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∆ιατηρείτε τις πόλεις 
του Νοµού µας καθαρές

Το Επιµελητήριο Πρέβεζας συµµετείχε 

στη ∆ιεθνή Έκθεση Τιράνων
Το Επιµελητήριο Πρέβεζας, συµµετείχε στη ∆ιεθνή Έκθεση 
Τιράνων η οποία διεξήχθη από την KLIKEXPO  στις 25-30 
Νοεµβρίου 2009. Η ∆ιεθνής Έκθεση Τιράνων είναι από τις 
µεγαλύτερες εκθέσεις και το Επιµελητήριο συµµετείχε για 
πρώτη φορά, φέτος µε οµαδικό περίπτερο, στοχεύοντας στην 
τόνωση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων.
Παράλληλα µε την έκθεση οργανώθηκε από το Γραφείο 
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της 
Ελλάδος στα Τίρανα οικονοµικό Φόρουµ µε θέµα τις 
«Ελληνοαλβανικές οικονοµικές σχέσεις: προκλήσεις και 
προοπτικές». 

Το 3ο Forum πραγµατοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του 
Palais de Congres  των Τιράνων στις 26-27 και 28 Νοεµβρίου 
2009.

Την Πέµπτη 26 Νοεµβρίου 2009 οι Πρόεδροι των Επιµελητηρίων 
που συµµετείχαν στην έκθεση, ανάµεσά τους και ο Πρόεδρος 
του Επιµελητηρίου Πρέβεζας κ. Λεωνίδας Νταλαµάγκας, 
συναντήθηκαν 
µε τον Πρόεδρο 
τ ο υ  
Επιµελητηρίου 
των Τιράνων κ. 
Nikolin Jaka και 
σ υ ζ ή τ η σ α ν  
θέµατα κοινού 
ενδιαφέροντος.
Η θεµατολογία 
τ η ς  
διοργάνωσης 
επικεντρώθηκε 
τ ό σ ο  σ τ ο  

επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η Αλβανία όσο και 
στην παρουσίαση επιµέρους θεµάτων όπως είναι το 
περιβάλλον, τα συστήµατα ποιότητας και τις διεθνείς 
προδιαγραφές και πρότυπα, θέµατα που είναι εξαιρετικά 
σηµαντικά τόσο για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, όσο και 
για τις επιχειρήσεις που προσδοκούν να αξιοποιήσουν 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της και να εξάγουν προς τις 
αναπτυγµένες αγορές.

Στο Ελληνικό Περίπτερο συµµετείχαν εκτός από το 
Επιµελητήριο Πρέβεζας, τα Επιµελητήρια της Αργολίδας, της 
∆ράµας, της Κορινθίας, της Πιερίας, οι Νοµαρχίες Πρέβεζας 
και Θεσπρωτίας, το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο της 
Θεσσαλονίκης καθώς και µεµονωµένες επιχειρήσεις.

Στο περίπτερο του Επιµελητηρίου Πρέβεζας συµµετείχαν 
συνολικά τέσσερις επιχειρήσεις του Νοµού µας. Συγκεκριµένα 
συµµετείχαν οι επιχειρήσεις: ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΑΕ, ΘΩΜΑΣ 
ΜΠΟΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ και 
S H I K O   
VASILLAQ,  οι 
ο π ο ί ο ι  
δ ή λ ω σ α ν  
ι δ ι α ί τ ε ρ α  
ικανοποιηµένοι 
από τις επαγγε-
λµατικές επαφές 
και συναντήσεις 
που πραγµατο-
ποιήθηκαν.

ΣYΣTAΣEIΣ απευθύνει προς τους καταναλωτές η Γενική 
Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Yπουργείου Οικονοµίας κατά την 
αγορά και χρήση χριστουγεννιάτικων ειδών όπως φωτάκια-
γιρλάντες, Aγιο-Βασίληδες και άλλα διακοσµητικά που 
λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα. Oι καταναλωτές πρέπει να 
προσέχουν ώστε τα προϊόντα αυτά: 
£ Να φέρουν τη σήµανση CE, τα τεχνικά στοιχεία λειτουργίας 
(τάση, ισχύς, συχνότητα λειτουργίας), τον τύπο του 
προϊόντος, τον κατασκευαστή και τα στοιχεία του ή τον 
υπεύθυνο εισαγωγέα / διαθέτη στην Ελλάδα.
£    Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και να 

αναγράφονται τα στοιχεία της εταιρίας που διαθέτει το προϊόν 
ή τα στοιχεία του εξουσιοδοτηµένου service της συσκευής.
£  Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος σε εξωτερικό χώρο, να 
αναγράφεται σαφώς η ένδειξη αυτή επί της συσκευασίας και 
του φυλλαδίου οδηγιών χρήσης καθώς και η ένδειξη 
προστασίας ΙΡ. 

Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται από τη νοµοθεσία η χρήση 
ρελέ διαρροής στις οικιακές εσωτερικές ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις για την επιπρόσθετη προστασία των χρηστών 
και των εγκαταστάσεων.

