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Με επιτυχία η ημερίδα παρουσίασης
νέων, δωρεάν καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής μέσω της αναβαθμισμένης διαδικτυακής του πύλης

Το νέο σύστημα πληρωμών
με πλαστικό χρήμα
Σαρωτικές αλλαγές στις συναλλαγές

ΟΑΕΔ
Πρόγραμμα για απασχόληση
10.000 ανέργων 30-49 ετών

Κατάρτιση & πιστοποίηση
ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής
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ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΜΕΛΗ
ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ

50€

ΜΗ ΜΕΛΗ
ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ

80€
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
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
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

Μήνυμα Προέδρου
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Με επιτυχία η ημερίδα παρουσίασης 
νέων, δωρεάν καινοτόμων ψηφια-
κών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής μέσω της αναβαθμισμέ-
νης διαδικτυακής του πύλης

Ημερίδα για παρουσίαση του νέου 
αναπτυξιακού νόμου (Ν.4399/2016)

Συνάντηση της διοίκησης του Επιμε-
λητηρίου Χαλκιδικής με προεδρεία 
συλλόγων

ΕΕΔΕΓΕ - Συνάντηση στην Αθήνα με 
Φιλανδές εκπροσώπους

Εκστρατεία του Επιμελητηρίου Χαλ-
κιδικής για τη συγκέντρωση παλαι-
ών Η/Υ & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
για τις ανάγκες της Α/βάθμιας & Β/
βάθμιας εκπαίδευσης

Σε εορταστικό κλίμα η τελευταία 
συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητη-
ρίου Χαλκιδικής για το 2016
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Προγραμματισμός για διοργάνωση 
ημερίδας με θέμα: «Δάνεια - Τράπεζες 
- Κόκκινα δάνεια: τρόποι προστασίας, 
ρύθμισης και εναλλακτικές λύσεις»
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ΟΑΕΔ - Πρόγραμμα για απασχόληση 
10.000 ανέργων 30-49 ετών

Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 
29-64 ετών σε κλάδους αιχμής

Με απλή γνωστοποίηση η έναρξη 
λειτουργίας των επιχειρήσεων - Κα-
ταργείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας 
(Ε.Σ.Λ.) των τουριστικών καταλυμάτων

Το νέο σύστημα πληρωμών με 
πλαστικό χρήμα. Σαρωτικές αλλαγές 
στις συναλλαγές

Ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων 
(ΗΜΑ) ιδρύει το ΥΠΕΝ

Λύση για εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων ελαιοτριβείων - Δη-
μοσιεύτηκε η σχετική KYA

Η πειρατεία και τα προϊόντα “μαϊμού” 
στοιχίζουν 83 δισ. ευρώ και 790.000 
θέσεις εργασίας στην ΕΕ

Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος: 
«Υποχρεωτικό σήμα για το παραδο-
σιακό ψωμί» 
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Σε λίγες μέρες όλοι θα 
ευχηθούμε και θα μας 

ευχηθούν «καλή χρονιά». 
Ελάχιστοι  όμως θα το 

πιστεύουν.

Η ισχυρή πεποίθηση που κυριαρχεί 
είναι ότι το 2017 θα είναι χειρότερη 
χρονιά για τους Έλληνες. Παρά τις 
κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, η κοι-

νή γνώμη δεν πείθεται με το αφήγημα της, 
γιατί τα δύσκολα δυστυχώς είναι πίσω μας. Η 
εξέλιξη της διαπραγμάτευσης και οι συζητή-
σεις για τη διευθέτηση του χρέους δεν φαίνε-
ται να καθησυχάζουν την ελληνική κοινωνία 
η οποία είναι αντίθετη στην προοπτική μιας 
συμφωνίας με νέα σκληρά μέτρα, ακόμη κι 
αν αυτό οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις.

Κάθε μέρα που περνάει η δυσαρέσκεια των 
πολιτών θα μεγαλώνει διότι τα νέα μέτρα που 
ψηφίστηκαν θα αφαιρούν ολοένα και περισ-
σότερο εισόδημα από τις τσέπες των φορο-
λογουμένων.

Επιπρόσθετα, το ενδεχόμενο ενός θερμού 
επεισοδίου με την Τουρκία αλλά και η ισχυ-
ρή πιθανότητα ξεσπάσματος μιας σοβαρής 
προσφυγικής κρίσης αυξάνουν τους φόβους 
και στο εθνικό υποσυνείδητο κυριαρχούν γε-
νικευμένη ανησυχία και ανασφάλεια. 

Οι Ευρωπαίοι από τη μεριά τους έχουν  άλ-
λους ισχυρότερους πονοκεφάλους. Η ιταλική 
κρίση, το Brexit και οι ανατροπές που φέρνει 
η εκλογή Τραμπ δεσπόζουν στην ατζέντα 
τους εν όψει των Γαλλικών και Γερμανικών 
εκλογών.

Μέσα σε αυτό το κλίμα η κυβέρνηση βρίσκε-
ται  στη δυσκολότερη στιγμή της. Η εκλογι-
κή της απήχηση μειώνεται με πρωτοφανώς 
ταχείς ρυθμούς υπό το βάρος της οργής, της 
απογοήτευσης και του φόβου των πολιτών. 
Φόβος για την οικονομική επιβίωση κάθε 
νοικοκυριού, φόβος για εθνικές περιπέτειες, 
φόβος ότι η χώρα δεν θα μπορέσει να τα κα-
ταφέρει.  

Δεν αποκλείεται από εδώ και πέρα η κυβέρ-
νηση να ακολουθήσει πολιτική ρήξης με 
τους πιστωτές και να τινάξει τις διαπραγμα-
τεύσεις στον αέρα, αφού είναι ήδη προφανές 
ότι η αξιολόγηση δεν αναμένεται να κλείσει 
μέσα στον Ιανουάριο λόγω των αυξημένων 
απαιτήσεων για τα πλεονάσματα. Αφού δεν 
θα κλείσει η αξιολόγηση δεν μπορούμε να 
ελπίζουμε και σε συμμετοχή της Ελλάδας 
στην ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας που θα έφερνε κάποια 
ανάσα ρευστότητας στην οικονομία. 

Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί αυτήν τη 
στιγμή είναι να αρχίσει ένας νέος κύκλος αβε-
βαιότητας γύρω από την ελληνική οικονομία. 
Θα είναι πολύ άδικο για το μέλλον αυτής της 
χώρας και τις απίστευτες θυσίες του ελληνι-
κού λαού.

Τελειώνοντας με αυτές τις σκέψεις εύχομαι 
σε όλους Καλές Γιορτές & Καλή Χρονιά.

Γεώργιος Γκιλής
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής
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ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΝΕΩΝ, ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΥΛΗΣ

Εκδήλωση για την παρουσίαση των 
νέων δωρεάν καινοτόμων ψηφιακών 
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής μέσω της 

αναβαθμισμένης διαδικτυακής του πύλης 
www.epichal.gr, πραγματοποιήθηκε την 
Δευτέρα 14/11 στις 18:00 στο κλειστό αμ-
φιθέατρο του Πολιτιστικού Οργανισμού των 
Νέων Μουδανιών, σε συνεργασία με την Επι-
μελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδι-
κής (ΕΠΑΝΕΧ).
Ο Πρόεδρος, κος Γκιλής, στον χαιρετισμό του 
τόνισε τις διαρκείς προσπάθειες που κατα-
βάλλονται για την αναβάθμιση των υπηρε-
σιών που παρέχονται στους επιχειρηματίες  
από το Επιμελητήριο και τόνισε την τεράστια 
σημασία των νέων ψηφιακών υπηρεσιών 
που προσφέρει δωρεάν στα μέλη του πλέον 
ο φορέας, δεδομένου ότι το διαδίκτυο έχει 
εισβάλλει κυριολεκτικά και στον τομέα της 
επιχειρηματικότητας.
Την εκδήλωση επίσης χαιρέτησαν ο Πρόε-
δρος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Χαλκιδικής 
(ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.) κος Πασσαλής Γεώργιος και ο 

Πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επαγ-
γελματιών Νέων Μουδανιών κος Λείβανος 
Γεώργιος.
Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Β΄ 
Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Κουφί-
δης Ιωάννης, ο Γεν. Γραμματέας του Επιμελη-
τηρίου κος Χούτας Στέλιος και το μέλος του 
ΔΣ κα Μαυροφρύδη Βαρβάρα.
Η παρουσίαση έγινε από τον εκπρόσωπο της 
εταιρείας Knowlegde Broadband Services ΑΕ 
κο Μεγαλοβασίλη Παύλο, ο οποίος ενημέρω-
σε αναλυτικά τους επαγγελματίες για τα οφέ-
λη που θα αποκομίσουν εκμεταλλευόμενοι 
τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Επιμε-
λητηρίου, τονίζοντας παράλληλα τις μεγάλες 
προοπτικές ανάπτυξης που ανοίγονται στις 
επιχειρήσεις που θα τις χρησιμοποιήσουν. 
Έτσι επισκεπτόμενος ένας επιχειρηματίας 
την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χαλκιδι-
κής www.epichal.gr και κάνοντας χρήση: (α) 
τον Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδηγό του 
Επιμελητηρίου που είναι σε δύο γλώσσες, 
Ελληνικά και Αγγλικά, (β) το ηλεκτρονικό Κα-
τάστημα (e-shop) μέσα σε μια Πανελλήνια 

Ηλεκτρονική Αγορά, (γ) την ιστοσελίδα προ-
βολής των Τουριστικών Επιχειρήσεων Χαλ-
κιδικής σε Πανελλαδική Τουριστική Πύλη, 
(δ) το πλήρες και αυτοδιαχειριζόμενο σύγ-
χρονο σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσε-
ων (e-booking), αλλά και (ε) την υπηρεσία 
Online Συμβούλου του Επιχειρηματία με 
την οποία του δίνεται η δυνατότητα να θέτει 
ερωτήματα και να λαμβάνει εξειδικευμένες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά, 
χρηματοδοτικά, εργασιακά και άλλα επιχει-
ρηματικά θέματα, μπορεί να εκμεταλλευτεί 
τις καινοτόμες διαδικτυακές -ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες που του παρέχει το Επιμελητήριο  
Χαλκιδικής εντελώς δωρεάν, και να συμβάλ-
λει στη βελτίωση της εξωστρέφειας και της 
ανταγωνιστικότητας της  επιχείρησής του.
Με το τέλος της παρουσίασης, ακολούθη-
σαν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους 
προς τον κεντρικό ομιλητή, ενώ διανεμήθη-
κε σε όλους έντυπο υλικό με ανάλυση όλων 
των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθώς 
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
απόκτηση τους.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (Ν.4399/2016)

Εκδήλωση για την παρουσίαση του 
Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 
4399/2016), πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 26 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 

στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, σε συνεργασία 
με την Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Ανώ-
νυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. 
Α.Ε.).
Κύριος ομιλητής της ημερίδας ήταν ο Γενι-
κός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης κ. Λόης Λαμπριανίδης. 
Στην ημερίδα καλωσόρισε τους συμμετέχο-
ντες ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδι-
κής κος Γκιλής Γεώργιος  ο οποίος τόνισε ότι 
η τρέχουσα οικονομική συγκυρία και κυρίως 
η υπερφορολόγηση δεν βοηθά στην δημι-
ουργία ενός ελκυστικού επενδυτικού περι-
βάλλοντος, ενώ ο αναπτυξιακός νόμος για 
να καταστεί αποτελεσματικός απαιτείται μια 
σειρά προϋποθέσεων όπως  σταθερό φορο-
λογικό σύστημα, υγιές τραπεζικό σύστημα, 
γρήγορες αδειοδοτικές διαδικασίες, πολιτική 
σταθερότητα και κυρίως συνέπεια στις υπο-
χρεώσεις του κράτους.
Χαιρετισμό απεύθυναν επίσης ο Πρόεδρος 
της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε κος Πασαλής Γεώργιος, η 

βουλευτής της κυβέρνησης κα Ιγγλέζη Αικα-
τερίνη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κος 
Γιώργου Γιάννης, πρώην βουλευτής Χαλκιδι-
κής κος Καρανάσιος Ευθύμιος.
Στην εισήγησή του ο κ. Λαμπριανίδης, αφού 
έκανε μια μικρή αναφορά στον Αναπτυξιακό 
Νόμο, παρέθεσε μια σειρά στατιστικών στοι-
χείων, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι οι 
προηγούμενοι Νόμοι κινούνταν σε λάθος κα-
τεύθυνση και ότι ο καινούργιος είναι δίκαιος 
και αναλογικός, ενώ ανέφερε ότι το επενδυτι-
κό ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ιδιαίτε-
ρη μνεία έκανε στις φορολογικές απαλλαγές 
που προωθούνται με το νέο Νόμο αντί επιδό-
τησης, που είναι μια από τις καινοτομίες του 
νέου αναπτυξιακού νόμου. Επιπλέον εξειδί-
κευσε ορισμένες πτυχές του νέου νόμου και 
παρουσίασε τα διάφορα καθεστώτα ενισχύ-
σεων που ισχύουν με το νέο νόμο.
Στην εκδήλωση παρέστησαν πολλά από τα 
μέλη του διοικητικού Συμβουλίου του Επιμε-
λητηρίου Χαλκιδικής, πρόεδροι εμπορικών 
συλλόγων και σωματείων, στελέχη της ΑΝ.ΕΤ.
ΧΑ. Α.Ε και αρκετοί επιχειρηματίες υποψήφι-
οι επενδυτές.
Με το τέλος της παρουσίασης, ακολούθη-
σαν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους 
προς τον κεντρικό ομιλητή.

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2016



Τα θέματα της συνάντησης ήταν 
το οικονομικό αδιέξοδο όπου 
έχει περιέλθει ο επαγγελματικός 
και εμπορικός κόσμος, το πα-
ράνομο υπαίθριο εμπόριο,  τα 
προβλήματα αστυνόμευσης και 
παραβατικότητας.
Ο κος Γκιλής επεσήμανε ότι το 
Επιμελητήριο στέκεται αρωγός 
και είναι πάντα δίπλα στον επαγ-
γελματία και επιχειρηματία της 
Χαλκιδικής και καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια προς όφε-
λος των μελών του, ενώ παράλ-

ώματα και υποχρεώσεις των γυ-
ναικών, καθώς και για την εξέλι-
ξη τους στο χώρο του επιχειρείν, 
που η παρούσα κατάσταση έχει 
συρρικνώσει. 
Η κυρία Κουτρουλιά εκπροσώ-
πησε το χώρο της εστίασης, τον 
οποίο παρουσίασε με τον πιο ελ-
κυστικό τρόπο και μίλησε για τις 
νέες προκλήσεις και τα νέα προ-
ϊόντα που συνεχώς παρουσιάζο-
νται στην Ελληνική Αγορά. 
Οι Φιλανδές έμειναν πολύ ικανο-
ποιημένες από την επαφή τους 

Το Επιμελητήριο Χαλκιδι-
κής στο πλαίσιο ενημέ-
ρωσης των μελών του 
σε θέματα επιχειρημα-

τικότητας και επικαιρότητας, 
πραγματοποίησε συνάντηση με 
τα προεδρεία από την Ένωση 
Εστίασης & Διασκέδασης Κασ-
σάνδρας και το Σύλλογο Νέων 
Επαγγελματιών Καλλικράτειας, 
ανταποκρινόμενο στο αίτημά 
τους για συνάντησή τους με τη 
διοίκηση του Επιμελητηρίου,  
την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στα 

Η Πρόεδρός του Εθνι-
κού Επιμελητηριακού 
Δικτύου Ελληνίδων 
Γυναικών Επιχειρηματι-

ών, κ. Σοφία Οικονομάκου και η 
εκπρόσωπος του Επαγγελματι-
κού Επιμελητηρίου Αθηνών στο 
Δίκτυο, κ.  Ελένη Γρυπάρη με την 
κυρία Αλεξία Κουτρουλιά Γενική 
Διευθύντρια των Palmie Bistro, 
υποδέχτηκαν Αντιπροσωπεία 
Γυναικείων Φορέων από την 
Φιλανδία, στα γραφεία της Κε-
ντρικής Ένωσης Ελληνικών Επι-
μελητηρίων. Συντονίστρια της 
επίσκεψης των Φιλανδών στην 
Ελλάδα, η Εμπορική ακόλουθος 
της Φιλανδικής Πρεσβείας κ. Ιω-
άννα Βασιλοπούλου.
Η επίσκεψη των Φιλανδών Κυρι-
ών πραγματοποιήθηκε στα πλαί-

ληλα ενημέρωσε τους παρευρι-
σκόμενους για τις παροχές του 
Επιμελητηρίου και τις συνεχείς 
δράσεις που αναλαμβάνει για τα 
μέλη του.
Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν 
ότι η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα 
εποικοδομητική και επιβεβαίω-
σαν  την πρόθεσή τους για την 
συνέχιση της καλής συνεργασίας 
μεταξύ τους.

με το προεδρείο του ΕΕΔΕΓΕ και 
την ενδελεχή ενημέρωση που 
είχαν για τα τεκταινόμενα στην 
Ελλάδα  και στην Ευρώπη, αλλά 
και από την φιλοξενία της οποίας 
έτυχαν από τις Ελληνίδες συνα-
δέλφους τους.
Κλείνοντας τη συνάντηση, η 
κυρία Οικονομάκου κάλεσε τις 
Φιλανδές επιχειρηματίες και εκ-
προσώπους θεσμικών Φορέων 
στο επικείμενο συνέδριο που το 
Δίκτυο οργανώνει στο τέλος Νο-
εμβρίου.

γραφεία του Επιμελητηρίου στον 
Πολύγυρο.
Στη συνάντηση όπου το Επιμε-
λητήριο Χαλκιδικής εκπροσώπη-
σε ο πρόεδρος του κος Γκιλής Γε-
ώργιος, παρευρέθηκαν από την 
Ένωση Εστίασης & Διασκέδασης 
Κασσάνδρας ο πρόεδρός της 
κος Θαμνίδης Κων/νος καθώς 
και το μέλος της κος Χαμαλίδης 
Γρηγόρης, ενώ το Σύλλογο Νέων 
Επαγγελματιών Καλλικράτειας, 
εκπροσώπησε ο πρόεδρός της 
κος Σαρηγιαννίδης Βασίλειος.

σια δράσεων εξωστρέφειας και 
Δικτύωσης με Φορείς του Νότου, 
με στόχο την ενημέρωση και την 
ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ 
των δύο χωρών.
Η κυρία Οικονομάκου παρου-
σίασε το Εθνικό Δίκτυο, αλλά 
και το Ευρωπαϊκό και  ανέπτυξε 
τις δράσεις εξωστρέφειας που 
έχουν υλοποιηθεί, καθώς και 
εκείνες που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη αυτή την στιγμή και ενημέ-
ρωσε τις επισκέπτριες για την 
παρούσα κατάσταση στο χώρο 
της επιχειρηματικότητας της γυ-
ναίκας στην Ελλάδα σήμερα.
Η κυρία Γρυπάρη, οικονομολό-
γος διεθνούς κύρους, κάλυψε 
όλο το φάσμα της οικονομικής 
κατάστασης στη χώρα μας και 
μίλησε για τα εργασιακά δικαι-

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ 
ΦΙΛΑΝΔΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

ΕΕΔΕΓΕ

Οι Φιλανδές κυρίες με τις κ.κ Οικονομάκου,
Γρυπάρη και Κουτρουλιά στην ΚΕΕΕ
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ & Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλ-
κιδικής δείχνοντας για ακόμη μια 
φορά την κοινωνική της ευθύνη και 
την ευαισθησία της στη παιδεία, σή-

μερα που οι ελλείψεις στα δημόσια σχολεία 
είναι τεράστιες, αποφάσισε να βοηθήσει να 
καλυφθούν οι ανάγκες των σχολικών μονά-
δων του Νομού διοργανώνοντας εκστρατεία 
συγκέντρωσης παλαιών ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευ-
ών (οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια, scanner, 
projector, κ.α.) που δεν είναι πλέον σε χρήση.

Για το σκοπό αυτό καλεί τους επαγγελματίες 
– επιχειρηματίες να στηρίξουν την εκστρα-
τεία του Επιμελητηρίου προσφέροντας τους 
παλαιούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που 
πλέον δεν χρησιμοποιούν, καθώς και άλλες 
ηλεκτρονικές συσκευές (οθόνες, πληκτρολό-

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής πραγματοποί-
ησε χθες το απόγευμα της Τετάρτης 14 
Δεκεμβρίου 2016, την τελευταία συνεδρί-
αση του διοικητικού του Συμβουλίου για 

τη φετινή χρονιά.   
Η 7η τακτική συνεδρίαση των μελών του ΔΣ του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με 11 θέματα στην 
ημερήσια διάταξή του, πραγματοποιήθηκε μέσα 
σε ένα εορταστικό κλίμα. 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Γκιλής Γεώρ-
γιος στο τέλος της συνεδρίασης, αφού αντάλλαξε 
ευχές με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου για Καλές Γιορτές με υγεία, προσωπική και οι-
κογενειακή ευτυχία και επαγγελματική επιτυχία, 
μοίρασε σε όλους εν΄ όψει των εορτών, από μια 
συσκευασία τοπικών κρασιών και ημερολόγια για 
τη νέα χρονιά.  
Ευχή του προέδρου και των υπόλοιπων μελών 
του ΔΣ, η νέα Χρονιά να είναι πολύ καλύτερη από 
την χρονιά που φεύγει.

για, ποντίκια, scanner, projector) για τα σχο-
λεία του Νομού.

