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∆ιατηρείτε τις πόλεις 
του Νοµού µας καθαρές

Από 1ης Σεπτεµβρίου οι αιτήσεις ΜµΕ 

για ενίσχυση από το ΕΣΠΑ 
THN περίοδο από την 1η Σεπτεµβρίου 

έως την 9η Νοεµβρίου 2009 θα µπορούν 

οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις 

αιτήσεις τους για συµµετοχή στο 

πρόγραµµα ενίσχυσης των µικρών και 

πολύ µικρών επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ 

ύψους 1,05 δισ. ευρώ. 
 
Την ίδια στιγµή το Υπουργείο Οικονοµίας 

και Οικονοµικών, κατανοώντας τις 

δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και 

ειδικά οι µικρές επιχειρήσεις λόγω της 

οικονοµικής κρίσης, αποφάσισε να 

προβεί για τον τοµέα του τουρισµού σε 

µείωση του κατώτατου απαιτούµενου 

µέσου ετήσιου κύκλου εργασιών τριετίας 

στις 25.000 ευρώ, από τις 30.000 ευρώ 

που είχε αρχικώς ανακοινωθεί µέσω της 

προδηµοσίευσης της δράσης στις 25 

Μαΐου 2009. 
Παράλληλα, όσοι επιχειρηµατίες από 

τους τέσσερις αυτούς κλάδους 

(µεταποίηση, τουρισµός, εµπόριο και 

υπηρεσίες) επιθυµούν να βελτιώσουν τα 

οικονοµικά στοιχεία της δραστηριότητάς 

τους, ώστε να εντάσσονται στα 

απαιτούµενα όρια του κύκλου εργασιών 

της προκήρυξης, µπορούν να προβούν 

σ ε  σ υ µ π λ η ρ ω µ α τ ι κ έ ς  κ α ι  

τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας 

ε ι σ ο δ ή µ α τ ο ς  κ α θ ώ ς  κ α ι  σ ε  

τροποπο ιητ ι κ ές  ε κκαθαρ ιστ ι κ ές  

δηλώσεις ΦΠΑ. 
 
Χρόνος και τρόπος υποβολής
 
Oλοι οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές 

µπορούν να υποβάλουν τις επενδυτικές 

προτάσεις τους από 1ης Σεπτεµβρίου 

2009, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά µέσα 

από την ιστοσελίδα www.ependyseis.gr 

κ α ι  σ ε  έ ν τ υ π η  µ ο ρ φ ή  σ τ ι ς  

συνεργαζόµενες τράπεζες. 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προτάσεων είναι η 9η Νοεµβρίου 2009. 

Μπορούν να επιχορηγηθούν δαπάνες 

µιας επενδυτικής πρότασης που 

πραγµατοποιήθηκαν από τις 25 Μαΐου 

2 0 0 9  κ α ι  µ ε τ ά ,  η µ ε ρ ο µ η ν ί α  

προδηµοσίευσης της προκήρυξης.
Σηµειώνεται ότι οι υπουργοί Οικονοµίας 

και Οικονοµικών Γ. Παπαθανασίου, 

Ανάπτυξης  Κ .  Χατζηδάκης  κα ι  

Τουριστικής Ανάπτυξης Κ.Μαρκόπουλος 

υπέγραψαν την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση για την προκήρυξη της 

δράσης ενίσχυσης των µικρών και πολύ 

µικρών επιχειρήσεων από το Υπουργείο 

Οικονοµίας και Οικονοµικών µέσω του 

ΕΣΠΑ. Οι παρεχόµενες ενισχύσεις 

αφορούν τους κλάδους: µεταποίησης, 

τουρισµού, εµπορίου, υπηρεσιών και 

τ ω ν  µ ι κ ρ ώ ν  κ α ι  π ο λ ύ  µ ι κ ρ ώ ν  

επιχειρήσεων που λειτουργούν µε το 

σύστηµα δικαιόχρησης (franchise) και 

υπάγονται σε µία από τις παραπάνω 

θεµατικές ενότητες. 

Το Πρόγραµµα αφορά υφιστάµενες 

επ ιχε ιρήσε ις  που έχουν κλε ίσε ι  

τουλάχιστον 2 χρήσεις, απασχολούν 

από 0 έως 50 άτοµα και ο µέσος ετήσιος 

κύκλος εργασιών της τριετίας ή το 

σ ύ ν ο λ ο  τ ο υ  ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ  τ ο υ ς  

κυµαίνεται:

1. Aπό 50.000 ευρώ µέχρι 10.000.000 

ευρώ το µέγιστο, για τη θεµατική ενότητα 

«Μεταποίηση»

2. από 25.000 ευρώ µέχρι 10.000.000 

ευρώ το µέγιστο, για τη θεµατική ενότητα 

«Τουρισµός»

3. και από 30.000 ευρώ µέχρι 10.000.000 

ευρώ το µέγιστο επίσης, για τις θεµατικές 

ενότητες «Εµπόριο» και «Υπηρεσίες».

Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται, 

ανάλογα µε τη γεωγραφική ζώνη, σε 

55% ή 65% του επιχορηγούµενου 

προϋπολογισµού, ο οποίος µπορεί να 

κυµαίνεται από 20.000 έως 300.000 ευρώ 

ανάλογα µε τη θεµατική ενότητα. Σε 

περίπτωση που η υποβαλλόµενη 

πρόταση ξεπερνά τα προαναφερόµενα 

όρια του προϋπολογισµού (σύµφωνα 

µε τους όρους του προγράµµατος), οι 

επιπλέον δαπάνες δεν επιχορηγούνται. 

Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος 

ανέρχεται σε 1 δισ. 50 εκατ. ευρώ (1,050 

δισ.)
 