Προσοχή στην αγορά ηλεκτρικών χριστουγεννιάτικων στολιδιών 

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Το 2010 θα διατεθούν 10,3 δισ. 
για επενδύσεις µέσω ΕΣΠΑ 

και νέου αναπτυξιακού νόµου 

PIZIKEΣ αλλαγές στον αναπτυξιακό 
νόµο ,  αλλά κα ι  τον τρόπο 
διαχείρισης του ΕΣΠΑ, µε στόχο την 
τόνωση των συγχρηµατοδο-
τούµενων ιδιωτικών αλλά και 
δ η µ ό σ ι ω ν  ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν ,  
π ρ ο α ν ή γ γ ε ι λ ε  η  υ π ο υ ρ γ ό ς  
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη

Γενική Συνέλευση 
της ΚΕΕΕ στη Βέροια

Πραγµατοποιήθηκε στη Βέροια, υπό 
την προεδρία του Προέδρου της 
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων 
Ελλάδος, κ. Γεωργίου Κασιµάτη, η 
τακτική Γενική Συνέλευση των µελών 
της, των 59 επιµελητηρίων της 
χώρας, µετά από πρόσκληση του 
Προέδρου του Επιµελητηρίου 
Η µ α θ ί α ς ,  κ .  Ν ι κ ο λ ά ο υ  
Ουσουτζόγλου.

Τόνωση... ρευστότητας 
µε πάγωµα των οφειλών 

«ΠAΓΩNOYN» για δύο χρόνια οι 
οφειλές επιχειρήσεων έως 1 εκατ. 
ευρώ, είτε έχουν καταγγελθεί είτε όχι, 
ε φ ό σ ο ν  κ α τ έ σ τ η σ α ν  
ληξ ιπρόθεσµες µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2008. Αυτό προβλέπει 
το σχέδιο νόµου για την ενίσχυση 
της ρευστότητας, που εγκρίθηκε 
από το Yπουργικό Συµβούλιο και θα 
κατατεθεί εντός του ∆εκεµβρίου στη 
Βουλή.
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PIZIKEΣ αλλαγές στον αναπτυξιακό νόµο, αλλά και τον 
τρόπο διαχείρισης του ΕΣΠΑ, µε στόχο την τόνωση των 
συγχρηµατοδοτούµενων ιδιωτικών αλλά και 
δηµόσιων επενδύσεων, προανήγγειλε η υπουργός 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Λούκα Κατσέλη, ανακοινώνοντας ότι εντός του 2010 
θα διατεθούν 10,3 δισ. ευρώ για επενδύσεις (πρόκειται 
για τις δαπάνες του Π∆Ε όπως προβλέπονται στον 
προϋπολογισµό του 2010), εκ των οποίων 6,95 δισ. θα 
αφορούν συγχρηµατοδοτούµενα έργα και 3,35 δισ. 
έργα που θα χρηµατοδοτηθούν από αµιγώς εθνικούς 
πόρους. 
Η κ. Κατσέλη ανακοίνωσε ότι από τις 31 ∆εκεµβρίου 
2009 «παγώνει» η υποβολή αιτήσεων ένταξης στον 
υφιστάµενο αναπτυξιακό νόµο εν όψει της αλλαγής 
του, ώστε να προβλέπει κριτήρια ένταξης όπως η 
αύξηση της απασχόλησης, καθώς και ότι προωθείται 
η αναθεώρηση του Ν. 3614/2007 που αφορά τη 
λειτουργία του ΕΣΠΑ µε στόχο την απλοποίηση των 
διαδικασιών και την επιτάχυνση της υλοποίησης 
έργων. 
Παράλληλα περικόπτονται τα τρέχοντα προγράµµατα 
στήριξης των µ ικροµεσαίων επιχε ιρήσεων 
προκειµένου τα κονδύλια να ενταχθούν στον νέο 
σχεδιασµό του ΕΣΠΑ, ενώ στα χρηµατοδοτικά 
εργαλεία πέραν των Σ∆ΙΤ και των προγραµµάτων της 
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς  Τ ρ ά π ε ζ α ς  Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν ,  θ α  
σ υ µ π ε ρ ι λ η φ θ ε ί  κ α ι  τ ο  Ε ι δ ι κ ό  Τ α µ ε ί ο  
Αναχρηµατοδότησης της Οικονοµίας, για την ίδρυση 

του οποίου η κυβέρνηση έχει δεσµευθεί προεκλογικά. 
Σύµφωνα µε όσα ανέφερε η κ. Κατσέλη, η 
απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ από το 2007 µέχρι 
σήµερα κινήθηκε σε πολύ χαµηλά επίπεδα καθώς 
έχουν αξιοποιηθεί µόνο 800 εκατ. ευρώ τα οποία 
α ν τ ι σ τ ο ι χ ο ύ ν  σ τ ο  3 , 0 7 %  τ ο υ  σ υ ν ο λ ι κ ο ύ  
προϋπολογισµού του προγράµµατος που ανέρχεται 
σε 26,2 δισ. ευρώ. Για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ και 
προκειµένου οι πόροι να διατεθούν στην οικονοµία µε 
ευέλικτες και απλές διαδικασίες προωθείται: 

Η απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης µε 
αναθεώρηση του Ν. 3614/2007. 

Η κατάργηση του δεύτερου σταδίου πιστοποίησης 
προτύπου ΕΛΟΤ για όλα τα τοµεακά και περιφερειακά 
προγράµµατα, µε ειδική µέριµνα για την ένταξη έργων 
σε µικρά νησιά και ορεινές και αποµακρυσµένες 
περιοχές. 

Κατάργηση των 13 Αναπτυξιακών Οργανισµών των 
Περιφερειών και της ΝΟΜΟΣ Α.Ε. 

