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καμία προοπτική βελτίωσης 
δεν μπορεί να υπάρξει αν, 

καταρχάς, δεν αλλάξει η αντί-
ληψη ότι ο ιδιωτικός τομέας 
είναι ο εχθρός του κράτους, 

αν δεν αλλάξει η κρατικοδίαι-
τη νοοτροπία που επικρατεί 
σε ολόκληρο τον πολιτικό 

κόσμο

Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας 
αυτή τη στιγμή μόνο ξεκάθαρη δεν 
μπορούμε να πούμε ότι είναι, οι δε 
προοπτικές ανάπτυξής της απέχουν 

πολύ από το να προκαλούν οποιαδήποτε αι-
σιοδοξία.
Από τη μια μεριά έχουμε κάποιους ξένους επεν-
δυτές  οι οποίοι σκέπτονται να αγοράσουν ελλη-
νικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία πωλούνται 
κοψοχρονιά λόγω της υποτίμησης όλων των 
αξιών. Επιχειρήσεις που επιβιώνουν οριακά και 
ανήκουν σε επιχειρηματίες υπερχρεωμένους, οι 
οποίοι δεν έχουν κεφάλαια για να τις υποστη-
ρίξουν. Ακίνητα μεγάλης αξίας, ξενοδοχεία και 
κατοικίες, που επίσης πωλούνται φθηνά.
Από την άλλη, η ραχοκοκαλιά οποιασδήποτε οι-
κονομίας, και φυσικά και της ελληνικής, η αστι-
κή τάξη, είναι διαλυμένη, υπερχρεωμένη, χωρίς 
καταθέσεις, με περιουσία που η αξία της έχει 
υποτιμηθεί σημαντικά. Οι εργαζόμενοι και οι 
επιχειρηματίες δεν έχουν χρήματα για να πλη-
ρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Οι 
καταθέσεις τους κατάσχονται από τους τραπε-
ζικούς λογαριασμούς τους για χρέη προς το Δη-
μόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δήμους, 
τα ακίνητά τους κινδυνεύουν να κατασχεθούν, 
οι αμοιβές τους υπολείπονται σημαντικά των 
αντίστοιχων ευρωπαϊκών.
 Αντίθετα, ο δημόσιος τομέας και η γραφειο-
κρατία του Δημοσίου συνεχίζουν να επιβιώ-
νουν και μάλιστα με πολύ μεγάλη άνεση καθώς 
τους προστάτεψαν οι κυβερνώντες. Η παρα-
γωγικότητα τους όχι μόνο παρέμεινε χαμηλή, 
όπως ήταν πάντα, αλλά τελικά κατέρρευσε διότι 
δυσαρεστήθηκαν από τις περικοπές. Ακόμη αρ-
νούνται με αυθάδεια οποιαδήποτε αξιολόγηση 
και συνεχίζουν να εμποδίζουν την πρόοδο και 
την ανάπτυξη της οικονομίας χρησιμοποιώντας 
το πλέγμα των παράλογων νόμων που επί δεκα-
ετίες υφαίνουν προκειμένου να ελέγχουν κάθε 
κίνηση στη χώρα και να προσπορίζονται οφέλη 
από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
Η ανεργία παραμένει σε εξωφρενικά υψηλά 
επίπεδα, οι νέοι που έμειναν στη χώρα και δεν 
μετανάστευσαν είναι σχεδόν όλοι άνεργοι, προ-
οπτική αύξησης της απασχόλησης δεν υπάρχει  
και οι επιχειρήσεις δεν προγραμματίζουν προ-

σλήψεις, αλλά θα συνεχίσουν τις απολύσεις για 
να επιβιώσουν μέσα στην ασφυκτική έλλειψη 
ρευστότητας που προκάλεσε η κυβέρνηση. Η 
παραοικονομία φουντώνει καθώς όλοι προ-
σπαθούν να αποφύγουν τους φόρους και κι-
νούνται όσο περισσότερο μπορούν με μετρητά. 
Καθώς τα χρήματα των επιχειρηματιών ξοδεύ-
ονται για να καλύψουν φορολογικές και άλλες 
υποχρεώσεις, δεν μένουν κεφάλαια για επεν-
δύσεις. Και επειδή δεν υπάρχει τραπεζικός δα-
νεισμός από το διαλυμένο τραπεζικό σύστημα, 
επενδύσεις δεν πρόκειται να γίνουν από Έλλη-
νες. 
Στα θετικά το μόνο που μπορεί κανείς με χαρά 
να προσμετρήσει είναι η αύξηση του τουρι-
σμού. 
Αυτή είναι χονδρικά η εικόνα της χώρας η οποία 
παράγει μεν δημοσιονομικά πλεονάσματα, 
αλλά τα παράγει εις βάρος της ανάπτυξης, της 
εργασίας και των πολιτών. Τους παίρνει τα λε-
φτά από την τσέπη για να συντηρήσει το μεγά-
λο και αντιπαραγωγικό Δημόσιο και βυθίζει τη 
χώρα σε διαρκώς μεγαλύτερη ύφεση. 
Η εικόνα αυτή δεν είναι υγιής. Είναι η εικόνα 
μιας άρρωστης τριτοκοσμικής χώρας, η οποία 
για να συντηρήσει το προβληματικό κομμάτι 
της, δηλαδή τον δημόσιο τομέα, διέλυσε το υγι-
ές, δηλαδή τον ιδιωτικό τομέα. 
Και καμία προοπτική βελτίωσης δεν μπορεί να 
υπάρξει αν, καταρχάς, δεν αλλάξει η αντίληψη 
ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι ο εχθρός του κρά-
τους, αν δεν αλλάξει η κρατικοδίαιτη νοοτροπία 
που επικρατεί σε ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο. 
Το ελληνικό κράτος, το ελληνικό Δημόσιο, δεν 
μπορεί πλέον να βοηθήσει τους πολίτες, αντίθε-
τα τους προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Μόνο 
ο ιδιωτικός τομέας μπορεί αν αφεθεί ελεύθερος 
να ανορθώσει την οικονομία.  
Για να αναπτυχθεί η χώρα πρέπει να ακολουθή-
σει έναν μονόδρομο. Τον μονόδρομο της μείω-
σης της γραφειοκρατίας, της μείωσης του κό-
στους με το οποίο επιβαρύνει τις επιχειρήσεις 
το ελληνικό δημόσιο και της αύξησης της πα-
ραγωγής και των εξαγωγών. Μόνο η ανάπτυξη 
του ιδιωτικού τομέα  μπορεί να δώσει δουλειές 
στους άνεργους και να αυξήσει το χρήμα που 
θα μπαίνει στη χώρα.

Γεώργιος Γκιλής
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής
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Μία άκρως ενδιαφέρουσα όσο και 
επίκαιρη ημερίδα, διοργάνωσε 
το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε 
συνεργασία με την Πανελλή-

νια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων 
Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) , το Σύλλογο Λο-
γιστών - Φοροτεχνικών Ν. Χαλκιδικής και τον 
Εμπορικό Σύλλογο Πολυγύρου. 

Η ημερίδα με θέμα « Κόκκινα Δάνεια » πραγ-
ματοποιήθηκε στον Πολύγυρο, την Τρίτη 13 
Ιουνίου 2017 και ώρα 10:30 στο Συνεδρια-
κό Κέντρο του Επιμελητηρίου.

Η ενημέρωση περιλάμβανε τα βασικά ση-
μεία του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μη-
χανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων 
και άλλες διατάξεις» και απευθύνονταν τόσο 
σε ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες πα-
ρουσιάζοντας τη νομοθεσία και το τραπεζι-
κό  πλαίσιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, 
όσο και σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, -μι-
κρές, μεσαίες και μεγάλες- παρουσιάζοντας 
τη νομοθεσία του εξωδικαστικού μηχανι-
σμού.

Την ημερίδα προλόγισε ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κύριος Γκιλής Γε-
ώργιος, ο οποίος επισήμανε ότι χρειάζεται 
πρωτίστως ανατροπή της άσχημης ψυχολο-
γίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά 
και διακατέχει το σύνολο σχεδόν του επιχει-
ρηματικού κόσμου, με λήψη μέτρων που να 
μπορούν να βοηθήσουν τον επιχειρηματία.

Χαιρετισμό επίσης απεύθυναν ο πρόεδρος 
της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κος Καμπάνης Βασίλης, ο πρό-
εδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνι-
κών Ν. Χαλκιδικής κος Λιάγγος Δημήτρης, 
ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
Πολυγύρου κος Παπαπαναγιώτου Νικόλαος, 
που ήταν και οι συνδιοργανωτές της ενημε-
ρωτικής εκδήλωσης.

Κεντρικός ομιλητής - εισηγητής της ημερίδας 
ήταν ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδι-
ωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, κος Φώτης Κουρμούσης.

Ο κος Κουρμούσης αναφέρθηκε συνοπτικά 
ότι ο νέος Νόμος 4469/2017, που προβλέπει 
μία διαδικασία ρύθμισης όλων των χρεών 
μιας επιχείρησης προς το σύνολο των πιστω-
τών, δηλαδή τράπεζες, εφορίες, τελωνεία, 
δήμους, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς ιδι-
ώτες (π.χ. προμηθευτές), θα ενεργοποιηθεί 

στις 3 Αυγούστου 2017 και θα παραμείνει σε 
ισχύ έως τις 31/12/2018, ενώ στις 4 Αυγού-
στου 2017 θα τεθεί σε λειτουργία και η ηλε-
κτρονική πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών.

