
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 

   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.7/29.12.2017  

   ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:Τοψίδης Χριστόδουλος 

ΜΕΛΗ: Ραδιόγλου Νικόλαος, Κουρµπανιάν Βίβιαν, Σαρδάνης Ζήσης, Τσιτάκης Αντώνιος, 
Μπακαλίδης ∆ηµήτριος,  Κασαπίδης Βασίλειος  

Στην Αλεξανδρούπολη και στα γραφεία του Επιµελητηρίου Έβρου συγκεντρώθηκαν σήµερα 
Παρασκευή 29 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 15.00 σε τακτική συνεδρίαση τα µέλη της ∆ιοικητικής 
Επιτροπής του Επιµελητηρίου Έβρου µετά από νόµιµη πρόσκληση του κ.Προέδρου και βρέθηκαν 
σε απαρτία καθώς προσήλθαν όλα τα µέλη της . 

 Μετά την ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούµενης συνεδρίασης  
συζητήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ως εξής :  

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

«Σύσταση οµάδων εργασίας για το έτος 2018 (άρθρο 65 παρ.2ζ του Ν.4497/2017- Άσκηση 
υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και 
άλλες διατάξεις) » . 

O κ. Πρόεδρος  εισηγούµενος  αναφέρει κατόπιν  και  της  εισήγησης της αν. προισταµένης  
∆ιεύθυνσης, ότι δεδοµένου των αυξηµένων απαιτήσεων τόσο 
για  την  κάλυψη  των  λειτουργικών  αναγκών του  Επιµελητηρίου, όσο και λόγω των 
ειδικευµένων θεµάτων  που  απορρέουν από τις αυξηµένες  δράσεις  του  Επιµελητηρίου  και των 
Υπηρεσιών αυτού, σε  συνδυασµό και µε τη νέα Επιµελητηριακή Νοµοθεσία, κρίνεται 
απαραίτητη η συγκρότηση των Οµάδων εργασίας και για το έτος 2018 από υπαλλήλους, µέλη της 
∆ιοίκησης και τρίτους, οι συνεδριάσεις  των οποίων θα  πραγµατοποιούνται  στην έδρα του 
Επιµελητηρίου Έβρου και εκτός των ωρών εργασίας της Υπηρεσίας. 
Τα µέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής έχοντας υπόψη:   

1.Τις διατάξεις 

 Α) Του άρθρου 65 παρ.2ζ του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171)  

Β)του άρθρου 70, παρ. 2, εδαφ. δ, του Ν.4497/2017(ΦΕΚ 171/Α), σύµφωνα µε το 
οποίο τα Επιµελητήρια µπορούν να συνιστούν επιτροπές και οµάδες εργασίας από µέλη 
τους, υπαλλήλους τους ή τρίτους 
Γ)του άρθρου 76 παρ. 3 του Ν.4497/2017(ΦΕΚ 171/Α), σύµφωνα µε το οποίο η 
∆ιοικητική Επιτροπή του Επιµελητηρίου καθορίζει τις αµοιβές των κάθε µορφής επιτροπών 
και οµάδων εργασίας του οικείου Επιµελητηρίου. Σε κάθε περίπτωση το ύψος των αµοιβών 
αυτών δεν υπερβαίνει τα χρηµατικά όρια που θέτει το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του 
άρθρου 21 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) 

∆) του άρθρου 21 παρ.2 και παρ.3 του Ν.4354/2015(Α΄176) «∆ιαχείριση των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων ,µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής 
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών ρυθµίσεων» σύµφωνα µε το οποίο το 
σύνολο των πρόσθετων αµοιβών των υπαλλήλων σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης 
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παραγράφου δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό(25%) των συνολικών µηνιαίων 
αποδοχών της οργανικής τους θέσης .Το σύνολο των πρόσθετων αµοιβών υπολογίζεται κατά τον 
µήνα πραγµατοποίησης της αντίστοιχης εργασίας .  

Ε) Την υπ.αρ.2/4515/∆ΕΠ/04.03.2016 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 118́ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας και του Υπουργού Οικονοµίας ,Ανάπτυξης & Τουρισµού «Καθορισµός 
µηνιαίας αποζηµίωσης των Προέδρων και των µελών Επιτροπών και Οµάδων εργασίας στα 
Επιµελητήρια και την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων που διέπονται από τις διατάξεις του 
Ν.2081/1992(ΦΕΚ Α΄154) όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4497/2017( Α΄171) και η οποία ισχύει 
αναδροµικά από 01/01/2016 καταργώντας την υπ.αρ.2/50911/0022/30-08-2010 κοινή υπουργική 
απόφαση 

2. Το γεγονός ότι για να αντιµετωπιστούν οι ιδιαίτερου χαρακτήρα λειτουργικές ανάγκες του 
Επιµελητηρίου στην εξυπηρέτηση των µελών του, απαιτείται η λειτουργία Επιτροπών και 
Οµάδων Εργασίας εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση για την εκτέλεση εργασιών και αντιµετώπιση θεµάτων όπως 
εξειδικεύονται κατά οµάδα ,µε στόχο την εύρυθµη λειτουργία του Επιµελητηρίου Έβρου . 

