμπορικές εκθέσεις 50%

Μικρές 
επιχειρήσεις

70%

80%

45%

60%

70%

50%

50%
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των τριών επιχειρήσεων 
2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητι-
κούς Οργανισμούς 
o 1.000.000€ 
3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 
o 2.000.000€ 

Ποσοστά Επιχορήγησης 
Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαί-
ες Επιχειρήσεις
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να 
αφορούν έρευνα η οποία εμπίπτει είτε στην 
κατηγορία «βιομηχανική έρευνα» είτε στην 
κατηγορία «πειραματική ανάπτυξη»

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για 
τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική 
ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργα-
σία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες κα-
μία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70% των 
επιλέξιμων δαπανών ή 
2. Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται 
ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, 
αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω 
δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής 
πηγής.

ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητι-
κούς Οργανισμούς
Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να 
εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατη-
γορίες «βασική έρευνα», «βιομηχανική έρευ-
να», «πειραματική ανάπτυξη» και «μελέτες 
σκοπιμότητας».

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για 
τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική 
ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργα-
σία μεταξύ μίας επιχείρησης και ενός ή πε-
ρισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδο-
σης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον 
το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν 
δικαίωμα να δημοσιεύσουν τα αποτελέσμα-
τα των ερευνών τους. 
2. Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται 
ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, 
αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω 
δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής 
πηγής.

ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμά-
των
Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε 
μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες «πει-
ραματική ανάπτυξη» και «μελέτες σκοπιμό-
τητας»

Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλ-
λομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

Επιλέξιμη
δραστηριότητα

Έργα έρευνας και 
ανάπτυξης

Κατηγορία
έρευνας

Μεγάλες
επιχειρήσεις

25%Πειραματική
ανάπτυξη

50%Μελέτη
σκοπιμότητας

0%

0%

Καινοτομία για ΜΜΕ

Συμμετοχή ΜΜΕ σε 
εμπορικές εκθέσεις

Μικρές 
επιχειρήσεις

Μικρές 
επιχειρήσεις

35% 45%

60% 70%

50% 50%

50% 50%

Επιλέξιμη
δραστηριότητα

Έργα έρευνας και 
ανάπτυξης

Κατηγορία
έρευνας

Μεγάλες
επιχειρήσεις

100%Βασική έρευνα

50%Βιομηχανική έρευνα

65%Βιομηχανική έρευνα
υπό προϋποθέσεις

25%Πειραματική ανάπτυξη

40%Πειραματική ανάπτυξη
υπό προϋποθέσεις

50%Μελέτη σκοπιμότητας

Καινοτομία για ΜΜΕ

Συμμετοχή ΜΜΕ σε 
εμπορικές εκθέσεις

0%

0%

Μικρές 
επιχειρήσεις

Μικρές 
επιχειρήσεις

100% 100%

60% 70%

75% 80%

35% 45%

50% 60%

60% 70%

50%

50%

50%

50%
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Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΤΗΝ 9η ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 16 ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2015

Με βάσει τα στοιχεία που μας έστει-
λε το Υπουργείο Εξωτερικών, το 
γραφείο Οικονομικών και Εμπορι-

κών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Βόρειας Ελλάδας 
παραθέτουμε προς ενημέρωση αναλυτικά 
στατιστικά στοιχεία εξαγωγών αγαθών των 
νομών Μακεδονίας και Θράκης (Γρεβενών, 
Δράμας, Έβρου, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κα-
βάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Ξάνθης, 
Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Φλώρι-
νας, Χαλκιδικής) για την περίοδο 2011-2015. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία των 
οποίων πρωτογενή πηγή είναι η ΕΛΣΤΑΤ, με 
επεξεργασία του Ινστιτούτου Εξαγωγικών 
Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι 
εξαγωγές των νομών Μακεδονίας και Θρά-
κης κατά το 2015 ανήλθαν σε 5.139.779.312    
ευρώ ενώ το 2014 ήταν 5.436.914.184 ευρώ.

Κατά το 2015, αύξηση των εξαγωγών σε σχέ-
ση με το 2014, σημείωσαν οι νομοί  Δράμας, 
Ξάνθης, Ροδόπης, Χαλκιδικής, Σερρών, Πιε-
ρίας, Κιλκίς, Φλώρινας, Κοζάνης,  Γρεβενών, 
ενώ μείωση των εξαγωγών σε σχέση με το 

2014, σημείωσαν οι νομοί Καβάλας, Έβρου, 
Πέλλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς,.

Τις πρώτες θέσεις, όσον αφορά στην αξία 
των εξαγωγών κατά το 2015, καταλαμβάνουν 
οι νομοί Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας, Κα-
στοριάς και Κιλκίς. 

Οι εξαγωγές των νομών Μακεδονίας και 
Θράκης κατά το 2015 αποτέλεσαν το 19,83% 
του συνόλου των εξαγωγών της Ελλάδος.

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015

 (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (2011-2015 ΣΕ ΕΥΡΩ )

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

(ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ  2015 ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΒΡΟΥ

ΞΑΝΘΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

2011

124.150.028

184.974.670

101.886.761

159.884.107

107.070.212

124.248.608

71.423.544

117.881.022

230.883.023

219.655.121

2.991.609.061

350.959.839

4.499.013

72.904.997

325.254.147

11.558.682

5.198.842.835

2012

111.739.079

170.394.345

99.645.497

168.970.665

115.899.477

132.870.826

81.752.559

111.550.461

285.139.948

219.375.968

3.428.343.729

410.037.045

5.182.216

58.582.382

369.738.099

9.339.256

5.778.561.552

2013

126.642.805

206.399.392

88.857.799

168.631.000

97.935.717

144.851.595

65.487.465

113.341.852

313.928.428

222.677.070

3.112.659.149

362.836.292

4.583.113

52.651.147

364.912.393

7.521.946

5.453.917.163

2014

140.191.650

208.444.718

96.417.362

169.731.577

114.643.600

132.651.798

72.229.948

126.789.469

306.595.730

214.791.219

3.143.740.473

339.872.376

5.128.863

44.862.391

314.187.876

6.635.134

5.436.914.184

2015

166.481.114

180.546.330

69.546.397

172.685.447

121.708.918

144.737.612

79.599.358

142.121.148

305.946.059

239.263.863

2.865.346.894

310.094.253

5.561.322

69.952.647

258.481.922

7.706.028

5.139.779.312

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΣΗ 15/14

18,8%

-13,4%

-27,9%

1,7%

6,2%

9,1%

10,2%

12,1%

-0,2%

11,4%

-8,9%

-8,8%

8,4%

55,9%

-17,7%

16,1%

- 5,46%

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ

ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΕΒΡΟΥ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΩΝ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ

25.906.500.000
2.865.346.894
310.094.253
305.946.059
258.481.922
239.263.863
180.546.330
172.685.447
166.481.114

144.737.612
142.121.148
121.708.918
79.599.358
69.952.647
69.546.397
7.706.028
5.561.322

5.139.779.312

19,83

5.139.779.312    
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Οι κυριότεροι εξα-
γώγιμοι κλάδοι και 
οι κυριότερες χώρες 
προορισμού των προ-
ϊόντων της Χαλκιδικής 
κατά το 2015:

Οι κυριότερες χώρες 
προορισμού των 
προϊόντων του νομού 
Χαλκιδικής κατά το 
2015 ήταν:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, 
ΗΠΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 
ΒΕΛΓΙΟ, ΡΟΥΜΑ-
ΝΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΚΑΤΩ 
ΧΩΡΕΣ.

- Παρασκευάσματα 
λαχανικών και φρού-
των
- Ποτά, αλκοολούχα  
υγρά και ξύδι
- Λαχανικά
- Διάφορα προϊόντα 
των χημικών βιομη-
χανιών
- Αλάτι. Θείο. Γύψος, 
ασβέστης και τσιμέντα 
- Καρποί και φρούτα 
νωπά
- Δημητριακά
- Μεταλλεύματα, 
σκουριές και τέφρες
- Γαλακτοκομικά
- Διάφορα παρασκευ-
άσματα διατροφής
- Προϊόντα αλευρο-
ποιίας

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ
ΗΠΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ

ΚΥΠΡΟΣ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΔΑΦ Π.Γ.Δ.Μ.
ΓΑΛΛΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ
ΣΕΡΒΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΙΝΔΙΑ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΚΑΤΑΡ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΤΣΕΧΙΑΣ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΝ. ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
ΙΡΑΝ

ΜΕΞΙΚΟ
ΔΑΝΙΑ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΙΣΡΑΗΛ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΚΡΟΑΤΙΑ

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
ΕΣΘΟΝΙΑ

ΔΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ
ΜΑΡΟΚΟ

ΜΑΛΤΑ
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΑ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΛΙΒΥΗ
ΚΙΝΑ

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

ΙΡΑΚ
ΚΟΣΟΒΟ
ΙΑΠΩΝΙΑ

ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΟΜΑΝ
ΛΕΤΤΟΝΙΑ

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

ΠΕΡΟΥ
ΚΟΥΒΕΙΤ

ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ
ΤΑΙΒΑΝ

ΑΛΓΕΡΙΑ
ΠΑΚΙΣΤΑΝ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΚΑΜΠΟΤΖΗ
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

ΚΟΝΓΚΟ
ΝΑΜΙΜΠΙΑ
ΒΙΕΤΝΑΜ

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΣΥΡΙΑ

ΑΡΜΕΝΙΑ
ΤΑΙΛΑΝΔΗ

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΟΥΔΑΝ

124,248,608
27,408,626
19,157,020
8,458,868
3,791,537
4,561,628
9,224,040

10,028,884
3,400,006
5,050,534
3,844,224
1,328,307
2,542,964
1,973,417
1,473,813
934,589
704,289
157,834
399,758

1,201,880
2,095,240
2,060,594
1,435,790
1,517,552
849,887
988,633
716,756
529,800
313,799
26,363

2,516,769
658,359
255,980
319,024
60,675
93,330

314,422
492,820
288,651
537,364
192,439
339,840
187,596
42,917

175,882
282,240

1,144
87,910

216,720
19,409

0
61,320

218,786
66,162
94,064
76,997
91,568

0
0
0

96,253
50,256
17,177

0
99,253

0
14,416
6,360

0
0

35,100
14,520

0
0
0

24,451
0
0
0
0
0
0

12,525
0
0
0

6,790
0

2,487
0
0

2011

132,870,826
30,124,863
14,769,248
10,581,993
6,841,843
6,290,691
9,408,543
7,164,844
4,020,393
3,169,677
3,489,203
1,692,654
2,567,049
1,650,826
1,721,803
1,896,478
2,037,232
1,188,996
4,220,532
1,663,373
1,528,846
1,850,696
931,082

1,800,891
961,733

1,419,692
1,652,246
598,633
323,412
112,287
770,453
623,578
304,530

1,002,879
411,854
467,317
23,013

234,106
222,555
498,543
240,717
218,041
221,608
22,167

189,509
248,688

1,898
151,444
232,560
32,806

0
192,672
201,207
143,443
152,996
84,812
43,525

0
45,564
55,233

0
60,922

0
0
0
0
0

13,440
0
0

14,930
0

503
10,570
7,711

0
0
0

4,716
14,498
16,747

0
0
0

9,312
0
0
0
0
0
0

2012

144,851,595
34,191,226
14,876,613
12,022,562
21,253,567
6,641,938
6,107,757
1,579,448
4,431,117
2,840,099
3,303,396
2,456,197
3,684,128
2,933,913
2,143,797
2,562,251
1,802,351
2,614,064
730,999

1,559,847
1,685,151
1,096,601
1,275,770
1,214,721
977,955
480,192
748,599
699,439
386,472
597,187

0
537,052
391,618
491,725
356,836
489,588
581,362
372,204
270,961
157,028
384,400
274,727
218,959
227,566
206,574
353,804
961,252
202,118
195,943
47,139

0
258,373
56,995
74,131

101,430
29,766
48,841

180,969
50,304

106,361
58,778
29,705
40,847

0
7,585

26,130
0

13,440
14,101

0
7,769

13,677
26,730
3,939

20,368
0

33,294
0

9,855
6,637

0
13,356

0
0
0
0
0
0
0
0
1

2013

132,651,798
36,278,926
15,038,863
10,164,795
3,177,747
9,742,921
4,127,746
2,213,134
5,270,450
4,098,572
1,757,249
4,255,842
2,463,476
2,906,465
2,413,217
2,246,170
1,833,560
4,222,009
756,043