Συνεργαζόµενες τράπεζες
 
Τ ο  Υ π ο υ ρ γ ε ί ο  Ο ι κ ο ν ο µ ί α ς  κ α ι  

Οικονοµικών µετά από ανοιχτή 

διαγωνιστική διαδικασία έχει δώσει τον 

ρ ό λ ο  τ ο υ  Ε ν δ ι ά µ ε σ ο υ  Φ ο ρ έ α  

∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) σε µεγάλο αριθµό 

Τ ρ α π ε ζ ώ ν ,  π ρ ο κ ε ι µ έ ν ο υ  ν α  

διαχειριστούν για λογαριασµό του το 

Πρόγραµµα .  Οι συνεργαζόµενες 

τράπεζες ήδη παρέχουν ενηµέρωση για 

την οργάνωση και υλοποίηση των 

επενδυτικών σχεδίων.
Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης έχει 

α ν α ρ τ η θ ε ί  σ τ η ν  ι σ τ ο σ ε λ ί δ α  

www.espa.gr. Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΣΤΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)

ΥΠΑΝ: Περισσότερες 
οι επιχειρήσεις που άνοιξαν 

από αυτές που έκλεισαν 

∆ιαχειριστική Επάρκεια 
για το Επιµελητήριο Πρέβεζας

∆ιαχειριστική Επάρκεια για τις 
κατηγορίες έργων χωρίς τεχνικό 

αντικείµενο, από την Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

«Ψηφιακή Σύγκλιση», απέκτησε στις 
11 Αυγούστου το Επιµελητήριο 

Πρέβεζας.
Πρόκειται για µία πετυχηµένη 

πρωτοβουλία τόσο της διοίκησης 
όσο και του Προέδρου του 

κ. Λεωνίδα Νταλαµάγκα, καθώς 
παρέχεται στο Επιµελητήριο η 

δυνατότητα υλοποίησης 
προγραµµάτων και δράσεων µέσω 

Φθινοπωρινή «ένεση» 
ρευστότητας σε ΜµΕ 

Σε ταχύτερη διάθεση πιστώσεων 
προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
αναµένεται να προχωρήσουν οι 

τράπεζες από τον Σεπτέµβριο 
αποδεχόµενες τις συστάσεις 

του Yπουργείου Οικονοµίας και 
της Τραπέζης της Ελλάδος.
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ΣTHN εφαρµογή του προγράµµατος επιδότησης των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τον Σεπτέµβριο, ακόµη και 
για τα ξενοδοχεία της Αττικής, προχωρά το Yπουργείο 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως 
ανακοίνωσε η αρµόδια υπουργός Φάνη Πάλλη - Πετραλιά 
µετά τη συνάντηση που είχε µε την Οµοσπονδία των 
εργαζοµένων στον τουρισµό και τον επισιτισµό. Η 
επιδότηση των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου είχε 
ως αποτέλεσµα τη στήριξη 38.000 θέσεων εργασίας. 
Ειδικότερα, η υπουργός Απασχόλησης τόνισε ότι 
ανταποκρινόµενη στο αίτηµα των εργαζοµένων του 
κλάδου, το πρόγραµµα δράσης που εφαρµόστηκε τον 
Απρίλιο και τον Μάιο για 38.000 εργαζόµενους θα ισχύσει και για τον Σεπτέµβριο, 
ώστε να µπορέσουν οι εργαζόµενοι να έχουν τον απαιτούµενο αριθµό 
ηµεροµισθίων για τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα. 

Παράλληλα, η κ. Πετραλιά ενηµέρωσε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων για 
θέµατα που αφορούν το ταµείο των ξενοδοχοϋπαλλήλων, το ΤΑΞΥ, όπου 
παρουσιάστηκαν κάποια θέµατα και η αντιµετώπισή τους βρίσκεται ήδη µέσα στο 
υπό κατάθεση νοµοσχέδιο, ώστε να λυθούν αδικίες που έχουν παρουσιαστεί. 
 
Η επιδότηση
 
Υπενθυµίζεται ότι το πρόγραµµα επιδότησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την 

επαναπρόσληψη του εποχικού προσωπικού τους, συνολικού κόστους 50 εκατ. 

ευρώ, που θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου µε κονδύλια από τον 

Λογαριασµό Απασχόλησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

του ΟΑΕ∆, προβλέπει ότι :
Μπορούν να υπαχθούν όλες οι εποχικές ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις εφόσον α) διαθέτουν άδεια λειτουργίας και β) 

διαπιστώνεται ότι έχουν επαναπροσλάβει τον ίδιο αριθµό 

προσωπικού που απασχολούσαν τους αντίστοιχους 

περυσινούς µήνες µε το ίδιο καθεστώς εργασίας.
 Το ύψος της επιχορήγησης ισούται µε το µηνιαίο επίδοµα 

ανεργίας που δικαιούται ο επιδοτούµενος µετά τη λήξη της 

σύµβασης εργασίας του µε την επιχείρηση. Για τις ηµέρες 

απασχόλησης, οι οποίες θα είναι λιγότερες των 25, θα 

καταβάλλεται ως επιχορήγηση, αντίστοιχη αναλογία του τακτικού µηνιαίου 

επιδόµατος ανεργίας.
Η επιχείρηση υποχρεούται να αµείβει το εποχικό προσωπικό που έχει 

επαναπροσλάβει µε το ίδιο καθεστώς απασχόλησης του προηγούµενου έτους και 

να το διατηρήσει για όλο το χρονικό διάστηµα της επιχορήγησης. 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση µειώσει, µε καταγγελία σύµβασης, το προσωπικό 

της για το οποίο έχει ενταχθεί, τότε το πρόγραµµα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις 

εργασίας όσες µειώθηκε το προσωπικό και θα επιστρέφεται το ποσό της 

επιχορήγησης. 
Σε περίπτωση µείωσης του προσωπικού, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του 

εργαζοµένου, θα διακόπτεται η επιχορήγηση µόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες 

επιπτώσεις για τον εργοδότη.

