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“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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Επιμελητηρίου Χαλκιδικής σας εύχονται

και το φως της Ανάστασης να συνοδεύει
κάθε επιχειρηματικό σας βήμα!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
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Ποτέ οι Έλληνες πολιτικοί 
ιθύνοντες  σ’ αυτά τα χρό-

νια, δεν κατάφεραν να δουν 
τις πραγματικές αιτίες της 
κρίσης. Ακόμη και τώρα 

πιστεύουν ότι τα μνημόνια 
έφεραν την κρίση κι όχι το 

αντίθετο.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους 
οποίους πρέπει να ανησυχούμε για 
την πορεία της χώρας. Όλοι οι λόγοι 
αυτοί εξηγούν γιατί μόνο η Ελλάδα 

δεν βγήκε από τον φαύλο κύκλο της κρίσης 
στην Ευρωζώνη. Το πολιτικό προσωπικό της 
χώρας και τα κόμματα, είτε σε κυβερνητικό 
ρόλο είτε σε αντιπολιτευτικό είναι ο «βασικός 
ένοχος». Όσα λάθη και να έκαναν εταίροι και 
δανειστές σε προγράμματα και συνταγές, το 
πρόβλημα είναι αμιγώς εσωτερικό.

Ένας από αυτούς ήταν φυσικά ότι τα περισ-
σότερα διαρθρωτικά μέτρα δεν εφαρμόστη-
καν, οι μεταρρυθμίσεις έμειναν γραμμένες 
στα μνημόνια. Επιπλέον η αξιολόγηση του 
τρέχοντος προγράμματος η οποία ακόμα δεν 
έχει ολοκληρωθεί, εντείνει το κλίμα της αβε-
βαιότητας και επηρεάζει αρνητικά την όποια 
οικονομική δραστηριότητα.

Ένας επιπλέον λόγος είναι η έλλειψη αυτο-
γνωσίας. Ποτέ οι Έλληνες πολιτικοί ιθύνοντες  
σ’ αυτά τα χρόνια, δεν κατάφεραν να δουν 
τις πραγματικές αιτίες της κρίσης. Ακόμη και 
τώρα πιστεύουν ότι τα μνημόνια έφεραν την 
κρίση κι όχι το αντίθετο. 

Ο σημαντικότατος όμως λόγος, που αφορά 
στον χώρο της πολιτικής και που τείνουμε να 
τον αγνοούμε, είναι η απουσία συναίνεσης.

Είχαμε ήδη λησμονήσει πως από την πρώτη 
στιγμή ξεσπάσματος της κρίσης, οι εταίροι 
μας προειδοποιούσαν ότι οφείλουμε να απο-
ζητήσουμε στοιχειώδη συναίνεση. Ουδείς 
από το εγχώριο πολιτικό προσωπικό τους 
άκουσε, το πολιτικό σύστημα ενδιαφέρεται 
δυστυχώς μόνο για την επιβίωσή του.

Οι Ευρωπαίοι είχαν επισημάνει εν σχέσει με 
τη χώρα μας, ότι διαθέτουμε ένα παθογενές 
κομματικό σύστημα, το οποίο συνυπάρχει με 
ένα αποτυχημένο κράτος και μια σαθρή οι-
κονομική βάση.

Χωρίς στοιχειώδη πολιτική συναίνεση , χωρίς 
ένα «ήπιο πολιτικό κλίμα» δεν θα μπορέσει 
να ανακάμψει η οικονομία , η χώρα δεν θα 
μπορέσει να «προχωρήσει».

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, όλοι με το να κατα-
λάβουμε πως μόνο με σκληρή δουλειά θα 
γίνει η χώρα όπως ήταν, αλλά έπειτα από 
πολλά χρόνια.

Και εν΄ όψει των ημερών του Πάσχα ας ελπί-
σουμε, το Άγιο Φως της Αναστάσεως να φω-
τίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας και ιδι-
αίτερα των ανθρώπων που μας κυβερνούν.

Καλό Πάσχα.

Γεώργιος Γκιλής
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής
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ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ITTFA BELGRADE 2017

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο πλαί-
σιο της προσπάθειάς του για τη στή-
ριξη και προβολή του τουρισμού και 
την ενίσχυση του αντίστοιχου τμήμα-

τος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων - 
μελών του, πραγματοποίησε επιχειρηματική 
αποστολή στo Βελιγράδι, κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας της Διεθνούς Έκθεσης Τουρι-
σμού  ITTFA 2017, από 23 μέχρι 26 Φεβρου-
αρίου 2017.

H “ITTFA” θεωρείται η δημοφιλέστερη εμπο-
ρική έκθεση για τον τουρισμό στη Σερβία και 
αποτελεί τη σπουδαιότερη έκθεση του κλά-
δου στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Κάθε χρό-
νο συμμετέχουν σ’ αυτήν τουλάχιστον 1.100 
εκθέτες από διάφορες χώρες και η επισκεψι-
μότητά της είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ξεπερ-
νώντας τους 75.000 επισκέπτες από το χώρο 
του τουρισμού (ταξιδιωτικοί πράκτορες, tour 
operators, επαγγελματίες του εκθεσιακού και 
επιχειρηματικού τουρισμού), αλλά και υπο-
ψήφιοι ταξιδιώτες αναψυχής.

Την αποστολή στην έκθεση Τουρισμού ITTFA 
2017, συμμετείχαν 35 επιχειρηματίες της 
Χαλκιδικής, που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα του τουρισμού και του εμπορίου.

Τα μέλη της επιχειρηματικής αποστολής 
που παρευρέθησαν στο χώρο της έκθεσης 
πραγματοποίησαν επαφές με τουριστικούς 
πράκτορες της Σερβίας, αλλά και επισκέπτες 
της έκθεσης που θέλουν να επισκεφτούν την 
Χαλκιδική.

Το περίπτερο της Χαλκιδικής επισκέφθηκε ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κος 
Απόστολος Τζιτζικώστας, η υφυπουργός Μα-
κεδονίας- Θράκης κα Μαρία Κόλλια -Τσαρου-
χά, ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Σερβία κος 
Ηλιάδης Ηλίας κ.ά.
Η επισκεψιμότητα του περιπτέρου ξεπέρασε 
φέτος κάθε προσδοκία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Η Ελλάδα αποτελεί 
την πρώτη επιλογή διακοπών για τους Σέρ-
βους τουρίστες, επιβεβαιώνοντας την αγάπη 
τους για την ελληνική κουλτούρα και τον πο-
λιτισμό. Το ενδιαφέρον των Σέρβων εστιά-
ζεται κυρίως στο μοντέλο “ήλιος-θάλασσα”, 
αλλά και στον τουρισμό πόλης, τον τουρισμό 
ευεξίας, όπως επίσης και στον εναλλακτικό 
και θρησκευτικό τουρισμό. 

Αντιπροσωπεία της Χαλκιδικιώτικης επιχει-

ρηματικής αποστολής είχε συναντήσεις με 
φορείς του Βελιγραδίου, την Παρασκευή 24 
Φεβρουαρίου, που πραγματοποιήθηκαν στο 
δημαρχείο του Βελιγραδίου.  

Στη συναντήσεις, αναφέρθηκε η σημασία 
της συνεργασίας των δύο λαών γειτόνων, 
η ανάγκη για ανταλλαγή επιχειρηματικών 
επισκέψεων, η γενικότερη βελτίωση των οι-
κονομικών και πολιτικών σχέσεων των δυο 
χωρών, καθώς και η συνέχιση της συνεργα-
σία για ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ τους, 
επιβεβαιώνοντας το καλό κλίμα και τις θερ-
μές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Ελλήνων 
και Σέρβων επιχειρηματιών.

Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου η αποστολή 
επέστρεψε στη Χαλκιδική, με θετικές εντυ-
πώσεις και συμπεράσματα, σύμφωνα με τα 
μέλη της αποστολής.
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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ 26η ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ DETROP - OENOS 2017

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής συμμετείχε στη 26η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων Ποτών Μηχανημάτων και 
Εξοπλισμού DETROP - OENOS 2017, που διοργάνωσε η HELEXPO στη Θεσσαλονίκη από τις 3 έως 6 
Μαρτίου 2017. 
Η 26η DETROP 2017 προσέφερε ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα ανάπτυξης της εξωστρέφειας των 

ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων, ποτών και συναφούς εξοπλισμού.
Οι εκθέτες που συμμετείχαν μαζί με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στην 26η DETROP είναι οι εξής:

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις του Νομού 
μας για άλλη μία χρονιά έμειναν ευχαριστη-
μένες από τις επαφές που πραγματοποίησαν 
κατά τη διάρκεια της εκθέσεως και θεωρούν 
ότι ο στόχος για άνοιγμα νέων αγορών και 
την προσέλκυση νέων πελατών επετεύχθη. 