1,282,437
1,319,052
888,554

1,337,436
1,197,339
1,097,109
978,700
776,278
750,776

1,473,244
742,878

0
507,920
736,568
496,010
611,412
579,174
695,587
401,264
451,297
262,571
399,978
181,659
274,748
395,580
210,001
63,272

0
156,827
129,900
65,270

474,791
0

17,808
91,354
34,340
61,267
49,314

101,093
108,876
38,880

0
25,872
39,112

0
0

50,305
13,464

0
46,136

0
0

13,710
14,452
15,779
3,515

10,587
0
0

2,693
0
0
0
0
0
0

8,424
0
0
0
0
0

2014

144,737,612
41,309,636
19,115,169
13,615,345
3,535,302
9,108,982
5,077,062
3,239,475
5,304,434
4,221,287
1,913,487
4,025,077
2,419,813
2,581,072
3,601,286
2,272,274
2,540,307
697,251

1,572,864
1,357,194
420,366
866,006

1,126,885
0

1,175,695
796,477
629,742

1,248,220
997,902

1,898,993
69,081

842,203
995,011
109,248
775,407
478,454
306,424
353,256
570,786
289,328
353,159
177,860
264,549
474,947
244,253
68,984
21,204

320,359
44,400

433,846
81,015

0
0

17,797
0

115,618
96,680
20,472
77,857

0
40,528
28,515
33,196

123,867
0

19,265
41,513
31,130

0
59,058

0
13,720
9,403
8,093
6,388

0
0

29,901
4,661

0
0
0
0

12,220
0
0
0

4,515
0

1,838
0

2015

100.0%
28.5%
13.2%
9.4%
2.4%
6.3%
3.5%
2.2%
3.7%
2.9%
1.3%
2.8%
1.7%
1.8%
2.5%
1.6%
1.8%
0.5%
1.1%
0.9%
0.3%
0.6%
0.8%
0.0%
0.8%
0.6%
0.4%
0.9%
0.7%
1.3%
0.0%
0.6%
0.7%
0.1%
0.5%
0.3%
0.2%
0.2%
0.4%
0.2%
0.2%
0.1%
0.2%
0.3%
0.2%
0.0%
0.0%
0.2%
0.0%
0.3%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Μερίδιο 
2015

9.1%
13.9%
27.1%
33.9%
11.3%
-6.5%
23.0%
46.4%
0.6%
3.0%
8.9%
-5.4%
-1.8%

-11.2%
49.2%
1.2%

38.5%
-83.5%
108.0%

5.8%
-68.1%
-2.5%

-15.7%
na

7.2%
-18.6%
-18.9%
66.3%
-32.3%
155.6%

na
65.8%
35.1%
-78.0%
26.8%
-17.4%
-55.9%
-12.0%
26.5%
10.2%
-11.7%
-2.1%
-3.7%
20.1%
16.3%
9.0%

na
104.3%
-65.8%
564.7%
-82.9%

na
na

-80.5%
na

88.7%
96.0%
-79.7%
-28.5%

na
na

10.2%
-15.1%

na
na

-61.7%
208.3%

na
na
na
na

0.1%
-34.9%
-48.7%
81.7%

na
na
na

73.1%
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

ΕΤ 15/14

3.9%
10.8%
-0.1%
12.6%
-1.7%
18.9%
-13.9%
-24.6%
11.8%
-4.4%

-16.0%
31.9%
-1.2%
6.9%

25.0%
24.9%
37.8%
45.0%
40.8%
3.1%

-33.1%
-19.5%
-5.9%

na
8.5%
-5.3%
-3.2%
23.9%
33.5%

191.3%
na

6.4%
40.4%
-23.5%
89.1%
50.5%
-0.6%
-8.0%
18.6%
-14.3%
16.4%
-14.9%
9.0%

82.4%
8.6%

-29.7%
na

38.2%
-32.7%
117.4%

na
na
na

-28.0%
na

10.7%
1.4%

na
na
na
na

-13.2%
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

ΜΕΤ 11/15
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Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά 
με «αναφορές της εταιρίας Α.Ε.Π.Ι. 
ΑΕ που αποστέλλονται στους Δή-
μους της χώρας, με τις οποίες ‘δια-

πιστώνονται” από υπαλλήλους, παραβάσεις 
από επιχειρήσεις των διατάξεων του νόμου», 
παρέχει εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  με 
αριθμ. Πρωτ. 19421/24-6-2016 έγγραφο  
(ΑΔΑ: 6Ζ4Ψ465ΦΘΕ-7ΨΗ).

Εγκύκλιος 12 
ΘΕΜΑ: Ανάκληση εγγράφου – παύση ισχύος 
εγκυκλίου

Σχετ.: α) Το αριθ. πρωτ. 50385/6-3-2014 έγ-
γραφό μας προς την Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε.
         β) Η υπ. αριθ. 293/2015 γνωμοδότηση 
του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους
        γ) Η αριθ. πρωτ. ΓΕΔΔ Φ. 1338/15/9457/18-
5-2016 Έκθεση Ελέγχου του Γενικού Επιθεω-
ρητή Δημόσιας Διοίκησης

Με το α σχετικό ανακλήθηκε το αριθ. πρωτ. 
18509/14-6-2013 έγγραφό μας προς το Δήμο 
Καλαμαριάς, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο 
παρόμοιου περιεχομένου.
Από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουρ-
γίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, υποβλήθηκε στο Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους το ερώτημα «αν οι αναφορές 
της εταιρείας Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. που αποστέλλο-
νται στους δήμους της χώρας, με τις οποίες 
”διαπιστώνονται» από υπαλλήλους της πα-
ραβάσεις των διατάξεων του ν.2121/1993, 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να επι-
βληθούν, από τους δήμους της χώρας, οι 
διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται 
στο πδ 180/1979 και στην Αστυνομική Διά-
ταξη 3/1996 ή αποστέλλονται στα καθ’ ύλην 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα ως αναρμοδίως 
αποσταλείσες».
Επί του ερωτήματος, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 
293/2015 γνωμοδότηση του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους.