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ, ότι η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 
θα προβλέπει νέα κριτήρια ένταξης όπως: 

Η προαγωγή της καινοτοµίας, της εξαγωγικής 
δραστηριότητας και της πράσινης οικονοµίας και 
επιχειρηµατικότητας. 

Η σύνδεση της χορηγούµενης ενίσχυσης µε τη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, εκτός των 
επενδύσεων εξοικονόµησης ενέργειας, ΑΠΕ, 
επενδύσεων εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας και 
καινοτοµίας. 

Oσον αφορά το πρόγραµµα ενίσχυσης των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων που «τρέχουν» η κ. 
Κατσέλη ανακοίνωσε ότι:
 
Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των 
π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν  ν ε α ν ι κ ή ς  κ α ι  γ υ ν α ι κ ε ί α ς  
επιχειρηµατικότητας (7.110 αιτήσεις) συνολικής 
δηµόσιας δαπάνης 41 εκατ. ευρώ, θα εξεταστούν 
κανονικά. 

Το πρόγραµµα ενίσχυσης επιστηµόνων - ελευθέρων 
επαγγελµατιών, που έληξε  στις 30 Νοεµβρίου και είναι 
συνολικής δηµόσιας δαπάνης 250 εκατ. ευρώ 
περικόπτεται σε 70 εκατ. ευρώ. 
Το  π ρ όγ ρ α µµα  εν ί σχ υ σης  µ ι κ ρ οµεσα ί ων  
επιχειρήσεων, που λήγει στις 18 ∆εκεµβρίου και είναι 
συνολικής δηµόσιας δαπάνης 1.050 εκατ. ευρώ, θα 
υλοποιηθεί σε δυο φάσεις. Η πρώτη φάση ύψους 500 
εκατ. ευρώ θα υλοποιηθεί µε βάση τους υφιστάµενους 
όρους και προϋποθέσεις, ενώ η δεύτερη φάση του 
προγράµµατος θα επαναπροκηρυχθεί µε νέα 
κριτήρια όπως η επιδότηση της εργασίας.

Το 2010 θα διατεθούν 10,3 δισ. για επενδύσεις 
µέσω ΕΣΠΑ και νέου αναπτυξιακού νόµου 

Tiς πρώτες εβδοµάδες του 2010 
α ν α µ έ ν ε τ α ι  η  υ λ ο π ο ί η σ η  
π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς  ε π ι δ ό τ η σ η ς  
ασφαλιστικών εισφορών για την 
πρόσληψη ανέργων µέσω του 
Yπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Η παρέµβαση αυτή θα 
λειτουργήσει λυτρωτικά για χιλιάδες 
επιχειρήσεις που δεν µπορούν να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους 
λόγω της οικονοµικής κρίσης. Στόχος 
του προγράµµατος είναι η τόνωση της 
ρευστότητας των επιχειρήσεων, αλλά 

και η δραστική µείωση της ανεργίας. 
Η κυβέρνηση, σύµφωνα µε τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
Ανδρέα Λοβέρδο επαναπροσανατολίζει τις δράσεις της, ώστε να ανταποκριθεί στον 
πυρήνα των κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου θέτοντας σε 
εφαρµογή τα ακόλουθα µέτρα: α) Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για 4 έτη, 
µε σκοπό να ενισχυθούν οι προσλήψεις των νέων και ειδικά των νέων γυναικών, β) 
ενθάρρυνση της διατήρησης των θέσεων εργασίας, γ) ενίσχυση των πρωτοβουλιών 
απασχόλησης στο πεδίο της περιβαλλοντικής ανάπτυξης και της κοινωνικής 
οικονοµίας.
Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες, το πρώτο στάδιο θα αφορά τα δύο επόµενα έτη 
2010 και 2011, ενώ ανοικτή είναι η επέκτασή του και για δύο ακόµη. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες, τον πρώτο χρόνο εφαρµογής θα προσληφθούν 10.000 άνεργοι έως 
30 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις µε προσωπικό µέχρι 50 άτοµα. Οι ασφαλιστικές 
εισφορές των 10.000 εργαζοµένων θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου (100%) από το 
Yπουργείο Εργασίας µέσω του ΟΑΕ∆. Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος για 
τον πρώτο χρόνο ανέρχεται στα 45 εκατ. ευρώ. Κύκλοι του Yπουργείου Εργασίας, 
εκτιµούν ότι η δράση αυτή αναµένεται να λειτουργήσει θετικά και ενισχυτικά για 5.000 
έως και 6.000 επιχειρήσεις, µε την επιδότηση δύο ατόµων ανά επιχείρηση. 
Τον δεύτερο χρόνο εφαρµογής του προγράµµατος το 2011, θα προσληφθούν 
ακόµη 10.000 άνεργοι µε καθολική επιδότηση των ασφαλιστικών τους εισφορών, 
ενώ για τους επιδοτούµενους του προηγούµενου έτους θα υπάρξει µείωση στο 
ποσοστό επιδότησης κατά 25%. Ωστόσο, οι ειδικοί διατηρούν επιφυλάξεις για τον 
αριθµό των επιχειρήσεων που θα θελήσουν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα. 
Με την εφαρµογή του προγράµµατος επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών 
υλοποιείται ένα πάγιο αίτηµα των εργοδοτικών οργανώσεων. Υπενθυµίζεται ότι ο 
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών, η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού 
Εµπορίου αλλά και η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων 
Ελλάδας έθεταν την υλοποίηση του παραπάνω προγράµµατος ως βασική 
προϋπόθεση για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη δραστική µείωση της 
ανεργίας. 
Η εφαρµογή του προγράµµατος θα προωθηθεί ταυτόχρονα µε την αναµόρφωση 
των εργασιακών σχέσεων και τη δηµιουργία αποτελεσµατικού µηχανισµού ελέγχου 
της «µαύρης» εργασίας. Aλλωστε, ο υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος έχει 
δεσµευτεί ότι οι έλεγχοι για την αντιµετώπιση της αδήλωτης µαύρης εργασίας θα 
γίνουν ασφυκτικοί το πρώτο τρίµηνο του 2010. 