Η υπηρεσία του Επιμελητηρίου θα διαθέσει 
τους παλιούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που έχει στην 
κατοχή της και δεν χρησιμοποιούνται πλέον.

Σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Νομού, το υλικό που θα συγκεντρωθεί 
θα διανεμηθεί στα σχολεία που έχουν ανάλο-
γη ανάγκη.

Η συμμετοχή όλων στην προσπάθεια αυτή, 
είναι ακόμα πιο σημαντική με δεδομένες τις 
αντιξοότητες που βιώνουν πολλά παιδιά στο 
Νομό μας!

Όσοι ενδιαφέρονταν να συνδράμουν στην 
εκστρατεία του Επιμελητηρίου, μπορούν 
να προσφέρουν τα προαναφερόμενα είδη 
σε καλή κατάσταση από την Τετάρτη 07/12 
/2016 έως και την Τρίτη 31/01/2017 στα γρα-
φεία του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον 
Πολύγυρο τις ημέρες λειτουργίας του, ώρες 
08.00 – 15.00. Σε περίπτωση αδυναμίας πα-
ράδοσης των Η/Υ στα γραφεία μας, παρακα-
λούμε να επικοινωνήσετε με την κα Τζηρίτη 
Γεωργία τηλ 23710 24200.

Με τη συμμετοχή όλων μας, θα καταφέρουμε 
να μην αφήσουμε κανένα παιδί στη Χαλκιδι-
κή χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε 
να διανύσει με αξιοπρέπεια και χαμόγελο τη 
σχολική χρονιά.

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2016
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Δάνεια - Τράπεζες - Κόκκινα Δάνεια: τρόποι προστασίας, 
ρύθμισης και εναλλακτικές λύσεις»

Μία άκρως ενδιαφέρουσα όσο 
και επίκαιρη ημερίδα, που 
απευθύνεται σε επιχειρηματίες 
και όχι μόνο, διοργανώνει το 

Επιμελητήριο Χαλκιδικής.
Η ημερίδα έχει θέμα « Δάνεια - Τράπεζες: 
τρόποι προστασίας, ρύθμισης και εναλ-
λακτικές λύσεις » και θα πραγματοποιηθεί 
στον Πολύγυρο, την Τετάρτη 1 Φεβρουα-
ρίου 2017 και ώρα 18:00 στο Συνεδριακό 
Κέντρο του Επιμελητηρίου.

Τα θέματα για τα οποία θα γίνει ενημέρω-
ση είναι: 
1. Ρυθμίσεις Τραπεζικών Δανείων και Οφει-
λών
2. Αναδιάρθρωση και ρύθμιση δανείων με 
σκοπό τη μείωση του τραπεζικού κόστους 
δανεισμού.
3. «Κόκκινα» Δάνεια
4. Προστασία επιχειρήσεων από τις Τράπε-
ζες
5. Απεγκλωβισμός από τις Τράπεζες με βι-
ώσιμες λύσεις και επιτόκια
6. Νόμος Κατσέλη – Νόμος Δένδια – Νόμος 
Σταθάκη
7. Κώδικας Δεοντολογίας Τράπεζας της Ελ-
λάδος
8. Χρηματοδότηση & αυτοχρηματοδότηση 
επιχειρήσεων.

Η ενημέρωση βασίζεται και περιλαμβάνει 
και όλα τα νέα μέτρα του νέου νομοσχεδί-
ου που ψηφίστηκε για τα δάνεια, τα κόκ-
κινα δάνεια, τους πλειστηριασμούς και τις 
δυνατότητες ρύθμισης και αναδιάρθρω-
σης δανείων.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο με 
τον οποίο οι επιχειρηματίες μπορούν να 
αναδιαρθρώνουν τα τραπεζικά τους δά-
νεια και να μειώνουν το συνολικό κόστος 
τραπεζικού δανεισμού, επιτυγχάνοντας 
αφενός χρόνους προστασίας — προσαρ-
μογής στο τραπεζικό σύστημα και αφετέ-
ρου βιώσιμες λύσεις. 
Μετά το πέρας της ημερίδας θα ακολουθή-
σουν ερωτήσεις.

Ομιλητές – εισηγητές θα είναι οι κ.κ. Γαλλιά-
κης Χρήστος, Οικονομικός Διευθυντής και 
Δημούση Αναστασία, χρηματοκοικονομι-
κός σύμβουλος, της εταιρείας τραπεζικών 
διαμεσολαβητών, διαπιστευμένων από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, V.P. Negotiations.
Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Κε-
ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 
και του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και θα 
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την 
εταιρεία τραπεζικών διαμεσολαβητών δι-
απιστευμένων από την Τράπεζα της Ελλά-
δος, V.P Negotiations, ειδικούς συνεργάτες 

του Ινστιτούτου Ερευνών και Μελετών της 
Κ.Ε.Ε.Ε.
Η Κ.Ε.Ε.Ε και το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, 
έχοντας ως στόχο την πληρέστερη ενημέ-
ρωση και στήριξη των μελών του και σε 
συνεννόηση με την εταιρεία τραπεζικών 
διαμεσολαβητών διαπιστευμένων από την 
Τράπεζα της Ελλάδος V.P Negotiations, 
παρέχει σε όποιο μέλος του επιθυμεί, τη 
δυνατότητα για εξειδικευμένη προσωπι-
κή συμβουλευτική υποστήριξη ως προς 
τον τρόπο αντιμετώπισης του τραπεζικού 
δανεισμού του, χωρίς κανένα πρόσθε-
το κόστος. Η προσωπική συμβουλευτι-
κή υποστήριξη (ανάλυση δανεισμού και 
προτεινόμενες λύσεις), θα παρέχεται από 
τους εισηγητές της ημερίδας στις 2 και 3 
Φεβρουαρίου 2017 , σε ειδικά διαμορφω-
μένους χώρους του Επιμελητηρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής και αίτηση παρο-
χής προσωπικής συμβουλευτικής υποστή-
ριξης, οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο  
να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα έως 
και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017, στον πα-
ρακάτω σύνδεσμο (Link) :
http://vpnegotiations.gr/vp/
ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 
2130 238504, 693 2286243 με την κα. Δη-
μούση Αναστασία.
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ΟΑΕΔ - Πρόγραμμα για απασχόληση
10.000 ανέργων 30-49 ετών

Εκδόθηκε η προκήρυξη για το «Πρό-
γραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων 
για την απασχόληση 10.000 ανέργων, 
ηλικίας 30-49 ετών». (ΦΕΚ 3860/Β/01-

12-2016,  YA 16550/28.11.2016 ).

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα προσφέρει τη 
δυνατότητα στους ανέργους, που είναι εγ-
γεγραμμένοι στα Μητρώα του για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και με 
έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους( εγγε-
γραμμένων τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες), 
να προσληφθούν σε νέες θέσεις πλήρους 
απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
(Κοιν.Σ.Επ.) και γενικά εργοδότες που ασκούν 
τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στις επιχειρήσεις που 
θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχορήγηση, 
η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ 
την ημέρα, για την πρόσληψη ανέργων εγγε-
γραμμένων στα Μητρώα του για χρονικό δι-
άστημα τριών έως και 12 μηνών και στο ποσό 
των 18 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρό-
νια ανέργων (εγγεγραμμένων στα Μητρώα 
Ανέργων για διάστημα άνω των 12 μηνών).
 
Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε 
προσλαμβανόμενο άνεργο θα ξεκινά από 
την ημερομηνία πρόσληψής του και θα κα-
ταβάλλεται για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμ-
μετάσχουν στο πρόγραμμα θα μπορούν να 

υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά 
μόνο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργεί-
ου Οικονομίας και Ανάπτυξης (στη διεύθυν-
ση http://www.ependyseis.gr/mis), στις εξής 
ημερομηνίες:
• Την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016  ξεκινά η 
υποβολή αιτήσεων για τις Περιφέρειες Αττι-
κή, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο με κατα-
ληκτική ημερομηνία την Τρίτη 27 Δεκεμβρί-
ου 2016 και ώρα 15.00.
• Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 ξεκινά η 
υποβολή των αιτήσεων για τις Περιφέρεις 
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μα-
κεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 
και Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελο-
πόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη με καταλη-
κτική ημερομηνία την Πέμπτη 29 Δεκεμβρί-
ου 2016 και ώρα 15.00
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή 
της ηλεκτρονικής αίτησης για ένταξη στο 
πρόγραμμα είναι η ενδιαφερόμενη επιχεί-
ρηση να είναι εγγεγραμμένη στo Oλοκλη-
ρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του 
ΟΑΕΔ καθώς και στο ΠΣΚΕ. Σημειώνεται ότι 
για κάθε αίτηση που υποβάλλει η επιχείρηση 
χρειάζεται ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβα-
σης και στα δύο πληροφοριακά συστήματα 
(ΟΠΣ και ΠΣΚΕ) τόσο για την έδρα της όσο 
και για κάθε ένα από τα υποκαταστήματά 
της, στα οποία επιθυμεί να απασχολήσει τους 
ωφελούμενους.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η εν-
διαφερόμενη επιχείρηση είναι τα ακόλουθα:

ΠρόγραμμαΣεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2016
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Βήμα 1ον: Εγγραφή/ Επικαιροποίηση 
στοιχείων στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ

Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένες 
στα μητρώα του ΟΑΕΔ οφείλουν να προ-
σέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ 
πριν την υποβολή της αίτησης εφόσον απαι-
τείται επικαιροποίηση των στοιχείων τους. 
Για παράδειγμα, εάν δεν έχουν συμπληρώ-
σει πλήρως ή ορθώς τα στοιχεία στους (π.χ. 
ταχυδρομική διεύθυνση, email, τηλέφωνο, 
ΚΑΔ, νόμιμος εκπρόσωπος κλπ), εάν έχει 
υπάρξει αλλαγή στοιχείων της έδρας ή υπο-
καταστήματος, εάν δεν έχουν δηλώσει τυχόν 
υποκαταστήματα κλπ.

Επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες 
στα μητρώα του ΟΑΕΔ, προκειμένου να εγ-
γραφούν, οφείλουν να επισκεφτούν την Υπη-
ρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα 
της οποίας ανήκει η έδρα ή τα υποκαταστή-
ματα στα οποία θα απασχοληθούν οι ωφε-
λούμενοι, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (πρόσφατο καταστατικό ή 
βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ΑΦΜ).

Βήμα 2ον: Ηλεκτρονική Εγγραφή στο 
ΠΣΚΕ

Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ η ενδιαφε-
ρόμενη επιχείρηση θα πρέπει να επισκεφθεί 
την  ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.
ependyseis.gr/mis και να υποβάλλει από 
τις 14 Νοεμβρίου 2016 ηλεκτρονική Αίτηση 

Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης προ-
κειμένου να αποκτήσει κωδικό πρόσβασης 
και συνθηματικό. Τον κωδικό και το συνθη-
ματικό αυτό η επιχείρηση θα τα χρησιμοποι-
ήσει στη συνέχεια, για να προχωρήσει στην 
εγγραφή της στο σύστημα του ΠΣΚΕ που 
γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://
www.ependyseis.gr/mis.
 