1. Από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννη Μπαλά-
φα,έγινε αποδεκτή η παράγραφος 26δ της 
προαναφερόμενης γνωμοδότησης (αριθ. 
πρωτ. 19422/6-6-2016 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 
προς το Ν.Σ.Κ.), η οποία αποτελεί απάντηση 
στο ερώτημα που υποβλήθηκε από την υπη-
ρεσία μας.
Σύμφωνα με την παράγραφο 24 αυτής, που 
αφορά στο επίμαχο ζήτημα:
«Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 
26 παρ. 2 του Συντάγματος, συνάγεται ότι η 
εξουσία του ελέγχου της νόμιμης λειτουργί-
ας των καταστημάτων υγειονομικού ενδια-
φέροντος, ως κατεξοχήν δημόσια εξουσία 
και έκφραση κρατικής κυριαρχίας, ασκείται, 
δια της αρμόδιας αρχής, μόνο από το κράτος 
(και τα ν.π.δ.δ., που και αυτά είναι αποκε-
ντρωμένες καθύλη κρατικές υπηρεσίες) και 
όχι από ιδιώτες ή ν.π.ι.δ. (συναφώς βλ. Ολ ΣΤΕ 
1934/1998, 1972/2012).
Ερμηνευόμενη υπό το φως των συνταγματι-
κών αυτών διατάξεων, η διάταξη της περ. ζ’ 
της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2121/1993, 
σύμφωνα με την οποία οι νομίμως ανα-
γνωρισμένοι ΟΣΔ, μπορούν να ενεργούν, 

με τη σύμπραξη της δημόσιας αρχής, τους 
αναγκαίους ελέγχους για την διαπίστωση 
της προσβολής ή μη των δικαιωμάτων των 
πνευματικών δημιουργών, που εκπροσω-
πούν, έχει την έννοια ότι, απλές διαπιστώσεις 
παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιο-
κτησίας, που γίνονται από μόνα τα όργανα 
αναγνωρισμένων από το νόμο ΟΣΔ, χωρίς 
την συμμετοχή κατά τον έλεγχο αρμόδιου 
κρατικού οργάνου (βλ. διατάξεις των άρ-
θρων 65Α παρ. 4 του ν. 2121/1993, 2 παρ. 
2 του π.δ. 180/1979 και της Α.Δ. 3/1996), το 
οποίο να βεβαιώνει όλα τα στοιχεία του ελέγ-
χου αυτού (τόπος, χρόνος, διενεργήσας τον 
έλεγχο κλπ.) και τις διαπιστώσεις του με τη 
σύνταξη σχετικής έκθεσης, μόνον ως απλή 
καταγγελία ενδιαφερομένου ιδιώτη προς την 
αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να θεωρη-
θεί (βλ. σχετικώς και την περ. ε’ της παρ. 1 του 
άρθρου 55 του ν. 121/1993) και όχι ως πράξη 
αρμόδιου διοικητικού οργάνου περί διαπί-
στωσης τέλεσης
παράβασης, που εκδόθηκε στα πλαίσια 
σύνθετης διοικητικής ενέργειας, η οποία 
αποσκοπεί στην έκδοση ή μη (εκτελεστής) 
πράξης επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή, 
γενικότερα, (εκτελεστής) διοικητικής πρά-
ξης, δυσμενούς για τον διοικούμενο. Συνε-
πώς, η καταγγελία αυτή των οργάνων των 
ΟΣΔ εκτιμάται και αξιολογείται από την αρ-
μόδια αρχή ως απλό πραγματικό στοιχείο, το 
περιεχόμενο του οποίου χρήζει απόδειξης 
και επιδέχεται ανταπόδειξη».
Περαιτέρω, επί των διαλαμβανομένων στο 
α σχετικό, εκδόθηκε, κατόπιν υποβληθείσας 
καταγγελίας, Έκθεση Ελέγχου από τον Γενικό 
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η οποία 

Ενημέρωση του 
Επιμελητηρίου σχετικά με 

την άδεια χρήσης μουσικών 
οργάνων, πρόστιμα
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απεστάλη στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α με το αριθ. πρωτ. 
ΓΕΔΔ Φ. 1338/15/9457/18-5-2016 έγγραφο, 
στα συμπεράσματα της οποίας αναφέρονται, 
μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης 
πνευματικών δικαιωμάτων όπως η Α.Ε.Π.Ι. 
Α.Ε. δεν αποτελούν δημόσια όργανα και κατά 
συνέπεια δεν μπορούν να βεβαιώνουν διοι-
κητικές παραβάσεις σχετικά με την τήρηση 
των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας 
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέρο-
ντος. Επιπλέον οι «εκθέσεις ελέγχου» που φέ-
ρεται να εκδίδει η Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. ή κάθε άλλος 
Ο.Σ.Δ., ή κάθε σχετικό έγγραφο με το οποίο 
διαπιστώνεται η αναπαραγωγή μουσικών 
έργων δημιουργών που αντιπροσωπεύονται 
από αυτούς, δεν συνιστά ικανή και αναγκαία 
προϋπόθεση για την ανάκληση της άδειας 
μουσικής και πολύ λιγότερο της άδειας λει-
τουργίας του ελεγχόμενου Κ.Υ.Ε. και πρέπει 
να εκτιμάται και να αξιολογείται από την 
αρμόδια Αρχή μόνο ως απλό πραγματικό 
στοιχείο, το περιεχόμενο του οποίου χρή-
ζει απόδειξης και επιδέχεται ανταπόδειξης. 
Ενόψει των παραπάνω, η αναφορά στο με 
α.π. 50385/6-3-2014 έγγραφο που εξέδωσε η 
κ. Γιαβή ότι «....σε περίπτωση που οι ως άνω 
Ο.Σ.Δ. υποβάλλουν σε Ο.Τ.Α. αίτηση ανάκλη-
σης άδειας Κ.Υ.Ε. που κάνει χρήση του ρεπερ-
τορίου τους χωρίς την προβλεπόμενη από 
το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 2121/1993 άδειά 
τους, η οποία συνοδεύεται από σχετική δή-
λωση βεβαίωσή τους μαζί με εισαγγελική 
παραγγελία ή αστυνομική απαγόρευση ο 
δήμος δεν αρχειοθετεί αυτή αλλά υποχρεού-
ται να ανακαλέσει την άδεια ίδρυσης και λει-
τουργίας ΚΥΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