3. Τον προϋπολογισµό του Επιµελητηρίου Έβρου για το έτος 2018. 
4 Την πρόθεση του υπάρχοντος προσωπικού του Επιµελητηρίου να εργασθούν σε Οµάδες 
Εργασίας εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται για 
υπερωριακή απασχόληση, για εργασίες που δεν είναι δυνατόν να γίνουν κατά τις εργάσιµες 
ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας 

                αποφασίζει: 
την συγκρότηση και λειτουργία των κατωτέρω τεσσάρων (4) Οµάδων Εργασίας στο 
Επιµελητήριο Έβρου για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2018 έως 31-12-2018 προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν εργασίες και θέµατα, όπως εξειδικεύονται κατά οµάδα, µε στόχο την 
εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του Επιµελητηρίου και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των 
µελών του, ως κατωτέρω: 
 
Α΄ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΓΕΜΗ – ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ – 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Υ.Μ.Σ) - ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -- 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ . 
Στο έργο της πιο πάνω οµάδας περιλαµβάνονται ενδεικτικά οι εξής εργασίες: 
Εξυπηρέτηση µελών για εγγραφές στην Υ.Μ.Σ. 
Συνεχής επικαιροποίηση και επεξεργασία στοιχείων του Μητρώου και του Γ.Ε.ΜΗ.. 
Ανάρτηση στο ΓΕ.ΜΗ των στοιχείων των φακέλων των νέων επιχειρήσεων όλων των 
νοµικώνµορφών.Μεθοδολογία. 
Ανάρτηση στο ΓΕ.ΜΗ των αποφάσεων της Περιφέρειας για τη δηµοσίευση των Α.Ε. 
(σύσταση - µετατροπή) και των παραγόµενων από το Επιµελητήριο ανακοινώσεων προς 
τοΓΕΜΗ-Μεθοδολογία. 
Σταδιακή ανάρτηση στο ΓΕ.ΜΗ στοιχείων των φακέλων των ήδη υπαρχόντων 
επιχειρήσεων(παλιά µητρώα). Επεξεργασία κλαδικών θεµάτων. Εξειδίκευση ανταποδοτικών 
υπηρεσιών. Εισηγήσεις για καθορισµό και τιµολόγηση ανταποδοτικών υπηρεσιών. 
Προετοιµασία – διενέργεια και παρακολούθηση διαγωνισµών και προµηθειών 
Συµµετέχουν µέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής και υπάλληλοι του Επιµελητηρίου  ως εξής: 
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Α/
Α  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

1  ΤΟΨΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ Πρόεδρος Επιτροπής 
2  ΣΑΡ∆ΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ Μέλος Επιτροπής 
3  ΜΠΑΚΑΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος Επιτροπής 
4  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μέλος Επιτροπής 

5  ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
Μέλος και Γραµµατέας 
Επιτροπής 

 
Β΄ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ – ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 
 
Ενηµέρωση/ υποστήριξη µελών για εκθέσεις, επιχειρηµατικές αποστολές προγράµµατα και 
επενδυτικά σχέδια. 
Προετοιµασία για υποβολή προτάσεων καθώς και υλοποίηση εγκεκριµένων δράσεων και 
πρωτοβουλιών του Φορέα. Στο έργο της πιο πάνω οµάδας περιλαµβάνονται ενδεικτικά οι εξής 
εργασίες: 
∆ιοργάνωση σεµιναρίων, ηµερίδων & εκδηλώσεων για την ενηµέρωση και τη στήριξη των µελών 
και της επιχειρηµατικότητας. 
Προετοιµασία και οργάνωση Εκθέσεων και λειτουργία περιπτέρων σε εκθέσεις που συµµετέχει 
το Επιµελητήριο στο εσωτερικό και εξωτερικό. 
Προετοιµασία και οργάνωση επιχειρηµατικών συναντήσεων και εµπορικών αποστολών στο 
εσωτερικό και εξωτερικό. 
Συµµετέχουν µέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής, υπάλληλοι του Επιµελητηρίου και τρίτοι ως εξής: 
Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
1  ΤΟΨΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ Πρόεδρος Επιτροπής 
2  ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος Επιτροπής 
3  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μέλος Επιτροπής 
4  ΝΙΚΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ Μέλος Επιτροπής 
5  ΣΚΕΡΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γραµµατέας Επιτροπής 
   
   
 