Τα περίπτερα που συμμετείχαν οι επιχειρή-
σεις του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, τίμησαν 
με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης 
Χαλκιδικής κος Γιώργου Ιωάννης, αντιπρο-
σωπείες άλλων Επιμελητηρίων όπως του Ελ-
ληνο-Ιταλικού, του Ελληνο-Ουκρανικού, του 
Ελληνο-Ρωσικού, Επιμελητηρίων της χώρας, 
εκπρόσωποι φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, οι όποιοι μας  συνεχάρησαν για την δυ-
ναμική μας παρουσία και επιβράβευσαν τη 
συμμετοχή των επιχειρήσεών μας.   

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
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Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
κος Γκιλής αναφέρθηκε στα τοπικά προϊόντα 
του Νομού μας, ιδιαίτερα στις ιδιαίτερες εδα-
φο-κλιματικές συνθήκες της Χαλκιδικής που 
ευνοούν την καλλιέργεια και στην παραδο-
σιακή μέθοδο συγκομιδής και επεξεργασίας 
των προϊόντων που ακολουθούν οι παραγω-
γοί από γενιά σε γενιά και τόνισε ότι οι δύο 
αυτοί παράγοντες έχουν κάνει τα προϊόντα 
του τόπου μας να ξεχωρίσουν σε ποιότητα, 
γεύση και αυθεντικότητα. 

Άλλωστε το έχουν αποδείξει η «Πράσινη Ελιά 
Χαλκιδικής» ως Π.Ο.Π., η «Μουντοβίνα» που 
αναγνωρίστηκε ως τοπικό Προϊόν Γεωγραφι-
κής Ένδειξης ορεινής Χαλκιδικής, το βραβευ-
μένο Κατσικίσιο Τυρί Χαλκιδικής, η αυξημένη 
ζήτηση και η μεγάλη εξαγωγή χαλκιδικιώτι-
κων προϊόντων.

Το Σάββατο 04/03/2017 στο περίπτερο 12 
(αίθουσα παράλληλων εκδηλώσεων) το Επι-
μελητήριο Χαλκιδικής διοργάνωσε σε συ-
νεργασία με την εταιρία MANAGER’S OFFICE, 
από ώρα 15:00 έως 18:00, δωρεάν σεμινάριο 
εφαρμοσμένης ανάπτυξης σε ξένες αγορές. 
Το σεμινάριο που παρακολούθησαν περίπου 
50 επιχειρηματίες, είχε πολύ μεγάλη επιτυ-
χία και ανταπόκριση και κατά κοινή ομολο-
γία των συμμετεχόντων, η θεματολογία του 
ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, επίκαιρη 
και στοχευμένη. Στους συμμετέχοντες στο 
σεμινάριο χορηγήθηκε βεβαίωση παρακο-
λούθησης καθώς και οι παρουσιάσεις των 
εισηγητών.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποι-
ήθηκε απονομή αναμνηστικών πλακετών 
στις επιχειρήσεις της Χαλκιδικής, οι οποίες 
συμμετείχαν στη DETROP 2017. 

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής, ευχαριστούν όλους τους συμμε-
τέχοντες επιχειρηματίες για την πολύ καλή 
οργάνωση και παρουσίαση των περιπτέρων 
τους.

ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΠΑΡΓΑΣ

Ι. ΣΤΑΘΩΡΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΤΟΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘΕΜΟΥΣ - ΧΑΛΚΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ
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«Πως Οικοδομούμε ένα ποιοτικό, τοπικό, τουριστικό σύστημα»
Με επιτυχία η ημερίδα με θέμα:

& ομιλητή τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ

Ημερίδα – ομιλία για τον τουρισμό, με 
θέμα «Πώς οικοδομούμε ένα ποιοτι-
κό, τοπικό, τουριστικό σύστημα» με 
κεντρικό ομιλητή τον Κοινωνιολό-

γο και συγγραφέα κ. Μιχάλη Χαραλαμπίδη, 
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέ-
ρας 27/03/2017 στο Συνεδριακό Κέντρο του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο.

Ο κος Χαραλαμπίδης κράτησε αμείωτο το εν-
διαφέρον των παρευρισκομένων καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ομιλίας του, επισημαίνοντας τη 
μεγάλη σημασία που έχει ο  τομέας του του-
ρισμού στη χώρα μας καθώς και οι δυνατό-
τητές ανάπτυξής του ώστε να δεχθεί περισ-
σότερους επισκέπτες υψηλών εισοδημάτων. 
Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε στην ομι-
λία του «Οι ‘Έλληνες  ζουν από τον τουρισμό 
αλλά δεν μιλούν γι αυτόν. Δεν τον αναλύουν 
συστηματικά και περισσότερο δεν τον δια-
χειρίζονται. Δεν διαθέτουν μια ολοκληρωμέ-

νη, έξυπνη διήγησή του που θα απευθύνεται 
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Απαιτείται 
η δραστηριοποίηση των περιφερειακών και 
τοπικών κοινωνιών για την διαμόρφωση ενός 
νέου τοπικού τουριστικού συστήματος μέσω 
ενός οργανωμένου προγράμματος και μιας 
διαρκούς εργασίας, διαρκούς προσπάθειας, 
δεν πρόκειται για ένα εφήμερο εγχείρημα. 
Είναι ευθύνη των θεσμών η θεσμική συγκρό-
τηση ενός τοπικού τουριστικού συστήματος 
ιδιαίτερα στις σημερινές ελληνικές συνθήκες 
όπως έχουν διαμορφωθεί. Ιδιαίτερη βαρύτη-
τα πρέπει να δοθεί στην παραγωγή υψηλής 
ποιότητας και αισθητικής του τοπικού τουρι-
στικού προϊόντος». 

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε για την 
Χαλκιδική, η αξιοποίηση και η διαρκής  προ-
βολή ιστορικών στοιχείων της περιοχής, 
-όπως των αρχαίων Σταγείρων, του φιλόσο-
φου Αριστοτέλη, της Αρχαίας Ολύνθου, του 

Αγίου Όρους και η προοπτική ίδρυσης ενός 
μουσείου κοντά στην περιοχή του Αγίου 
Όρους, αποκλειστικά με Αθωνικά κειμήλια με 
δυνατότητα πρόσβασης και για τις γυναίκες,- 
θα δώσουν στοιχεία δυναμικής παρουσίας 
της περιοχής μας καθ’  όλη τη διάρκεια του 
χρόνου.
 
Στόχος της ομιλίας ήταν να αναλυθούν τα 
οφέλη του τουρισμού με ποιοτικά και ποσο-
τικά κριτήρια και να αποτελέσει το έναυσμα 
και αφορμή για μια ανοιχτή συζήτηση και 
προβληματισμό, γεγονός που επιτεύχθηκε 
αν κρίνουμε από τη συμμετοχή των παρευρι-
σκομένων και των ερωτήσεων που υπέβαλ-
λαν στον κεντρικό ομιλητή.
Την ημερίδα, την οποία προλόγισε ο πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κος 
Γκιλής, παρευρέθηκαν μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου του Επιμελητηρίου, πολιτευτές, 
εκπρόσωποι τουριστικών συλλόγων και σω-
ματείων του νομού μας,  επιχειρηματίες του 
τουρισμού.