3463/2006 και του ν. 3852/2010...» είναι ανα-
κριβής και εσφαλμένη, δεδομένου ότι απο-
δίδει στη «βεβαίωση» των Ο.Σ.Δ. χαρακτήρα 
δεσμευτικού εγγράφου για τους Ο.Τ.Α., η δε 
αναφορά σε συνοδεία εισαγγελικής παραγ-
γελίας ή αστυνομικής απαγόρευσης αφε-
νός είναι ασαφής, αόριστη και ακατανόητη, 
αφετέρου είναι ανακριβής, δεδομένου ότι η 
σχετική νομική διάταξη του άρθρου 55 παρ. 
1 περ. ζ του ν. 2121/1993 αναφέρεται στον 
τρόπο διενέργειας ελέγχου, ο οποίος πρέπει 
να διεξάγεται με τη σύμπραξη της δημόσιας 
Αρχής από δημόσιο όργανο επιτόπου και όχι 
στο περιεχόμενο ή στα συνημμένα έγγραφα 
βεβαίωσης του Ο.Σ.Δ.. Επισημαίνεται ότι το 
ως άνω έγγραφο εκδόθηκε από την κ. Γιαβή 
παρά την σαφή, ρητή και ομόφωνη αντίρρη-
ση των υπ’ αυτής υπηρεσιακών παραγόντων 
σχετικά με τα διαλαμβανόμενα σε αυτό».
Με την Έκθεση Ελέγχου του ΓΕΔΔ, προτεί-
νεται, μεταξύ άλλων, η ανάκληση του με 
α.π.50385/6-3-2014 εγγράφου, μετά την 
αποδοχή της υπ. αριθ. 293/2015 Γνωμοδότη-
σης του Ν.Σ.Κ. από τον Υπουργό Εσωτερικών, 
καθώς και η έκδοση σαφούς σχετικής εγκυ-
κλίου.

Βάσει των ανωτέρω, ανακαλείται το αριθ. 
πρωτ. 50385/6-3-2014 έγγραφό μας
προς την Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε..

Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε 
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέρο-
ντος λόγω καταστρατήγησης των διατάξε-
ων του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α’ 25), απαιτείται 
βεβαίωση παράβασης από δημόσια Αρχή 
και όχι από ιδιώτη (Ολομ. ΣτΕ 1934/1998, 

1972/2012, 15/2015), με την οποία βεβαιώ-
νονται όλα τα στοιχεία του ελέγχου (τόπος, 
χρόνος, διενεργήσας τον έλεγχο κλπ), κα-
θώς και έστω και ενδεικτική παράθεση των 
τίτλων των μουσικών συνθέσεων και των 
επωνυμιών των παραγωγών εταιρειών που 
εκτελέστηκαν δημόσια (ΑΠ 1553/2013).

2. Αναφορικά με την αριθ. πρωτ. 57904/7-12-
2007 εγκύκλιό μας με θέμα «εφαρμογή
νομοθεσίας σχετικά με την χορήγηση αδει-
ών μουσικών οργάνων», σας γνωρίζουμε τα 
εξής:

α) Οι δήμοι δεν μπορούν να ορίζουν με κα-
νονιστικές αποφάσεις τους τη χρονική διάρ-
κεια των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων, 
αφού αυτή έχει οριστεί ως αορίστου διαρ-
κείας ήδη από το 2011, κατά τα οριζόμενα 
στην Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 
ΦΕΚ Β’ 2496, αλλά και την μεταγενέστερη 
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ΦΕΚ 
Β’ 3106 (άρθρο 5 παρ. 1), εκτός αν ο ενδιαφε-
ρόμενος αιτηθεί μικρότερη διάρκεια.
β) Η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης μου-
σικών οργάνων είναι ανεξάρτητη από την 
άδεια που αφορά στα πνευματικά δικαιώμα-
τα που χορηγείται από Ο.Σ.Δ.. Περαιτέρω, η 
ανάκληση άδειας χρήσης μουσικών οργά-
νων με μόνη τη λήξη της άδειας δημόσιας 
εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, δεν βρίσκει 
έρεισμα στην κείμενη νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω, παύει να ισχύει η 
αριθ. πρωτ. 57904/7-12-2007 εγκύκλιός 
μας.
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ΟΑΕΕ: Δεύτερη ευκαιρία σε οφειλέτες
για ρύθμιση χρεών σε 100 δόσεις

Έγγραφο του  ΟΑΕΕ (Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/
Φ10/528/1105552_01/08/2016)
δίνει τη δυνατότητα επανένταξης 
στη ρύθμιση των 100 δόσεων σε 

όσους την έχασαν λόγω μη εμπρόθεσμης κα-
ταβολής είτε των τρεχουσών τους εισφορών 
είτε της μηνιαίας, εφόσον έχουν ενεργήσει 
εμπρόθεσμα για την καταβολή τους και δεν 
έχουν άμεση ευθύνη για την μη πραγματο-
ποίηση/ολοκλήρωση της πληρωμής.
Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει τα εξής :
«Επανένταξη οφειλετών σε καθεστώς ρύθμι-
σης Ν.4321/2015.»
Όπως είναι γνωστό, με τη διάταξη του 
άρθρου 28 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32 ΤΑ 
/21.3.2015), όπως ισχύει, περί «Ρυθμίσεων 
για την επανεκκίνηση της Οικονομίας», θε-
σπίστηκε μεταβατικό πλαίσιο ρύθμισης λη-
ξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών προς 
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην 
ΝΑΤ.
Από τη μέχρι σήμερα διαχείριση, επεξεργα-
σία και αξιολόγηση των στοιχείων διατηρησι-
μότητας ρυθμίσεων Ν.4321/2015, διαπιστώ-
νεται ότι σημαντικός αριθμός διακόπτεται 
λόγω μη πληρωμής εισφοράς ή δόσης ενώ οι 
ασφαλισμένοι – οφειλέτες έχουν ενεργήσει 
εμπρόθεσμα για την καταβολή τους και δεν 
έχουν άμεση ευθύνη για την μη πραγματο-
ποίηση/ολοκλήρωση της πληρωμής.
Η διερεύνηση και αξιολόγηση των πραγμα-
τικών περιστατικών διακοπής στις περιπτώ-
σεις αυτές, εμπίπτει στο πλαίσιο της διοικη-
τικής ευθύνης και συνάδει με τις αρχές της 
χρηστής διοίκησης και της εξυπηρέτησης 
του πολίτη.
Για την αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνεται 
σωρευτικά υπόψη:

- Η αποδεδειγμένη πρόθεση εμπρόθεσμης 
καταβολής (εμπρόθεσμη συναλλαγή) της 
εισφοράς ή δόσης/ων που προκάλεσαν την 
διακοπή.
- Η αιτία που προκάλεσε το διακοπτικό γε-
γονός, η οποία πρέπει να συνδέεται με λάθη, 
παραλείψεις ή δυσλειτουργίες του εισπρα-
κτικού μηχανισμού για τις οποίες δεν έχει 
άμεση ευθύνη ο ασφαλισμένος – οφειλέτης.
Εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες 
προϋποθέσεις παρέχεται δυνατότητα επανέ-
νταξης σε καθεστώς ρύθμισης Ν.4321/2015, 
αφού καταβληθεί το σύνολο των απαιτητών 
εισφορών και δόσεων που θα έπρεπε να εί-
χαν πληρωθεί, αν η ρύθμιση δεν είχε διακο-
πεί.
Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των περι-
πτώσεων αυτών από τις Περιφερειακές Υπη-
ρεσίες, δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις 
– οδηγίες:
- Δυνατότητα επανένταξης παρέχεται σε 
ασφαλισμένους που είχαν υπαχθεί στη ρύθ-
μιση Ν.4321/2015 (καταβολή 1ης δόσης).
- Το αίτημα επανένταξης υποβάλλεται άπαξ 
εντός τριών (3) μηνών από την απώλεια της 
ρύθμισης.
Το αίτημα περιλαμβάνει τις αιτιάσεις του 
ασφαλισμένου – οφειλέτη για τη μη εκτέλε-
ση της πληρωμής και την επιθυμία του για 
επανένταξη και συνοδεύεται από δικαιολο-
γητικά – παραστατικά που αποδεικνύουν 
την εμπρόθεσμη ενέργεια καταβολής και την 
ανάληψη, ενδεχομένως, της ευθύνης για την 
μη πραγματοποίησή της (π.χ. Βεβαίωση Τρα-
πεζικού Ιδρύματος, αποδεικτικά κατάθεσης 
κ.τ.λ.).
Ως προς τις τρέχουσες εισφορές, ημερομη-
νία απώλειας θεωρείται η επόμενη της ημε-

ρομηνίας λήξης εμπρόθεσμης πληρωμής 
της τρέχουσας εισφοράς που προκάλεσε 
την απώλεια. (Π.χ για το 5ο δίμηνο 2015 η 
01/12/2015).
Ως προς τις δόσεις, ημερομηνία απώλειας θε-
ωρείται η επόμενη της ημερομηνίας εμπρό-
θεσμης πληρωμής της δόσης που προκάλεσε 
την απώλεια.(π.χ για τη δόση της 31/12/2015 
η 01/01/2016).
- Συντάσσεται έγγραφο με το πλήρες ιστορι-
κό της περίπτωσης, στο οποίο οπωσδήποτε 
θα συμπεριλαμβάνονται: η ένταξη του ασφα-
λισμένου στη ρύθμιση (αρ. πρωτ. και ημερο-
μηνία), πληρωμές εισφορών και δόσεων πριν 
την απώλεια, τα δικαιολογητικά που έχουν 
κατατεθεί, αιτιολόγηση της απορριφθείσας 
πληρωμής και η γνώμη του Προϊστάμενου 
του Τμήματος.
Το έγγραφο διαβιβάζεται αυθημερόν στον 
αρμόδιο Προϊστάμενο Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης και ζητείται η γνώμη του.
(Δεν είναι υποχρεωτική η αποστολή των δι-
καιολογητικών – εφόσον το έγγραφο είναι 
πλήρως αιτιολογημένο - εκτός αν ζητείται 
από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης.)
- Ο Προϊστάμενος Δ/νσης αξιολογεί, κατά 
τα προαναφερόμενα, την πρόθεση εμπρό-
θεσμης πληρωμής και την αιτία μη πραγμα-
τοποίησής της και διατυπώνει εγγράφως τη 
γνώμη του.
- Εφόσον η γνώμη του Προϊστάμενου είναι 
θετική για επανένταξη, το αίτημα καταχωρεί-
ται στην εφαρμογή ρυθμίσεων Ν.4321/2015, 
στην οποία έχουν γίνει οι απαραίτητες πα-
ρεμβάσεις (συν/να ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ), αφού 
η ρύθμιση έχει τεθεί σε κατάσταση “προσω-
ρινής” διακοπής.
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Στη συνέχεια, καλείται ο ασφαλισμένος να 
εξοφλήσει:
α. Τις ληξιπρόθεσμες τρέχουσες εισφορές (με 
τις αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμής) και
β. τις απλήρωτες – απαιτητές δόσεις συμπε-
ριλαμβανομένης και της τρέχουσας
(δημιουργείται μια ενιαία απόδειξη πληρω-
μής).
Η εξόφληση πραγματοποιείται εντός πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία 
καταχώρησης του αιτήματος στην μηχανο-
γραφική εφαρμογή.
Προσοχή! Θα πρέπει να επισημαίνεται στους 
ασφαλισμένους η υποχρέωση εμπρόθεσμης 
καταβολής των τρεχουσών εισφορών από 
την ημερομηνία καταχώρησης του αιτήμα-
τος στην εφαρμογή και εφεξής.
- Μετά την επανένταξη, οι υπόλοιπες δόσεις 
καταβάλλονται μέσω πάγιας εντολής, κατά 
τα γνωστά.
Προκειμένου να αποτρέπονται νέες απώλει-
ες ρυθμίσεων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι που επανε-
ντάσσονται για:
1. Την ανάθεση πάγιας εντολής χωρίς ανώτα-
το όριο χρέωσης,
2. την πίστωση του λογαριασμού από την 
προηγούμενη ημέρα,
3. την εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
του Οργανισμού ώστε να παρακολουθούν 
την πορεία της ρύθμισης μέσω του Ατομικού 
Λογαριασμού,
4. την έγκαιρη κατάθεση δικαιολογητικών 
που μεταβάλλουν την ασφαλιστική τους κα-
τάσταση (π.χ. εξαίρεση από την ασφάλιση, 
απαλλαγή κλάδου υγείας κ.τ.λ.).
- Οι όροι καθυστέρησης δόσεων (τρεις κα-
θυστερήσεις ανά έτος) εξετάζονται εξαρχής 
μετά την επανένταξη.
- Απωλεσθέν δικαίωμα κατάταξης σε κατώ-
τερη κατηγορία ασκείται εκ νέου μετά την 
επανένταξη, εφόσον πληρούνται οι όροι και 
προυποθέσεις.
- Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης του Προ-
ϊστάμενου, ενημερώνεται ο ασφαλισμένος 
με πληροφοριακό έγγραφο για τους λόγους 
απόρριψης του αιτήματος.
Ασφαλισμένοι που θα απωλέσουν την ρύθμι-
ση μετά την 2/8/16 ακολουθούν την τρίμηνη 
προθεσμία υποβολής αίτησης (πρώτο διακο-
πτικό γεγονός : μη καταβολή δόσης/εων την 
31/8/16).
Ασφαλισμένοι που απώλεσαν την ρύθμιση 
έως την 2/8/16 έχουν δυνατότητα υποβολής 
αίτησης επανένταξης έως 31/10/16 (συμπε-
ριλαμβάνονται: δόση/εις ή εισφορά με ημε-
ρομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής 1/8/16).
Αιτήσεις που , ενδεχομένως, έχουν υποβλη-
θεί επανεξετάζονται σύμφωνα με το παρόν.
Με ευθύνη των Προϊστάμενων Περιφερει-
ακών Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει 
γνώση το προσωπικό των Υπηρεσιών και να 
ακολουθείται στο εξής η προβλεπόμενη δια-
δικασία.