Επεκτείνεται και για τον Σεπτέµβριο το πρόγραµµα επιδότησης ξενοδοχείων 

TO 75% των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων βρίσκεται 
στα πρόθυρα «στάσης 
πληρωµών» λόγω των 
π ρ ο β λ η µ ά τ ω ν  
ρευστότητας και  της 
αύξησης του όγκου των 
ακάλυπτων επιταγών .  
Αυτό προκύπτει από έρευνα που 
διεξήγαγε η εταιρία δηµοσκοπήσεων 
MARC για λογαριασµό του Ινστιτούτου 
Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής 
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών 
Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος σε τυχαίο 
δείγµα, πανελλαδικά, 831 επιχειρήσεων. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
έρευνας, οι χαµένες θέσεις εργασίας και 
οι θέσεις που βρίσκονται στο «κόκκινο» 
από την αρχή του έτους θα ανέλθουν 
στις 200.000 περίπου. Συγκεκριµένα, οι 
θέσεις εργασίας που χάθηκαν το πρώτο 
εξάµηνο του 2009 είναι 85.250, ενώ µέχρι 
το τέλος του χρόνου υπολογίζεται ότι 
9 0 . 0 0 0  έ ω ς  1 0 0 . 0 0 0  θ έ σ ε ι ς  
α π α σ χ ό λ η σ η ς  θ α  β ρ ε θ ο ύ ν  σ ε  
κατάσταση επισφάλειας. 
Παράλληλα προκύπτει σοβαρή µείωση 
της ζήτησης, καθώς δηλώνει κάµψη το 
72% των επιχειρήσεων του δείγµατος 
(στη µεταποίηση το ποσοστό ανέρχεται 
στο 81,7%) παρ'Α όλο που 9 στις 10 
επιχειρήσεις διατήρησαν ή ακόµα και 
µε ίωσαν  τ ι ς  τ ιµ ές  στ ις  οπο ί ες  
προσφέρουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους σε σχέση µε την 
αντίστοιχη περίοδο του 2008.
Ακόµη 3 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι 
α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  π ρ ο β λ ή µ α τ α  
ρευστότητας (84% στη µεταποίηση) µε 
αύξηση του όγκου των ακάλυπτων 
επιταγών. Η ''στάση πληρωµών'' έχει 
επηρεάσει και τις προοπτικές των 
επιχειρήσεων, καθώς οι µισές σχεδόν 
(47,5%) εκτιµούν ότι θα µειώσουν τις 
παραγγελίες προς τους προµηθευτές 
τους το επόµενο 6µηνο και το 35,4% 
εκτιµά ότι θα µείνουν σταθερές.
Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε επιδείνωση 
των προοπτικών και σε ό,τι αφορά την 
απασχόληση. Ενώ το προηγούµενο 
εξάµηνο το 20,1% των επιχειρήσεων 
προχώρησε σε µείωση του προσωπικού 
και 4,6% σε αύξηση, για τους επόµενους 
έξι µήνες το 20,8% των επιχειρήσεων 
εκτιµά ότι θα προχωρήσει σε µείωση 
προσωπικού ενώ µόνο το 3,2% θα 
α υ ξ ή σ ε ι  τ ο  π ρ ο σ ω π ι κ ό  τ ο υ .  

Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό  τ η ς  
επιδείνωσης είναι ότι το 69,6% 
των επιχειρήσεων δηλώνουν 
ότι θα διατηρήσουν το 
προσωπικό σταθερό ενώ 
σύµφωνα µε τα ευρήµατα 
της έρευνας του Μαΐου το 
ποσοστό αυτό ήταν 78,5%. 
Από τους αναλυτές που 

παρουσίασαν την έρευνα επισηµάνθηκε 
ότι τα νούµερα που αφορούν χαµένες 
θέσεις εργασίας δεν αντιστοιχούν στον 
αριθµό των ανέργων που εµφανίζονται 
στο ταµείο ανεργίας, ενώ τονίστηκε ότι ο 
δείκτης που αφορά την απασχόληση σε 
καθεστώς επισφάλειας αυξάνεται µε 
ρυθµό 108% στη δεύτερη αυτή έρευνα 
που παρουσιάστηκε χθες σε σχέση µε 
την προηγούµενη.
Στα α ί τ ια  του προβλήµατος ο ι  
επιχειρηµατίες κατατάσσουν την αύξηση 
του λειτουργικού κόστους, µε τη 
µεγαλύτερη επιβάρυνση να προέρχεται 
από την αύξηση των τιµολογίων της ∆ΕΗ 
(46,3% των ερωτηθέντων) και των 
δηµοτικών τελών (22,7%). Το όφελος 
από τη µείωση των φορολογικών 
συντελεστών στις µικρές επιχειρήσεις 
ισοσκελίστηκε από τη µεγάλη αύξηση 
του λειτουργικού κόστους τα τελευταία 
έτη, σύµφωνα µε τους µικροµεσαίους.
Ακόµα, αντικίνητρο στις προσλήψεις 
ν έ ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  σ τ ι ς  µ ι κ ρ έ ς  
επιχειρήσεις για τις 7 στις 10 επιχειρήσεις 
είναι εκτός των άλλων (οικονοµική κρίση) 
το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών 
(µη µισθολογικό κόστος). 
Επιπλέον οι 3 στις 4 επιχειρήσεις κρίνουν 
ότι  το ύψος των ασφαλιστικών 
εισφορών που καταβάλλουν στον ΟΑΕΕ 
είναι υψηλό και σχεδόν οι µισές ζητούν να 
αλλάξει ο τρόπος προσδιορισµού των 
ασφαλιστικών ε ισφορών και να 
συνδεθεί µε το εισόδηµα που προέρχεται 
από την επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
Προτείνεται στο πλαίσιο αυτό η αλλαγή 
τρόπου, σχεδιασµού και στόχων του 
ΟΑΕ∆ σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή 
των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων.
Σηµειώνεται δε ότι οι επιχειρηµατίες 
εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη 
θεσµοθετηµένη ρύθµιση για έλεγχο των 
φορολογικών στοιχείων τους από 
ιδιωτικές εταιρίες, καθότι εκτιµούν ότι 
υπάρχει κίνδυνος για τα φορολογικά 
τους στοιχεία που θα µεταβληθούν σε 
εµπορεύσιµο είδος

Προβλήµατα ρευστότητας 
αντιµετωπίζει το 75% των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)