Μέσω αυτής της διαδικασίας και αξιολογώ-
ντας την πραγματική οικονομική ικανότητα 
της επιχείρησης, η πλειοψηφία των πιστωτών 
και ο οφειλέτης, έχουν τη δυνατότητα να κα-
ταλήξουν σε ένα πλάνο αποπληρωμής, που 
προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις ή ακόμα και 
“κούρεμα” οφειλών. Την προσπάθεια αυτή 
συντονίζει ανεξάρτητος διαμεσολαβητής και 
η διαδικασία θα υλοποιείται από ειδικό πλη-
ροφοριακό σύστημα, που θα ενεργοποιηθεί 
3 μήνες μετά την ψήφιση του Νόμου.

Οι βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί 
κάποια επιχείρηση στη διαδικασία είναι να 
μπορεί να αποδείξει ότι είναι βιώσιμη και 
ότι τα συνολικά της χρέη είναι πάνω από 
20.000 ευρώ. Επιπλέον θα πρέπει να έχει 
μια θετική χρήση μέσα στα τελευταία τρία 
χρόνια κάτι που σημαίνει ότι τα λειτουργικά 
της έξοδα, αφαιρουμένων των εσόδων της, 
έχουν θετικό πρόσημο.

Προβλέπεται πως η συμφωνία απαιτεί τη συ-
ναίνεση της πλειοψηφίας του 60% των συμ-
μετεχόντων πιστωτών, η οποία επιβάλλεται 
στην μειοψηφία. Επίσης προβλέπεται η δυ-

νατότητα ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο 
και τα Ασφαλιστικά Ταμεία μέχρι και σε 120 
μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 50 
ευρώ.

Αναφορικά τώρα με τη διαδικασία που 
ακολουθείται, όπως τόνισε ο κος Κουρ-
μούσης,   η αρχή γίνεται με την ηλεκτρο-
νική υποβολή της αίτησης. Ακολουθεί η 
κατάθεση της μελέτης βιωσιμότητας από 
την εταιρία, μετά ορίζεται ένας συντονι-
στής του όλου εγχειρήματος (συνήθως 
πιστοποιημένος δικηγόρος, οικονομολό-
γος), στη  συνεχεία διενεργείται έλεγχος 
κατά πόσο οι ιδιοκτήτες λειτούργησαν 
σωστά την εταιρία και στο τέλος μετά από 
όλα αυτά, καλούνται όλοι οι πιστωτές-φο-
ρείς, στους οποίους χρωστάει η εταιρία, 
προκειμένου να καταλήξουν στο «κού-
ρεμα» των οφειλών τους. Η απόφαση θα 
πρέπει να λαμβάνεται το αργότερο σε έξι 
μήνες  και στο μεσοδιάστημα η επιχείρη-
ση προστατεύεται από κατασχέσεις, δε-
σμεύσεις λογαριασμών κ.α. 

Με το πέρας της ενημέρωσής του, ο Ειδικός 
Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, 
απάντησε σε σειρά ερωτήσεων που του 
απεύθυνε το ακροατήριο που απαρτίζονταν 
από επιχειρηματίες, νομικούς, εκπροσώπους 
συλλόγων και σωματείων του νομού μας.

Διοργάνωση ημερίδας με θέμα:

ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

«Κόκκινα Δάνεια - Εξωδικαστικός Συμβιβασμός»
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ - ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

«Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δραστηριοτήτων»
 «Ηλεκτρονικές συναλλαγές και ασφάλεια»

Το επιμελητήριο Χαλκιδικής διοργά-
νωσε το απόγευμα της Παρασκευής 5 
Μαΐου, με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση 
με δύο θεματικές ενότητες:

«Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων 
και δραστηριοτήτων» «Ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές και ασφάλεια»

Η εκδήλωση τελούνταν υπό την αιγίδα της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 
(ΚΕΕΕ), του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύ-
ου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕ-
ΔΕΓΕ), της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπο-
ρίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Την εκδήλωση προλόγισε, καλωσόρισε και 
απεύθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκόμε-
νους, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκι-
δικής κος Γκιλής Γεώργιος. 

Το λόγο στη συνέχεια πήραν και απεύθυναν 
χαιρετισμό εκ μέρους την ΚΕΕΕ ο γενικός 
γραμματέας της και πρόεδρος του  Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου Θεσ/νικης κος Ζορ-
πίδης Μιχάλης, από την ΕΕΔΕΓΕ η πρόεδρός 
της κα Οικονομάκου Σοφία, ο κος Δημητρία-
δης Δημήτρης ως μέλος της Ευρωπαϊκής Οι-

κονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ΕΕ 
αναφέρθηκε τί ακριβώς συμβαίνει με την πι-
στοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 
και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλ-
λαγών στην Ευρώπη. Χαιρετισμό απεύθυνε 
επίσης και ο  κος Φιλιππίδης Παντελής, πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας  Εμπορίου Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ τον κο 
Κορκίδη Βασίλη, πρόεδρο της ΕΣΕΕ εκπρο-
σώπησε και εκφώνησε το χαιρετισμό του, η 
Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΕΓΕ και μέλος του ΔΣ 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, κα Μπαλάση 
Στέλλα.

Μετά το πέρας των χαιρετισμών, στην πρώ-
τη θεματική ενότητα, ο  Διευθυντής του Δι-
επιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης κος 
Άγγελος Τόλκας παρουσίασε την πρωτοβου-
λία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος, να ιδρύσει φορέα πιστοποίησης για 
επαγγέλματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν 
κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο και δεν κατοχυ-
ρώνονται επαγγελματικά, για επαγγελματικές 
δραστηριότητες που έχουν ενδιαφέρον για 
την τοπική οικονομία καθώς και παραδοσιακά 
επαγγέλματα που χάνονται στο πέρασμα του 
χρόνου και αξίζει να τα προστατεύσουμε.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής εί-
ναι η πιστοποίηση των φυσικών προσώπων 
μέσα από την αναγνώριση της κατάρτισης, 
της γνώσης και της εμπειρίας τους που αντα-
ποκρίνονται σε συγκεκριμένες και καταγε-
γραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και 
διαδικασίες που προβλέπονται από διεθνή 
πρότυπα.

Την παρουσίαση και την ανάπτυξη της δεύ-
τερης θεματικής ενότητας, ανέλαβαν τα εξει-
δικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης 
του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνι-
κής Αστυνομίας. Ο κος Παπαπροδρόμου 
Γεώργιος, Δ/ντης της Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ, ο κος Χαλκιάς Αθανά-
σιος, Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος 
και ο κος Μπέσσας Ευάγγελος,  Αστυνόμος 
Α΄ από την Υποδιεύθυνση της Β. Ελλάδος, 
ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους για 
τις συνηθέστερες διαδικτυακές  απάτες που 
πραγματοποιούνται καθώς και τους τρόπους 
και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ηλε-
κτρονικοί «εγκληματίες» για να εξαπατήσουν 
και να παραπλανήσουν τα θύματά τους.
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Ιδιαίτερα μετά τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, την ανάπτυξη 
της πληροφορικής και την ευρύτατη χρήση του Διαδικτύου στο σύ-
νολο των καθημερινών δραστηριοτήτων μας, - στην παραγωγική 
διαδικασία, στις συναλλαγές, στην εκπαίδευση, στη διασκέδαση, 
ακόμα και στον τρόπο σκέψεως του σύγχρονου ανθρώπου-, η πλη-
ροφόρηση και η ενημέρωση όλων των χρηστών του διαδικτύου για 
την πρόληψη ή και την καταστολή εγκλημάτων ή αντικοινωνικών 
συμπεριφορών, που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου ή άλλων 
μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας,  κρίνεται επιβεβλημένη.

Μετά το τέλος των εισηγήσεων ακολούθησαν ερωτήσεις προς τους 
εισηγητές από τους παρευρισκόμενους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πολιτευτές του νο-
μού μας, ο Αστυνομικός Δ/ντης της Χαλκιδικής Ταξίαρχος κος Τζου-
μαϊλής, μέλη του ΔΣ του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, εκπρόσωποι 
επιμελητηρίων καθώς και εκπρόσωποι γυναικών από την ΕΕΔΕΓΕ, 
πρόεδροι εμπορικών συλλόγων και σωματείων του νομού μας, επι-
χειρηματίες και εκπαιδευτικοί του νομού μας καθώς και πλήθος κό-
σμου.

Παράλληλα με την εκδήλωση, το διήμερο 5-6 Μαΐου τις απογευμα-
τινές ώρες λειτουργούσε στον εξωτερικό χώρο του Επιμελητηρίου 
στον πεζόδρομο, έκθεση με παραδοσιακά  προϊόντα του νομού μας.