Επισημαίνεται ότι οι υφιστάμενοι χρήστες 
του ΠΣΚΕ, με ίδιο ΑΦΜ, με αυτό της επιχειρή-
σεως–υποκαταστήματος που ενδιαφέρεται 
να συμμετάσχει στην παρούσα δράση, θα 
πρέπει κι αυτοί να προβούν στη δημιουργία 
νέου χρήστη.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο 
πρόγραμμα για έναν έως και πέντε  ωφελού-
μενους ανάλογα με το προσωπικό που απα-
σχολεί κατά την υποβολή της αίτησής της. Οι 
επιχειρήσεις με προσωπικό έως τρία άτομα 
μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για 
έναν ωφελούμενο,  οι επιχειρήσεις με προ-
σωπικό 4 έως 8 άτομα για έως δύο ωφελού-
μενους, οι επιχειρήσεις με προσωπικό 9 έως 
19 άτομα για έως και 3 ωφελούμενους και οι 
επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 ατό-
μων για έως 5 ωφελούμενους.

Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρη-
σης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προ-
βεί πρώτον, σε μείωση του προσωπικού της 
λόγω καταγγελίας σύμβασης (απόλυση χω-
ρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστημα 
των τριών μηνών (ημερολογιακά) που προη-

γούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτη-
σης υπαγωγής στο πρόγραμμα και δεύτερον, 
σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης 
-το ίδιο χρονικό διάστημα- για το σύνολο του 
προσωπικού που δηλώνει κατά την αίτηση 
υπαγωγής της στο πρόγραμμα.

To  «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων 
για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 
30-49 ετών» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 
-2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)» και συγχρηματοδο-
τείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ).
 
Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του 
προγράμματος, που προσδιορίζονται από 
τις νέες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγ-
χου του ΕΣΠΑ, περιγράφονται στη Δημόσια 
Πρόσκληση, η οποία έχει δημοσιευτεί στο 
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει αναρτηθεί στις 
ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), του 
ΕΣΠΑ hhtp://www.espa.gr, και στην ιστοσε-
λίδα http://www.ependyseis.gr

Πρόγραμμα
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικο-

νομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Δράσεων Τομέα 
Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας 
ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 
του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) αναλαμβάνει 
την υλοποίηση της δράσης, με τίτλο «Κατάρ-
τιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε 
κλάδους αιχμής». 
Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
& Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο). 
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή 
σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές 
ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης 
και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιο-
τήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της 
δράσης. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλο-
ποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα 
περιλαμβάνει: 
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκα-
τόν είκοσι (120) ωρών σε ειδικότητα ενός 
από τους κλάδους αιχμής (εμπόριο, logistics, 
έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, 
τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών , περιβάλλον, διαχείριση στε-
ρεών και υγρών αποβλήτων, τρόφιμα-ποτά, 
ενέργεια, αγροτικός τομέας, βιομηχανία). 

Αναλυτικά οι ειδικότητες αναφέρονται στο 
Κεφάλαιο 4.1 της Πρόσκλησης (Πίνακας 3) 
στα Σχετικά Αρχεία.
• Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους: α) 
την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης 
που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι 
με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό 
τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέ-
ροντά τους β) την κατάλληλη σύζευξη του 
προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες 
θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επι-
χειρήσεις γ) την προετοιμασία των ανέργων 
για την μετάβασή τους στο εργασιακό περι-
βάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης 
αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και 
της ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν δ) 
την παρακολούθηση και υποστήριξη των 
ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρα-
κτικής τους άσκησης και ε) τη μετατροπή της 
πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι 
δυνατό.
• Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων 
που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προ-
γράμματος κατάρτισης.
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιω-
τικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρ-
κειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν 
θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αποκλειστικά 
για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότη-
τες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση 
δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Στο πλαίσιο μελλοντικής/διακριτής δράσης, 
επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσλη-

• Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
• Αττικής

• Βορείου Αιγαίου
• Δυτικής Ελλάδας

• Δυτικής Μακεδονίας
• Ηπείρου

• Θεσσαλίας
• Ιονίων Νήσων

• Κεντρικής Μακεδονίας
• Κρήτης

• Νοτίου Αιγαίου
• Πελοποννήσου

• Στερεάς Ελλάδας

Προϋπολογισμός
89.000.000,00 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2016
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Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης 
ανέρχεται στο ποσό των 89.000.000 €. ευρώ 
εκ των οποίων το ποσό των 81.288.793,00 
ευρώ θα διατεθεί στον Άξονα Προτεραιότη-
τας 2 «Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης 
και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυ-
ναμικού», το ποσό των 5.672.998,00 ευρώ 
θα διατεθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 4 
«Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στην Πε-
ριφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και το ποσό των 
2.038.208,00 ευρώ θα διατεθεί στον Άξονα 
Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 
23.000 άνεργοι, οι οποίοι θα καταρτισθούν 
σε ειδικότητες κλάδων που αποτελούν ανα-
πτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οι-
κονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο 
ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα λάβουν υπηρεσίες 
επαγγελματικής συμβουλευτικής.
Σε περίπτωση μη κάλυψης των προβλεπόμε-
νων θέσεων για μία εκπαιδευτική κατηγορία, 
με Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης οι εναπομείνασες θέσεις δύνα-
ται να καλυφθούν με ωφελούμενους κατηγο-
ρίας άλλου εκπαιδευτικού επιπέδου υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτι-
σης ανά αντικείμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.voucher.gov.gr
Διεύθυνση: Κοραή  4, 105 64 Αθήνα
Τηλ.: 210 5271100

Ιστοσελίδα δημοσίευσης:
http://www.voucher.gov.gr/project/view/
id/25

ψη ωφελούμενου/ων μετά τη λήξη της συμ-
μετοχής τους στη δράση δύναται να επιχο-
ρηγηθούν. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της 
επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο 
άλλης δράσης. 
Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση των 
δεξιοτήτων των ανέργων μέσω συνδυασμέ-
νων δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής 
και πιστοποίησης, η οποία δυνητικά καταλή-
γει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχό-
λησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 
(Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρ-
τισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα 
η πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί σε 
επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα.). 
Η δράση διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα με 
βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανέρ-
γων του προαναφερόμενου ηλικιακού φά-
σματος και της αγοράς εργασίας ως προς: 
• Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων: α) 
άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει βαθμίδες 
εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη 
δευτεροβάθμια β) άνεργοι που έχουν ολο-
κληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε 
προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ΑΕΙ, ΤΕΙ).
• Τους κλάδους εκείνους που παρουσιάζουν 
προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίοι είναι: Εμπό-
ριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά 
επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-
Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, 
Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και 

Αγροτικός Τομέας.
Η δέσμη των προαναφερόμενων παρεμβά-
σεων θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρ-
τισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και 
θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» που 
θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας. Για την πιστοποίηση των γνώσε-
ων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν μέσω 
της κατάρτισης οι πάροχοι θα συμβληθούν 
με Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριο-
ποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι 
οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με 
το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστο-
ποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν 
πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικό-
τητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες 
παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις. 
Η δράση υλοποιείται με το σύστημα των επι-
ταγών κατάρτισης (training voucher). 
Κάθε άνεργος, που θα εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον, εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων 
και της διαδικασίας που περιγράφεται στην 
παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελου-
μένων» και θα δικαιούται προσωπική «Επιτα-
γή κατάρτισης». Μέσω της «Επιταγής κατάρ-
τισης», ο κάθε επιλεχθείς κατά τα ανωτέρω, 
θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, 
οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτη-
θούν καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικής 
συμβουλευτικής. 
Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις 
Περιφέρειες της χώρας και θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Σημειώνεται ότι: 
H αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο 
τον άνεργο. Η προθεσμία υποβολής 
της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετο-
χής των ωφελουμένων αρχίζει από 
1/12/2016 και ώρα 11.00π.μ. και λήγει 
την 30/12/2016 και ώρα 11.59μ.μ. 

Ενώ η προθεσμία για την ηλεκτρονι-
κή υποβολή των αιτήσεων συμμετο-
χής των παρόχων κατάρτισης αρχίζει 
12/12/2016 και ώρα 11.00 π.μ. και λήγει 
στις 30/12/2016 και ώρα 11.59 μ.μ.
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Με απλή γνωστοποίηση η έναρξη λειτουργίας των 
επιχειρήσεων - Καταργείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας 
(Ε.Σ.Λ.) των τουριστικών καταλυμάτων

Ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου «Απλο-
ποίηση διαδικασιών σύστασης 
επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών 
εμποδίων στον ανταγωνισμό και 

λοιπές διατάξεις (Ν. 4441_06.12.2016 ΦΕΚ Α 
227) που φέρνει αλλαγές στην αδειοδότηση 
και λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίμων, 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος, αλλά και ξενοδοχείων και ενοικιαζομέ-
νων δωματίων.
Ο νέος νόμος φέρνει αλλαγές στην αδειοδό-
τηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων, που 
αφορούν τα τρόφιμα και ποτά, αλλά και τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
ακόμα κι αυτά που λειτουργούν εντός ξενο-
δοχειακών και τουριστικών μονάδων, αλλά 
και τα ξενοδοχεία.
Το υπουργείο Οικονομίας υπόσχεται την 
άμεση αδειοδότηση των επιχειρήσεων με 
γνωστοποίηση έναρξης της λειτουργίας, 
αλλά η εφαρμογή του προϋποθέτει την έκ-
δοση προεδρικών διαταγμάτων και υπουργι-
κών αποφάσεων. Δίνεται δε προθεσμία έως 
τις 31/12/2018 για να εκδοθούν αυτά.
Έτσι, προβλέπεται ότι θα αρκεί η γνωστοποί-
ηση λειτουργίας, η οποία θα είναι υποχρε-
ωτική για την έναρξη άσκησης της δραστη-
ριότητας και θα υποβάλλεται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πλη-
ροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειο-
δότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ -ΑΔΕ), όταν αυτό 
ενεργοποιηθεί.
Μέχρι τότε, η γνωστοποίηση θα υποβάλλεται 
στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερεια-
κής Ενότητας ή στα κατά τόπο αρμόδια για 

τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριό-
τητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους ή 
στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τα οποία 
υποχρεούνται να την κοινοποιούν στις αρμό-
διες αρχές προκειμένου αυτές να ασκούν τα 
ελεγκτικά τους καθήκοντα για τη προστασία 
του δημοσίου συμφέροντος.
Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτεί-
ται η κατάθεση παραβόλου.
Καταργείται, λοιπόν, η βεβαίωση καταλλη-
λότητας και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να 
τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που 
περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για 
την ασφάλεια τροφίμων.
Οι αρμόδιες αρχές αμέσως λάβουν γνώση 
των στοιχείων της οικονομικής δραστηριό-
τητας, δύνανται να ασκήσουν τα προβλεπό-
μενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους 
καθήκοντα.
Σημαντικό είναι ότι για τη λειτουργία των 
επιχειρήσεων αυτών δεν απαιτείται η λήψη 
σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλλη-
λότητας. Κατ’ εξαίρεση διατηρείται η σχετική 
υποχρέωση για την δραστηριότητα «Παρα-
γωγή και εμφιάλωση νερού.»
Προβλέπεται, βέβαια, σε περίπτωση παρά-
λειψης γνωστοποίησης ή γνωστοποίησης 
με αναληθή στοιχεία ή παράλειψης μεταβο-
λής γνωστοποιηθέντων στοιχείων η επιβολή 
κυρώσεων. Το πρόστιμο θα κυμαίνεται από 
100-20.000 €.
Επίσης, κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτω-
ση παράβασης των όρων που τίθενται από 
την ειδική νομοθεσία από την οποία προκύ-
πτει άμεσος κίνδυνος για α) την προστασία 

του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, γ) την 
ασφάλεια των περιοίκων και δ) την υγεία ή 
την ασφάλεια των καταναλωτών. Αυτές είναι 
η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική δι-
ακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.
Όπου προβλέπεται η προσωρινή ή οριστική 
αφαίρεση άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής 
η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργί-
ας της δραστηριότητας, με τη σφράγιση από 
τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφε-
ρειακής Ενότητας της εγκατάστασης και του 
παραγωγικού της εξοπλισμού.
Οι ρυθμίσεις αυτές καταλαμβάνουν και εκ-
κρεμείς αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουρ-
γίας.
Σε ειδικό κεφάλαιο προβλέπεται η αντίστοι-
χη «απλούστευση της αδειοδότησης των κα-
ταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
εκτός των κέντρων διασκέδασης.
Αφορά και τα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυ-
μάτων καθώς και τα θέατρα και τους κινημα-
τογράφους.
Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης ο 
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει εξασφα-
λίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί 
στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Για το σκοπό 
αυτό απαιτείται βεβαίωση από την Υπηρε-
σία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου, η οποία 
χορηγείται εντός 15 ημερών, και ισχύει για 
πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει 
να έχει πραγματοποιηθεί η γνωστοποίηση. 
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της 
προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται 
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ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί. Η απόρριψη 
του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αι-
τιολογείται ειδικώς. Αν παρέλθει άπρακτη η 
προαναφερόμενη προθεσμία, θεωρείται ότι 
η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λει-
τουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας 
στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. 
Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες από 
την ημερομηνία έκδοσής της και μέσα στο 
διάστημα αυτό ο ενδιαφερόμενος οφείλει να 
προβεί στη γνωστοποίηση
Η γνωστοποίηση αποτελεί αναγκαία προϋ-
πόθεση για την έναρξη λειτουργίας. Αρμόδια 
αρχή για την παραλαβή της γνωστοποίησης 
είναι ο κατά τόπο αρμόδιος Δήμος. Η γνω-
στοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά 
μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την έναρξη λει-
τουργίας του συστήματος, η γνωστοποίηση 
υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε ΚΕΠ που 
λειτουργεί ως ΕΚΕ.
Η αρχή ή υπηρεσία που παραλαμβάνει τη 
γνωστοποίηση οφείλει να την κοινοποιήσει 
στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να λά-
βουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας της 
δραστηριότητας στη συγκεκριμένη εγκατά-
σταση.
Σημαντικό είναι ότι καταργείται η χορήγηση 
άδειας μουσικής ή χρήσης μουσικών οργά-
νων από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο.
O ενδιαφερόμενος για χρήση μουσικής ή 
χρήση μουσικών οργάνων υποχρεούται σε 
κάθε περίπτωση, εφόσον προτίθεται να προ-
βεί στη χρήση αυτή, να συμπεριλάβει στη 
γνωστοποίηση τη δήλωση χρήσης.
Η άδεια της περί παράτασης ωραρίου διατη-
ρείται.
Επίσης, δεν θίγονται τυχόν υποχρεώσεις ή 
άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η αδεία χρήσης κοινόχρηστου χώρου διατη-
ρείται. Για την έκδοση. της, είτε αυτή. εκδίδε-
ται κατά την έναρξη λειτουργίας της δραστη-
ριότητας είτε εκδίδεται μεταγενέστερα, δεν 
απαιτείται η προηγούμενη γνωμοδότηση της 
Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφε-
ρειακής Ενότητας.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενοποιούνται 
και απαριθμούνται τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά. που ζητούν οι Δήμοι για την χορήγη-
ση της άδειας κοινόχρηστου χώρου.
Οι ρυθμίσεις αυτές καταλαμβάνουν και εκ-
κρεμείς αιτήσεις για έκδοση αδείας χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου.
Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται 
εφεξής σ’ αυτό το καθεστώς γνωστοποίησης 
του άρθρου 4 καταργούμενης κάθε άλλης 
διάταξης γενικής ή ειδικής που ρυθμίζει την 
έναρξη λειτουργίας με τρόπο διαφορετικό.
Στην περίπτωση έλλειψης γνωστοποίησης, 
παράλειψη μεταβολής ή αναληθών στοιχεί-
ων εφαρμόζονται μέτρα και κυρώσεις. Αρμό-
διο όργανο για την επιβολή αυτών ορίζεται 
ο οικείος Δήμος. Με την κοινή υπουργική 

απόφαση καθορίζεται το ύψος του διοικητι-
κού. προστίμου εντός, η διαδικασία επιβολής 
τους και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων 
χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή.
Για τη γνωστοποίηση των εφαρμόζεται ανα-
λόγως η υποχρέωση καταβολής παραβό-
λου, που θα καθοριστεί με κοινή απόφαση 
των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης 
και Τουρισμού., Υγείας, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Πολιτισμού. και Αθλητισμού. και 
Οικονομικών. Δύναται αυτό να ανακαθορίζε-
ται, καθώς και να ρυθμίζεται ο χρόνος και ο 
τρόπος καταβολής του καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια.
Ο ενδιαφερόμενος, λοιπόν, θα προβαίνει 
άμεσα στη γνωστοποίηση της έναρξης λει-
τουργίας του καταστήματός του, χωρίς να 
απαιτείται εκ των προτέρων άδεια λειτουρ-
γίας και έλεγχοι. Τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά-αρχεία θα τηρούνται στο φάκελο της 
επιχείρησης και ο επιχειρηματίας θα είναι 
υποχρεωμένος να τα έχει διαθέσιμα σε κάθε 
έλεγχο.
Για τα καταστήματα Υγειονομικού. Ενδιαφέ-
ροντος που λειτουργούν εντός εγκαταστά-
σεων κύριων τουριστικών καταλυμάτων, 
περιλαμβανομένων και των κολυμβητικών 
δεξαμενών (πισίνες), αρμόδια Υπηρεσία είναι 
η κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού, 
στην οποία υποβάλλεται η γνωστοποίηση 
είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ)
Στον τουρισμό και ειδικότερα στα τουριστικά 
καταλύματα, καταργείται το Ειδικό Σήμα Λει-
τουργίας (Ε.Σ.Λ.) των τουριστικών καταλυμά-
των από 1η Οκτωβρίου του 2017 και η υπα-
γωγή τους σε καθεστώς γνωστοποίησης. .
Στο νομοσχέδιο που  ψηφίστηκε προβλέπε-
ται η κατάργηση του Ειδικού Σήματος Λει-
τουργίας μετά την ενεργοποίηση του Ολο-
κληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων ή το 
αργότερο από 01/10/2017. 
Μέχρι την ενεργοποίηση του πληροφορια-
κού συστήματος για τη γνωστοποίηση των 
τουριστικών δραστηριοτήτων ή το αργότε-
ρο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2017, οι δρα-
στηριότητες συνεχίζουν να υποχρεούνται 
να λαμβάνουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας 
(Ε.Σ.Λ.) και υπάγονται σε καθεστώς έγκρι-
σης. Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του 2017 
λοιπόν η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού θα 
χορηγεί το Ε.Σ.Λ. εντός 28 ημερών, έναντι 50 
που ισχύει σήμερα. Επίσης στο νομοσχέδιο 
αναφέρεται πως η γνωστοποίηση αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη λει-
τουργίας των τουριστικών καταλυμάτων.
Παράλληλα, καταργείται η υποχρέωση υπο-
βολής των αρχιτεκτονικών σχεδίων των κα-
ταλυμάτων, καθώς και η υποβολή της από-
φασης για την Έγκριση Περιβαλλοντικών 
Όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες 

Ενημέρωση

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, στην περίπτω-
ση που συναρτώνται στην οικοδομική άδεια 
ή στην άδεια δόμησης. Επιπλέον, καταργείται 
η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης σύν-
δεσης με το αποχετευτικό δίκτυο και αντι-
καθίσταται με ένα αποδεικτικό, με το οποίο 
αποδεικνύεται ότι ο φορέας διατηρεί την 
υποχρέωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δί-
κτυο, εφ’ όσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ή 
διασφαλίζει την καλή λειτουργία του συστή-
ματος, εφ’ όσον δεν υπάρχει σύνδεση, πριν 
από την έναρξη λειτουργίας του τουριστικού 
καταλύματος. Σημειωτέον, ότι η υποχρέωση 
αυτή διατηρείται μόνο για το διάστημα μέχρι 
1/10/2017, ενώ μετά ο φορέας έχει μόνο την 
υποχρέωση διατήρησης των δικαιολογητι-
κών αυτών στην έδρα της επιχείρησης του 
και όχι την προσκόμισή τους στην αρμόδια 
αρχή.
Στο ίδιο καθεστώς γνωστοποίησης υπάγο-
νται οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουρ-
γούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων.
Επίσης, με το άρθρο 45 τα ενοικιαζόμενα επι-
πλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα δύνανται, 
προαιρετικά, να καταταχθούν σε κατηγορίες 
κλειδιών.
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Το νέο σύστημα πληρωμών με πλαστικό χρήμα
Σαρωτικές αλλαγές στις συναλλαγές

Το πλαίσιο για τη χρήση πλαστικού 
χρήματος σε γενικές γραμμές προ-
βλέπει όσα διέρρεε ή ανακοίνωνε 
επισήμως το υπουργείο Οικονομικών 

από τον περσινό Νοέμβριο.
Πρόκειται για ρυθμίσεις που στοχεύουν στο 
να ενισχύσουν το οπλοστάσιο της εφορίας 
στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και 
τα δημόσια έσοδα, είτε με τον εντοπισμό 
αδήλωτης φορολογητέας ύλης είτε μέσω της 
οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισο-
δημάτων των προηγούμενων ετών.
 Ωστόσο, από τις διατάξεις απουσιάζει η πρό-
βλεψη ακατάσχετου λογαριασμού για τους 
επιτηδευματίες, που είχε αποτελέσει σημείο 
πολύμηνης τριβής με τους δανειστές. Ως εκ 
τούτου, μένει να φανεί στην πράξη, αν θα 
επιβεβαιωθούν οι φόβοι για δομικές δυσλει-
τουργίες του συστήματος, που έχουν εκφρά-
σει οι επιτηδευματίες.
Το ερώτημα που «καίει» είναι αν το σύστημα 
θα προλάβει να ενεργοποιηθεί από τις αρχές 
του επόμενου έτους, με δεδομένο ότι σχεδόν 
σε κάθε άρθρο του νομοσχεδίου, που ορίζει 
τι πρέπει να κάνουν φορολογούμενοι και 
επιτηδευματίες, προβλέπεται η έκδοση Απο-
φάσεων, οι οποίες θα ρυθμίζουν τις λεπτομέ-
ρειες. Είναι, άλλωστε, ενδεικτικό ότι υπάρχει 

ειδικό άρθρο (75) που δίνει εξουσιοδότηση 
στον υπουργό Οικονομικών να θεσπίσει με 
Απόφαση, νέα μέτρα, κίνητρα και όποια άλλη 
λεπτομέρεια, προκειμένου να προωθηθούν 
οι ηλεκτρονικές πληρωμές!