Το Επιµελητήριο Πρέβεζας σας 

ενηµερώνει ότι, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 

Παράρτηµα Ηπείρου ανακοίνωσε την 

υ λ ο π ο ί η σ η  π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν  

κατάρτισης απασχολούµενων στα 

επισιτιστικά επαγγέλµατα σε θέµατα 

Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων 

(ΕΦΕΤ). 
Με βάση την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση (ΚΥΑ) 487/2000, η οποία 

αποτελεί προσαρµογή της ελληνικής 

νοµοθεσίας σε σχετική κοινοτική 

οδηγία, δηµιουργείται η υποχρέωση 

όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων 

τ η ς  χ ώ ρ α ς  µ α ς ,  π ο υ  

δραστηριοποιούνται στο χώρο των 

τροφίµων, σε όλα τα στάδια της 

τ ρ ο φ ι κ ή ς  α λ υ σ ί δ α ς ,  ν α  

π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι  σ ε µ ι ν ά ρ ι ο  

κατάρτισης σε θέµατα υγιεινής και 

ασφάλειας. 

Ο ι  α ι τ ή σ ε ι ς  σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς  τ ω ν  
επιχειρήσεων θα συλλέγονται από τα 
σωµατεία και τις τοπικές οµοσπονδίες, 
θα κατατίθενται στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, όπου 
θα τηρείται σειρά προτεραιότητας. 
Τ α  τ µ ή µ α τ α  κ α τ ά ρ τ ι σ η ς  θ α  
διαµορφωθούν σε οµάδες των 20 έως 
30 ατόµων. Η κατάρτιση θα έχει 
διάρκεια 10 ώρες, θα υλοποιείται σε 2 
πεντάωρα και αφορά απλούς 
χειριστές σε γενικά θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίµων. 
Το κόστος συµµετοχής για κάθε 
καταρτιζόµενο που θα παρακολουθεί 
το σεµινάριο των 10 ωρών ανέρχεται 
στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: ΚΕΚ 
Γ Σ Ε Β Ε Ε  Π α ρ ά ρ τ η µ α  Η π ε ί ρ ο υ  
( Ιωάννινα: 2ο χλµ .  Λεωφόρου 
Πανεπιστηµίου, τηλ.: 2651044727, Fax.: 
2 6 5 1 0 4 4 5 4 1 ,  e - m a i l :  
kekhpeirou@ath.forthnet.gr).

Το τελευταίο εξάµηνο οι επιχειρήσεις που 
σταµάτησαν τη λειτουργία τους, είναι πολύ 
λιγότερες από αυτές που άνοιξαν για πρώτη 
φορά (σχεδόν οι µισές) ενώ στον κλάδο του 
εµπορίου ,  παρατηρείται αύξηση της 
απασχόλησης κατά 2,6%, δήλωσε απόψε ο 
γενικός γραµµατέας Καταναλωτή και 
εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου 
Α ν ά π τ υ ξ η ς  Γ ι ά ν ν η ς  Ο ι κ ο ν ό µ ο υ  
επικαλούµενος στοιχεία των επιµελητηρίων και 
της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ειδικά για το 
Επιµελητήριο Πρέβεζας απο 01/01/2009 έως 
11/09/2009 είχαµε 241 νέες εγγραφές 
επιχειρήσεων έναντι 153 διαγραφών.

   
Ο κ.Οικονόµου υπενθυµίζει τις πρωτοβουλίες του υπουργείου για ενίσχυση της 
ρευστότητας και τόνωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που περιλαµβάνουν:

Το πρόγραµµα "Επιχειρώ 2009" του ∆' ΚΠΣ που περιλαµβάνει 11 δράσεις µε 
συνολικό προϋπολογισµό 580 εκατ. ευρώ.

Το ΤΕΜΠΜΕ µέσω του οποίου ως τις 26 Αυγούστου έχουν χρηµατοδοτηθεί 47.000 
επιχειρήσεις και διασφαλίστηκαν περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας. 

Το πρόγραµµα ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων, µε το οποίο αναµένεται να 
κινητοποιηθούν πόροι που θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ.

ΥΠΑΝ: Περισσότερες οι επιχειρήσεις 
που άνοιξαν από αυτές που έκλεισαν 

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2009

∆ιαχειριστική Επάρκεια για τις κατηγορίες έργων χωρίς 
τεχνικό αντικείµενο, από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», απέκτησε στις 11 Αυγούστου 
το Επιµελητήριο Πρέβεζας.

Πρόκειται για µία πετυχηµένη πρωτοβουλία τόσο της 
διοίκησης όσο και του Προέδρου του κ. Λεωνίδα 
Νταλαµάγκα, καθώς παρέχεται στο Επιµελητήριο η 
δυνατότητα υλοποίησης προγραµµάτων και δράσεων 
µέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013, προς όφελος των µελών του και 

γενικότερα της επιχειρηµατικότητας στο Νοµό.

Ήδη το Επιµελητήριο Πρέβεζας, αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες που δίνει  η ∆ιαχειριστική Επάρκεια, κατέθεσε 
πρόταση στην ΕΥ∆ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση µε τίτλο  
«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – ΨΗΦΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και αναµένεται να συνεχίσει µε 
δράσεις που σκοπό έχουν την ανάπτυξη και βελτίωση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών του

∆ιαχειριστική Επάρκεια για το Επιµελητήριο Πρέβεζας

υφιστάµενων επιχειρήσεων για την 
κάλυψη άµεσων ,  µικρών ,  αλλά 
στρατηγικής σηµασίας αναγκών, ώστε 
παρά την οικονοµική κρίση να 
συνεχίσουν να επενδύουν σε ενέργειες 
που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά 
τους. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων έχει 
οριστεί για τις 5 Οκτωβρίου και ο πρώτος 
γύρος αξιολόγησης θα αρχίσει στις 2 
Νοεµβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 20 
Ιανουαρίου 2010.
 