ΟΑΕΕ: Χάνουν την προσωρινή 
σύνταξη όσοι εμφανίζουν χρέη άνω 
των 20.000 ευρώ

«Φρένο» στην είσπραξη των προσωρινών 
συντάξεων, ακόμα και των κατά 38% μειω-
μένων, για συνταξιούχους με οφειλές άνω 
των 20.000 ευρώ προς τον ΟΑΕΕ βάζει η 
νέα εγκύκλιος του Οργανισμού για τις προ-
ϋποθέσεις χορήγησης και τα ποσά της νέας 
προσωρινής σύνταξης. [υπ’αρ.20/2016 
(αρ.πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/9/1138740/4-8-
2016) εγκύκλιο του ΟΑΕΕ (ΑΔΑ ΩΓ2Α-
4691Ω3Η68)].
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για όσους συ-
νταξιούχους υπέβαλαν αίτηση συνταξιο-
δότησης πριν από την εφαρμογή του νέου 
νόμου, δηλαδή πριν από τις 12/5/2016, 
εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι 
προϋποθέσεις του προηγούμενου θεσμι-
κού πλαισίου του ν. 3996/2011 (άρθρο 38).
Ούτε την «κουρεμένη» έως 38% (μετά την 
ισχύ του νέου ασφαλιστικού) προσωρινή 
σύνταξη δεν θα μπορούν να λάβουν όσοι 
χρωστούν στον ΟΑΕΕ πάνω από 20.000 
ευρώ (15.000 ευρώ κύρια οφειλή + 5.000 
ευρώ προσαυξήσεις) ακόμη κι αν έχουν 
θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. 
Το «απαγορευτικό» βάζει εγκύκλιος του 
ΟΑΕΕ για τις προϋποθέσεις χορήγησης και 
τα ποσά της νέας προσωρινής σύνταξης. 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο προσωρινή σύ-
νταξη δικαιούνται όσοι έχουν οφειλή μόνο 
από αναγνώριση πλασματικών χρόνων και 
εφόσον εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης 
(η εξαγορά του χρόνου θα γίνεται τμημα-
τικά με παρακράτηση του σχετικού ποσού 
από τη σύνταξη του δικαιούχου).
Η προσωρινή σύνταξη, που θα κυμαίνεται 
από 384 έως 768 ευρώ, θα χορηγείται σε 
υποψήφιους συνταξιούχους όλων των κα-
τηγοριών (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) 
οι οποίοι:
1. Δεν έχουν καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή 
από ασφαλιστικές εισφορές κατά την υπο-
βολή της αίτησης για σύνταξη.
2. Είχαν μεν ληξιπρόθεσμη οφειλή κατά 
την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά στη 
συνέχεια την εξόφλησαν.
3. Έχουν οφειλή μόνο από αναγνώριση 
πλασματικών χρόνων. Για ασφαλισμένους 
με ληξιπρόθεσμες οφειλές θα υπάρξουν 
νέες οδηγίες, αφού προηγουμένως το 
υπουργείο Εργασίας προσδιορίσει τον 
τρόπο παρακράτησης οφειλών από την 
προσωρινή και την οριστική σύνταξη.

Δικαιούχοι της προσωρινής σύνταξης είναι 
οι:
1. οι υποψήφιοι συνταξιούχοι που υποβάλ-
λουν αίτημα απονομής σύνταξης γήρατος,
2. οι υποψήφιοι συνταξιούχοι που υποβάλ-
λουν αίτημα απονομής σύνταξης αναπη-
ρίας,
3. τα μέλη οικογενείας που υποβάλλουν αί-
τημα απονομής σύνταξης θανάτου ασφα-
λισμένου (ή συνταξιούχου που λαμβάνει 
προσωρινή σύνταξη).
Όλοι οι παραπάνω δικαιούνται προσωρινή 
σύνταξη εφόσον πληρούνται οι νόμιμες 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (π.χ. όρια 
ηλικίας, απαιτούμενες κατά περίπτωση 
χρονικές προϋποθέσεις, ποσοστό αναπη-
ρίας). Η απόφαση προσωρινής σύνταξης 
εκδίδεται εντός χρονικού διαστήματος 
δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης 
συνταξιοδότησης.
Το ποσό της προσωρινής σύνταξης μειώ-
νεται κατά ποσοστό 1/200 για κάθε μήνα 
που υπολείπεται από τη συμπλήρωση του 
ορίου ηλικίας που προβλέπεται για την 
πλήρη σύνταξη. Για τον ΟΑΕΕ, αφορά τους 
νέους ασφαλισμένους με ανώτατη μείωση 
τα 60/200.
Στις περιπτώσεις αιτήσεων για συνταξιο-
δότηση λόγω αναπηρίας ισχύουν τα εξής:
• σε συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 
80% και άνω, δεδομένου ότι πρόκειται να 
λάβουν το πλήρες ποσό της εθνικής σύ-
νταξης, θα χορηγείται πλήρες το ποσό της 
προσωρινής που θα υπολογιστεί,
• σε συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 
από 67% έως 79,99%, δεδομένου ότι πρό-
κειται να λάβουν το 75% της εθνικής σύ-
νταξης, αντίστοιχα θα χορηγείται το 75% 
της προσωρινής σύνταξης που προκύπτει 
σύμφωνα με τα ανωτέρω,
• σε συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρί-
ας από 50% έως και 66,99%, δεδομένου 
ότι πρόκειται να λάβουν το 50% της εθνι-
κής σύνταξης, αντίστοιχα θα χορηγείται το 
50% της προσωρινής σύνταξης που προ-
κύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η προσωρινή σύνταξη λόγω θανάτου, 
όπως διαμορφώνεται με τις νέες ρυθμίσεις, 
χορηγείται σε ποσοστό 50%. Το ποσοστό 
αυτό επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων 
μελών σύμφωνα με τα ποσοστά επιμερι-
σμού της σύνταξης.
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Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστο-
ποιεί την έναρξη εφαρμογής διεκ-
περαίωσης των ταμειακών συναλ-
λαγών μέσω του διατραπεζικού 