ΜΠΑΛΑΣΗ - ΖΟΡΠΙΔΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΜΠΑΛΑΣΗ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΕΕΔΕΓΕ

ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΑΠΑΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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Εκδήλωση - Ομιλία με θέμα:

«Εθισμός και απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, 
τον τζόγο, το αλκοόλ & το διαδίκτυο»

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, σε συ-
νεργασία με το Κέντρο Υποστήριξης 
Εξαρτημένων Ατόμων «ΟΑΣΙΣ» και 
τον Εμπορικό Σύλλογο Πολυγύρου, 

διοργάνωσαν εκδήλωση - ομιλία με θέμα 
«Εθισμός και απεξάρτηση από τα ναρκωτι-
κά, τον τζόγο, το αλκοόλ & το διαδίκτυο» στο 
Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου στον 
Πολύγυρο, το απόγευμα της Τετάρτης 17 Μα-
ΐου 2017. 
Η ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε στο πλαίσιο της εκστρατείας της ΟΑΣΙΣ για 
την απεξάρτηση και τον εθισμό στην Βόρειο 
Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν την παγκόσμια 
ημέρα των ναρκωτικών και την έναρξη της 
τουριστικής περιόδου στον νομό Χαλκιδικής.
Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κος Γκιλής Γεώρ-
γιος, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευ-
ρισκομένους, αναφέρθηκε και στην κοινωνι-
κή δράση που αναπτύσσει το Επιμελητήριο, 
που στηρίζει όχι μόνο τον επαγγελματικό και 
τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και την τοπι-
κή μας κοινωνία, με δράσεις που υλοποιεί η 
διοίκησή του.
Το λόγο ανάλαβε στη συνέχεια ο κύριος 
ομιλητής της εκδήλωσης, ο πρόεδρος και ο 
σύμβουλος Απεξάρτησης κος Δαμιανός Δου-
ίτσης που αφού αναφέρθηκε για τους ειδι-
κούς σκοπούς, τις αρχές και τις δραστηριότη-
τες της «ΟΑΣΙΣ», επικεντρώθηκε κυρίως στα 
θέματα που απασχολούν μεγάλη μερίδα του 
πληθυσμού στο καυτό θέμα της εξάρτησης 

από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τον τζόγο και 
το διαδίκτυο.
Η βοήθεια και η υποστήριξη από το οικείο 
περιβάλλον, η ανάληψη της προσωπικής 
ευθύνης από τους ίδιους τους ενδιαφερόμε-
νους (εξαρτημένους), η αναίρεση της παθη-
τικότητας και ο συνεχείς προσωπικός τους 
αγώνας είναι οι τρόποι για την απεξάρτηση 
τους. 
Η οικογένεια, σύμφωνα με τον κο Δουίτση, 
είναι εκείνη που πρέπει πρωτίστως να δια-
γνώσει την αποκλίνουσα συμπεριφορά των 
παιδιών της όταν εμφανίζονται τα πρώτα συ-
μπτώματα, και οφείλει να δραστηριοποιηθεί 
άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, 
ζητώντας βοήθεια από ειδικούς αν δεν μπο-
ρεί να την χειριστεί από μόνη της.      
Το λόγο πήραν στη συνέχεια πρώην εξαρ-
τημένα άτομα, εθελοντές της «ΟΑΣΙΣ», που 
μετέφεραν τις προσωπικές τους εμπειρίες 
από την εξάρτηση τους και την προσπάθεια 
απεξάρτησής τους. 
Στην διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν 
videos για την επίδραση του αλκοόλ στην 
οδήγηση, ενώ υπήρξε συνεχής διάλογος με-
ταξύ των ομιλητών και των παρευρισκομέ-
νων, που στην πλειονότητά τους ήταν γονείς.
Την εκδήλωση έκλεισε η  χορωδία Παλαιο-
χωρίου Χαλκιδικής, που με τα τραγούδια της 
έδωσε μια χαρούμενη νότα και ένα μήνυμα 
αισιοδοξίας, για την συνέχιση της προσπά-
θειας που καταβάλλουν τα εξαρτημένα άτο-
μα και οι οικογένειές τους.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

αφορούσε τις μεθόδους και τις τεχνικές διατήρησης της βιωσιμότη-
τας των επιχειρήσεων και τις προοπτικές εξυγίανσής τους.
Αναφέρθηκε επίσης στα χαρακτηριστικά του εξωδικαστικού συμβι-
βασμού, που ψηφίστηκε πρόσφατα στην ελληνική βουλή, ενώ πα-
ρουσίασε και τα αποτελέσματα της ειδικής έρευνας που διενέργησε 
η εταιρεία του για το επίπεδο βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του 
νομού Χαλκιδικής, βασιζόμενος στις δημοσιευμένες οικονομικές κα-
ταστάσεις των τοπικών επιχειρήσεων των ετών από 2011 έως 2015, 
με νομική μορφή ΑΕ & ΕΠΕ και με πωλήσεις μικρότερες των 10 εκατ. 
Ευρώ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλλεξε και τη μεθοδολογία που 
εφάρμοσε στην μελέτη της η FBS, από το αντιπροσωπευτικό δείγμα 
54 επιχειρήσεων του νομού μας, ποσοστό περίπου 41% αντιμετωπί-
ζουν υψηλό κίνδυνο για τη βιωσιμότητά τους, βρίσκονται δηλαδή 
στα πρόθυρα πτώχευσης και απαιτείται άμεση λήψη μέτρων. Aνά-
λογο περίπου ποσοστό 41% αντιμετωπίζουν μέσο κίνδυνο για τη 
βιωσιμότητα τους όπου απαιτούνται λήψη επιπλέον μέτρων, ενώ το 
υπόλοιπο ποσοστό 18% έχουν πολύ καλές προοπτικές και επιδόσεις.   
Ο κος Πορτοκάλης Κων/νος, Δημοσιογράφος - Οικονομολόγος, υπεύ-
θυνος της Δ/νσης ανάπτυξης και επικοινωνιών της FBS, αναφέρθηκε 
εκτενώς στην ανάπτυξη των Ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία καθώς 
και των Ρωσικών επενδύσεων στην Ελλάδα.
Στην ημερίδα, παρευρέθηκαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 
Επιμελητηρίου, εκπρόσωποι συλλόγων και σωματείων του νομού 
μας, στελέχη τραπεζών, επιχειρηματίες του νομού μας.

Ημερίδα με θέμα «Η εξυγίανση και η βιωσιμότητα των επι-
χειρήσεων εν μέσω κρίσης και η ανάπτυξή τους σε άλλες 
αγορές» πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 3 
Μαΐου 2017, στο κλειστό αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Ορ-

γανισμού των Νέων Μουδανιών.
Η ειδική εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής με την εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων F.B.S. Δρ. Δημ. 
Καμπούρης & Συνεργάτες ΕΠΕ και με το Σύλλογο Εμπόρων & Επαγ-
γελματιών Νέων Μουδανιών.
Την ημερίδα προλόγισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
κος Γκιλής Γεώργιος, όπου αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει ο επιχειρηματικός και επαγγελματικός κόσμος καθώς και την 
συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει ο επιχειρηματίας, προκειμένου 
να επιβιώσει στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν 
στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
Χαιρετισμό απεύθυναν επιπλέον η πρόεδρος του Συλλόγου των 
Εμπόρων & Επαγγελματιών Νέων Μουδανιών κα Μαυροφρύδη Βαρ-
βάρα, καθώς και ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Χαλκιδι-
κής, κος Πασαλής Γεώργιος.  
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσής ήταν ο κος Δρ. Δημήτρης Καμπού-
ρης, Γενικός Δ/ντης της εταιρείας Financial Business Systems (FBS), 
που βασικό αντικείμενο δραστηριότητά της είναι η χρηματοοικονο-
μική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε βραχυχρόνιο και μακροχρό-
νιο επίπεδο.
Ο κος Δρ. Δημήτρης Καμπούρης, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον 
των παρευρισκομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της εισήγησής του, που 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

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

των υγειονομικού ενδιαφέροντος – ξενοδο-
χείων κλπ., εν’ όψει της έναρξης της θερινής 
περιόδου και των επικείμενων προβλημά-
των, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Συνε-
δριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδι-
κής κατόπιν πρόσκλησης της Αστυνομικής 
Δ/νσης Χαλκιδικής.
Στην συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κος Γκιλής Γε-
ώργιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 
Χαλκιδικής κος Τάσιος Γρηγόρης, ο πρόεδρος 
της Ένωσης Κάμπινγκ Χαλκιδικής κος Δε-
ληδημητρίου Αντώνιος, o Α΄ Αντιπρόεδρος 

του επιμελητηρίου κος Κουφίδης Ιωάννης, 
ο πρόεδρος του τουριστικού τμήματος του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κος Θωμασούλης 
Γιώργος, η προϊσταμένη του τμήματος Υγει-
ονομικού ελέγχου της Περιφερειακής Ενότη-
τας Χαλκιδικής κα Δαρείου Ευγενεία, εκπρό-
σωποι τουριστικών και εμπορικών συλλόγων 
του νομού μας, επιχειρηματίες του κλάδου 
εστίασης και των ξενοδοχείων.
Την ενημέρωση από πλευράς Αστυνομικής 
Δ/νσης Χαλκιδικής, ανέλαβε ο κος Κούτης 
Δημήτριος Αστυνόμος Β’. 
Στη συνάντηση ο εκπρόσωπος της Αστυνο-
μικής Δ/νσης Χαλκιδικής ενημέρωσε για τις 
σύνηθες παραβάσεις που διαπιστώνονται 
από την υπηρεσία τους μετά από ελέγχους 
σε διάφορες επιχειρήσεις. Ζητήθηκε επίσης 