«Oπλο» στη µάχη για µείωση της ανεργίας
 η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών 

Σε τρία διακριτά στάδια επιµερίζεται το ρίσκο που λαµβάνει µία επιχείρηση 
κατά τη διαδικασία εµπορευµατοποίησης ενός νέου προϊόντος ή 
υπηρεσίας, δηλαδή από τη σύλληψη της ιδέας µέχρι τη µετατροπή της σε 
πλήρες προϊόν ή υπηρεσία. Το πρώτο στάδιο σχετίζεται µε τον σχεδιασµό 
και την ανάπτυξη του νέου προϊόντος ή υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές 
το ρίσκο είναι αυξηµένο, καθώς για την κατασκευή και δοκιµή της 
αποτελεσµατικής λειτουργίας του πρωτοτύπου απαιτούνται πολλαπλοί 
πόροι (σε προσωπικό, υποδοµές, κεφάλαια κ.ο.κ.) µέχρι την επίτευξη του 
επιθυµητού αποτελέσµατος. Στο δεύτερο στάδιο συναντούµε κινδύνους 
που σχετίζονται µε την αποδοχή του νέου προϊόντος ή υπηρεσίας από το 
κοινό - στόχο, καθώς συχνά οι επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να καλύψουν 
την πραγµατική ανάγκη. Τέλος, στο τρίτο στάδιο συναντούµε κινδύνους 
που σχετίζονται µε τη διάθεση και προώθηση των νέων προϊόντων ή 
υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε σχέση µε την επιλογή κατάλληλων καναλιών 
διανοµής ή µέσων για την προώθησή τους. 

Την περίοδο αυτή παραµένουν ανοικτά τρία προγράµµατα επιδότησης, τα 
οποία µπορούν να εκµεταλλευτούν οι ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να 
µετριάσουν το ρίσκο που θα λάβουν κατά τη διαδικασία 
εµπορευµατοποίησης των νέων καινοτόµων ιδεών τους. Οι επιδοτούµενες 
δαπάνες, µε ποσοστό έως 75%, περιλαµβάνουν αµοιβές προσωπικού και 
τρίτων, αγορά οργάνων και εξοπλισµού, αγορά τεχνολογίας - 
τεχνογνωσίας, µετακινήσεις, αναλώσιµα, έξοδα πιστοποίησης, 
προτυποποίησης και κατοχύρωσης, καθώς και δικτύωση για τη διάχυση - 
διάδοση των αποτελεσµάτων. Τα προγράµµατα αυτά είναι:

1. ∆ηµιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως 
υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out): Βασικός στόχος είναι η 
ενίσχυση της δηµιουργίας και της εξέλιξης επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτοµίας, για την παραγωγή νέων 
προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέµενης αξίας και 
έντασης γνώσης. Η µέγιστη επιδότηση δεν µπορεί να ξεπερνά το 1.000.000 
ευρώ. 

2. Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ): Απευθύνεται σε νέες επιχειρήσεις έως 6 
ετών από την ίδρυσή τους ή επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν 
χρηµατοδοτηθεί για έρευνα έως σήµερα. Ο µέγιστος προϋπολογισµός 
ανά έργο ανέρχεται σε 200.000 ευρώ. 

3. Υποστήριξη οµάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων για δραστηριότητες 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης: Απευθύνεται σε οµάδες 3 ή 
περισσότερων ΜµΕ µε κοινά προβλήµατα, που έχουν κλείσει τουλάχιστον 
µία ετήσια οικονοµική χρήση, µε τη συµµετοχή ενός τουλάχιστον 
εξειδικευµένου φορέα (πανεπιστήµιο, ερευνητικό κέντρο, κ.λπ.) για την 
υλοποίηση µέρους της αναγκαίας έρευνας. Ο µέγιστος προϋπολογισµός 
ανά έργο ανέρχεται σε 500.000 ευρώ.

Επιδότηση έως 75% για 
δραστηριότητες έρευνας 

και ανάπτυξης νέων προϊόντων 
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∆εκεµβρίου - θα διατεθούν περίπου 500 εκατοµµύρια ευρώ έναντι 
αρχικής δηµόσιας δαπάνης 1.050 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ µε 
νέα προκήρυξη, η οποία θα γίνει στην αρχή του 2010 και αλλαγή 
των όρων (π.χ. επιδότηση εργασίας), και ύστερα από 
διαβούλευση και µε τις τράπεζες (οι οποίες εγκρίνουν τα έργα) θα 
διατεθεί το υπόλοιπο ποσό. 

Για την κυβερνητική πολιτική για την επιχειρηµατικότητα και την 
περιφερειακή ανάπτυξη σηµείωσε ότι: «η δέσµευση της 
κυβέρνησης «πρώτα ο πολίτης» ισχύει και για τον κόσµο του 
επιχειρείν. Η χώρα µας παρουσιάζει εξαιρετικά χαµηλές επιδόσεις 
στον τοµέα της Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς το 
αναπτυξιακό χάσµα κέντρου - περιφέρειας και των περιφερειών 
µεταξύ τους δείχνει να διευρύνεται και µάλιστα αναντίστοιχα µε τις 
αναπτυξιακές δυνατότητες της κάθε περιοχής», ανέφερε ο 
υφυπουργός.

Η συνεδρίαση έκλεισε µε την εισήγηση του συνεργάτη της ΚΕΕΕ, κ. 
Εµµανουήλ Μπαλτά, µε θέµα «Επιχειρηµατικά πάρκα - η νέα 
πρόκληση: δράσεις της ΚΕΕΕ και των Επιµελητηρίων - µελών 
της». 
Στο πλαίσιο των εργασιών της η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το 
ακόλουθο ψήφισµα:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Η Γενική Συνέλευση των Επιµελητηρίων – µελών της Κεντρικής 
Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, κατά την τακτική της 
συνεδρίαση στη Βέροια από 27 έως 28 Νοεµβρίου 2009, προέβη 
στην έκδοση του ακόλουθου ψηφίσµατος µε αφορµή το δοθέν 
σε δηµόσια διαβούλευση σχέδιο νόµου για την ενίσχυση της 
ρευστότητας της αγοράς και τη ρύθµιση οφειλών επιχειρήσεων 
και επαγγελµατιών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα και την 
προστασία των οικονοµικών δεδοµένων των οφειλετών:
Ο σχεδιασµός µιας στρατηγικής από την Κυβέρνηση για την 
αύξηση της ρευστότητας στην αγορά είναι ένα µέτρο, που 
λαµβάνεται προς την σωστή κατεύθυνση, δεδοµένου ότι υπάρχει 
απόλυτη και άµεση ανάγκη για την τόνωση της οικονοµικής 
δραστηριότητας και την ενίσχυση της κυκλοφορίας του 
χρήµατος.
Όµως, προτού ληφθούν τέτοια µέτρα, η Πολιτεία θα πρέπει να 
φανεί συνεπής στις οικονοµικές της υποχρεώσεις προς τον 
επιχειρηµατικό κόσµο και να παύσει να φέρεται σαν κακός 
πληρωτής. Είναι γνωστό ότι οι πολλαπλές και µακροχρόνιες 
αυτές καθυστερήσεις των πληρωµών από την Πολιτεία των 
οικονοµικών της υποχρεώσεων, έχουν οδηγήσει πολλές 
επιχειρήσεις σε κατάσταση απελπισίας, που απειλεί ακόµη και την 
επιβίωσή τους.
Είναι απόλυτη ανάγκη όπως η Πολιτεία καταβάλει κάθε οφειλή 
της, που απορρέει από την εφαρµογή των αναπτυξιακών 
νόµων, από την επιστροφή του φόρου προστιθέµενης αξίας και 
από άλλες αιτίες (π.χ. προµήθειες υλικού και υπηρεσιών κλπ.), 
προκειµένου να αποκατασταθεί ένα πρώτο κλίµα ρευστότητας 
στην αγορά και στη συνέχεια να ακολουθήσουν τα ειδικά 
νοµοθετικά µέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά.

Με την πρόταση αυτή αποκαθίσταται και η εικόνα του Κράτους 
ως σωστού συνεργάτη και συνεπούς οφειλέτη, εδραιώνεται η 
εµπιστοσύνη των πολιτών και του επιχειρηµατικού κόσµου στην 
αξιοπιστία και φερεγγυότητα της Πολιτείας και επιτυγχάνεται εν 
µέρει και ο σκοπός της ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ3
Βήµα

Συµεωνίδης Χρήστος
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Κλοτσώνη Αριστέα
Λουκάς Περικλής

Καλλώνης ∆ηµήτριος

Πραγµατοποιήθηκε στη Βέροια, υπό την προεδρία του 
Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, κ. 
Γεωργίου Κασιµάτη, η τακτική Γενική Συνέλευση των µελών της, 
των 59 επιµελητηρίων της χώρας, µετά από πρόσκληση του 
Προέδρου του Επιµελητηρίου Ηµαθίας, κ. Νικολάου 
Ουσουτζόγλου. 
Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης παρέστη ο κ. Μάρκος 
Μπόλαρης, Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, αρµόδιος για τα θέµατα των Επιµελητηρίων, ενώ 
χαιρετισµό απηύθυναν η κα Χαρίκλεια Ουσουτζόγλου, 
∆ήµαρχος Βέροιας, ο κ. Γεώργιος Σουµπέκας, Αντινοµάρχης 
Ηµαθίας, και ο βουλευτής, κ. Αθανάσιος Οικονόµου, µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης, το απόγευµα της 
Παρασκευής 27 Νοεµβρίου 2009, ο κ. Γεώργιος Καραµπάτος, 
Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας, αναφέρθηκε στο 
διεξαγόµενο κάτω από συνθήκες έλλειψης ανταγωνισµού και 
ενίοτε και νοµιµότητας κινέζικο εµπόριο στη χώρα µας. Ο κ. 
Καραµπάτος δήλωσε ότι: «Το πρόβληµα είναι ότι η εξάπλωση 
αυτή δε γίνεται πάντα νόµιµα. Υπάρχουν πόλεις, όπου το νόµιµο 
εµπόριο έχει ήδη χάσει το 30-40% της πελατείας του υπέρ των 
κινέζων. Υπάρχουν πόλεις όπου ολόκληρες γειτονιές 
µετατρέπονται σε ένα τεράστιο κινέζικο εµπορικό κατάστηµα, 
καθώς «εκτοπίζονται» έµµεσα ή άµεσα οι Έλληνες 
µικροεπαγγελµατίες» και πρόσθεσε: «Για να καταλάβει κανείς το 
µέγεθος του προβλήµατος φτάνει να ρίξει µια µατιά στους 
κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης: Η 
Βιοµηχανία της ένδυσης στην Ελλάδα αποτελείται από 9.000 
µεταποιητικές επιχειρήσεις. Αν σ' αυτές προστεθούν και οι 
εµπορικές, ο αριθµός αυτός ανέρχεται σε 22.000. Ο αριθµός 
των εργαζοµένων είναι αντίστοιχα 43.000 και 75.000 περίπου 
µαζί µε τις εµπορικές. Στο διάστηµα 1995-2008 έχουν χαθεί 59.000 
θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν στο 58% του συνόλου, 
δηλαδή ένας στους δύο απασχολούµενους έµεινε χωρίς 
δουλειά».