Στο τέλος της ημερίδας ο κος Χαραλαμπίδης 
υπέγραψε με αφιέρωση στα βιβλία που έχει 
εκδώσει και τα οποία προμηθεύτηκαν οι πα-
ρευρισκόμενοι κατά τη διάρκεια της ομιλίας 
του.
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Σε μια εποχή που η ανάπτυξη της επιχει-
ρηματικότητας και της οικονομίας της 
χώρας με κύριους άξονες την καινοτο-
μία και την εξωστρέφεια είναι πρωταρ-

χικός στόχος, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής για 
άλλη μια φορά επιτελεί έναν από τους βασικούς 
του ρόλους. 
Στην κατεύθυνση αυτή, μετά από την έγκριση 
συμμετοχής του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+  ως εταίρος 
στη Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία 
και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατη-
γικές Συμπράξεις (Cooperation for Innovation 
and the Exchange of Good Practices-Strategic 
Partnerships), συμμετείχε στην τρίτη  συνά-
ντηση των εταίρων του προγράμματος, από 
07 έως 09 Φεβρουαρίου 2017 στη Stuttgart 
της Γερμανίας .  Η συνάντηση πραγματοποιή-
θηκε στην έδρα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης 
Internationaler Bund e.V., IB Süd. Τίτλος του 
έργου είναι “TRAM-WBL Engaging SMEs for 
Quality Transnational WBL experiences”
Στη συνάντηση το Επιμελητήριο της Χαλκιδι-
κής εκπροσώπησαν ο Ειδικός Επιστημονικός 
Συνεργάτης και υπεύθυνος των προγραμμάτων 
του Επιμελητηρίου, κος Μήντος Δημήτριος κα-
θώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες εξειδικευμέ-
νοι σύμβουλοι σε ευρωπαϊκά προγράμματα  Δρ. 
Ταμβακίδης Στέλιος, και Δημητριάδης Ξενοφώ-
ντας.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έντε-
κα (11) φορείς από επτά (7) ευρωπαϊκές χώρες 
(Ιταλία (5) φορείς, Γερμανία, Λετονία, Πορτογα-
λία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελλάδα).

3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS +

Στη τρίτη συνάντηση - η πρώτη πραγματοποι-
ήθηκε στη Ρώμη και ακολούθησε η επόμενη 
στην Ισπανία - παρουσιάστηκε στους εταίρους 
του προγράμματος, η πορεία των εργασιών που 
έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει στο πλαίσιο του 
προγράμματος το Επιμελητήριο Χαλκιδικής. 
Οι δράσεις που έχει αναλάβει το Επιμελητήριο 
Χαλκιδικής στη φάση αυτή του προγράμματος,  
αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη των κατάλλη-
λων τεχνικών για να μπορέσει να γίνει το «ταί-
ριασμα» των τυπικών προσόντων (σπουδές, 
αρχική επαγγελματική εμπειρία), αλλά και τις 
φιλοδοξίες των σπουδαστών που θέλουν να κά-
νουν τη μαθητεία τους στο εξωτερικό, ανάλογα 
πάντα με τις «ανάγκες» που έχουν οι εταιρείες 
του εξωτερικού που εκδηλώνουν ενδιαφέρον 
για απασχόληση ανειδίκευτου εργατικού δυ-
ναμικού σε θέσεις μαθητείας για απόκτηση 
εμπειρίας, η οποία μπορεί και να οδηγήσει στη 
συνέχεια και σε πρόσληψη. 
Τα ανωτέρω θα αποτελέσουν τα κατάλληλα ερ-
γαλεία (tools), για την αποδοτικότερη και απο-
τελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού της 
Διεθνούς Μαθητείας (International Work Based 
Learning)
Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
συμμετείχαν ενεργά στις ομάδες εργασίας με  
σημαντική συνεισφορά στη ανίχνευση των ανα-
γκών απασχόλησης στον Τομέα του Τουρισμού 
που οδήγησε στην ολοκλήρωση του παραδοτέ-
ου της δεύτερης φάσης έργου και ανανέωσαν 
το ραντεβού τους για την επόμενη συνάντηση 
τον Οκτώβριο του 2017 στη Λισσαβόνα  της 
Πορτογαλίας.

Ενημερωτικά σχετικά με το πρόγραμμα πρέ-
πει να επισημάνουμε ότι, ο σκοπός του είναι 
η διερεύνηση καλών πρακτικών και η ανταλ-
λαγή εμπειριών σε συστήματα επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης/κατάρτισης στην “εκμάθηση 
στο χώρο εργασίας”  και ειδικότερα σε θέματα 
κινητικότητας σπουδαστών για Μαθητεία σε 
χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης (International 
work based learning - WBL). Η όλη διαδικασία 
θα πραγματοποιείται μέσα από μια ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα που αναπτύσσεται για το σκοπό 
αυτό από τους εταίρους που συμμετέχουν στο 
έργο. Απευθύνεται σε εργοδότες και εταιρίες 
που έχουν το υπόβαθρο και την υποδομή να 
μεταδώσουν τις γνώσεις τους και μπορούν να 
υποδεχτούν και να εκπαιδεύσουν μαθητές προ-
ερχόμενους από την τεχνική και επαγγελματική 
εκπαίδευση, σε μαθητές της τεχνικής και επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να 
ενημερωθούν και να κάνουν πρακτική εξάσκη-
ση σε συνθήκες πραγματικής εργασίας, στις χώ-
ρες εταίρους του προγράμματος, σε διδακτικό 
και παιδαγωγικό προσωπικό της Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Οι επί μέρους στόχοι του προγράμματος είναι:
- Η εξωστρέφεια των τοπικών ΚΕΚ/ΙΕΚ αλλά και 
της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να προ-
ωθήσουν όσους σπουδαστές το επιθυμούν και 
έχουν τα τυπικά προσόντα, για μαθητεία στο 
εξωτερικό σε μια δυναμική λίστα πιθανών ερ-
γοδοτών που θα ανανεώνεται σε συνεργασία 
με αντίστοιχους φορείς επαγγελματικής κατάρ-
τισης του εξωτερικού
- Η ανίχνευση και ανάδειξη των απαραίτητων 
αναγκών, υλικών  και εργαλείων όλων των φο-
ρέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης  στα πλαίσια  βελτίωσης της διεθνούς 
“εκμάθησης στο χώρο εργασίας” (work based 
learning – WBL) 
- Η υποστήριξη παρόχων επαγγελματικής εκ-
παίδευσης/κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ) με σκοπό την 
ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση υπαρχουσών 
πρακτικών εκμάθησης σε χώρους εργασίας
- Η προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ Ινστιτούτων / Κέντρων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και επιχειρήσεων στα πλαίσια και 
στο πνεύμα της “εκμάθησης στο χώρο εργασί-
ας” σε θέματα συμβουλευτικής και επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού
- Ο προσδιορισμός και η διάδοση αποτελεσμα-
τικών θεσμικών πολιτικών και πρακτικών σε θέ-
ματα συμμετοχής αλλά και ανάπτυξης του ρό-
λου του εργοδότη στη διαδικασία της  διεθνούς 
μαθητείας με σκοπό την προστιθέμενη αξία  
που προσφέρεται από την πρακτική άσκηση σε 
μια χωρά με διαφορετική κουλτούρα, διαδικα-
σίες και ίσως πιο ανεπτυγμένη τεχνολογικά.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες 
και ολοκληρώνεται στις 31/08/2018.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΣΠΑ 2007 - 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 
(ΕΦΔ) ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ είναι ένας από 
τους επτά Ενδιάμεσους Φορείς 
Διαχείρισης χρηματοδοτικών προ-

γραμμάτων του ΕΣΠΑ που συγχρηματοδο-
τούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
Ελληνικό Δημόσιο. 

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), είναι Αστική μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα εταιρεία ιδιωτικού δι-
καίου. Δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 1991 
από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελ-
λάδος (ΣΒΒΕ) και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). 

Το 1997 το ΚΕΠΑ σε συνεργασία (α) με τα Επι-
μελητήρια των Περιφερειών Κεντρικής και 
Δυτικής Μακεδονίας, (β)  την Αναπτυξιακή 
Κοζάνης (ΑΝΚΟ) δημιούργησαν την Αναπτυ-
ξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝΕΜ), αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία, με σκοπό τη διαχεί-
ριση των προγραμμάτων των ΜΜΕ (Κοινοτι-
κή Πρωτοβουλία ΜΜΕ, ΠΕΠ, ΕΠΒ (Φθίνουσες 
Περιοχές, Τουρισμός, Clusters),  Κοινοτική 
Πρωτοβουλία INTERREG II, κλπ). 