Τρία ακόµη προγράµµατα που 
στοχεύουν αντίστοιχα στην ενίσχυση 
µεσαίων επιχειρήσεων, στην προώθηση 
της καινοτοµίας και της πρωτοτυπίας σε 
πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις ή 
φυσικά πρόσωπα, και στην ανάπτυξη 
της ελληνικής περιφέρειας µε 180 εκ. 
προϋπολογισµό, εκ των οποίων 90 εκ. 
δηµόσια δαπάνη .  Πρόκειται για :

Το πρόγραµµα «Εξελίσσοµαι 2009», 
συνολικού προϋπολογισµού 100 εκ., εκ 
των οποίων 50 εκ. δηµόσια δαπάνη, που 
συµβάλλε ι  στον εκσυγχρονισµό 
µεσαίων επιχειρήσεων µέσω της 
ενίσχυσης ολοκληρωµένων επενδυτικών 
σχεδίων τους, που αποσκοπούν στην 
ενδυνάµωση της παρουσίας τους στην 
εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, στην 
ενσωµάτωση τεχνολογικής ή/και µη 
τεχνολογικής καινοτοµίας ,  στην 
ανάπτυξη νέων και πιστοποιηµένων 
προϊόντων και υπηρεσιών ή / και τη 
δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η  υ π α ρ χ ό ν τ ω ν .  

Το πρόγραµµα «Πρωτοτυπώ 2009» 
προσβλέπει στην προώθηση της 
καινοτοµίας στον παραγωγικό ιστό της 
χώρας και στη διαφοροποίηση και 
αναγέννηση παραδοσιακών κλάδων 
της οικονοµίας. Απευθύνεται τόσο σε 
υφιστάµενες πολύ µικρές και µικρές 
καινοτόµες επιχειρήσεις, όσο και σε νέες 
επιχειρήσεις που θα συσταθούν από 
φυσικά πρόσωπα και ο συνολικός 
προϋπολογισµός ανέρχεται στα 24 εκ. 
ευρώ, εκ των οποίων 12 εκ. ευρώ 
δηµόσια δαπάνη για την πρώτη 
περίπτωση και στα 12 εκ. ευρώ, εκ των 
οποίων 8 εκ. ευρώ δηµόσια δαπάνη για 
τη δεύτερη.
 

Το πρόγραµµα «Μετοικώ 2009» 
στοχεύει στην ανάπτυξη των τοπικών 
οικονοµιών και στην αποκέντρωση 
επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών 
δραστηριοτήτων από τα µεγάλα αστικά 
κέντρα προς την ελληνική περιφέρεια. 

εκ. ευρώ, εκ των οποίων 8 εκ. ευρώ είναι η 
δηµόσια δαπάνη, το οποίο προωθεί τη 
µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων σε 
Βιοµηχανικές Περιοχές, Βιοµηχανικά 
Πάρκα, Βιοτεχνικά Πάρκα, Τεχνοπόλεις ή 
σε άλλες µορφές βιοµηχανικών και 
επιχειρηµατικών περιοχών.

Οι ενδ ιαφερόµενοι  γ ια  τα τρ ία 
προγράµµατα καλούνται να υποβάλουν 
τις προτάσεις τους από τις 6 Οκτωβρίου, 
ενώ ο πρώτος γύρος των αξιολογήσεων 
θα γίνει από τις 23 Νοεµβρίου έως τις 22 
Ιανουαρίου 2010.
 
Τ ρ ί α  π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α  γ ι α  τ ο ν  
ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ µ ό  υ φ ι σ τ ά µ ε ν ω ν  
επιχε ιρήσεων και βελτίωσης της 
ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων 
και υπηρεσιών µε 184 εκ. ευρώ, 
προϋπολογισµό εκ των οποίων τα 92 εκ. 
δηµόσια δαπάνη .  Πρόκειται για :

Το πρόγραµµα «Σύγχρονη Επιχείρηση 
2009», συνολικού προϋπολογισµού 80 
εκ. ευρώ εκ των οποίων 40 εκ. ευρώ 
δηµόσια δαπάνη, το οποίο στοχεύει στην 
ποιοτική αναβάθµιση και στην υψηλή 
προστιθέµενη αξία των ελληνικών 
προϊόντων και υπηρεσιών και στην 
ε ν σ ω µ ά τ ω σ η  τ η ς  σ ύ γ χ ρ ο ν η ς  
τεχνογνωσίας και καινοτοµίας. Η έναρξη 
υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί για τις 15 
Οκτωβρίου και ο πρώτος γύρος 
αξιολόγησης θα αρχίσει στις 15 
Νοεµβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 14 
Φεβρουαρίου 2010.
 

Το πρόγραµµα «∆ιαπιστευθείτε 2009», 
συνολικού προϋπολογισµού 24 εκ. 
ευρώ, εκ των οποίων 12 εκ. ευρώ 
δηµόσια δαπάνη, το οποίο αφορά την 
ε ν ί σ χ υ σ η  φ ο ρ έ ω ν  ε λ έ γ χ ο υ ,  
πιστοποίησης προϊόντων, προσώπων 
και συστηµάτων διαχείρισης, καθώς και 
εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων 
για την αρχική διαπίστευσή τους ή την 
επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους. 
Η έναρξη υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί 
για τις 15 Οκτωβρίου ενώ ο πρώτος 
γύρος αξιολόγησης θα αρχίσει στις 15 
Νοεµβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 
Ιανουαρίου 2010.
 

Το πρόγραµµα «Στηρίζω 2009», 
συνολικού προϋπολογισµού 80 εκ. 
ευρώ, εκ των οποίων 40 εκ. ευρώ 
δηµόσια δαπάνη, το οποίο στοχεύει στη 
δ ι ευκόλυνση των πολύ  µ ι κρών 

ΣE 500 εκ. ευρώ ανέρχεται ο συνολικός 
προϋπολογισµός εννέα προγραµµάτων 
στήριξης της επιχειρηµατικότητας που 
εντάσσονται στο ΕΠΑΝ ΙΙ και τα οποία θα 
προκηρυχθούν σταδιακά εντός του 
επόµενου µήνα και έως τις 9 Νοεµβρίου. 
Eτσι η συνολική δηµόσια δαπάνη των 
ενεργοποιηµένων προγραµµάτων (µαζί 
µε αυτά που «τρέχουν» ήδη ) για την 
ενίσχυση της µεταποίησης µέσω της 
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του 
Yπουργείου Ανάπτυξης, θα ανέλθει σε 
705 εκ. ευρώ.
  