η συμμόρφωση των επιχειρήσεων ως προς 
την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να μην υπάρ-
χουν προβλήματα και παραβάσεις στη λει-
τουργία των επιχειρήσεων.
Σκοπός της συνάντησης ήταν και η δρομο-
λόγηση δράσεων για την αντιμετώπιση των 
παραβατικών φαινομένων που παρατηρού-
νται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, 
τα οποία ενδεχομένως αποτρέπουν την προ-
σέλκυση επισκεπτών και τουριστών από άλ-
λες περιοχές της Ελλάδας ή και του εξωτερι-
κού, καθώς και η ύπαρξη καλής συνεργασίας 
μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων σε τοπικό 
επίπεδο. 
Στη συνάντηση το παρών έδωσαν και οι 
Αστυνομικοί δ/ντες της πλειονότητας των 
τμημάτων της Χαλκιδικής.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η Τοπική Διοίκηση Χαλκιδικής της 
Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών 
(Ι.Ρ.Α.), διοργάνωσε εκδήλωση στο 
Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελη-

τηρίου Χαλκιδικής το πρωί της Τετάρτης 26 
Ιουλίου 2017, στην οποία τίμησε τους φορείς 
του νομού καθώς και τους ιδιώτες επιχειρη-
ματίες, οι οποίοι αυτοπροαίρετα και απο-
δεδειγμένα έχουν συνδράμει με τις δωρεές 
τους στην εύρυθμη λειτουργία των Αστυνο-
μικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομί-
ας Χαλκιδικής.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Αστυνομικής 
Διευθυντής Χαλκιδικής Ταξίαρχος κος Τζου-
μαϊλής Θεολόγος, ο οποίος ευχαρίστησε 
τους τοπικούς φορείς και τους επιχειρηματί-
ες ιδιώτες για την ανιδιοτελή προσφορά και 
την οικονομική τους υποστήριξη κατά τη δι-
άρκεια των τελευταίων χρόνων, οι οποίοι βο-

ήθησαν σημαντικά στην κάλυψη των δαπα-
νών για υλικοτεχνικό εξοπλισμό και αναγκών 
της Αστυνομικής Υπηρεσίας. Επίσης έκανε 
αναφορά για το έργο που έχει επιτελέσει η 
Αστυνομική Διεύθυνση στην Χαλκιδική στον 
τομέα της πρόληψης και της καταστολής 
εγκληματικών και παραβατικών φαινομέ-
νων, τονίζοντας ότι έχουν μειωθεί σημαντικά 
τέτοια φαινόμενα.

Τις ευχαριστίες του εξέφρασε και ο Περιφε-
ρειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής 
Μακεδονίας Ταξίαρχος κος Μαντζούνης 
Αθανάσιος καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπι-
κής Δ/νσης Χαλκιδικής της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών κος Πάλλης Δημήτριος.

Ανάμεσα στους φορείς που βραβεύτηκαν, 
εκτός από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλ-
κιδικής, τους Δήμους της, το Φαρμακευτικό 

Σύλλογο Χαλκιδικής, τις επιχειρήσεις της 
Χαλκιδικής και τον Εμπορικό Σύλλογο Νέων 
Μουδανιών, ήταν και το Επιμελητήριο.
Ο κος Γκιλής Γεώργιος, πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Χαλκιδικής που παράλαβε την 
αναμνηστική πλακέτα, ευχαρίστησε από την 
πλευρά του την πρωτοβουλία της Αστυνομι-
κής Δ/νσης Χαλκιδικής, δήλωσε ότι θα συνε-
χίζει να στηρίζει το έργο της, ενώ  εξήρε την 
προσπάθεια που καταβάλλει καθημερινά η 
αστυνομική δύναμη της Χαλκιδικής, τονίζο-
ντας ότι το επάγγελμα του αστυνομικού είναι 
λειτούργημα και όχι απλά εργασία. 

Ανέφερε  επίσης, ότι η πολιτεία πρέπει να 
ξεκαθαρίσει τι αστυνομία θέλει! Και ότι χρει-
άζεται περισσότερο δουλειά από όλους μας 
ώστε να έχουμε καλά αποτελέσματα ως προς 
την αστυνόμευση αλλά και λύσεις στα απλά 
προβλήματα της καθημερινότητας.
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ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Χαλκιδική EXPO 2017

Με επιτυχία και με συμμετοχή πολ-
λών επιχειρήσεων της Χαλκιδικής 
πραγματοποιήθηκε η έκθεση 
«Χαλκιδική EXPO 2017» που δι-

οργανώθηκε υπό την αιγίδα του Επιμελητη-
ρίου Χαλκιδικής, του Δήμου Νέας Προποντί-
δας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εμπόρων 
& Επαγγελματιών Νέων Μουδανιών στην 
προβλήτα Νέων Μουδανιών από Πέμπτη 10 
έως και Κυριακή 13 Αυγούστου 2017.

Οι θεματικές ενότητες που περιλάμβανε η 
έκθεση ήταν :  
-8η ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
-8η ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ-ΛΕΒΗΤΕΣ
-5η ΔΟΜΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
-5η ΒΙΒΛΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
-5η ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΠΙΤΙΟΥ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
-1ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗ-
ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ, ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ, 
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγμα-
τοποιήθηκαν και οι ακόλουθες εκδηλώ-
σεις: μπαρ ελαιολαδου, 2ο street food & 
barista festival, παρτυ νεολαιας,  παιδο-
τοπος (απο  παραμυθουδες, facepainting, 
animater και φιγουρες της  disney), πολι-
τιστικές – χορευτικές - αθλητικές εκδηλώ-
σεις), παρτυ νεολαιας, επιδειξη  μοδας. 

Η τελετή εγκαινίων της έκθεσης «Χαλκιδική 
EXPO 2017» πραγματοποιήθηκε το απόγευ-
μα της  Πέμπτης 10/08/17 στην προβλήτα 
Νέων Μουδανιών, όπου πλήθος κόσμου και 
επισήμων κατέκλυσαν από νωρίς τον χώρο 
τελετής των εγκαινίων και όλοι μαζί κήρυξαν 
την έναρξη της έκθεσης που διοργανώνεται 
για 6η χρονιά στα Νέα Μουδανιά.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Νέας 
Προποντίδας κος Μανώλης Καρράς και ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
κος Γιώργος Γκιλής.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος Χαλκιδικής κος 
Βαλιάνος Στέλιος, η Πρόεδρος του Συλλόγου 
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Εμπόρων & Επαγγελματιών Ν. Μουδανιών 
κα Μαυροφρύδη Βαρβάρα, ο Πρόεδρος του 
Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού κος 
Μανώλης Μπέης, ο Αντιδήμαρχος  Νέας Προ-
ποντίδας Γεώργιος Κοκκινίδης. 

Οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν έμειναν 
ευχαριστημένοι με την όλη διοργάνωση και 
την έκβαση της έκθεσης, καθώς και ο αριθ-
μός των εμπορικών επισκεπτών ήταν ικανο-
ποιητικός αλλά και οι επαφές που πραγματο-
ποιήθηκαν ήταν ουσιαστικές. 

Όλοι οι επίσημοι καλεσμένοι με δηλώσεις 
που έκαναν τόνισαν την αναγκαιότητα θε-
σμοθέτησης αυτού του εκθεσιακού εγχειρή-
ματος και υπογράμμισαν ότι η εξωστρέφεια 
που επιχειρείται μέσω της έκθεσης «Χαλκι-
δική EXPO 2017» αποτελεί μονόδρομο τόσο 
για την τουριστική ανάπτυξη του Νομού μας 
όσο και στην ανάδειξη των τοπικών γεύσεων 
που κυριαρχούν στην παγκοσμίως γνωστή 
μεσογειακή διατροφή.

Η είσοδος για το κοινό στην έκθεση ήταν 
ελεύθερη και οι ώρες λειτουργίας της 
ήταν από 20:30 - 01:00.  