Ο κ. Καραµπάτος προέτρεψε την Ελληνική Κυβέρνηση να λάβει 
υπόψη της τις παραµέτρους αυτές, για να σταθµίσει κέρδη και 
ζηµιές µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
Στο σηµείο αυτό πραγµατοποίησε παρέµβαση ο Πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου Πιερίας, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, ο οποίος 
δήλωσε ότι εντό του Νοεµβρίου είχε γίνει στην περιφέρειά του 
ευρύτατη διάσκεψη µε το ίδιο θέµα, η οποία, µετά από 
ανταλλαγή απόψεων, κατέληξε ότι θα πρέπει να γίνονται 
σοβαροί έλεγχοι νοµιµότητας τόσο κατά την εισαγωγή των 
κινέζικων προϊόντων όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
των κινέζικων καταστηµάτων στην χώρα µας.

Ο επόµενος οµιλητής κ. ∆ηµήτριος Σκιαδάς, σύµβουλος της 
ΚΕΕΕ και πρώην Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης ,  Τοµέας Εµπορίου ,  αναφέρθηκε στην 
κωδικοποίηση της επιµελητηριακής νοµοθεσίας, τη 
συµπλήρωσή της και την καθιέρωση διατάξεων πειθαρχικού 
περιεχοµένου. Εξάλλου, εισηγήθηκε την απλούστευση των 
διαδικασιών ίδρυσης των διαφόρων µορφών επιχειρήσεων 
προκειµένου να επιτυγχάνεται µείωση κόστους και χρόνου 
απασχόλησης για τους επιχειρηµατίες. 

Κατά τη δεύτερη ηµέρα της συνεδρίασης το Σάββατο 28 
Νοεµβρίου 2009 υποδέχθηκε τους συνέδρους ο Πρόεδρος του 
φιλοξενούντος Επιµελητηρίου κ. Νικόλαος Ουσουτζόγλου.

Ο  π α ρ ι σ τ ά µ ε ν ο ς  Υ φ υ π ο υ ρ γ ό ς  Ο ι κ ο ν ο µ ί α ς ,  
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μάρκος Μπόλαρης, στη 
σύντοµη παρέµβασή του, τόνισε την αξία της καθιερωθείσας 
από τη νέα κυβέρνηση διαβούλευσης, µέσω της οποίας 
αναµένεται να επιτευχθεί ανάταξη της οικονοµίας µέσα στη 
γενικότερη κρίση. Τόνισε τη σηµασία που δίνει η Κυβέρνηση 
στον ανταγωνισµό και την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας 
µας, γεγονός για το οποίο έδωσε το όνοµα αυτό και στον τίτλο 
του Υπουργείου, ενώ η οξυγόνωση της αγοράς θα δοθεί 
αποτελεσµατικά µε τα µελετώµενα και δοθέντα σε δηµόσια 
διαβούλευση νοµοσχέδια περί ρευστότητας στην αγορά, περί 
υπερχρεωµένων νοικοκυριών και περί ίδρυσης και λειτουργίας 
αδειοδοτούµενων νέων επιχειρήσεων. Με τα µέτρα αυτά 
αναµένεται η χώρα µας να ανέβει από την 152η θέση της 
ανταγωνιστικότητας διεθνώς στη 40η  θέση.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε ο κ. Μπόλαρης: «Η αύξηση 
του προϋπολογισµού του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, η ανακατανοµή των πόρων και των στόχων στο 
ΕΣΠΑ και οι ταχείες αλλαγές στον αναπτυξιακό νόµο είναι οι 
κυβερνητικές προτεραιότητες στα πεδία της οικονοµίας και της 
ανάπτυξης». Για τα θεσµικά εργαλεία της παραγωγικής 
αναδιάρθρωσης ανέφερε ότι: «η απλοποίηση των διαδικασιών 
για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων και η απλοποίηση 
και διευκόλυνση της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων 
αποτελούν βασικές προτεραιότητες». Όπως είπε, για την 
απλοποίηση στην αδειοδότηση και χρηµατοδότηση των 
επιχειρήσεων επιδιώκεται άµεσα και µεσοπρόθεσµα η εξάλειψη 
των σχετικών χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. 
Επίσης, µέσω της τρέχουσας προκήρυξης - που λήγει στις 18 

Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στη Βέροια

Με παρουσία πλήθος κόσµου έγινε τη ∆ευτέρα 9 
Ν ο ε µ β ρ ί ο υ  2 0 0 9 ,  σ τ η ν  α ί θ ο υ σ α  τ η ς  
«Θεοφανείου», η παρουσίαση του βιβλίου του 
Κων/νου Κωστούλα «Εµπορική ∆ιαφήµιση στην 
Πρέβεζα», µε αποκλειστικό χορηγό της εκδόσεως, 
το Επιµελητήριο Πρέβεζας.
Όπως τόνισε εισαγωγικά ο Πρόεδρος του 
ιδρύµατος «Ακτία Νικόπολις», που επιµελήθηκε 
την έκδοση του βιβλίου, τα γραπτά του κ. 
Κωστούλα κίνησαν εξαρχής το ενδιαφέρον του 
Ιδρύµατος, το οποίο και προχώρησε µε χαρά στην 
έκδοση. ∆εν παρέλειψε δε να ευχαριστήσει όλους 

όσους βοήθησαν στην προσπάθεια αυτή, τους ανθρώπους που 
προσέφεραν υλικό για το βιβλίο, αλλά και το Επιµελητήριο Πρέβεζας για τη 
συµβολή του.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι στο βιβλίο (που αφορά έως και το πρώτο µισό του 
20ου αιώνα) υπάρχουν αναφορές σε αιτήµατα όπως η σιδηροδροµική 
σύνδεση της περιοχής µας µε τα Ιωάννινα αλλά και οδικά έργα που θα 
άρουν την αποµόνωση της Πρέβεζας αλλά και της Ηπείρου γενικότερα.
Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου, κ. Λεωνίδας Νταλαµάγκας, επεσήµανε ότι 

το ∆.Σ. του φορέα συνέβαλε µε µεγάλη χαρά 
στην έκδοση του βιβλίου αυτού, θεωρώντας ότι 
αποδεικνύει µε ουσιαστικό τρόπο την 
πολιτιστική και «επιχειρηµατική» κληρονοµιά 
του τόπου. Ο κ. Νταλαµάγκας πρόσθεσε ότι θα 
σ υ ν ε χ ί σ ε ι  ν α  α ν α λ α µ β ά ν ε ι  τ έ τ ο ι ε ς  
πρωτοβουλίες για τη διάσωση των πολιτιστικών 
στοιχείων, που συγκροτούν την ιδιαίτερη 
ιστορία του τόπου µας και συµβάλλουν στη 
διαµόρφωση της σύγχρονης ταυτότητάς µας, 
ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τόσο τον κ. 
Κωνσταντίνο Κωστούλα όσο και τον κ. Νικόλαο 
Καράµπελα, Πρόεδρο του ιδρύµατος «Ακτία 
Νικόπολις», για την επιµέλεια και έκδοση του 
βιβλίου καθώς και για τη συνεχή και σηµαντική 
παρουσία του, όλα αυτά τα χρόνια, στα 
πολιτιστικά δρώµενα της πόλης µας.
Ο ίδιος ο συγγραφέας µίλησε µέσα από την 
καρδιά του για το βιβλίο αυτό και για τους 
ανθρώπους που έστησαν» το εµπόριο σε τούτη 
την πόλη παραθέτοντας µνήµες από µια άλλη 
εποχή.

Η Εµπορική ∆ιαφήµιση στην Πρέβεζα



«ΠAΓΩNOYN» για δύο χρόνια οι οφειλές 
επιχειρήσεων έως 1 εκατ. ευρώ, είτε έχουν 
καταγγελθεί είτε όχι, εφόσον κατέστησαν 
ληξιπρόθεσµες µετά την 1η Ιανουαρίου 
2008. Αυτό προβλέπει το σχέδιο νόµου για 
την ενίσχυση της ρευστότητας, που 
εγκρίθηκε από το Yπουργικό Συµβούλιο και 
θα κατατεθεί εντός του ∆εκεµβρίου στη 
Βουλή. 
Η οφειλή ρυθµίζεται ώστε να αποπληρωθεί 
σε διάστηµα πέντε ετών, µετά τη διετή 
περίοδο χάριτος. 
Με το σχέδιο νόµου χαλαρώνει… ο 

«Τειρεσίας» µε την παροχή γενικής αµνηστίας σε οφειλέτες που εντάχθηκαν µετά την 
1η Ιανουαρίου 2008 και οι οποίοι έχουν εξοφλήσεις ή θα εξοφλήσουν τις οφειλές σε 
τρεις µήνες από την ψήφιση του νόµου. 
Eπίσης προβλέπεται η παροχή µπλοκ επιταγών µε εγγύηση τρίτου. Το ανώτατο όριο 
παραµονής στον «Τειρεσία» µειώνεται από 15 σε 10 έτη. 
Με στόχο την ανακούφιση των επιχειρήσεων λόγω της κρίσης, παρέχεται η ευχέρεια 
σε εκατοντάδες που έχουν λάβει τραπεζικό δάνειο και εκπληρώνουν κανονικά τις 
υποχρεώσεις τους, εφόσον αντιµετωπίζουν πρόσκαιρη ταµειακή αδυναµία, να 
επιµηκύνουν για δύο χρόνια την εξόφληση του δανείου τους, «παγώνοντας» για το 
αντίστοιχο διάστηµα την καταβολή κεφαλαίου.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ4
Βήµα
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Γιώργος Ντίλος  6972013030

Για τις αγορές σας 
προτιµάτε τα καταστήµατα 

του Νοµού µας
Επιµελητήριο Πρέβεζας

d
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2009

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Στις 4/11/2009 Νοεµβρίου 2009 έλαβε χώρα στο 

Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Πάργας η Γενική 

Συνέλευση του  «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΓΑΣ», µε την ευρεία συµµετοχή 

των µελών του αλλά και φορέων της περιοχής, 

που παρέστησαν, όπως ο ∆ήµαρχος Πάργας κ. 