Συγκεκριµένα, πρόκειται για τρία 
π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α  π ρ ά σ ι ν η ς  
επ ιχ ε ιρηµατ ικότητας ,  συνολ ικού  
προϋπολογισµού 136 εκ. ευρώ, εκ των 
οποίων τα 68 εκ. ευρώ είναι η δηµόσια 
δαπάνη .  Τα προγράµµατα αυτά 
συνδυάζουν την επιχειρηµατικότητα µε 
την προστασία του περιβάλλοντος και 
επιχειρούν να θέσουν την προστασία 
του περιβάλλοντος ως µια βασική 
παράµετρο της δραστηριότητας και του 
σχεδιασµού τους .  Πρόκειται για :  

Το πρόγραµµα «Πράσινες Υποδοµές 
2009», συνολικού προϋπολογισµού 60 
εκ. ευρώ, εκ των οποίων 30 εκ. ευρώ είναι 
η δηµόσια δαπάνη, το οποίο στοχεύει 
στην ενίσχυση ή τη δηµιουργία νέων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
σε τοµείς που σχετίζονται µε την 
προστασία του περιβάλλοντος, όπως η 
διαχείριση και η αξιοποίηση αποβλήτων, 
η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση και η 
απορρύπανση.
 

Το πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση 
2009», συνολικού προϋπολογισµού 60 
εκ. ευρώ, εκ των οποίων 30 εκ. ευρώ είναι 
η δηµόσια δαπάνη, το οποίο στοχεύει 
στην ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής 
δ ιάστασης στη λε ι τουργ ία  των 
επιχειρήσεων.

 Το πρόγραµµα «Μετεγκατάσταση 
2009», συνολικού προϋπολογισµού 16 

Με εννέα προγράµµατα ύψους 500 εκ. ενταγµένα 
στο ΕΠΑΝ ΙΙ θα στηριχθεί η επιχειρηµατικότητα 

Απευθύνεται τόσο σε υφιστάµενες 
επιχε ιρήσεις που επιθυµούν να 
µετεγκατασταθούν από τους Nοµούς 
Αττικής και Θεσσαλονίκης στην 
περιφέρεια, όσο και σε νέες επιχειρήσεις 
που θα ιδρυθούν στην περιφέρεια από 
φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν 
επιχειρηµατική δραστηριότητα και είναι 
µόνιµοι κάτοικοι των παραπάνω δύο 
νοµών. Ο συνολικός προϋπολογισµός 
ανέρχεται στα 12 εκ. ευρώ, εκ των 
οποίων 6 εκ. ευρώ δηµόσια δαπάνη για 
την πρώτη περίπτωση και στα 28 εκ. 
ευρώ, εκ των οποίων 14 εκ. ευρώ 
δηµόσια δαπάνη για τη δεύτερη. Η 
έναρξη υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί 
για τις 9 Νοεµβρίου ενώ ο πρώτος 
γύρος αξιολόγησης θα αρχίσει στις 11 
Ιανουαρίου 2010 και ολοκληρώνεται 
στις 26 Φεβρουαρίου 2010. 

HΛEKTPONIKO «δίχτυ» για τη… σύλληψη των πλαστών και εικονικών τιµολογίων απλώνει το Yπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, το οποίο προχωρεί στη διενέργεια δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση της υπηρεσίας της 

online σύνδεσης των ταµειακών µηχανών και των µηχανισµών έκδοσης τιµολογίων όλων των επιχειρήσεων της χώρας 
µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ). Σκοπός λειτουργίας της νέας υπηρεσίας είναι να παρέχεται 
άµεση ενηµέρωση, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της έκδοσης πλαστών τιµολογίων και να 
καταπολεµηθεί δραστικά η φοροδιαφυγή στην απόδοση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. 
Το Yπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών προχωρεί στη λύση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των τιµολογίων, 
µετά τη διαπίστωση ότι είναι σχεδόν αδύνατος ο έλεγχος µε τα υφιστάµενα, σήµερα, µέσα. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων 
και οι υπόλοιπες ελεγκτικές υπηρεσίες του Yπουργείου Οικονοµικών έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι µέθοδοι για την 
τέλεση του αδικήµατος της φοροδιαφυγής, µέσω πλαστών και εικονικών τιµολογίων, εξελίσσονται διαρκώς, µε 
αποτέλεσα οι αρχές να βρίσκονται σε αδυναµία παρακολούθησης του φαινοµένου. 

Ηλεκτρονικά θα παρακολουθούνται τα τιµολόγια 

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
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Γιώργος Ντίλος  6972013030

ME τ ις  ισχύουσες δ ιατάξε ις  του 
Αναπτυξ ιακού Νόµου 3299/2004 
επιχορηγούνται επενδυτικά σχέδια σε 
όλους τους τοµείς της οικονοµίας, 
δηλαδή στον πρωτογενή, δευτερογενή, 
τριτογενή, καθώς και στον τουρισµό. 
Προκειµένου να υπαχθεί ένα επενδυτικό 
σχέδιο στις διατάξεις του Αναπτυξιακού 
Νόµου είναι απαραίτητο να τηρούνται 
όλες οι αναγκαίες διαδικασίες που τίθενται 
από την κείµενη νοµοθεσία. Κατά την 

υλοποίηση µιας ενισχυόµενης από τον 
Αναπτυξιακό Νόµο επένδυσης, θα πρέπει 
να τηρούνται οι κανόνες και υποχρεώσεις 

που ορίζονται στην απόφαση υπαγωγής 
καθώς και στις σχετικές διατάξεις της 

νοµοθεσίας. 
Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις που 
ολοκληρώνουν επιτυχώς τα ενισχυόµενα 
από τον Αναπτυξιακό Νόµο επενδυτικά 
τους σχέδια θα πρέπει να τηρούν µία 
σειρά από υποχρεώσεις µέχρι την 
π α ρ έ λ ε υ σ η  π ε ν τ α ε τ ί α ς  α π ό  τ η  
δ η µ ο σ ί ε υ σ η  τ η ς  α π ό φ α σ η ς  
ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η ς  κ α ι  τ η ν  έ ν α ρ ξ η  
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, 
Ειδικότερα, οι ενισχυθείσες από τον 
Αναπτυξιακό Νόµο επιχειρήσεις οφείλουν, 
µεταξύ άλλων:

Να αποκτούν την κυριότητα του 
ενισχυθέντος µισθωµένου εξοπλισµού µε 
τη λήξη της σύµβασης χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης.