Οι βασικές προβλέψεις για το πλαστικό 
χρήμα είναι οι εξής:
1. Υποχρεωτική η αποδοχή καρτών από τους 
επιτηδευματίες αλλά με υπουργικές Αποφά-
σεις θα οριστούν οι προθεσμίες, οι διαδικα-
σίες αλλά και οι κυρώσεις για κάθε δραστη-
ριότητα.
2. Οι επιτηδευματίες πρέπει να ενημερώνουν 
με σαφήνεια στην είσοδο του καταστήματος 
και στο ταμείο ότι αποδέχονται κάρτες δια-
φορετικά προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.
3. Οι ελάχιστες δαπάνες με πλαστικό ή ηλε-
κτρονικό χρήμα ανάλογα με το ύψους του 
εισοδήματος (προοδευτική κλίμακα άρα κλι-
μακωτά): 
Ως 10.000 ευρώ: 10% 
10.000- 30.000 ευρώ: 15% 
30.000 ευρώ και άνω: 20%
και μέχρι 30.000 ευρώ δαπάνη 
4. Ποινή φόρου 22% στη διαφορά μεταξύ της 
απαιτούμενης και της δηλούμενης δαπάνης 
με πλαστικό ή ηλεκτρονικό χρήμα.

5. Όσοι εξαιρούνται από την υποχρέωση δα-
πανών με πλαστικό ή ηλεκτρονικό χρήμα, 
οφείλουν να συγκεντρώνουν το αντίστοιχο 
ποσό σε αποδείξεις.
6. Με υπουργική Απόφαση θα οριστούν οι 
δαπάνες που εξαιρούνται, οι κατηγορίες των 
φορολογούμενων που εξαιρούνται, τα επι-
πλέον κίνητρα για όσους πραγματοποιούν 
ηλεκτρονικές πληρωμές πέρα από το απαι-
τούμενο ποσοστό κ.λ.π.
7. Οι ιατρικές δαπάνες θα λαμβάνονται υπό-
ψιν για την προβλεπόμενη μείωση του φό-
ρου κατά 10% μόνο εφόσον πραγματοποι-
ούνται με πλαστικό χρήμα.
8. Οι διατάξεις για το πλαστικό χρήμα αφο-
ρούν στο φορολογικό έτος 2017, δηλαδή τις 
δαπάνες που θα γίνουν την επόμενη χρονιά.
9. Τέλος στα μετρητά για συναλλαγές άνω 
των 500 ευρώ (ως σήμερα το όριο είναι 1.500 
ευρώ).
10. Τα δεδομένα των ηλεκτρονικών συναλλα-
γών θα διαβιβάζονται σε ειδική βάση δεδο-
μένων της ΓΓΔΕ. Με υπουργική Απόφαση θα 
οριστούν διαδικασίες, εξαιρέσεις, τεχνικές 
προδιαγραφές ασφάλειας κ.λ.π.
11. Κάθε χρόνο θα διενεργούνται Λοταρίες 
με βάση τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συ-
ναλλαγών. Με υπουργική Απόφαση θα ορι-
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στούν όλες οι λεπτομέρειες, όπως η συχνό-
τητα των κληρώσεων, τα έπαθλα κ.λ.π αλλά η 
ετήσια δαπάνη του Προϋπολογισμού δεν θα 
ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ.
12. Η μισθοδοσία δεν θα είναι εφεξής εκπι-
πτόμενη δαπάνη για τις επιχειρήσεις αν δεν 
τελείται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
13. Προβλέπεται πρόστιμο 2.500 ευρώ για 
όσους «πειράζουν» τις ταμειακές μηχανές
14. Γίνεται πιο αυστηρό το πλαίσιο λειτουρ-
γίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών 
Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών- 
ο αποκαλούμενος Big Brother της εφορίας 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς- απαιτώ-
ντας την ονομαστικοποίηση όλων των ηλε-
κτρονικών μέσων πληρωμής. Μεταξύ άλλων 
προβλέπονται επίσης ειδικές υποχρεώσεις 
για τις εταιρίες ηλεκτρονικού στοιχηματι-
σμού, με προφανή στόχο να αντιμετωπιστεί 
το ξέπλυμα χρήματος.

Επιπλέον περιλαμβάνονται στο νομοσχέ-
διο και κάποιες σκόρπιες γενικές διατά-
ξεις. Συγκεκριμένα:
1. Αναστέλλεται για 2 ακόμα χρόνια (ως το 
τέλος του 2018) η εφαρμογή του Φόρου Υπε-
ραξίας στα ακίνητα.
2. Διατηρούνται σε ισχύ για μια ακόμα χρο-
νιά οι διατάξεις που προστατεύουν από τα 
τεκμήρια- άρα και την εξωπραγματική φο-
ρολογία- όσους έχουν πραγματικό εισόδημα 
ως 6.000 ευρώ και τεκμήρια ως 9.500 ευρώ, 
δηλαδή κυρίως όσους έχουν περιστασιακή 
απασχόληση
3.Ορίζονται οι συντελεστές με βάση τους 
οποίους θα υπολογίζεται η αξία αυτοκινήτου 
που παραχωρείται από επιχειρήσεις στους 
εργαζόμενους της, έτσι ώστε να υπολογί-
ζεται η σχετική προσαύξηση εισοδήματος 
άρα και ο επιπλέον φόρος. Ως βάση χρησι-
μοποιείται η Λιανική Τιμή Προ Φόρων, ενώ 
προβλέπονται και συντελεστές απομείωσης 
λόγω παλαιότητας
4.Ανοίγει ο κύκλος των υπόχρεων ΦΠΑ, οι 
οποίοι μπορούν να υπαχθούν στο ειδικό κα-
θεστώς, που δίνει τη δυνατότητα απόδοσης 
του ΦΠΑ όταν εισπραχθεί από αυτούς. Το 
όριο τζίρου ανεβαίνει στα 2 εκατ. ευρώ από 
500 χιλ. ευρώ σήμερα και θα διευκολύνει επι-
χειρήσεις με σοβαρά προβλήματα ρευστό-
τητας. Από το ειδικό καθεστώς εξαιρούνται 
όσοι δεν υπέβαλαν δηλώσεις εισοδήματος 
και ΦΠΑ τα δύο προηγούμενα φορολογικά 
έτη
5. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(η νυν ΓΓΔΕ) δεν θα παρέχει στον υπουργό 
Οικονομικών μόνο συγκεντρωτικά στοιχεία, 
αλλά και αναλυτικά στοιχεία σε επίπεδο 
ΑΦΜ, προκειμένου να γίνονται οι αναγκαίες 
αναλύσεις, συγκρίσεις, προβλέψεις για τη χά-
ραξη της φορολογικής πολιτικής. Σύμφωνα 
με την επίμαχη διάταξη, τα στοιχεία αυτά θα 
δίνονται μετά από διαδικασία ψευδωνυμο-
ποίησης τους.

Αλλαγές και στο τσίπουρο
Στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε, ανα-
φορά γίνεται και στους μικρούς, παραδοσι-
ακούς παραγωγούς τσίπουρου, τους αποκα-
λούμενους διήμερους , όπου προβλέπονται 
και σε αυτούς αλλαγές με έναρξη ισχύος 
1/8/2017:
• Μπορούν να εμπορεύονται το προϊόν τους, 
αλλά μόνο με έκδοση φορολογικών στοιχεί-
ων, έτσι ώστε να μη νοθεύεται ο ανταγωνι-
σμός
• Οι μόνοι που θα εξαιρούνται από την έκδο-
ση φορολογικών στοιχείων είναι όσοι το πα-
ράγουν για να το πιούν. Μπαίνει, όμως, πλα-
φόν 120 κιλών ανά αποστακτική περίοδο και 
ανά πρόσωπο, ενώ απαγορεύεται η εμπορία 
του προϊόντος.

• Αυτό που δεν αλλάζει είναι ότι το προϊόν δι-
ατίθεται χύμα, χωρίς τυποποίηση
• Το πρόστιμο για όσους διαθέτουν το προϊ-
όν τους χωρίς παραστατικά ορίζεται στα 500 
ευρώ
• Το πρόστιμο για όσους το πουλάνε αντί να 
το καταναλώνουν οι ίδιοι, ορίζεται στα 1.500 
ευρώ
«Φρένο» της εφορίας στα «γκρίζα» τουριστι-
κά καταλύματα
«Φρένο» στο φαινόμενο του αποκαλούμενου 
διαμοιρασμού, επιχειρεί να βάλει το υπουρ-
γείο Οικονομικών, απειλώντας με πρόστιμα 
όσους νοικιάζουν τα ακίνητα τους ως του-
ριστικά καταλύματα, χωρίς να το δηλώνουν 
στην εφορία.
 

Ο βασικός μοχλός πίεσης είναι ότι αναγνωρί-
ζει τη δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης 
σε ιδιώτες, μη επαγγελματίες του τουρισμού, 
αλλά μόνο για 2 ακίνητα. Επιπλέον, το χρονι-
κό διάστημα μίσθωσης δεν μπορεί να ξεπερ-
νά τις 90 ημέρες ανά έτος και ειδικά για τα νη-
σιά (ως 10.000 κατοίκους) τις 60 ημέρες. Αν 
το διάστημα είναι μεγαλύτερο, το εισόδημα 
δεν πρέπει να ξεπερνά τις 12.000 ευρώ. Επι-
πλέον, το ακίνητο θα πρέπει να διατίθεται ως 
έχει, χωρίς καμία άλλη παροχή π.χ. αλλαγή 
σεντονιών , καθαριότητα ή πρωινό.
 
Τι πρέπει να κάνουν οι παραπάνω; Να εγγρα-
φούν στο ειδικό Μητρώο της ΓΓΔΕ. Αν δεν 
το κάνουν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρό-
στιμο 5.000 ευρώ. Αν διαπιστωθεί η ίδια πα-

ράβαση το πρόστιμο διπλασιάζεται και στη 
συνέχεια τετραπλασιάζεται. Τι θα γίνει με αυ-
τούς που θα εγγραφούν στο ειδικό Μητρώο 
της ΓΓΔΕ; Θα πληρώσουν φόρο εισοδήματος 
από ακίνητη περιουσία, δηλαδή 15% ως τις 
12.000 ευρώ, 35% ως τις 35.000 ευρώ και 
45% για το υπερβάλλον, ενώ απαλλάσσονται 
από ΦΠΑ.  
 
Το «κλειδί» είναι, βέβαια, η συλλογή στοι-
χείων και η συνεργασία με τις ειδικές πλατ-
φόρμες, μέσω των οποίων γίνεται η ενοικία-
ση αυτών των ακινήτων. Όσον αφορά στην 
εφαρμογή του μέτρου, ξεκινά από την 1η 
Φεβρουαρίου.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΗΜΑ) ΙΔΡΥΕΙ ΤΟ  ΥΠΕΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ

Την οργάνωση και λειτουργία Ηλε-
κτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 
προβλέπει Κοινή Υπουργική Από-
φαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

(ΦΕΚ Β’ 2992/19.09.2016 η με αριθμ. Οικ. 
43942/4026 με θέμα: «Οργάνωση και λει-
τουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλή-
των (ΗΜΑ) , σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 42 του Ν. 4042/2012, ‘όπως ισχύει».)
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
στο Μητρώο θα καταχωρούνται ηλεκτρονι-
κά, με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, 
στοιχεία σχετικά με το είδος και την ποσό-
τητα των παραγομένων αποβλήτων, καθώς 
επίσης και με τη μέθοδο διαχείρισης που 
εφαρμόζεται, με σκοπό να υπάρξει πλήρης 
αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης 
των αποβλήτων στη χώρα μας και φυσικά ο 
έλεγχός της από τις αρμόδιες υπηρεσίες και 
αρχές.
Το ΗΜΑ συμμορφώνεται πλήρως με τους 
κανόνες και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανά-
πτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών τόπων 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθε-
σία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η 
καθιέρωσή του αποσκοπεί κυρίως στην:
- τήρηση μητρώου όλων των εμπλεκόμενων 
στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων, 
οι οποίοι υπόκεινται σε αδειοδότηση
- ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των απο-
βλήτων μέχρι τον τελικό τους προορισμό 
(ιχνηλασιμότητα αποβλήτων)
- δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων και 
διευκόλυνση περιβαλλοντικών ελέγχων
- δυνατότητα αποτελεσματικότερων επιθεω-
ρήσεων για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών 
παραβάσεων
- βελτίωση της δυνατότητας παραγωγής 
αναφορών και εκθέσεων, ιδίως προκειμένου 
να συνταχθούν οι σχετικές εκθέσεις προς τα 
αρμόδια όργανα της ΕΕ.
- ενημέρωση μέσω διαδικτύου των εμπλε-
κόμενων, καθώς και του κοινού, παρέχοντας 
πληροφορίες για τις δυνατότητες διαχείρισης 
αποβλήτων εκ μέρους των εγγεγραμμένων 
οργανισμών ή επιχειρήσεων (κωδικούς ΕΚΑ 
και είδος εργασιών ανάκτησης ή διάθεσης)
- δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία επι-
κοινωνίας των αντίστοιχων οργανισμών ή 
επιχειρήσεων που παράγουν ή διαχειρίζο-
νται απόβλητα, καθώς και των σχετικών πε-
ριβαλλοντικών αδειών, μέσω της μηχανής 
αναζήτησης
- διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλε-
κτρονικά μητρώα άλλων δημοσίων αρχών

- εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και διοικητι-
κού φόρτου
- έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση τόσο 
όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και 
διαχείριση αποβλήτων όσο και των πολιτών.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, το ΗΜΑ εφαρμόζει 
συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας και κα-
τάλληλες τεχνικές διαχείρισης δεδομένων. 
Ταυτόχρονα, υποστηρίζει διαβαθμισμένη 
πρόσβαση για κατηγορίες χρηστών, όπως 
υπόχρεους, υπηρεσίες της διοίκησης και εν-
διαφερόμενους πολίτες. Σε κάθε οργανισμό, 
επιχείρηση ή ΟΤΑ Α’ βαθμού, καθώς και σε 
κάθε εγκατάσταση ή δραστηριότητα που εγ-
γράφεται και καταχωρείται ηλεκτρονικά στο 
ΗΜΑ, θα αποδοθεί ένας μοναδικός «Αριθμός 
Μητρώου ΗΜΑ”.
Με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργί-
ας του ΗΜΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 8 της ΚΥΑ, υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
οι ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους, 
μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους 
και καταργείται η υποβολή των σχετικών 
εντύπων.
Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 ολοκληρώ-
νεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική εγγραφή 
και καταχώριση των υπόχρεων. Η διαδικτυα-
κή πύλη του ΗΜΑ θα είναι σύντομα προσβά-
σιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://
wrm.ypeka.gr/ . 

Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τους 
όρους της παρούσας απόφασης ή τους 
όρους λειτουργίας του ΗΜΑ, επιβάλλονται 
οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
30 του Ν. 1650/1986, (ΑΣΤΙΚΗ ή ΠΟΙΝΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ από 500 ευρώ έως 2.000.000 
ευρώ, ανάλογα με την σοβαρότητα της πα-
ράβασης). 
Σημειώνεται επίσης ότι:
• Η διαχείριση του ΗΜΑ ασκείται από τη Δι-
εύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
ΥΠΕΝ.
• Η εποπτεία λειτουργίας και εφαρμογής εί-
ναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασί-
ας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης 
Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.
• Το ΗΜΑ δημιουργείται, για λογαριασμό του 
ΥΠΕΝ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιο-
μηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης 
(ΣΕΠΑΝ).
• Το ΗΜΑ τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία 
την 1η Ιανουαρίου 2017.

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2016
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Με την απόφαση, δίνονται νέες δυ-
νατότητες απλοποιημένης αδειο-
δότησης περιβαλλοντικών όρων 
και λειτουργίας. 

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που 
αφορά μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης απο-
βλήτων ελαιοτριβείων αντιμετωπίζεται ένα 
χρόνιο πρόβλημα για την ποιότητα ζωής 
στην ελληνική περιφέρεια και τις επιχειρή-
σεις του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας.
Η ΚΥΑ «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλ-
λοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)», την οποία 
υπογράφουν οι Αναπληρωτές Υπουργοί, Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φά-
μελλος και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων Γιάννης Τσιρώνης. περιλαμβάνει αλλα-
γές ειδικά για τα ελαιουργεία, δημοσιεύτηκε 
σε ΦΕΚ (3924/Β/7-12-2016) και ήδη ισχύει.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνω-
ση, η συγκεκριμένη ΚΥΑ αποτελεί την πρώ-
τη σοβαρή και συντονισμένη προσπάθεια 
επίλυσης του προβλήματος διαχείρισης των 
αποβλήτων ελαιουργείων, με προσανατολι-
σμό στην ανάπτυξη και εξέταση εναλλακτι-
κών προσεγγίσεων που είναι τεχνικά ορθές 
και βιώσιμες.

Σημαντικό όφελος από την εφαρμογή της 
ΚΥΑ θα έχουν πολλές περιοχές της χώρας 
με σημαντική ελαιουργική παραγωγή όπως 

οι νομοί Μεσσηνίας, Ηρακλείου, Λακωνίας, 
Λέσβου, Χανίων, Ηλείας, Φθιώτιδας, Ευβοίας, 
Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας, Κέρκυρας, 
Αχαΐας, Σάμου, Δωδεκανήσου, Χαλκιδικής.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, δίνονται νέες 
δυνατότητες απλοποιημένης αδειοδότησης 
περιβαλλοντικών όρων και λειτουργίας. Έτσι, 
με την υπαγωγή τους στην απλοποιημένη 
διαδικασία των ΠΠΔ, οι ελαιουργοί θα μπο-
ρούν πλέον:
α) να διαθέσουν τα απόβλητα των ελαιουρ-
γείων τους ως υδρολίπανση των ελαιώνων, 
που αποτελεί μια καλή περιβαλλοντική πρα-
κτική που εφαρμόζεται εδώ και 15 χρόνια σε 
χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία κ.ά.
β) να μεταφέρουν τα απόβλητα των ελαιουρ-
γείων τους, ανά περιοχή ενδιαφέροντος, σε 
κεντρικούς βιομηχανικούς φορείς επεξερ-
γασίας αποβλήτων, δημιουργώντας τελικά 
παραγόμενα προϊόντα υψηλής ζήτησης, με 
μεγάλη προστιθέμενη αξία
γ) να αποθηκεύουν τα απόβλητα των ελαι-
ουργείων τους σε εδαφοδεξαμενές, όπου 
μέσω κατάλληλης διεργασίας να εξατμίζο-
νται χωρίς άλλες περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις.

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανά-
πτυξης θα προχωρήσει στο επόμενο διάστη-
μα στην έκδοση προσκλήσεων μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» 

(ΕΠΑνΕΚ) του νέου ΕΣΠΑ, στις οποίες θα μπο-
ρούν να υποβληθούν, μεταξύ άλλων, προτά-
σεις για επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν 
τη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων. 

Πρόκειται για τις εξής δράσεις:
1) «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» 
με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ. 
Η δράση επιδιώκει να καλύψει την ανάγκη 
για πρωτοβουλίες που αφορούν στην πα-
ραγωγική και ανταποδοτική αξιοποίηση του 
τομέα περιβάλλοντος και ειδικότερα των 
πάσης φύσεως αποβλήτων (συμπεριλαμ-
βανομένων των αποβλήτων ελαιουργείων) 
υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας, ενώ 
ταυτόχρονα στοχεύει στην ενίσχυση επιχει-
ρηματικών πρωτοβουλιών στον τομέα της 
διαχείρισης αποβλήτων.
2) «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξί-
ας» με συνολικό προϋπολογισμό 80 εκατ. 
ευρώ. Η δράση αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
νέων επιχειρηματικών μοντέλων λειτουργίας 
που θα επιτρέψουν την επίτευξη καθετοποι-
ημένων και συμπληρωματικών οικονομιών 
κλίμακας καθώς και τη βελτίωση της δυνα-
τότητας διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Η 
στοχευμένη εφαρμογή της στον κλάδο των 
ελαιουργείων προσφέρει σημαντικές ευκαι-
ρίες δημιουργίας καθετοποιημένων αλυσί-
δων προστιθέμενης αξίας, συνδέοντας τον 
τομέα προώθησης και εμπορίας καινοτόμων 
προϊόντων με την έρευνα που πραγματοποι-
είται στα ερευνητικά κέντρα.

Λύση για εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων ελαιοτριβείων

Δημοσιεύτηκε η σχετική KYA
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Η πειρατεία και τα προϊόντα “μαϊμού” στοιχίζουν
83 δισ. ευρώ και 790.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ

Σύμφωνα με σειρά μελετών που εκ-
πόνησε το Γραφείο διανοητικής 
ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (EUIPO) μέσω του Ευρωπαϊκού 

Παρατηρητηρίου παραβίασης των δικαιω-
μάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εκτιμάται 
ότι κάθε χρόνο χάνονται περισσότερα από 
48 δισεκατομμύρια ευρώ — ή το 7,4 % του 
συνόλου των πωλήσεων— σε εννέα τομείς, 
λόγω της κυκλοφορίας προϊόντων απομίμη-
σης στην αγορά.
Κάθε χρόνο δε, η οικονομία της ΕΕ χάνει επι-
πλέον άλλα 35 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω 
των έμμεσων επιπτώσεων της παραποίη-
σης/απομίμησης και της πειρατείας στους 
εν λόγω τομείς, καθώς οι κατασκευαστές 
αγοράζουν λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες 
από τους προμηθευτές, προκαλώντας έτσι 
αλυσιδωτές επιπτώσεις σε άλλους κλάδους.
Οι εννέα τομείς που πλήττονται είναι οι εξής:
• προϊόντα καλλωπισμού και προσωπικής 
φροντίδας
• είδη ένδυσης, υπόδησης και συναφή συ-
μπληρώματα
• αθλητικά είδη
• παιχνίδια
• κοσμήματα και ρολόγια
• τσάντες χειρός
• ηχογραφημένη μουσική
• αλκοολούχα ποτά και κρασιά
• φαρμακευτικά σκευάσματα
Οι απολεσθείσες αυτές πωλήσεις συνεπά-
γονται άμεση απώλεια ή μη δημιουργία πε-
ρίπου 500.000 θέσεων εργασίας στους συ-
γκεκριμένους τομείς της οικονομίας της ΕΕ, 
καθώς οι νόμιμοι κατασκευαστές και, σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, οι διανομείς των αντί-
στοιχων προϊόντων απασχολούν λιγότερα 

άτομα από αυτά που θα απασχολούσαν εάν 
δεν κυκλοφορούσαν στην αγορά προϊόντα 
παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας.
Εάν ληφθούν υπόψη και οι αλυσιδωτές επι-
πτώσεις της κυκλοφορίας προϊόντων παρα-
ποίησης/απομίμησης σε άλλους τομείς, τότε 
στις ήδη απολεσθείσες θέσεις εργασίας προ-
στίθενται ακόμη 290.000 θέσεις στην οικονο-
μία της ΕΕ.
Οι μελέτες εκπονήθηκαν από το EUIPO κατά 
την περίοδο Μάρτιος 2015 - Σεπτέμβριος 
2016 με σκοπό τη διαμόρφωση πληρέστε-
ρης εικόνας για το οικονομικό κόστος της 
παραποίησης/απομίμησης και της πειρατεί-
ας στην ΕΕ.
Οι μελέτες καταγράφουν ακόμη τις επιπτώ-
σεις της κυκλοφορίας προϊόντων απομίμη-
σης στα δημόσια οικονομικά. Κάθε χρόνο, τα 
διαφυγόντα δημόσια έσοδα από τη μη κατα-
βολή φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και ειδικών 
φόρων κατανάλωσης λόγω των προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας 
στους προαναφερθέντες εννέα τομείς ανέρ-
χονται κατ’ εκτίμηση συνολικά σε 14,3 δισε-
κατομμύρια ευρώ.
Ο εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO, κ. 
António Campinos, δηλώνει: «Ευελπιστούμε 
ότι τα αποτελέσματα των μελετών μας θα 
βοηθήσουν τους καταναλωτές να κάνουν 
πιο συνειδητοποιημένες επιλογές. Τούτο έχει 
μάλιστα ιδιαίτερη σημασία τη συγκεκριμένη 
εποχή του χρόνου κατά την οποία οι κατανα-
λωτές και οι πολίτες κάνουν τα χριστουγεν-
νιάτικα ψώνια τους και διαλέγουν δώρα για 
τους αγαπημένους τους. Από τις εκθέσεις και 
την ανάλυσή μας φαίνεται ξεκάθαρα ο οικο-
νομικός αντίκτυπος της παραποίησης/απο-
μίμησης και της πειρατείας στις πωλήσεις και 

τις θέσεις εργασίας. Η κατάσταση διαφέρει 
μεν μεταξύ των κρατών μελών, όμως η συ-
νολική εικόνα που προκύπτει από τις μελέτες 
μας είναι απολύτως ξεκάθαρη: η παραποίη-
ση/απομίμηση και η πειρατεία έχουν αρνητι-
κό αντίκτυπο στην οικονομία της ΕΕ και στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι άμε-
σες απώλειες λόγω της παραποίησης/απομί-
μησης στους συγκεκριμένους τομείς ανέρ-
χονται κάθε χρόνο σε 2,1 δισεκατομμύρια 
ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 15,6% του 
συνόλου των πωλήσεων στους εν λόγω το-
μείς. Τούτο μεταφράζεται σε άμεση απώλεια 
τουλάχιστον 24 600 θέσεων εργασίας στους 
τομείς αυτούς.
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη θέση 
όσον αφορά τη σχετική απώλεια θέσεων 
εργασίας λόγω της κυκλοφορίας προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης (το 15% των συ-
νολικών θέσεων εργασίας στους επιλεχθέ-
ντες κλάδους) και στην 4η θέση όσον αφορά 
τις απολεσθείσες πωλήσεις. Τα καλλυντικά 
και τα φάρμακα είναι οι κλάδοι που πλήττο-
νται περισσότερο σε σύγκριση με τον μέσο 
όρο της ΕΕ, καταγράφοντας απώλειες σε πω-
λήσεις της τάξης του 20% και του 12% αντί-
στοιχα.
Οι μελέτες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του 2017, με εκθέσεις για τις οικονομι-
κές επιπτώσεις της κυκλοφορίας προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας 
στους τομείς των έξυπνων τηλεφώνων και 
των παρασιτοκτόνων, καθώς και σε άλλους 
τομείς της οικονομίας που πιστεύεται ότι εί-
ναι ευάλωτοι σε παραβιάσεις δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2016
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Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος:
«Υποχρεωτικό σήμα για το παραδοσιακό ψωμί» 

Στις 29 Νοεμβρίου ψηφίσθηκε από 
την Βουλή των Ελλήνων τροποποί-
ηση- προσθήκη στην αρτοποιητική 
νομοθεσία στο νομοσχέδιο με τίτλο 

«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχει-
ρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον 
ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».

Στον νόμο αυτό ορίζονται οι όροι: «παραδο-
σιακός άρτος» , «παραδοσιακός φούρνος» 
και «παραδοσιακός αρτοποιός»

Η χρήση των όρων αυτών θα γίνεται αποκλει-
στικά από τους αρτοποιούς που παράγουν 
και διαθέτουν άρτο, ο οποίος παράγεται με 
τον παραδοσιακό τρόπο που περιλαμβάνει 
τα κάτωθι στάδια: την επιλογή των Α’ Υλών, 
το ζύμωμα της ζύμης (η οποία δεν έχει υπο-
βληθεί σε διαδικασία κατάψυξης, ταχείας 
κατάψυξης ή ανάλογη διαδικασία συντήρη-

σης), την εξέλιξη της ζύμης, την πλήρη μορ-
φοποίηση και τέλος, την έψηση του άρτου.

Η ψηφισθείσα προσθήκη φαίνεται να αποκα-
θιστά έστω και αργά την αδικία που επήλθε 
στον αρτοποιητικό κλάδο με το τρίτο μνη-
μόνιο το οποίο έδωσε την δυνατότητα σε 
καταστήματα που ψήνουν ψωμί από κατε-
ψυγμένη ζύμη, να ονομάζονται αρτοποιεία- 
φούρνοι.

Εφιστούμε την προσοχή στο καταναλωτικό 
κοινό ώστε να μην υπάρχει σύγχυση, ότι ο 
παραδοσιακός φούρνος στον οποίο ζυμώ-
νεται και ψήνεται το ψωμί έχει το σήμα του 
κλάδου «Ελληνικός Παραδοσιακός φούρνος- 
Εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται».

Με τον τελευταίο διαχωρισμό, έχει την δυ-
νατότητα ο καταναλωτής να ξεχωρίσει τα 

πραγματικά αρτοποιεία από τα σημεία που 
προβαίνουν στην έψηση κατεψυγμένου ψω-
μιού (Σούπερ μάρκετ, αλυσίδες) και να ανα-
ζητά τα καταστήματα που έχουν το σήμα του 
κλάδου, το οποίο διασφαλίζει ότι το προϊόν 
που προμηθεύεται έχει παραχθεί με τον πα-
ραδοσιακό τρόπο από νομίμως λειτουργού-
ντα αρτοποιεία, και έτσι διαφοροποιείται σε 
σχέση με τον κατεψυγμένο άρτο.

Το σήμα μας το οποίο είναι επικολλημένο 
στην πόρτα του αρτοποιείου, έχει την έννοια 
ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα, ο αρτοποι-
ός εξασφαλίζει τις συνθήκες παραγωγής του 
ψωμιού, την ζύμωση, την πλάση, το ψήσιμο 
και την διάθεση στους καταναλωτές στον 
ίδιο χώρο, εγγυώμενος ότι το ψωμί του είναι 
προϊόν της ημέρας, δεν έχει καταψυχθεί ούτε 
αποψυχθεί.
Από την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΗΛ.: 23710 24200 - 24300

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

ΔΝΣΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 58
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 63100

ΑΙτηΣη δηλωΣηΣ ΣτοΙχΕΙων 
ΕΠΙκοΙνωνΙΑΣ ΕΠΙχΕΙΡηΣΕων - μΕλων

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

Επωνυμία επιχείρησης

Ονοματεπώνυμο

Αντικείμενο

Διεύθυνση

e-mail

Κινητό τηλέφωνο

Σταθερό τηλέφωνο Fax

Υπογραφή

Αγαπητά μέλη,

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

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

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2016
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΟΥΣ 2016
Επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το έτος 2016, όπως προκύπτει 
από τις εγγραφές και διαγραφές των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής, 
σε σχέση με το έτος 2015, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του μη-
τρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.
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