Σπυριδώνας Πηγής, Από την νοµαρχεία 

Πρέβεζας ο Αντινοµάρχης κ. Βέργος Θεόδωρος 

και ο διευθυντής της ΝΕΤ Πρέβεζας κ Ντούσιας 

Νικόλαος 

Ο πρόεδρος του επιµελητήριου Πρέβεζας κ. Νταλαµάγκας Λεωνίδας
Ο πρόεδρος του συλλόγου ξενοδόχων Πρέβεζας  κ. Χαλκίδης Πολύκαρπος 
Ο δηµοσιογράφος Λούπας ∆ηµήτριος.

Καθώς ο ΣΤΕΠ, όπως αναλυτικά παραθέτουµε κατωτέρω, λειτουργεί µε 

γνώµονα την ποιοτική ανάπτυξη της Τουριστικής ∆ραστηριότητας του ∆ήµου 

Πάργας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, θεωρούµε ότι όλοι οι φορείς 

πρέπει να βρεθούµε συνοδοιπόροι σε αυτήν την προσπάθεια του Συλλόγου. 

Για το λόγο αυτό Σας κοινοποιούµε την παρούσα ανακοίνωση, η οποία 

αποτελεί και ουσιαστική πρόσκληση προκειµένου όλοι να σταθείτε αρωγοί 

στο έργο του Συλλόγου και παράλληλα δέσµευση από την πλευρά του 

Συλλόγου ότι και αυτός µε τη σειρά του θα βρεθεί δίπλα Σας στην κοινή 

προσπάθεια µας για ποιοτική αναβάθµιση των Παρεχόµενων Τουριστικών 

Υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής   µε σεβασµό στο φυσικό και πολιτιστικό 

της περιβάλλον.

Τα θέµατα ήταν:
nΑνασκόπηση της χρονιάς που πέρασε
nΑποτύπωση προβληµάτων
nΣχέδιο δράσης για το 2010
nΕγγραφή νέων µελλών

Μετά από ενηµέρωση του προεδρείου µε µια ιστορική αναδροµή για το πώς 

και  τους λόγους που ιδρύθηκε ο ΣΤΕΠ,  για το καταστατικό και τους σκοπούς 

του, έγινε η Ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε σηµειώθηκαν τα: 
1. Η χρονιά έκλεισε µε θετικά αποτελέσµατα από πλευράς αφίξεων 

Με µεγάλη άνοδο στις αφίξεις των Ελλήνων, κοινωνικός τουρισµός και 

µεµονωµένων περισσότεροι από τους οποίους µας ήρθαν µέσο της 

Εγνατίας
2. Είχαµε αρνητικά αποτελέσµατα από την µεριά των εισπράξεων 

(τόσο σε επαγγελµατικούς κλάδους όσο και σε µεµονωµένες επιχειρήσεις)
3. Το ότι παρά την κρίση τόσο από τους µεµονωµένους όσο και από 

τις εταιρίες ΤΟ  συνεχίστηκε η στροφή στην ποιότητα  πάντα σε σχέση αξίας-

τιµής των προϊόντων.
4. Το ότι δεν παρατηρήθηκαν φαινόµενα αισχροκέρδειας και το ότι οι 

ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών κρατήθηκε σε καλά επίπεδα
Έγινε αποδεκτό ότι ο µαζικός τουρισµός είναι το κυρίαρχο µοντέλο,  µε τους 

ΤΟ να έχουν τον πρωτεύοντα στην  ρόλο στην εξάµηνη τουριστική περίοδο 

και τους µεµονωµένους πελάτες να συµπληρώνουν. 

Τονίστηκε σαν άµεση προτεραιότητα η ανάδειξη της πολιτιστικής µας 

κληρονοµιάς:
nΑρχαιολογικών χώρων -µυκηναϊκοί τάφοι, Κάστρα- 
nΠεριοχές φυσικού κάλλους -µοναστήρι Βλαχέρενας, 

εξωκλήσια, νερόµυλοι
n∆ηµιουργία µουσείων και άλλων «τουριστικών ατραξιόν» που 

σήµερα χρησιµοποιούνται  από ελάχιστα έως καθόλου.
Και η εκπαίδευση των εµπλεκοµένων στην τουριστική βιοµηχανία µε συνέδρια 

και επιµορφωτικά σεµινάρια.  

Στην συνέχεια έγινε συζήτηση για τα εξής προβλήµατα της Πάργας:
nΗ λειτουργική τακτοποίηση των τουριστικών καταλυµάτων
nΤο κυκλοφοριακό
nΚαθαριότητα
nΑστυνόµευση

Για τα σχέδια δράσης  στο 2010 αποφασίστηκε η δηµιουργία ιστοσελίδας µε 

τίτλο “PARGA TOURISM”, για την προβολή της Πάργας και των µελλών του 

συλλόγου, η οργάνωση, επιµορφωτικών σεµιναρίων,  ηµερίδων και 

διαλέξεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΓΑΣ»

Τόνωση... ρευστότητας 
µε πάγωµα των οφειλών 
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