Να µη διακόπτουν την παραγωγική 
δραστηριότητα της επένδυσης και να µην 
παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, 
εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας.

Να µη µεταβιβάζουν για οποιονδήποτε 
λόγο ενισχυθέντα πάγια περιουσιακά 
σ τ ο ι χ ε ί α ,  ε κ τ ό ς  ε ά ν  α υ τ ά  
αντικατασταθούν από άλλα ανάλογης 
αξίας που ανταποκρίνονται στην 
ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η  τ η ς  π α ρ α γ ω γ ι κ ή ς  
λειτουργίας της επιχείρησης. 

Να µην εκµισθώνουν µέρος ή το 
σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης, 
εκτός εάν λάβουν σχετική έγκριση, η οποία 
δίδεται µε τον όρο της συνέχισης της 
λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο 
παραγωγικό αντικείµενο.

Να γνωστοποιούν κάθε αλλαγή της 
εταιρικής σύνθεσης. 

Σε περιπτώσεις που αποδεικνύεται µη 
τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων, 
είναι επακόλουθες κυρώσεις όπως η 
επ ιστροφή τµηµατ ικού ποσού ή 
ολόκληρης της επιχορήγησης.

Επιπλέον, σύµφωνα µε την τελευταία 
τροποποίηση του Αναπτυξιακού Νόµου 
(ΦΕΚ 40/4-3-2009) ,  θεσπίζετα ι  η  
υ π ο χ ρ έ ω σ η  τ ω ν  ε ν ι σ χ υ θ ε ι σ ώ ν  
επιχειρήσεων να αποστέλλουν οι ίδιες 
στοιχεία από τα οποία θα αποδεικνύεται η 
τ ή ρ η σ η  τ ω ν  δ ε σ µ ε ύ σ ε ω ν  π ο υ  
αναλαµβάνουν. Η σχετική υποχρέωση 
πρέπει να εφαρµόζεται εντός δύο µηνών 
από τη λήξη κάθε έτους µέχρι την 
παρέλευση πενταετίας. Προβλέπεται η 
επιβολή προστίµου σε περίπτωση 
παράβασης της υποχρέωσης αυτής, η 
οποία είναι ανεξάρτητη από την τυχόν 
επιβολή κυρώσεων λόγω παράβασης 
των υποχρεώσεων που προβλέπονται 
στις σχετικές διατάξεις του Αναπτυξιακού 
Νόµου και της απόφασης υπαγωγής.
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Για τις αγορές σας 
προτιµάτε τα καταστήµατα 

του Νοµού µας
Επιµελητήριο Πρέβεζας
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Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 
που ενισχύονται από τον Αναπτυξιακό Νόµο 

ε ταχύτερη διάθεση πιστώσεων προς 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις αναµένεται να 
προχωρήσουν οι τράπεζες από τον Σεπτέµβριο Σ
αποδεχόµενες τις συστάσεις του Yπουργείου 

Οικονοµίας και της Τραπέζης της Ελλάδος. Η 
επίσπευση αφορά κυρίως εγκεκριµένες πιστώσεις 
από το ΤΕΜΠMΕ, την ΕΤΕπ και το ΕΣΠΑ, που συνολικά 
ανέρχονται σε 7 δισ. και η εκταµίευση, έως σήµερα, 
γινόταν µε αργό ρυθµό. 
 
Τραπεζικοί αλλά και επιχειρηµατικοί παράγοντες 
χαρακτηρίζουν το φετινό φθινόπωρο «ζωτικής 
σηµασίας» για το µέλλον και τη βιωσιµότητα 
εκατοντάδων χιλιάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 

καθώς θα φανούν τα αποτελέσµατα της συντονισµένης προσπάθειας 
κυβέρνησης και τραπεζών να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά. 
Η προσέλκυση µικροµεσαίων εταιριών και ελεύθερων επαγγελµατιών αποτελεί έτσι 
και αλλιώς κυρίαρχη στρατηγική των εγχώριων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, τα 
οποία τις τελευταίες εβδοµάδες έχουν ξεκινήσει νέα «εκστρατεία» προσέγγισής τους. 
Οι πρώτες αισιόδοξες εκτιµήσεις των αναλυτών που µιλούν έστω και για αργή 
ανάκαµψη των οικονοµιών από το 2010, έχει οδηγήσει τους τραπεζίτες σε έναν 
αγώνα δρόµου για την επαναπροσέγγιση των περίπου 800.000 µικρών και πολύ 
µικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, σηµαντική 
µερίδα των οποίων µπορεί ακόµη να λειτουργεί ανταγωνιστικά σε σχέση µε τα 
µεγάλα σχήµατα του εµπορίου και έχει αυξηµένες ανάγκες χρηµατοδότησης. Αυτό 
βέβαια δεν σηµαίνει ότι έχουν ανοίξει ήδη οι κάνουλες του δανεισµού, καθώς η ροή 
της χρηµατοδότησης είναι µέχρι σήµερα υποτονική ενώ και οι εκτιµήσεις της 
Τραπέζης της Ελλάδος τοποθετούν τον ρυθµό αύξησης της πιστωτικής επέκτασης 
για το σύνολο του 2009 στο 6%. 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα αυτή τη στιγµή δανειοδοτούν τους πελάτες τους κυρίως 
µέσω του ΤΕΜΠΜΕ (έχουν εγκριθεί δάνεια της τάξης των 4,4 δισ. ευρώ), ενώ 
δροµολογούνται και οι χορηγήσεις σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), οι οποίες εκτιµάται ότι εφέτος θα ξεπεράσουν το 1,6 δισ. ευρώ. 
Παράλληλα στα ύψη αναµένεται να εκτοξεύσει τον εγχώριο τραπεζικό 
ανταγωνισµό, τους επόµενους µήνες, η ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
µέσω των ΠΕΠΕ του ΕΣΠΑ ο συνολικός προϋπολογισµός του οποίου αναµένεται να 
ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.