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:  
-Σχολή χορού “JUDIT”, παρουσίαση τμημά-
των σύγχρονου χορού
-Ο Α.Σ “Πρωτέας” με zumba instructor τις 
Λίλα Δαναμπαση & Άσπα Κομνηνου, σε συ-
νεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Νέων 
Συλάτων με zumba instructor την Μάρθα 
Κατσαμιρα, θα παρουσιάσουν zumba σε 

ρυθμούς αεροβικους, λάτιν, αραβικούς και 
oriental με ελληνικά και ξένα τραγούδια !!!!  
-DANCE ACADEMY παρουσίαση ZUMBA 
FITNESS

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:
-Α.Σ ΑΡΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ & Α.Σ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, 
επίδειξη πολεμικών μαχητικών τεχνών TAE 
KWON DO – I.T.F, KICK BOXING, MMA.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 
-Συναυλία με τους Χρήστο Δαλαμπίρα και 
τους Αφοί Τσικούρη.
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ΔΩΡΕΑ Η/Υ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής δείχνοντας για ακόμη 
μια φορά την κοινωνική της ευθύνη 
και την ευαισθησία της στη παιδεία 

και στην προσπάθειά της να σταθεί αρωγός 
στην εκπαιδευτική κοινότητα σήμερα που 
οι ελλείψεις στα δημόσια σχολεία είναι 
μεγάλες, και μετά από την επιτυχημένη 
εκστρατεία που διοργάνωσε για τη 
συγκέντρωση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών (οθόνες, 
πληκτρολόγια, scanner, projector, κ.α.) που 
δεν είναι πλέον σε χρήση απευθυνόμενη 
σε επιχειρήσεις και σε επαγγελματίες της 
Χαλκιδικής, προχώρησε στη δωρεά διανομή 
τους σε σχολεία του νομού μας, προκειμένου 
να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των 
σχολικών μονάδων.

Έτσι την Πέμπτη 15 Ιουνίου, ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου κος Γκιλής Γιώργος, 

παρέδωσε στο 1Ο Νηπιαγωγείο των 
Νέων Μουδανιών ένα πλήρες σύστημα 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Τον ηλεκτρονικό υπολογιστή παρέλαβε η 
νηπιαγωγός κα Σαλιαρίδου Βάγια και μέλη 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 
νηπιαγωγείου.

Ο κος Γκιλής τόνισε ότι «Μέσα από αυτή 
την ενέργεια του επιμελητηρίου μας, είχαμε 
την ευκαιρία να στηρίξουμε το έργο των 
εκπαιδευτικών οι οποίοι εν μέσω κρίσης 
καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες να 
προσφέρουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο 
εκπαίδευσης στους μαθητές. Τα παιδιά 
αποτελούν το μέλλον της κοινωνίας μας και 
ισχυρό κίνητρο για να δρούμε με ευθύνη και 
συνέπεια στις κοινότητες που λειτουργούμε».

Η υπεύθυνη του νηπιαγωγείου και τα μέλη 
του συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, με τη 

σειρά τους, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους 
στη διοίκηση του επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
για την «ευγενική» δωρεά, τονίζοντας 
παράλληλα την αναγκαιότητα ύπαρξης αλλά 
και συνέχισης αναλόγων προγραμμάτων.

Ήδη έχει προηγηθεί η παράδοση Η/Υ  και σε 
άλλες σχολικές μονάδες του νομού μας. 

Και η προσπάθεια δεν σταματά εδώ.

Συνεχίζεται έτσι ώστε και με τη συμμετοχή 
όλων μας, να καταφέρουμε να μην 
αφήσουμε κανένα παιδί στη Χαλκιδική χωρίς 
τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να διανύσει 
με αξιοπρέπεια και χαμόγελο την υπόλοιπη  
σχολική χρονιά.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 82η ΔΕΘ

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Tο Επιμελητήριο Χαλκιδικής θα συμμετάσχει στην 82η 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα λάβει χώρα στο 
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης το χρονικό 
διάστημα 09 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2017, σε συνεργασία 

με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ).  
Η ΚΕΕΕ μαζί με όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδος έχουν κλείσει τα 
κεντρικά Περίπτερα 2 & 3 της Έκθεσης εμβαδού 4.000 m2.    
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής θα συμμετέχει στην έκθεση με 
περίπτερο 50 m2, από το οποίο οι επιχειρήσεις – μέλη του  
μπορούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης, να προβάλλουν την 
επιχείρησή τους και να διαφημίσουν τα προϊόντα τους μέσω 
έντυπου διαφημιστικού υλικού ή δειγμάτων των προϊόντων τους 
ή και να προβούν σε πώλησή τους.
Σημειώνεται ότι η 82η ΔΕΘ, στην οποία θα συμμετέχει ως τιμώμενη 
χώρα η Κίνα, θα πλαισιωθεί από ένα πλούσιο επιχειρηματικό, 
πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα παράλληλων 
εκδηλώσεων, τα δε οφέλη για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα 
είναι πολλαπλά. 
Το στοιχείο που χαρακτηρίζει την Έκθεση είναι αυτό της 
διεθνοποίησης, αφού μεγάλες αγορές του εξωτερικού, της 
δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης με την εθνική τους συμμετοχή. Η 
έκθεση συνιστά στιγμή-ορόσημο για τον εθνικό εκθεσιακό φορέα 
και αναμένεται να προσελκύσει υψηλό αριθμό επισκεπτών, 
παρέχοντας σημαντική ευκαιρία στις επιχειρήσεις να προωθήσουν 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Το Επιμελητήριο, στέκεται αρωγός και είναι πάντα δίπλα στον 
επαγγελματία και επιχειρηματία της Χαλκιδικής. Στόχος του είναι 
να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάληψη νέων 
δράσεων και πρωτοβουλιών, προς όφελος των μελών του, αλλά 
και της κοινωνίας της Χαλκιδικής γενικότερα. 

Η στενή συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στις δράσεις που 
προγραμματίζουν και διοργανώνουν οι  σύλλογοι και οι 
φορείς του νομού, επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά 

, με τη συμμετοχή του ως συνδιοργανωτής στο 1Ο Φεστιβάλ 
Αναρρίχησης στα Λουτρά Αγίας Παρασκευής.

Ως συνδιοργανωτής και υποστηρικτής του 1ου  Φεστιβάλ 
Αναρρίχησης, που θα πραγματοποιηθεί από 22-25/9/2017 στον 
βράχο των Ιαματικών Λουτρών της Αγίας Παρασκευής, ενισχύει την 
προσπάθεια της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας 
(Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) και της Συντονιστικής Επιτροπής των Σωματείων 
τουριστικών καταλυμάτων της Χερσονήσου της Κασσάνδρας 
«ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ», συμβάλλει στην προβολή της περιοχής , αλλά 
και του νομού μας.
 
Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στέκεται έμπρακτα  
αρωγός και βρίσκεται όπως πάντοτε στο πλευρό των μελών του 
και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάληψη νέων 
δράσεων και πρωτοβουλιών προς όφελος των μελών του αλλά και 
της κοινωνίας της Χαλκιδικής γενικότερα.
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Σε λειτουργία από 3 Αυγούστου η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού 
Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Στις 3 Αυγούστου ξεκίνησε η υποβολή αι-
τήσεων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού 
συμβιβασμού που προσφέρει δεύτερη 
ευκαιρία για ρύθμιση οφειλών στα εκα-

τομμύρια Έλληνες που έχουν χρέη σε τράπεζες, 
Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, δήμους κ.λπ. 

Πρόκειται για εξυγιαντικό μηχανισμό ταχείας 
ρύθμισης οφειλών που δίνει σωσίβιο σωτηρίας 
για το σύνολο των οφειλών και όχι μόνο αυτών 
προς τις τράπεζες.
Αίτηση για εξωδικαστικό μηχανισμό έχει δικαί-
ωμα να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που 
μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση και κάθε νομι-
κό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα, εάν έχει φορολογική 
κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς τράπεζα από 
δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 
90 ημερών (ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 
1η Ιουλίου 2016) ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές 
προς την Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλο 
ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένων των δήμων, ή είχε 
βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς 
του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδο-
θεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις 
λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.
Τη διαδικασία υπαγωγής στον μηχανισμό μπορεί 
να κινήσει ο οφειλέτης υποβάλλοντας σχετική 
αίτηση μέχρι το τέλος του 2018.

Η πλατφόρμα
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται στην 
πλατφόρμα μέσω του link που υπάρχει στον διαδι-
κτυακό χώρο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr και να υποβάλ-
λουν αίτηση υπαγωγής στον Μηχανισμό.

Οι οφειλέτες που θέλουν να ενταχθούν στην ρύθμι-
ση, θα πρέπει να εγγραφούν με τους κωδικούς του 
TAXIS στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Στην συνέχεια, η υπόθεση ανατίθεται σε συντονι-
στή, ο οποίος θα επικοινωνήσει με τους πιστωτές για 
λύση σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των χρεών.

Για μία μικρή επιχείρηση, η διαδικασία μπορεί 
να διαρκέσει μερικές εβδομάδες, ενώ για μία 
μεγάλη έως και 10 μήνες. Η προϋπόθεση για μία 
κερδοφόρο χρήση την τελευταία τριετία είναι η 
μοναδική απαίτηση του νόμου για να αποδείξει 
κανείς ότι νοείται η επιχείρηση ως βιώσιμη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οι-
κονομίας, δυνητικά επιλέξιμες είναι από 150.000 
έως 400.000 επιχειρήσεις, υπό προϋποθέσεις, τις 
οποίες είτε πληρούν ήδη σήμερα οι επιχειρήσεις, 
είτε θα τις πληρούν μέχρι τα τέλη του 2018, οπό-
τε και θα είναι σε ισχύ ο μηχανισμός.

Σύμφωνα με την KYA για τις συγκεκριμένες οφει-
λές επιχειρήσεων που θα υποβάλουν αίτηση 
ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού 
θα διαγράφονται:
• Το σύνολο των τόκων υπερημερίας για τα τρα-
πεζικά δάνεια
• Το 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από 
πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολο-
γική διοίκηση. Απαραίτητη προϋπόθεση στην 
περίπτωση αυτή είναι η βασική οφειλή του εν 
λόγω πιστωτή να ξεπερνά το ελάχιστο ποσό των 
20.000 ευρώ, στο οποίο δεν προσμετρώνται τυ-
χόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδά-
φιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017.
• Το 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των 
φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξή-
σεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Απαραί-
τητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι 
η βασική οφειλή ανά πιστωτή της κατηγορίας 
αυτής να ξεπερνά το ελάχιστο ποσό των 3.000 
ευρώ στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφει-
λές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της 
παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017.
Οι οφειλές που θα απομένουν μετά τη διαγραφή 
θα διακανονίζονται σε μέχρι 120 δόσεις για τις 
τράπεζες, την εφορία και τα ταμεία. Για του υπό-
λοιπους πιστωτές (π.χ. πελάτες μιας επιχείρησης 
ή προμηθευτές) θα γίνονται το ανώτερο μέχρι 24 
δόσεις, ενώ ειδικά για τις απαιτήσεις εργαζομέ-
νων θα γίνονται μέχρι 12 δόσεις.

Για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ταμεία οι 
οποίες δεν ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ ανά πιστω-
τή, θα γίνονται μέχρι 36 δόσεις, χωρίς διαγραφή 
προσαυξήσεων.

Εάν οι οφειλέτες δεν αποδέχονται την αυτομα-
τοποιημένη ρύθμιση, θα συνεχίζεται κανονικά η 
διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Το υπουργείο Οικονομίας έχει δώσει στη δημοσι-
ότητα εγχειρίδιο οδηγιών για τη χρήση της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας.

Η διαδικασία
Η διαδικασία ξεκινά κατόπιν της σχετικής αίτη-
σης της επιχείρησης, η οποία θα συνοδεύεται 
από μια αρχική πρόταση ρύθμισης οφειλών κα-
θώς και από τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία 
της.

Στη συνέχεια ορίζεται ένας συντονιστής των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την αναδι-
άρθρωση των χρεών από ειδικό μητρώο που 
τηρείται ήδη για το σκοπό αυτό στην Ειδική 
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και 
απαρτίζεται κατά προτεραιότητα από διαπιστευ-
μένους διαμεσολαβητές, επαγγελματίες των δια-
πραγματεύσεων (με σαφώς ορισμένο επάγγελμα 
με σχετικό Νόμο) που εγγυώνται για την εφαρ-
μογή της διαδικασίας, την επικοινωνία μεταξύ 
των πιστωτών και του αιτούμενου, την τήρηση 
των χρονοδιαγραμμάτων και καταγράφουν τη 
διαδικασία τις προτάσεις, τις αντιπροτάσεις, τα 
επιχειρήματα στη διάρκεια της διαπραγμάτευ-
σης.

Μετά την πλήρη αίτηση της η επιχείρηση δεν 
χρειάζεται να επέμβει στη διαδικασία παρά μόνο 
στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης όπου 
καλείται να αναμορφώσει την αρχική της πρό-
ταση ή να εγκρίνει τις τυχόν αντιπροτάσεις των 
πιστωτών.

Ο συντονιστής αναλαμβάνει να αποστείλει την 
αίτηση και την πρόταση της στους πιστωτές ως 
την 13η ημέρα μετά την αίτηση, μεριμνά για την 
παραλαβή της και την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
από τους πιστωτές, ορίζει αυστηρό χρονοδιά-
γραμμα ενός μήνα για την κατάθεση αντιπροτά-
σεων από μέρους τους, δίνει νέα προθεσμία στην 
επιχείρηση για την τροποποίηση της αρχικής της 
πρότασης ή για την έγκριση από μέρους της των 
αντιπροτάσεων των πιστωτών και εν τέλει φρο-
ντίζει για την έγκαιρη ψήφιση των εγκεκριμένων 
από την επιχείρηση προτάσεων την 88η ημέρα 
μετά την αίτηση.

Προβλέπονται σαφή χρονοδιαγράμματα σε 10 
στάδια με ρητές προθεσμίες 88 ημερών προκει-
μένου να επεξεργαστούν οι πιστωτές την πρό-
ταση του οφειλέτη ή ο οφειλέτης αντίστοιχες 
αντιπροτάσεις των πιστωτών. Εφόσον υπάρχει 
συναίνεση ως το τελικό στάδιο της ροής της δι-
απραγμάτευσης την 88η ημέρα είναι δυνατόν να 
συνταχτεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης που από 
την επόμενη μέρα τίθεται σε ισχύ και αποτυπώ-
νει τη συμφωνία πιστωτών και οφειλέτη.
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Πώς θα απονέμεται το «Ελληνικό Σήμα»
σε ελαιόλαδο και ελιές

Το ελληνικό... διαβατήριο που θα πι-
στοποιεί ότι τα προϊόντα τους παρά-
γονται σε όλα τα στάδια στην Ελλάδα 
μπορούν πλέον να αποκτήσουν οι 

παραγωγοί εξαιρετικού παρθένου ελαιόλα-
δου, παρθένου ελαιόλαδου και επιτραπέζιων 
ελιών. 
 Το «διαβατήριο» δεν είναι τίποτα άλλο, παρά 
το «Ελληνικό Σήμα» που θεσπίστηκε με το 
νόμο 4072/2012 ως μια πρωτοβουλία να 
αναδειχθούν και να αναγνωριστούν τα «αυ-
θεντικά» ελληνικά προϊόντα. Τόσο για την 
εγχώρια αγορά, όσο και για τις αγορές του 
εξωτερικού.
Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύ-
νης των καταναλωτών στα προϊόντα που δη-
λώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομέ-
νων παραπλάνησης τους, η προστασία των 
συμφερόντων των παραγωγών από απομι-
μήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και 
η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο του ν. 4072/2012 εκδόθηκαν και 
αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια» οι κανονισμοί 
για την απονομή του Ελληνικού Σήματος 
στο «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο» και το 
«παρθένο ελαιολάδο» καθώς και για τις «επι-
τραπέζιες ελιές», ενώ έχουν προηγηθεί οι κα-
νονισμοί για τα «γαλακτοκομικά προϊόντα» 
και τα «αλκοολούχα ποτά».
Σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του Κανονισμού, τα προϊόντα στα 

οποία μπορεί να απονεμηθεί το Ελληνικό
Σήμα είναι τα εξής:
- «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο», όπως 
αυτό αναφέρεται στο Παράρτημα VII, Μέρος 
VIII του ΚΑΝ. 1308/2013.
- «παρθένο ελαιόλαδο», όπως αυτό αναφέρε-
ται στο Παράρτημα VII, Μέρος VIII του ΚΑΝ. 
1308/2013.

Φορέας απονομής του «Σήματος» είναι ο Ελ-
ληνικός Γεωργικός Οργανισμός - Δήμητρα 
(ΕΛΓΟ - Δήμητρα) στον οποίο θα κατατίθε-
νται οι σχετικές αιτήσεις. Για την απονομή 
του Ελληνικού Σήματος στα παραπάνω προϊ-
όντα, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προ-
ϋποθέσεις:
 - οι ελαιόκαρποι που χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή του ελαιολάδου να παρά-
γονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην 
Ελλάδα αλλά και οι επιχειρήσεις (έδρα και 
εγκαταστάσεις) έκθλιψης ελαιοκάρπων (ελαι-
οτριβεία), να εδρεύουν στην Ελλάδα.
Ομοίως, οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστά-
σεις) αποθήκευσης και εμπορίας μη προσυ-
σκευασμένων προϊόντων (δεξαμενικοί χώ-
ροι), να εδρεύουν στην Ελλάδα όπως και οι 
επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας.

Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση, είναι η 
τήρηση διαδικασία ιχνηλασιμότητας, διατη-
ρούμενης της δυνατότητας ανάστροφης επι-
βεβαίωσής της, που να διασφαλίζει:

- την ελληνική προέλευση των ελαιοκάρπων,
- τη συνέχεια της ιχνηλασιμότητας κατά τη 
διάρκεια των οποιοδήποτε ενδιάμεσων δια-
δικασιών στην Επιχείρηση και στις συνεργα-
ζόμενες επιχειρήσεις,
- την ταυτότητα των παραγόμενων τελικών 
προϊόντων που εξέρχονται από την Επιχεί-
ρηση.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζε-
ται ο σαφής διαχωρισμός του «εξαιρετικού 
παρθένου ελαιόλαδου» και του «παρθένου 
ελαιόλαδου» από ομοειδή προϊόντα μη ελ-
ληνικής προέλευσης, σε όλα τα στάδια των 
παραγωγικών διαδικασιών.

 Οι επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες και 
καταχωρισμένες στο «Μητρώο εγκεκριμέ-
νων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσεως 
των ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ» που τηρεί ο ΕΛΓΟ 
Δήμητρα για την παραγωγή ή και συσκευ-
ασία ή και εμπορία προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ, 
καταχωρίζονται αυτοδίκαια στο Μητρώο και 
δικαιούνται τη χρήση του «Ελληνικού Σήμα-
τος».

 Οι επιτραπέζιες ελιές

Παρόμοιες είναι οι προϋποθέσεις και για την 
απόδοση του «Ελληνικού Σήματος» στις «επι-
τραπέζιες ελιές» για τις οποίες, φορέας απο-
νομής είναι ο ΕΛΓΟ - Δήμητρα.
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Νέες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής μέσω 
της ΚΕΕ προς τις επιχειρήσεις μέλη του.

Σε νέα τεχνολογική εποχή περνούν τα 
Επιμελητήρια προσφέροντας εξειδι-
κευμένες υπηρεσίες στα μέλη τους 
και ανοίγοντάς τους έτσι εύκολους 

δρόμους, τόσο για τη χρηματοδότησή τους 
από κοινοτικά και άλλα προγράμματα όσο 
και για την ανάπτυξή τους στη σύγχρονη 
εποχή της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, 
η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας 
(ΚΕΕΕ) προσφέρει στο σύνολο των ελληνικών 
επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων δύο 
νέες πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες. 
Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επεν-
δυτικών προγραμμάτων και την υπηρεσία 
ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης.

Η υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προ-
γραμμάτων στοχεύει στην έγκυρη και 
έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων 
επιχειρήσεων σχετικά με τα διαθέσιμα χρη-
ματοδοτικά μέσα. Πρόκειται για μια ολο-
κληρωμένη διαδικτυακής πλατφόρμας 
παροχής διαδραστικών υπηρεσιών (http://
investmenttools.uhc.gr/), στην οποία οι επι-
χειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για 
να αντλούν όλες τις αναγκαίες πληροφορί-
ες για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα 
και προγράμματα απασχόλησης, όπως και 
όλες τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε αυτά. 
Λόγω της διαδραστικότητας της πλατφόρ-
μας ο επιχειρηματίας –χρήστης θα έχει τη 
δυνατότητα να εισάγει στην πλατφόρμα το 
επιχειρηματικό του προφίλ και να ενημερώ-
νεται εξειδικευμένα για τα προγράμματα που 
ταιριάζουν στην επιχείρησή του.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανάρτησης 
νέων επενδυτικών προγραμμάτων το σύστη-
μα αυτόματα αναζητεί, ταυτοποιεί και στη 
συνέχεια ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενη 
επιχείρηση.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστά-
σεως) ασύγχρονης Εκπαίδευσης της Κε-
ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (http://
elearning.uhc.gr/) ενσωματώνει σύγχρονες 
και καινοτόμες μεθόδους, εξασφαλίζοντας 
την υποστήριξη της ομαλής και απρόσκο-
πτης λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Με τις 
υπηρεσίες αυτές οι επιχειρήσεις έχουν τη δυ-
νατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλι-
οθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος 
αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκα-
τάρτισης.

Σύντομα, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΚΕΕ 
θα εμπλουτιστεί με νέα μαθήματα, εκτός 

των ήδη υπαρχόντων (Βασικές Δεξιότητες 
Πληροφορικής, Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.), Ψηφιακή Υπογραφή, Οργάνωση και 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διαχείριση Ποιότη-
τας, Υγιεινή και Ασφάλεια, Ασφάλεια Συστη-
μάτων Πληροφορικής σε Επιχειρήσεις, Ορ-
γάνωση Προμηθειών και Αποθήκης, Διεθνές 
και Εξαγωγικό Εμπόριο, Τεχνικός Ηλεκτρονι-
κών Υπολογιστών, Τεχνικός Δικτύων, Υγιεινή 
και Ασφάλεια Τροφίμων, Επιχειρηματικότητα 
και ΜμΕ, Πωλήσεις – Marketing, Μεταφορές 
– Logistics)   και παράλληλα θα λειτουργήσει 
Web TV Channel, στο οποίο διακεκριμένοι 
Εκπαιδευτές, Εμπειρογνώμονες, Καθηγητές 
Πανεπιστημίων κ.α. θα παρουσιάζουν live 
ενημερωτικές εκπομπές που θα αφορούν σε 
θέματα της επικαιρότητας, τα οποία απασχο-
λούν την επιχειρηματική κοινότητα.
Ο κάθε χρήστης της πλατφόρμας τηλεκατάρ-
τισης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθή-
σει τα μαθήματα που επιθυμεί, όποτε εκείνος 
το επιθυμεί, από οποιαδήποτε συσκευή με 
πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τα οικονομικά ενήμερα μέλη θα έχουν πρό-
σβαση σε όλα τα μαθήματα, κάθε κατηγορί-
ας, ανεξάρτητα με το αν τα μαθήματα αυτά 
τους ενδιαφέρουν επαγγελματικά ή προσω-
πικά. Άλλωστε έχει παρατηρηθεί ότι οι επιχει-
ρήσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση σε πο-
λύτιμα εκπαιδευτικά θέματα στο προσωπικό 
τους, απολαμβάνουν καλύτερη αφοσίωση 
από αυτούς τους εργαζομένους, οι οποίοι 
νιώθουν πιο ολοκληρωμένοι στο χώρο εργα-
σίας τους.

Τέλος, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό πως τα 
στελέχη των επιχειρήσεων ή οι ίδιοι οι επιχει-
ρηματίες θα μπορούν να επικοινωνούν μέσω 
της πλατφόρμας εκπαίδευσης με άλλους, οι 
οποίοι επίσης παρακολουθούν τα ίδια μαθή-
ματα και συμμετέχουν στα ίδια τμήματα, να 
ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες και να 
δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ένα «δί-
κτυο» επαγγελματιών με κοινούς στόχους 
και ανησυχίες.
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Τρία νέα προγράμματα για επενδύσεις στην έρευνα

Εστιασμένες στην έρευνα και στη δι-
άδοση της γνώσης, είναι οι ειδικές 
δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες», «Βιομη-
χανικά Υλικά», «Ανοιχτή Καινοτομία 

στον Πολιτισμό» που προκηρύχθηκαν στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υπο-
βολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύ-
σεων ορίζεται η 19η Σεπτεμβρίου 2017 και 
ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την 
20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00.
Κύριος στόχος των δράσεων, ο προϋπολο-
γισμός των οποίων (δημόσια δαπάνη) ανέρ-
χεται στα 24,25 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι 
θα ανέλθει στα 30 εκατ. ευρώ, με είναι η δη-
μιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης 
σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης 
της Έρευνας και της Τεχνολογίας, με σκοπό 
την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων 
της οικονομίας και την τόνωση της παραγω-
γικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο. Επίσης, αποσκοπούν στην 
επικέντρωση προσπαθειών και πόρων σε συ-
γκεκριμένες Ε&Τ προτεραιότητες, σημαντι-
κές για την οικονομία και την κοινωνία, όπως 
έχουν αναδειχθεί από την Εθνική Στρατηγι-
κής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) για την έξυπνη εξειδίκευ-
ση (Στρατηγική RIS3).

Ειδικότερα, οι ειδικές δράσεις «Υδατοκαλλι-
έργειες» και «Βιομηχανικά Υλικά» αφορούν 
στη συνεργασία μεταξύ δυναμικών επιχειρή-

σεων και οργανισμών έρευνας και διάδοσης 
γνώσεων για την υλοποίηση έργων έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, 
των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα 
αξιοποιούνται και ενσωματώνονται σε αλυ-
σίδες αξίας.

Αντίστοιχα η ειδική δράση «Ανοιχτή Καινοτο-
μία στον Πολιτισμό» έχει στόχο την υλοποί-
ηση εμβληματικού χαρακτήρα έργων ETAK 
με την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών, με-
θόδων, πρωτότυπων ερευνητικών διατάξε-
ων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων 
εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες πα-
ρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμη-
ρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, 
αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων 
πολιτισμού.

Όπως προαναφέρθηκε, η συνολική δημόσια 
δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 24,25 εκατ 
ευρώ και κατανέμεται ως ακολούθως ανά ει-
δική δράση:
«Υδατοκαλλιέργειες»: 5,25 εκατ. ευρώ
«Βιομηχανικά Υλικά»: 6 εκατ. ευρώ,
«Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»: 13 
εκατ. ευρώ.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες, δαπάνες των 
οποίων θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δρά-
σης, είναι οι ακόλουθες:
- δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (βι-
ομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, 
μελέτες σκοπιμότητας),

- δραστηριότητες προώθησης καινοτομίας,

- συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

Δικαιούχοι της δράσης είναι α) «Οργανισμοί 
έρευνας και διάδοσης γνώσεων» και «Λοιποί 
φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί 
έρευνας και διάδοσης γνώσεων», β) «Επιχει-
ρήσεις» και γ) «Φορείς Πολιτισμού» (ισχύει 
μόνο για την ειδική δράση «Ανοιχτή Καινοτο-
μία στον Πολιτισμό»), οι οποίοι θα αντιμετω-
πίζονται ως «Λοιποί φορείς που αντιμετωπί-
ζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης 
γνώσεων» ή ως «Επιχειρήσεις».