Γ΄ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ . 
Στο έργο της πιο πάνω οµάδας περιλαµβάνονται ενδεικτικά οι εξής εργασίες: 
Προετοιµασία  θεµάτων και υποστήριξη συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιοικητικής 
Επιτροπής, γραµµατειακή υποστήριξη και καταγραφή πρακτικών των συνεδριάσεων. 
Συµµετοχή σε επιτροπές και άλλες εκδηλώσεις. 
Υποστήριξη της λειτουργίας του Συνεδριακού Κέντρου του Επιµελητηρίου. 
∆ιάχυση πληροφοριών και ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τα µέλη του 
Επιµελητηρίου (π.χ. διαδικτυακή υπηρεσία ενηµέρωσης και επικοινωνίας µε µέλη και 
τρίτους µέσω FAQS, E-mail, newsletters, κλπ). 
Μελέτη-σχεδιασµός-µηχανοργάνωση υπηρεσίας - εξοπλισµός - βάσεις δεδοµένων µητρώου (π.χ. 
συντήρηση Portal, οργάνωση και τήρηση αντιγράφων ασφαλείας των πληροφοριακών 
συστηµάτων κ.λπ.) 
Αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση, εκκαθάριση και τακτοποίηση του αρχειακού υλικού της υπηρεσίας, 
καθώς και η καταγραφή του υλικού, το οποίο βάσει των κείµενων διατάξεων δύναται να 
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καταστραφεί. 
Σχεδιασµός και υλοποίηση πρωτοβουλιών στον τοµέα της εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης. 
Συµµετέχουν µέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής, υπάλληλοι του Επιµελητηρίου και τρίτοι ως εξής: 
 
Α/
Α  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

1  ΤΟΨΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ Πρόεδρος Επιτροπής 
2  ΤΣΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μέλος Επιτροπής 
3  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μέλος Επιτροπής 
4  ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Μέλος Επιτροπής 

5  ΝΙΚΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Μέλος και Γραµµατέας 
επιτροπής 

 
∆΄ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΡΕΥΝΑΣ - ΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ. 
Στο έργο της πιο πάνω οµάδας περιλαµβάνονται ενδεικτικά οι εξής εργασίες: 
Επικοινωνιακή πολιτική 
Έκδοση µηνιαίου ηλεκτρονικού εντύπου ενηµέρωσης. 
Μελέτη και καταγραφή στοιχείων και στατιστικών δεικτών του φορέα 
Μελέτη και καταγραφή στοιχείων και στατιστικών της τοπικής οικονοµίας. 
Τήρηση και Παρακολούθηση συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 
Συµµετέχουν µέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής και υπάλληλοι του Επιµελητηρίου  ως εξής: 
Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
1  ΤΟΨΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ  Πρόεδρος Επιτροπής 
2  ΡΑ∆ΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος Επιτροπής 
3  ΚΟΥΡΜΠΑΝΙΑΝ ΒΙΒΙΑΝ Μέλος Επιτροπής 
4  ΜΟΥΧΤΑΡΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ Μέλος Επιτροπής 

5  ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
Μέλος και Γραµµατέας 
Επιτροπής 

 
 Οι  αµοιβές των ανωτέρω συµµετεχόντων στις Οµάδες Εργασίας καθορίζονται, βάσει της ΚΥΑ 
 2/4515/∆ΕΠ/23.2.2106, µηνιαίως ανά Οµάδα Εργασίας ως εξής: 
 ∆ιακόσια (200) ευρώ για τον πρόεδρο, 
 εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τα µέλη, 
 και εκατό (100) ευρώ για τους γραµµατείς. 
 Η ανωτέρω µηνιαία αποζηµίωση καταβάλλεται µε την προϋπόθεση συµµετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον 
 συνεδριάσεις το µήνα. Σε περίπτωση συµµετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζηµίωση περικόπτεται ανάλογα 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του Ν.4354/2015(Α΄176), το σύνολο των πρόσθετων  αµοιβών  
 των µονίµων υπαλλήλων δεν µπορεί να υπερβαίνει το εικοσιπέντε (25%) των συνολικών  µηνιαίων  αποδοχών 
 της οργανικής τους θέσης. 
 Ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας των παραπάνω οµάδων εργασίας θα καθορίζεται, θα συντονίζεται και θα 
 ελέγχεται από τον Πρόεδρο της κάθε επιτροπής, ανάλογα µε τις ανάγκες του Επιµελητηρίου, ο οποίος σε συνεργασία 
 µε τη ∆ιοικητική Επιτροπή θα προσδιορίζει τα προς διεκπεραίωση έργα. 
 Στο τέλος κάθε µήνα ο Πρόεδρος της κάθε οµάδας εργασίας θα υποβάλλει στο Λογιστήριο του Φορέα τις 
 ονοµαστικές καταστάσεις συµµετοχής των µελών των οµάδων εργασίας, για την περαιτέρω διαδικασία. 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙ∆ΗΣ               ΡΑ∆ΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΤΣΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                    ΚΟΥΡΜΠΑΝΙΑΝ ΒΙΒΙΑΝ    ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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                                  ΣΑΡ∆ΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ      ΜΠΑΚΑΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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