Το ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ διαχειρίστηκε δέκα πέντε 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 -2014 και για 
τα οποία επισυνάπτουμε τον απολογισμό 
τους. Τα 15 προγράμματα ήταν τα ακόλουθα :
1. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010
2. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
3. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
6. ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ
7. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΝΕΩΝ
8. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9. ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ 
10.ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΙΙ
11. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ 
ΒΕΠΕ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
12. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙ-
ΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
13. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 
ΔΡΑΣΗ 1
14. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 
ΔΡΑΣΗ 2
15. Eνίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσε-
ων μέσω ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013

Επισυνάπτουμε στη συνέχεια σχετικούς πίνα-
κες με τα παραπάνω προγράμματα που υπο-
βλήθηκαν στην περιφέρεια της Κεντρικής 
Μακεδονίας, με ανάλυση κατά πρόγραμμα 
και κατά νομό της Περιφέρειας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ημαθίας

Θεσσαλονίκης

Κιλκίς

Πέλλας

Πιερίας

Σερρών

Χαλκιδικής

368

4395

216

347

550

386

715

22,149,715.80 €

252,076,467.35 €

16,925,433.92 €

24,397,492.45 €

39,450,507.07 €

20,118,840.02 €

54,167,425.66 €

42,890,660.46 €

500,777,227.88 €

35,602,675.40 €

50,108,256.44 €

77,397,224.47 €

39,668,563.29 €

112,062,618.78 €

42,106,453.48 €

487,412,433.83 €

35,180,305.86 €

48,679,589.14 €

76,379,437.33 €

38,881,319.79 €

108,384,721.45 €

ΝΟΜΟΣ Παραληφθείσες 
Προτάσεις Δημόσια Δαπάνη Συνολικός 

Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6977 429,285,882 € 858,507,226 € 837,024,260 €

Υποβληθείσες

Συνολική Εικόνα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ / Διαχείριση ΕΣΠΑ

Ενημέρωση
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ημαθίας

Θεσσαλονίκης

Κιλκίς

Πέλλας

Πιερίας

Σερρών

Χαλκιδικής

193

2636

135

214

334

217

485

11,870,908.47 €

158,457,110.53 €

11,074,953.61 €

15,790,545.49 €

24,424,202.82 €

12,472,911.05 €

36,294,048.50 €

23,131,405.96 €

321,618,053.88 €

24,621,407.38 €

32,768,658.04 €

48,473,736.97 €

24,950,586.32 €

74,512,382.77 €

22,847,494.66 €

314,188,757.55 €

24,095,205.67 €

31,887,374.82 €

48,175,596.45 €

24,629,876.65 €

73,133,251.19 €

ΝΟΜΟΣ Προτάσεις Δημόσια Δαπάνη Συνολικός 
Προϋπολογισμός

Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6977 270,384,680.47 € 550,076,231.32 € 538,957,556.98 €

Εγκεκριμένες

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ημαθίας

Θεσσαλονίκης

Κιλκίς

Πέλλας

Πιερίας

Σερρών

Χαλκιδικής

112

1672

84

116

209

128

309

5,171,741.02 €

86,199,049.24 €

5,953,768.36 €

7,306,108.46 €

13,444,299.79 €

6,077,651.57 €

20,387,238.93 €

10,693,527.96 €

180,858,420.00 €

13,850,613.29 €

15,478,942.68 €

28,730,788.56 €

12,314,261.60 €

45,189,181.76 €

9,740,556.65 €

169,877,666.55 €

13,114,821.19 €

14,127,592.23 €

26,225,066.67 €

11,583,546.17 €

41,942,312.51 €

ΝΟΜΟΣ Προτάσεις Δημόσια Δαπάνη Συνολικός 
Προϋπολογισμός

Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2630 144,539,857.37 € 307,115,735.85 € 286,611,561.96 €

Παραληφθέντα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ημαθίας

Θεσσαλονίκης

Κιλκίς

Πέλλας

Πιερίας

Σερρών

Χαλκιδικής

80

964

50

97

127

89

177

5,580,153.59 €

62,838,287.79 €

4,639,036.40 €

7,382,793.27 €

9,381,399.98 €

5,845,362.07 €

13,463,978.57 €

11,117,968.25 €

130,579,679.50 €

10,187,501.35 €

15,904,339.26 €

18,760,379.92 €

12,385,666.86 €

28,134,229.18 €

11,034,288.01 €

127,752,071.80 €

10,088,776.05 €

15,709,340.69 €

18,645,883.17 €

12,134,412.51 €

27,442,529.24 €

ΝΟΜΟΣ Έργα Δημόσια Δαπάνη Συνολικός 
Προϋπολογισμός

Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1584 109,131,011.66 € 227,069,764.32 € 222,807,301.47 €

Παραιτηθέντα/Μη Υλοποιημένα/Απενταγμένα

Ενημέρωση
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Ημαθίας

Θεσσαλονίκης

Κιλκίς

Πέλλας

Πιερίας

Σερρών

Χαλκιδικής

58.03%

63.43%

62.22%

54.21%

62.57%

58.99%

63.71%

42.63%

54.07%

54.43%

44.30%

54.44%

47.03%

57.35%

Από το κάτωθι 
Ποσοστό

εξαιρείται η 
δράση του 
Αποθεματι-

κού, διότι δεν 
υπήρχε αρχικά 
διαθέσιμη Δ.Χ.

82.21%

90.15%

92.51%

86.90%

89.37%

91.70%

89.30%

43.57%

54.40%

53.76%

46.27%

55.04%

48.73%

56.17%

89.01%

94.67%

95.96%

91.79%

96.69%

98.01%

97.44%

46.23%

56.23%

56.25%

47.24%

59.27%

49.35%

60.65%

82.45%

91.12%

93.63%

87.33%

88.81%

92.70%

91.80%

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
62.41% 53.18%65.16% 89.64%53.46% 95.08%55.83% 90.66%

ΝΟΜΟΣ

Αριθμού Έργων 
που Υλοποιήθη-
καν σε σχέση με 

Αρχικά Ενταγ-
μένα

Δημόσιας 
Δαπάνης που 

Απορροφήθηκε 
σε σχέση με την 

Αρχικά Διαθέσιμη
(βάσει ΥΑ)

Δημόσιας Δαπά-
νης που Απορρο-
φήθηκε σε σχέση 

με την Αρχικά 
Εγκεκριμμένη

(βάσει εντάξεων)

Συνολικού 
Προϋπολογισμού 

που πιστοποιή-
θηκε σε σχέση 
με τον Αρχικά 
Εγκεκριμμένο

(βάσει εντάξεων)

Επιχορηγούμενου  
Προϋπολογισμού 

που πιστοποιή-
θηκε σε σχέση 
με τον Αρχικά 
Εγκεκριμμένο

(βάσει εντάξεων)

Δημόσιας Δαπάνη 
που απορροφήθηκε 

σε σχέση με την 
Αρχικά Εγκεκριμένη 

(βάσει ένταξεων) 
αλλά μειωμένη 

κατά το ποσό της 
Δ.Χ. των έργων που 

δεν υλοποίησαν 
/ παραιτήθηκαν / 

απεντάχθηκαν

Συνολικού Π/Υ που 
πιστοποιήθηκε σε 

σχέση με τον Αρχικά 
Εγκεκριμμένο

(βάσει εντάξεων) 
αλλά μειωμένος 

κατά το ποσό του 
Π/Υ των έργων που 

δεν υλοποίησαν 
/ παραιτήθηκαν / 

απεντάχθηκαν

Επιχορηγούμενου 
Π/Υ που πιστοποιή-

θηκε σε σχέση με τον 
Αρχικά Εγκεκριμμένο

(βάσει εντάξεων) 
αλλά μειωμένος 

κατά το ποσό του 
Π/Υ των έργων που 

δεν υλοποίησαν 
/ παραιτήθηκαν / 

απεντάχθηκαν

Ποσοστά - Συγκριτικά Στοιχεία Κεντρικής Μακεδονίας

Συνολική Εικόνα Διαχείρισης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στο ΕΣΠΑ

Υποβληθείσες 
Κ. Μ.

Ημαθίας

Θεσσαλονίκης

Κιλκίς

Πέλλας

Πιερίας

Σερρών

Χαλκιδικής

5

174

11

5

8

7

5

2

7

1

5

13

4

20

6

42

4

3

12

10

20

288,910.00 €

11,331,541.00 €

950,672.00 €

406,678.00 €

586,289.00 €

522,774.00 €

420,887.00 €

72,794.40 €

435,028.33 €

13,644.00 €

216,035.85 €

417,223.84 €

276,042.86 €

702,789.52 €

445,366.57 €

2,658,308.26 €

265,744.96 €

427,217.29 €

584,706.72 €

705,478.18 €

1,184,219.84 €

645,925.00 €

26,379,513.48 €

2,134,429.09 €

920,813.34 €

1,304,889.49 €

1,156,589.20 €

883,600.24 €

181,986.00 €

1,087,570.83 €

34,110.00 €

540,089.62 €

1,043,059.60 €

690,107.15 €

1,756,973.80 €

892,724.65 €

5,362,297.80 €

531,489.91 €

871,398.11 €

1,226,471.65 €

1,414,070.95 €

2,324,640.93 €

645,925.00 €

24,777,865.00 €

2,134,429.00 €

902,958.00 €

1,266,370.00 €

1,156,589.00 €

883,600.00 €

181,986.00 €

1,087,570.83 €

34,110.00 €

540,089.62 €

1,043,059.60 €

690,107.15 €

1,756,973.80 €

890,733.14 €

5,316,616.52 €

531,489.91 €

854,434.58 €

1,169,413.44 €

1,410,956.36 €

2,368,439.68 €
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 215 52 9714,507,751 € 2,133,558 € 6,271,041 €33,425,759 € 5,333,897 € 12,623,094 €31,767,736 € 5,333,897 € 12,542,083 €

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Υποβληθείσες 
Κ. Μ.