Σύµφωνα µε τον έως τώρα σχεδιασµό, µέσω του ΕΣΠΑ αναµένεται να 
χρηµατοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους του εµπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισµού. Πρόκειται για κοινοτικές 
ενισχύσεις, οι οποίες, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, απευθύνονται σε µικρές κυρίως 
επιχειρήσεις και θα διοχετευθούν στην ελληνική αγορά µέσω των τραπεζών, 
αποτελώντας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τις τελευταίες προκειµένου να 
προσελκύσουν νέους πελάτες αυξάνοντας έτσι τα µερίδιά τους στη συγκεκριµένη 
κατηγορία. 
Σε πρώτη φάση, οι τράπεζες αναλαµβάνουν σε συνεργασία µε εταιρίες συµβούλων 
τη συµπλήρωση και την υποβολή της πρότασης, για λογαριασµό της 
ενδιαφερόµενης επιχείρησης, καθώς και το κόστος της διαδικασίας. 
Στο πλαίσιο της ταχύτερης τοποθέτησής τους στη συγκεκριµένη αγορά, ορισµένα 
πιστωτικά ιδρύµατα έχουν ήδη ξεκινήσει διαφηµιστική εκστρατεία για την ενηµέρωση 
των υποψήφιων επιχειρήσεων, ενώ µεγάλη ιδιωτική τράπεζα από τον περασµένο 
µήνα έχει αποστείλει ενηµερωτικά σηµειώµατα σε όλους τους πελάτες της, ζητώντας 
τους να δηλώσουν από τώρα τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα. 
 
Την ίδια στιγµή οι τράπεζες επιχειρούν να προσαρµόσουν τα προγράµµατα που θα 
λανσαριστούν το επόµενο διάστηµα, στις νέες συνθήκες που έχει δηµιουργήσει η 
κρίση. Για τον λόγο αυτό τα δάνεια αναµένεται σε αρκετές περιπτώσεις να έχουν 
πολύ χαµηλά επιτόκια για τα πρώτα χρόνια αποπληρωµής ή µεγάλη περίοδο 
χάριτος. Oπως τονίζουν τραπεζικά στελέχη που σχεδιάζουν τα συγκεκριµένα 
προϊόντα, πρόκειται κυρίως για χρηµατοδοτήσεις επιχειρήσεων που προχωρούν σε 
νέες επενδύσεις και επιδιώκουν να περιορίσουν τις ταµειακές εκροές το πρώτο 
διάστηµα εφαρµογής του πλάνου τους. Επιπλέον, αναµένεται τυποποίηση 
προϊόντων που έως σήµερα απευθύνονταν σε µεγαλύτερα σχήµατα, ώστε να 
µπορούν να προωθηθούν και σε µικρότερες επιχειρήσεις, κυρίως από τον κλάδο 
του χονδρικού εµπορίου, ενώ επιδιώκεται και η διάδοση της έννοιας της ασφάλισης 
έναντι όλων των κινδύνων µε τους οποίους µπορεί να έλθει αντιµέτωπη µια 
επιχείρηση (π.χ. συναλλαγµατικός, πιστωτικός, εµπορικός). 

Σε ό,τι αφορά τα οφέλη των τραπεζών από τη διαχείριση των επιδοτήσεων που θα 
δοθούν από το ΕΣΠΑ, αυτά περιλαµβάνουν, π.χ., τις αµοιβές για την υποδοχή, την 
αξιολόγηση και την έγκριση της επένδυσης αλλά και τα δάνεια που χορηγούν στους 
µικροµεσαίους που µετέχουν στα προγράµµατα και επιθυµούν να καλύψουν την 
επένδυσή τους µε επιπλέον δανειακούς πόρους. 

Φθινοπωρινή «ένεση» 
ρευστότητας σε ΜµΕ 

Με ετικέτα εφεξής τα οπωρολαχανικά 
 «TAYTOTHTA» αποκτούν τα οπωρολαχανικά και στη λιανική αγορά, εκτός της 
χονδρικής, µε το σύστηµα ιχνηλασιµότητας που υιοθετείται µε αγορανοµική διάταξη 
η οποία εκδόθηκε από το Yπουργείο Ανάπτυξης. Oπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης Γιώργος Βλάχος, το θέµα της ιχνηλασιµότητας αποτελεί παλαιό αίτηµα 
του αγροτικού και εµπορικού κόσµου που ικανοποιήθηκε και τα επιπρόσθετα 
στοιχεία τα οποία θα είναι στη διάθεση των καταναλωτών (αν το είδος είναι 
εισαγόµενο ή όχι, αν είναι εισαγόµενο από τρίτες χώρες, την ηµεροµηνία εισαγωγής 
κ.λπ.) αλλά και στη διάθεση των ελεγκτών, θα συντελέσουν αποτελεσµατικά στον 
αποτελεσµατικό έλεγχο της αγοράς».

Ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων 
εξειδικευµένων εγκαταστάσεων θα έχουν τη δυνατότητα πλέον να ενταχθούν και 
να χρηµατοδοτηθούν από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Oπως ανακοίνωσε το 
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο της Αθήνας, το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 
αποφάσισε να εντάξει στο πρόγραµµα ενίσχυσης µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων µεταποίησης, τουρισµού, εµπορίου και υπηρεσιών, τους: 
ΚΑ∆ 43-2   «∆ραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών κ.ά. κατασκευ.  εγκαταστάσεων»

ΚΑ∆ 43-3   «Κατασκευαστικές Εργασίες Ολοκλήρωσης και Τελειώµατος» 
ΚΑ∆ 43-9   «Aλλες εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες».

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ