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να 
υποβάλλονται ανάλογα με την ειδική δράση 
στην οποία αφορούν, από σύμπραξη οργα-
νισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων και 
υφιστάμενων επιχειρήσεων ή από σύμπραξη 
oργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, 
είτε από σύμπραξη oργανισμών έρευνας και 
διάδοσης γνώσεων, υφιστάμενων επιχειρή-
σεων και φορέων πολιτισμού.
Στην πρόσκληση της δράσης που είναι αναρ-
τημένη στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ , της 
ΓΓΕΤ  και του ΕΣΠΑ , περιγράφονται αναλυτι-
κά οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής 
των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδι-
κασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για 
χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής της 
χρηματοδότησης, η διαδικασία ελέγχου και 
παρακολούθησης της υλοποίησης των ερευ-
νητικών έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιού-
χων και οι λοιποί όροι της Δράσης.
Στη ίδια απόφαση ορίζονται η ημερομηνία 
έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτή-
σεων χρηματοδότησης της δράσης.
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Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό

Ενισχύονται δραστηριότητες ίδρυσης 
και εκσυγχρονισμού με ή χωρίς μετε-
γκατάσταση, μονάδας όπως και δρα-
στηριότητες συγχώνευσης μονάδων 

σε έναν ή περισσότερους από τους ακό-
λουθους επιλέξιμους κλάδους: Επεξεργασία 
καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, 
ζυθοποιία, επεξεργασία προϊόντων κυψέλης 
(γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά 
προϊόντα), μονάδες παραγωγής αιθέριων 
ελαίων, μονάδες πυρηνελαιουργείων, μονά-
δες παραγωγής αποσταγμάτων από οπω-
ροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, 
μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων 
για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας 
και διατροφής, μονάδες παραγωγής, εμπο-
ρίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης 
φυτών, μονάδες παραγωγής πυτιάς και συ-
μπυκνωμάτων αυτής, αξιοποίηση παραπρο-
ϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων 
βιομηχανικών ειδών διατροφής, παραγωγή 
βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες, μονά-
δες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και 
λιναριού.

Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση για τη με-
ταποίηση προϊόντος του παραρτήματος Ι της 
ΣΛΕΕ (γεωργικού προϊόντος) σε προϊόν εκτός 
παραρτήματος Ι (μη γεωργικό), θα πρέπει να 
δραστηριοποιούνται ή να επιθυμούν να δρα-
στηριοποιηθούν στην πρώτη μεταποίηση 
του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν 
το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το με-
ταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμ-
βάνουν τελικά προϊόν εκτός παραρτήματος 
Ι. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ήδη την 
υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γε-
ωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως 
πρώτη ύλη, μπορούν να την αιτηθούν στο 
πλαίσιο του υποβληθέντος επενδυτικού σχε-
δίου, ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό του με-

ταποιημένου προϊόντος που χρησιμοποιείται 
ως πρώτη ύλη στο πλαίσιο της δεύτερης με-
ταποίησης, να παράγεται από τον δικαιούχο.

Σε ποιους απευθύνεται
Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ 
της Επιτροπής. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή 
επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης 
βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις 
επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή 
της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου 
και της κοινοπραξίας.

Περίοδος υποβολής
από 13/7/2017 έως 12/10/2017 

Σε πρώτο στάδιο, οι δυνητικοί δικαιούχοι 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήρι-
ξης. Σε δεύτερο στάδιο, έπειτα από σχετική 
ενημέρωση από τη Διεύθυνση Προγραμμα-
τισμού και Εφαρμογών με κάθε πρόσφορο 
μέσο, υποβάλλουν ηλεκτρονικά και φάκελο 
υποψηφιότητας εντός της ανωτέρω προθε-
σμίας. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί εμπρόθε-
σμα η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής, 
οι δυνητικοί δικαιούχοι προσκομίζουν στη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμο-
γών, φυσικό φάκελο υποψηφιότητας ο οποί-
ος περιλαμβάνει: α) την τεχνικοοικονομική 
μελέτη, β) τα δικαιολογητικά συμμετοχής, 
γ) υπογεγραμμένο αποδεικτικό κατάθεσης 
της παραπάνω αίτησης στήριξης, όπως πα-
ράγεται και εκτυπώνεται μέσω ΠΣΚΕ, εντός 
15 ημερολογιακών ημερών από την ως άνω 
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υπο-
βολής.

Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις
Στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου δεν 
ενισχύονται αιτήσεις στήριξης:
1. που υποβάλλονται από φορείς που θεω-
ρούνται προβληματικές επιχειρήσεις σύμ-
φωνα με άρθρο 2 σημείο 14 του Καν. (ΕΕ) 
702/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους 
τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε 
αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρ-
θρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λει-
τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύ-
ει κάθε φορά.
2. που υποβάλλονται από φορείς για τους 
οποίους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογι-
σμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την ένταξή τους σε προ-
σκλήσεις τόσο του παρόντος υπομέτρου όσο 
και των αντίστοιχων μέτρων προηγούμενων 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, και 
δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής 
του καταλογισθέντος ποσού.
3. που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων 
(ως πρώτη ύλη) που δεν ανήκουν στο Πα-
ράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα 
προϊόντα εκτός ζωοτροφών.
5. που αφορούν σε λιανικό εμπόριο.
6. με αιτούμενο προϋπολογισμό εκτός των 
ορίων που αναφέρονται στην πρόσκληση.
7. που αφορούν επενδύσεις για τις οποίες η 
έναρξη εργασιών έχει γίνει πριν την υποβολή 
της αίτησης στήριξης με αποτέλεσμα να μην 
πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου.
8. που αφορούν σε μη βιώσιμες επενδύσεις.
9. νομικών προσώπων τα οποία δεν έχουν 
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συσταθεί έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης και φυσικών προσώ-
πων τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει 
έναρξη επιτηδεύματος έως την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της.
10. Σε κάθε περίπτωση, δεν ενισχύονται οι 
δικαιούχοι για τους οποίους εκκρεμεί εντολή 
ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης 
απόφασης της Επιτροπής ή του ΔΕΚ [(Καν. 
(ΕΕ) 702/ 2014, άρθρο 1 παρ. 5α)]. Οι εν δυ-
νάμει δικαιούχοι οφείλουν να δηλώνουν, 
συμπληρώνοντας την υπεύθυνη δήλωση 
που συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά 
συμμετοχής κατωτέρω, ότι δεν εκκρεμεί εις 
βάρος τους τέτοια εντολή.

Ο κατώτατος αιτούμενος προϋπολογι-
σμός των αιτήσεων στήριξης ανέρχεται σε 
600.000€ και ο ανώτατος σε 3.000.000€

Τι χρηματοδοτείται
1. Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδο-
μών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης πε-
ριουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξι-
μες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών.
2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 
προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες 
της μονάδας.
3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξο-
πλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του 
εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που 
εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Ο 
εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανα-
νεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος και 
επεξεργασίας αποβλήτων, εξοικονόμησης 
ενέργειας, δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη 
δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παρα-
γωγικής επένδυσης. Δαπάνες για τη σύνδεση 
με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, 
τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφό-

σον πραγματοποιούνται εντός των ορίων 
του οικοπέδου.
4. Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς 
προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφω-
να με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται 
απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυ-
σης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότη-
τα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην 
πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υπο-
προϊόν).
5. Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύ-
πτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως πε-
ρονοφόρα, ανυψωτικά).
6. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης 
ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς 
(όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, 
IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία 
εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατρο-
φικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το 
ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή 
την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου 
που καταναλώνει.
7. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως 
αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, 
δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημά-
των, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας 
εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστι-
κής προστασίας εγκαταστάσεων).
8. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκα-
ταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, 
όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και 
συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά 
με την περιβαλλοντική και οικονομική βιω-
σιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπα-
νών για μελέτες σκοπιμότητας.
9. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυ-
ξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανο-
ητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, 
δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέ-

τας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη 
διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συ-
σκευασία, σήμανση).
10. Οι επιλέξιμες δαπάνες που σχετίζονται 
με την πρώτη μεταποίηση εφόσον συμπερι-
λαμβάνονται στην αίτηση ενίσχυσης τέτοιες 
δαπάνες, μπορεί να αφορούν επιπλέον σε 
αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκρι-
μένα οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδι-
κού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την 
λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του 
προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο 
παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). Το ύψος 
της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδι-
κού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% 
του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχε-
δίου.

Προϋπολογισμός
€ 30.000.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης  2014 - 2020 (EYE ΠΑΑ)
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα
Τηλ  210 5275204, 210 5275220, 210 5275102
Φαξ   210 5275268
Βασιλική Παπακανέλλου
210 2124324
ax5u079@minagric.gr
  
Μελέτιος Τατούλης
210 2124098
 
Ιστοσελίδα δημοσίευσης
http://goo.gl/rRQRRP
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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.

Μάιος - Αύγουστος 2017



Επιμελητήριο Χαλκιδικής 23Ενημέρωση

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