συστήματος ΔΙΑΣ με χρήση ενός μοναδι-
κού 30ψήφιου κωδικού που αντιστοιχεί σε 
κάθε Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) ή 
Αριθμό Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου 
(Α.Μ.Ο.Ε.) και ονομάζεται Ταυτότητα Πληρω-
μής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).
Η Τ.Π.Τ.Ε. θα αποδοθεί κεντρικά σε κάθε 
Αριθμό Μητρώου Εργοδότη ή Αριθμό Μη-
τρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. προκειμένου να πραγματοποιούνται 
οι καταβολές των τρεχουσών ασφαλιστικών 
εισφορών μέσω του διατραπεζικού συστή-

ματος ΔΙΑΣ με τη χρήση του εν λόγω 30ψήφι-
ου (Τ.Π.Τ.Ε.) χωρίς αναφορά σε μισθολογική 
περίοδο, Α.Μ.Ε. ή Α.Μ.Ο.Ε. και Α.Φ.Μ.
Σημειώνουμε ότι ο κωδικός Τ.Π.Τ.Ε. θα απο-
δίδεται άπαξ και δεν θα μεταβάλλεται. Όλοι 
οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικο-δο-
μοτεχνικών Έργων και Δημοσίου θα καταβό-
λουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές 
στα πιστωτικά ιδρύματα με τη χρήση της 
Τ.Π.Τ.Ε. από 05/09/2016 και στο εξής. Οι 
απογεγραμμένοι εργοδότες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
μπορούν να ενημερωθούν για την Ταυτότη-
τα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) 
που τους αποδόθηκε μέσω του λογαριοομού 
χρήστη που διατηρούν στο διαδικτυακό 
τόπο του Ι.Κ.Α.- Ε.ΤΑΜ.

Επίσης οι εργοδότες κατά την υποβολή της 
Α.Π.Δ και μετά την ολοκλήρωση της, με το 
αποδεικτικό ποραλαβής θα ενημερώνονται 
για τον κωδικό (Τ.Π.Τ.Ε.), ο οποίος τους έχει 
αποδοθεί και με τον οποίο πρέπει να κατα-
βάλουν τις τρέχουσες εισφορές μέσω των 
πιστωτικών ιδρυμάτων.
Για τους εργοδότες που θα απογραφούν (κοι-
νές επιχ/σεις και οικοδομοτεχνικά έργα) από 
την ημερομηνία εφαρμογής (05/09/2016) και 
μετά η Τ.Π.Τ.Ε. θα αποδίδεται και θα γνωστο-
ποιείται στον εργοδότη με το έντυπο απόδο-
σης του Α.Μ.Ε ή Α.Μ.Ο.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 210 
5215242, fax 210 5223228, e-mail: asfika@
ika.gr.

Με επιστολές του προς την Τρά-
πεζα της Ελλάδος, την Ελληνική 
Ένωση Τραπεζών και όλα τα πι-
στωτικά ιδρύματα της χώρας, ο 

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασί-
ας του Καταναλωτή, κ. Παπαδεράκης, ζήτησε 
από αυτούς τους φορείς να εφαρμόζουν χω-
ρίς παρεκκλίσεις το άρθρο 3, παράγραφος 12 
του ν. 4156/2013. Η εν λόγω διάταξη καταρ-
γεί την υποχρέωση χρήσης εταιρικής σφρα-
γίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης 
ή/και διαχείρισης εταιριών.
Με αυτή τη διάταξη μειώνεται σημαντικά το 
διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις, ιδίως 
κατά το στάδιο της σύστασης τους, όταν κα-

λούνται να ανοίξουν εταιρικό τραπεζικό λο-
γαριασμό. Επίσης, αξιοποιούνται πλήρως οι 
δυνατότητες του Γενικού Εμπορικού Μητρώ-
ου, μέσω του οποίου παρέχεται μια ιδιαίτερα 
εύχρηστη διαδικασία αναζήτησης του νόμι-
μου εκπροσώπου μιας εταιρίας.
Παρόλα αυτά, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γε-
νικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή έχουν διαπιστώσει ότι τα πιστω-
τικά ιδρύματα της χώρας εξακολουθούν να 
ζητούν την σφράγιση πράξεων ή στοιχείων 
που καταθέτουν σε αυτά εκπρόσωποι εταιρι-
ών με την σφραγίδα του νομίμου εκπροσώ-
που. Αυτή η πρακτική, που έρχεται σε αντί-
θεση με τη σχετική διάταξη του ν. 4156/2013, 

έχει επισημανθεί και από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως διοικητικό βάρος, στο πλαίσιο 
των σχετικών ετήσιων μετρήσεων γιο το επι-
χειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα (έκθε-
ση Doing Business).
Με Βάση τα παραπάνω, ο κ. Παπαδεράκης 
υπενθύμισε στα πιστωτικά ιδρύματα την 
υποχρέωσή τους να μην απαιτούν τη χρή-
ση εταιρικής σφραγίδας, ενώ εξέφρασε τη 
βεβαιότητά του για τη θετική ανταπόκριση 
όλων των τραπεζικών καταστημάτων στην 
προσπάθεια μείωσης των διοικητικών βα-
ρών που αντιμετωπίζουν ιδίως μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

ΙΚΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
Επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τον Ιανουάριο - Αύγουστο 
2016, όπως προκύπτει από τις εγγραφές και διαγραφές των επιχει-
ρήσεων της Χαλκιδικής, σε σχέση με το έτος 2015, σύμφωνα πάντα 
με τα στοιχεία του μητρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.
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