Ημαθίας

Θεσσαλονίκης

Κιλκίς

Πέλλας

Πιερίας

Σερρών

Χαλκιδικής

368

4395

216

347

550

386

715

1

8

3

1

0

0

2

27

371

22

49

30

26

27

22,149,715.80 €

252,076,467.35 €

16,925,433.92 €

24,397,492.45 €

39,450,507.07 €

20,118,840.02 €

54,167,425.66 €

79,964.00 €

439,050.99 €

161,006.77 €

28,758.39 €

0.00 €

0.00 €

62,158.02 €

2,968,215.00 €

39,696,404.88 €

3,562,566.02 €

5,307,956.32 €

2,555,527.28 €

2,565,092.93 €

3,484,285.93 €

42,890,660.46 €

500,777,227.88 €

35,602,675.40 €

50,108,256.44 €

77,397,224.47 €

39,668,563.29 €

112,062,618.78 €

199,910.00 €

1,192,019.99 €

425,266.00 €

71,895.98 €

0.00 €

0.00 €

155,795.05 €

6,597,547.14 €

95,729,522.98 €

8,709,882.86 €

12,578,379.80 €

5,691,297.42 €

6,055,540.17 €

8,750,949.15 €

42,106,453.48 €

487,412,433.83 €

35,180,305.86 €

48,679,589.14 €

76,379,437.33 €

38,881,319.79 €

108,384,721.45 €

199,910.00 €

1,192,019.98 €

402,516.92 €

71,895.98 €

0.00 €

0.00 €

155,395.05 €

6,596,033.77 €

91,792,233.27 €

8,709,522.86 €

12,174,117.90 €

5,678,949.93 €

5,877,662.07 €

8,017,413.77 €
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6977 15 552429,285,882 € 770,938.17 € 60,140,048 €858,507,226 € 2,044,887.02 € 144,113,119 €837,024,260 € 2,021,737.93 € 138,845,933 €

Συνολική Εικόνα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Ενημέρωση
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Υποβληθείσες 
Κ. Μ.

Ημαθίας

Θεσσαλονίκης

Κιλκίς

Πέλλας

Πιερίας

Σερρών

Χαλκιδικής

9

145

11

8

20

13

2

29

336

26

47

30

41

36

37

351

17

43

32

34

52

1,341,335.34 €

14,096,610.33 €

1,398,264.53 €

487,308.30 €

2,197,103.07 €

1,243,219.40 €

330,450.00 €

1,268,662.22 €

14,305,544.68 €

1,491,030.02 €

2,250,129.61 €

1,441,256.05 €

1,742,866.28 €

1,571,875.36 €

1,521,948.44 €

14,105,522.77 €

691,820.31 €

2,130,835.59 €

1,285,738.81 €

1,309,106.54 €

2,419,227.52 €

2,235,558.90 €

23,494,350.55 €

2,330,440.88 €

812,180.50 €

3,661,838.45 €

2,072,032.33 €

550,750.00 €

2,537,324.44 €

28,611,089.36 €

2,982,060.03 €

4,500,259.22 €

2,882,512.09 €

3,485,732.56 €

3,143,750.72 €

3,203,060.55 €

29,841,939.09 €

1,412,795.75 €

4,340,871.43 €

2,671,534.79 €

2,740,235.23 €

5,394,706.09 €

2,235,558.90 €

23,494,350.55 €

2,330,440.88 €

812,180.50 €

3,661,838.45 €

2,072,032.33 €

550,750.00 €

2,537,324.44 €

28,611,089.36 €

2,982,060.03 €

4,500,259.22 €

2,882,512.09 €

3,485,732.56 €

3,143,750.72 €

3,203,060.55 €

29,841,939.09 €

1,412,795.75 €

4,340,871.43 €

2,671,534.79 €

2,740,235.23 €

5,394,706.09 €
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 208 545 56621,094,290 € 24,071,364 € 23,464,199 €35,157,151 € 48,142,728 € 49,605,142 €35,157,151 € 48,142,728 € 49,605,142 €

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΝΕΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Υποβληθείσες 
Κ. Μ.

Ημαθίας

Θεσσαλονίκης

Κιλκίς

Πέλλας

Πιερίας

Σερρών

Χαλκιδικής

0

15

0

0

0

1

0

7

247

17

2

6

9

7

0

7

0

0

0

0

0

0.00 €

912,470.65 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

75,000.00 €

0.00 €

472,345.16 €

14,215,546.22 €

1,245,611.25 €

86,834.30 €

279,974.86 €

563,860.95 €

449,382.86 €

0.00 €

1,310,268.40 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1,824,941.29 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

150,000.00 €

0.00 €

1,025,284.39 €

31,261,563.05 €

2,906,171.07 €

199,854.00 €

622,166.35 €

1,303,026.94 €

993,495.91 €

0.00 €

2,627,731.10 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1,824,941.29 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

150,000.00 €

0.00 €

998,275.36 €

30,840,358.87 €

2,901,358.37 €

199,854.00 €

622,166.35 €

1,303,026.94 €

993,495.91 €

0.00 €

2,620,536.80 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 16 295 7987,470 € 17,313,555 € 1,310,268 €1,974,941 € 38,311,561 € 2,627,731 €1,974,941 € 37,858,535 € 2,620,536 €

ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΙΙ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΕΠΕ και 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Υποβληθείσες 
Κ. Μ.

Ημαθίας

Θεσσαλονίκης

Κιλκίς

Πέλλας

Πιερίας

Σερρών

Χαλκιδικής
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (Δράσεις 1 & 2)

EΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΜΕΣΩ ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013

Ενημέρωση
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Αυξάνεται ο προϋπολογισμός και ο αριθμός των ωφελούμενων 
σε 3 προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Την αύξηση του προϋπολογισμού και 
των ωφελούμενων στα τρία πρώτα προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας ανακοίνωσε ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανά-
πτυξης Αλέξης Χαρίτσης, κατά την κοινή συνε-
δρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρω-
παϊκών Υποθέσεων και  της Ειδικής Μόνιμης 
Επιτροπής Περιφερειών στη Βουλή.
Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Χα-
ρίτσης, αυξάνονται συνολικά κατά 156 εκατομ-
μύρια ευρώ οι προϋπολογισμοί τριών δράσεων 
επιχειρηματικότητας (Α Κύκλος) που συγκέ-
ντρωσαν μεγάλο ενδιαφέρον, αύξηση που με-
ταφράζεται σε περισσότερους από 3.300 ωφε-
λούμενους:
Στη δράση «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης απο-
φοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» ο προϋπο-
λογισμός αυξάνεται κατά 25 εκατ. ευρώ.
Στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 
ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 19 εκατ.  
ευρώ.
Τέλος, στη δράση «Ενίσχυση υφιστάμενων 
ΜΜΕ» ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 112 
εκατ. ευρώ.
Επιπλέον δόθηκε Διευκρινιστική Ανακοίνωση 
σχετικά με τους Πίνακες Βαθμολογικής Κατά-
ταξης για τη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών 
και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» η οποία έχει 
ως εξής :
Οι συγκεκριμένοι πίνακες Βαθμολογικής Κατά-

ταξης για τη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών 
και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», που αναρ-
τήθηκαν στις 3.4.2017, παρουσιάζουν την τελι-
κή βαθμολογική κατάσταση των επενδυτικών 
σχεδίων ανά Ομάδα Περιφερειών και περιλαμ-
βάνουν και τις δύο κατηγορίες δικαιούχων (υφι-
στάμενες και νέες επιχειρήσεις).
Στους εν λόγω πίνακες αναφέρονται τα απο-
τελέσματα του ελέγχου τήρησης των τυπικών 
προϋποθέσεων μόνο των επενδυτικών σχεδί-
ων (με βάση τον αιτηθέντα προϋπολογισμό) 
τα οποία μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με 
βάση τον αρχικό Προϋπολογισμό της Πρόσκλη-
σης.
Διευκρινίζεται ότι μετά και την ανακοίνωση του 
Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κου 
Χαρίτση περί της αύξησης του διαθέσιμου προ-
ϋπολογισμού της Δράσης κατά 112 εκ ευρώ , θα 
ελεγχθεί η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων 
και για τα επενδυτικά σχέδια, για τα οποία δεν 
εμφανίζεται η ένδειξη «ΝΑΙ ή ΟΧΙ» στην τελευ-
ταία στήλη και τα οποία δύναται να χρηματοδο-
τηθούν μέχρι εξαντλήσεως των ορίων του νέου 
διαθέσιμου Προϋπολογισμού για κάθε Ομάδα 
Περιφέρειας.
Ο προσωρινός κατάλογος των δυνητικών δι-
καιούχων αναμένεται να ανακοινωθεί αφού 
ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των 
προϋπολογισμών και των αντίστοιχων επιλέξι-
μων δαπανών.
Επίσης αναρτήθηκαν οι Πίνακες Βαθμολογικής 

Κατάταξης για τη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανά-
πτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοι-
νώνει τους Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης , 
ανά Περιφέρεια,  των επενδυτικών σχεδίων με 
τους αιτούμενους προϋπολογισμούς χρηματο-
δότησης, για τη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μι-
κρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυ-
ξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».  Οι 
Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης ανακοινώνο-
νται με τη ρητή επιφύλαξη της αξιολόγησης του 
προϋπολογισμού και των επιλέξιμων δαπανών 
των επενδυτικών σχεδίων και περιέχουν μόνο 
τα αποτελέσματα του ελέγχου της τήρησης των 
τυπικών προϋποθέσεών τους. Θα ακολουθήσει 
η αξιολόγηση του αιτούμενου προϋπολογισμού 
και των επιλέξιμων δαπανών τους, η οποία θα 
ανακοινωθεί με τη δημοσίευση του προσωρι-
νού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων.
Η βαθμολογική κατάταξη διενεργήθηκε σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στην Αναλυτική 
Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει, μετά την 
υπ΄ αριθμ. 1627/564/A2/29-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΥ-
ΤΩ465ΧΙ8-ΚΤΡ) τροποποίηση.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφόρηση μπο-
ρείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Πληροφό-
ρησης Κοινού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι-
σης του ΕΠΑνΕΚ στο τηλέφωνο 801 11 36300 
(http://www.antagonistikotita.gr/epanek & 
e-mail: infoepan@mou.gr).
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ΥΠΟΙΚ: Αποπληρωμή φόρου 
κληρονομιάς με παραχώρηση ακινήτου

Λύση στο πρόβλημα που αντιμετω-
πίζουν χιλιάδες φορολογούμενοι, οι 
οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν το 
φόρο κληρονομιάς, επεξεργάζεται 

το υπουργείο Οικονομικών. Το θέμα βρίσκεται 
στο τραπέζι των συσκέψεων στο επιτελείο του 
Υπουργείου Οικονομικών, σε μια προσπάθεια 
να διευκολυνθούν όσοι φορολογούμενοι δεν 
διαθέτουν τα εισοδήματα για την αποπληρωμή 
του φόρου κληρονομιάς, με αποτέλεσμα πολ-
λές φορές να οδηγούνται και στην αποποίηση 
της κληρονομιάς για να αντιμετωπίσουν το αδι-
έξοδο.
Συγκεκριμένα, εξετάζεται να ενεργοποιηθεί ο 
νόμος, ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα απο-
πληρωμής του φόρου κληρονομιάς με παρα-
χώρηση ακινήτου από τον φορολογούμενο στο 
δημόσιο. Η διάταξη υπάρχει, ήδη, στην υφιστά-
μενη νομοθεσία και αυτό που απομένει είναι η 
υπουργική απόφαση, η οποία, αφενός, θα την 
θέτει σε ισχύ, αφετέρου, θα διευκρινίζει όλες τις 
παραμέτρους για τον τρόπο υλοποίησής της.
Τα ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν 
αφορούν, μεταξύ άλλων, στο ύψος του φόρου 
κληρονομιάς πάνω από το οποίο θα μπορεί να 
γίνεται χρήση του μέτρου αυτού, όπως και τον 
τρόπο που θα γίνεται η αποτίμηση της αξίας 
του ακινήτου που θα παραχωρείται. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, όπως διευκρινίζουν αρμόδιοι παρά-
γοντες του υπουργείο Οικονομικών, το μέτρο 
δεν θα αφορά στην πληρωμή άλλων φόρων π.χ. 
φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κτλ. Θα εφαρμόζεται 

αποκλειστικά για τη φορολογία κληρονομιών.
Στο υπουργείο Οικονομικών υπάρχουν σκέψεις 
να τεθεί ένα κατώτατο όριο φόρου κληρονο-
μιάς πάνω από το οποίο θα μπορεί να ενερ-
γοποιείται το μέτρο, όπως για παράδειγμα για 
φόρο κληρονομιάς πάνω από 5.000 ευρώ ή και 
υψηλότερα. Παράλληλα, η βασική σκέψη είναι 
η αποτίμηση της αξίας του ακινήτου που θα πα-
ραχωρεί ο φορολογούμενος να γίνεται με βάση 
τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Το αντι-
κειμενικό σύστημα προσδιορισμού των αξιών, 
παρά τις αδυναμίες του, θεωρείται το πλέον 
αξιόπιστο αυτή τη στιγμή απαλλάσσοντας τις 
αρμόδιες υπηρεσίες από χρονοβόρες διαδικα-
σίες που απαιτεί ο προσδιορισμός της εμπορι-
κής αξίας των ακινήτων και από τριβές με τους 
φορολογούμενους.
Βεβαίως θα πρέπει να επιλυθούν και άλλα ζη-
τήματα, όπως για παράδειγμα με τι κριτήρια 
θα επιλέγεται το ακίνητο που θα παραχωρείται 
από τον φορολογούμενο για την εξόφληση του 
φόρου κληρονομιάς. Από το υπουργείο Οικο-
νομικών διευκρινίζουν ότι σε κάθε περίπτωση η 
αξία του ακινήτου που θα επιλέγεται θα πρέπει 
να είναι στα επίπεδα του φόρου, αφού δεν θα 
προβλέπεται διαδικασία επιστροφής χρημάτων 
προς τον φορολογούμενο, ούτε η αξιοποίηση 
του και για πληρωμές άλλων φόρων τώρα ή στο 
μέλλον.
Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να συμβάλλει και 
στον περιορισμό του φαινομένου αποποίησης 
κληρονομιών που παρουσιάζει αύξηση τα τε-

λευταία χρόνια. Βεβαίως, δεν είναι μόνο - ούτε 
κυρίως - οι φόροι που οδηγούν πολλούς στην 
αποποίηση κληρονομιάς ακίνητης περιουσίας. 
Αφού τις περισσότερες φορές ο βασικός λόγος 
είναι η επιδίωξη αποποίησης των χρεών του 
κληρονομούμενου που οδηγεί στην πρακτι-
κή αυτή. Πάντως σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έχουν κατατεθεί στη Βουλή το 2016 υπέβαλλαν 
αίτηση αποποίησης κληρονομιάς 54.422 φορο-
λογούμενοι έναντι 45.628 το 2015, 41.388 το 
2014 και 29.199 το 2013.
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Τουριστική έκρηξη για τα επόμενα δέκα χρόνια στην Ελλάδα

Συνεχή άνοδο τουλάχιστον για τα 
επόμενα δέκα χρόνια, τόσο σε επίπε-
δο συμβολής στο ΑΕΠ, όσο και στις 
επενδύσεις και την απασχόληση, 

προβλέπει για τον ελληνικό Τουρισμό η έκ-
θεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών 
και Τουρισμού (WTTC).
Στη μελέτη γίνεται εκτενής αναφορά για 
τις τουριστικές επιδόσεις της χώρας μας τη 
χρονιά που πέρασε, την πορεία του κλάδου 

το 2017, ενώ παράλληλα υπάρχουν ιδιαίτε-
ρα θετικές εκτιμήσεις για την ανάπτυξη του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε βάθος 
δεκαετίας.
Σύμφωνα με την έκθεση του WTTC, το 2027 η 
τουριστική δραστηριότητα συνολικά θα συ-
νεισφέρει το 23,8% του ΑΕΠ. Η γενική συνει-
σφορά του κλάδου στην ελληνική οικονομία 
αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση 6,9%, 
ενώ μέχρι το 2027 προβλέπεται άνοδος 4,6% 

σε ετήσια βάση, με τα συνολικά έσοδα από 
τον Τουρισμό να αγγίζουν τα 54,7 δισ. ευρώ. 
Την ίδια ώρα, η γενική συμβολή στην απα-
σχόληση θα αυξηθεί κατά 6,3% το 2017 και 
κατά 3,4% ετησίως μέχρι το 2027 (1,273 εκατ. 
θέσεις εργασίας). Η άμεση συμβολή αναμέ-
νεται να αυξηθεί κατά 5,9% το 2017 και κατά 
2,9% ετησίως, στις 597 χιλ. θέσεις εργασίας 
σε δέκα χρόνια από σήμερα.

Παρόμοιο ρυθμό ακολουθούν και οι επεν-
δύσεις στον τουριστικό χώρο. Πέρσι οι επεν-
δύσεις που έγιναν έφτασαν τα 3,2 δισ. ευρώ, 
αποτελώντας το 15,7% του συνόλου στη 
χώρα. Το 2017 τα στοιχεία δείχνουν πως θα 
σημειωθεί περαιτέρω αύξηση 6,6%, και 5,1% 
ετησίως μέσα στην ερχόμενη 10ετία, φθά-
νοντας τα 5,5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό μετα-
φράζεται σε ποσοστό 17,3% επί των συνολι-
κών επενδύσεων.

GREECE: CAPITAL INVESTMENT IN TRAVEL & TOURISM

GREECE: TOTAL CONTRIBUTION OF TRAVEL & TOURISM TO GDP
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Καταργούνται τα βιβλιάρια 
τραπεζικών καταθέσεων - Τι αλλάζει

Στην κατάργηση των βιβλιαρίων 
στους λογαριασμούς καταθέσε-
ων μέσα στους επόμενους μήνες 
θα προχωρήσουν οι τράπεζες, με 

στόχο την εξοικονόμηση κόστους.
Αντί της ενημέρωσης του βιβλιαρίου οι 
πελάτες τους θα μπορούν να ενημερώ-
νονται είτε από τα ΑΤΜ ή από τα εναλλα-
κτικά δίκτυα για τις κινήσεις του λογαρια-
σμού τους.
Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες στρέφουν 
τους συναλλασσόμενους στο internet 
banking και στο mobile banking με δια-
φημιστικές καμπάνιες και ειδική ενημέ-
ρωση εντός των καταστημάτων.

Οι στόχοι έως το 2018
Στόχος τους είναι οι πελάτες τους να μά-
θουν εκτός από την ενημέρωση, να διε-
νεργούν πληρωμές και μεταφορές κεφα-
λαίων μέσω των εναλλακτικών δικτύων.
Σήμερα εκτιμάται ότι 6 στις 10 πληρωμές 
οφειλών γίνονται μέσω e-banking και ο 
στόχος είναι μέχρι και το τέλος του 2018 
το ποσοστό αυτό να ανέβει στο 80%.
Ως προς τις μεταφορές κεφαλαίων, περί-
που 8 στις 10 γίνονται μέσω των εναλλα-
κτικών δικτύων και ο στόχος είναι μέσα 
στον επόμενο 1,5 χρόνο το ποσοστό 
αυτό να ανέβει στο 90%.
Οι υψηλές προμήθειες στην περίπτωση 
που χρησιμοποιηθεί ο Ταμίας, αποτε-
λούν ένα ισχυρό αντικίνητρο για την επί-
σκεψη σε κατάστημα.

Ήδη ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων, που αποτελεί τον «πυρήνα» 
των επαγγελματιών του χώρου, έχει προ-
βλέψει ετήσια αύξηση των τουριστών στην 
Ελλάδα κατά 9 εκατομμύρια μέχρι το 2021.  
Συγκεκριμένα, στη μελέτη της  PwC εκτιμά-
ται ότι οι αφίξεις θα ανέλθουν σε 34,8 εκατ. 
από το σύνολο των 26 εκατ. σήμερα (αερο-
πορικές, οδικές, κρουαζιέρες), ενώ τα άμεσα 
τουριστικά έσοδα θα ξεπεράσουν τα 20 δισ. 
από περίπου 14,7 δισ. ευρώ σήμερα. 
Η έκθεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου 
Ταξιδιών και Τουρισμού έρχεται να επιβε-
βαιώσει τις παραπάνω θετικές ενδείξεις για 
την πορεία του ελληνικού Τουρισμού, που 
αναπτύσσεται συνεχώς από το 2013. Φέτος 
μάλιστα η σεζόν θα είναι ακόμη καλύτερη 
από την περσινή σε επίπεδο επισκεπτών. Με 
βάση τις κρατήσεις από το εξωτερικό και τις 
διαθέσιμες θέσεις των αεροπορικών εταιρι-
ών, θα έχουμε 26 εκατ. επισκέπτες από 24,8 
εκατ. που ήταν το 2016. Αν συνυπολογιστούν 
οι επιβάτες κρουαζιέρας, ο αριθμός αυτός 
εκτιμάται πως θα προσεγγίσει συνολικά τα 
28 εκατ. Αντίστοιχα τα έσοδα θα κυμανθούν 
μεταξύ 14,2- 14,5 δισ. ευρώ. 

GREECE: VISITOR EXPORTS & INTERNA-
TIONAL TOURIST ARRIVALS
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Δημιουργείται Ψηφιακό Μητρώο Πρατηρίων Καυσίμων

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλά-
δος ενημερώνει τους πρατηριού-
χους καυσίμων ότι ο νέος νόμος 
για τις διαδικασίες ίδρυσης και λει-

τουργίας πρατηρίου καυσίμων θέσπισε και 
το  Ψηφιακό Μητρώο Πρατηρίων Καυσίμων

Με βάση το Νόμο 4439/16 (ΦΕΚ 222 Α/30-
11-2016): «Ενσωμάτωση στην ελληνική νο-
μοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη 
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλο-
ποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες 
διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και 
ενέργειας και λοιπές διατάξεις», θέσπισε και 
το  Ψηφιακό Μητρώο Πρατηρίων Καυσίμων.

Η διάταξη
 
Άρθρο 21

Ψηφιακό Μητρώο πρατηρίων

1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών δημιουργείται ψηφιακό Μητρώο των 
λειτουργούντων «Πρατήριων Παροχής Καυ-
σίμων και Ενέργειας» της παρ. 7 του άρθρου 
114 του Ν. 4070/2012, των λειτουργούντων 
πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων 

της κοινής υπουργικής απόφασης 72983/ 
6562/2014 (Β΄ 88), των στεγασμένων σταθ-
μών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων του 
Π.δ. 455/1976, καθώς και των παντός είδους 
πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και 
ιδιωτικής χρήσης.

2. Στο Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα 
στοιχεία των εκμεταλλευτών, οι θέσεις λει-
τουργίας, τα στοιχεία των κτιριακών και ηλε-
κτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (δεξα-
μενές, αντλίες, διανομείς, κτίριο πρατηρίου, 
τυχόν ύπαρξη πλυντηρίου – λιπαντηρίου 
κ.λπ.), τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις πιστοποιητικά (Πιστοποιητι-
κό Πυροπροστασίας, Πιστοποιητικό Ογκο-
μέτρησης δεξαμενών κ.λπ.), τα στοιχεία των 
φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπλέ-
κονται στην ασφαλή και ορθή λειτουργία και 
συντήρηση (υπεύθυνος λειτουργίας, τεχνι-
κός ασφαλείας, αρμόδιος μηχανικός μελέτης 
και επίβλεψης, κ.ά.). Για την παρακολούθηση 
της πληρότητας και της ισχύος των ανωτέρω 
στοιχείων αρμόδια είναι η Διεύθυνση του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην 
οποία τηρείται το Μητρώο.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα στοι-
χεία του Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα ή 
σε ισχύ, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του Π.δ. 
1224/1981 (Α΄ 303) ή της παρ. 6 του άρθρου 
18 του Β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) ή της παρ. 5 του 
άρθρου 26 του Π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως 
αντικαθίστανται με το παρόν και ισχύουν, κα-
τόπιν ενημέρωσης της αδειο-δοτούσας Αρ-
χής από την υπηρεσία στην οποία τηρείται 
το Μητρώο.

3. Το Μητρώο διασυνδέεται με Μητρώα που 
τηρούνται από λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρε-
σίες.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, 
λειτουργία και συντήρηση του ανωτέρω ψη-
φιακού Μητρώου, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτομέρεια.

5. Μέχρι τη λειτουργία του Μητρώου, θα 
τηρείται ψηφιακό Μητρώο πρατηρίων ανά 
αδειοδοτούσα Υπηρεσία, η οποία υποχρε-
ούται να ενημερώνει αρχικά, εντός διμήνου 
και στη συνέχεια, ανά μήνα, τη Διεύθυνση 
Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της 
Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
προκειμένου αυτό να τηρεί το συνολικό ψη-
φιακό Μητρώο.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Τουρισμού
κα Κουντουρά Έλενα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την πρόταση 38 βουλευτών της Κυβέρνησης για την αποποινικοποίηση του 
ελεύθερου κάμπινγκ

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Αφορμή της επιστολής μας αποτελεί η ερώτηση που υπέβαλαν οι 38 βουλευτές της Κυβέρνησης προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Εσωτερι-
κών και προς εσάς, ως Υπουργός Τουρισμό, που ουσιαστικά ζητάνε την αποποινικοποίηση του ελεύθερου κάμπινγκ.

Σύμφωνα μάλιστα με το σκεπτικό τους, οι βουλευτές, συνδέουν την ελεύθερη κατασκήνωση με το κοινωνικό κράτος, ότι θα μπορούσε να 
αποτελέσει μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού, ενώ τονίζουν πως η εκ νέου ρύθμιση του ελεύθερου κάμπινγκ “θα μπορούσε να είναι ένα μέ-
τρο αντίστοιχο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος” που συντελεί και στην ανάπτυξη της ελεύθερης προσωπικότητας, αυτοοργάνωσης, 
συμβίωσης… του ανθρώπου.

Όπως πολύ καλά θα γνωρίζουν οι αξιότιμοι βουλευτές μας, η ελεύθερη κατασκήνωση απαγορεύεται βάσει νόμου όχι μόνο στην πατρίδα μας, 
αλλά σε όλη την Ευρώπη, που την τυποποιεί και ποινικά. Στη χώρα μας με το Ν. 4276/2014 ρυθμίζεται το ζήτημα του ελεύθερου κάμπινγκ, 
επιβάλλοντας τον περιορισμό του σε οργανωμένους χώρους συγκεκριμένων προδιαγραφών, που προστατεύουν και διατηρούν το φυσικό 
περιβάλλον και ταυτόχρονα απαγορεύοντάς το σε κοινόχρηστους χώρους.

Τα όσα δε, περί ανάπαυσης, αναψυχής και απόλαυσης της φύσης που επικαλούνται οι 38, τα προσφέρουν και τα κάμπινγκ που είναι νόμιμες 
επιχειρήσεις, που πληρούν τις προδιαγραφές λειτουργίας που ορίζει ο νόμος, απασχολούν προσωπικό, πληρώνουν φόρους ασφαλιστικές 
εισφορές στο κράτος, πραγματοποιούν επενδύσεις και συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση των εσόδων του κράτους.

Οποιαδήποτε εγκατάσταση σκηνών, τροχόσπιτων και αυτοκινούμενων τροχόσπιτων σε χώρους εκτός των κάμπινγκ, που παρατηρείται πολλές 
φορές μέσα σε δάση, σε περιοχές Natura- απείρου κάλους, εκτός του ότι είναι παράνομη, υπονομεύει την καθαριότητα του περιβάλλοντος, 
τους κανόνες υγιεινής και είναι πρόκληση για τη δημόσια υγεία, εγκυμονεί κίνδυνο πυρκαγιάς, συντελεί στην ανάπτυξη παραβατικών συμπε-
ριφορών και ενεργειών, και επιπλέον στερεί έσοδα από το κράτος και από τις επιχειρήσεις.

Μεγάλο μέρος της ευθύνης της έξαρσης αυτού του φαινομένου το φέρει βέβαια και η πολιτεία με την ελλιπή αστυνόμευση της και την απου-
σία της τουριστικής αστυνομίας.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Ο κόσμος του τουρισμού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στο θέμα του παράνομου - ελεύθερου κάμπινγκ, που έχει εξελιχθεί σε μάστιγα, μεταφέ-
ροντας τον πολιτισμό μας και την κακή εικόνα για την Ελλάδα μας και στο εξωτερικό. Αυτό το υπέροχο προϊόν που διαθέτει η Ελλάδα, με τον 
ήλιο, τις καθαρές θάλασσες και τις ακτές, πρέπει να το διαφυλάξουμε.

Ο λόγος που κατά τους 38 βουλευτές της κυβέρνησης, θα πρέπει να επιτραπεί η ελεύθερη κατασκήνωση και για οικονομικούς λόγους, δεν υφί-
σταται γιατί τους υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν και τα δημοτικά κάμπινγκ που διαθέτουν οικονομικές τιμές και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 
λειτουργίας. Αυτό που θα έπρεπε να τους ανησυχεί είναι ότι με τα οικονομικά μέτρα που έχουν ψηφίσει στην Ελληνική Βουλή,
έχουν εξουθενώσει όλους τους Έλληνες και έχουν πλήξει βάναυσα την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα τους.

Μια ενδεχόμενη υιοθέτηση των προτάσεων τους θα πλήξει έναν ακόμα επιχειρηματικό κλάδο που προσπαθεί να επιβιώσει, ο οποίος είναι από 
τους πλέον αναπτυσσόμενους και αντιπροσωπευτικότερους της πατρίδας μας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Γκιλής Γεώργιος
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Όλες οι εφαρμογές είναι πλήρως αυτοδιαχειριζόμενες αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις. Επισυνάπτουμε στη συνέχεια φόρμα εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Η φόρμα υπάρχει και στο site του Επιμελητηρίου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση 
http://www.epichal.gov.gr/el/press-gr/663-nees-yphresies-e-commerce-.html

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

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

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

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

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

του νομού μας και στο πλαίσιο του θεσμικού 
του ρόλου. 
Διευκρινίζεται ότι οι παρακάτω υπηρεσίες 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, θα παρέχο-
νται μόνο στις επιχειρήσεις που θα έχουν κα-
ταβάλει την ετήσια ανταποδοτική συνδρομή 
τους για το 2017 και θα έχουν εξοφλήσει τις 
οφειλές τους από προηγούμενα έτη. 
Συνολικά προσφέρονται 4 νέες υπηρεσίες:

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

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

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

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

1 2

3

4
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛ/ΚΗΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κατάλυμα με δωμάτια

Εστιατόριο

Κέντρο Διασκέδασης / Pub, Bar

Σύστημα Online Κρατήσεων easy2book. Έχω γνώσεις Internet και θέλω από το 
Επιμελητήριο να προμηθευτώ την εφαρμογή που είναι Δωρεάν για το 2017.

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

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

Με ενδιαφέρει η Υπηρεσία Online Συμβουλευτικής και θέλω να την 
χρησιμοποιήσω

Παρατηρήσεις:

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

Κατάλυμα με διαμερίσματα

Τουριστικό Γραφείο /
Τουριστικό Πρακτορείο

Πώληση Τοπικών προϊόντων

Ξενοδοχείο

Cafe

Επιχείρηση με δραστηριότητες
για τουρίστες

Συνοπτική περιγραφή της Επι-
χείρησης μου στα Ελληνικά

Συνοπτική περιγραφή της 
Επιχείρησης μου στα Αγγλικά

Συνοπτική περιγραφή των 
Προϊόντων μου

Συνοπτική περιγραφή των 
Υπηρεσιών μου

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

Λογότυπο / Business card

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

Έπειτα θα σας στείλω:

Υπογραφή Εκπροσώπου / Σφραγίδα Επιχείρησης
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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.

Ιανουάριος - Απρίλιος 2017



Επιμελητήριο Χαλκιδικής 23Ενημέρωση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
Επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το πρώτο τρίμηνο 2017, όπως 
προκύπτει από τις εγγραφές και διαγραφές των επιχειρήσεων της 
Χαλκιδικής, σε σχέση με το έτος 2016, σύμφωνα πάντα με τα στοι-
χεία του μητρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3 10 8 2 23
2 16 8 7 33
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11 37 35 15 98

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ

2016 2016 2016 2016 20162017 2017 2017 2017 2017

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

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

16 53 36 9 114
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ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΑ

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ




