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∆ιατηρείτε τις πόλεις 
του Νοµού µας καθαρές

Πρέβεζας είναι 45% και αφορά υφιστάµενες, νέες και 

υπό σύσταση επιχειρήσεις. Οι επιλέξιµες ενέργειες 

είναι οι παρακάτω:
 

∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων.
Προµήθεια µηχανηµάτων εξοπλισµού και 

λογισµικού (∆απάνες ΑΠΕ µόνο για τις νέες και υπό 

σύσταση επιχειρήσεις)
Αγορά τεχνογνωσίας 
∆ α π ά ν ε ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  π ρ ό σ θ ε τ ο υ  

προσωπικού-εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση.
∆απάνες για τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων και 

νέων επιχειρήσεων σε ΒΕ.ΠΕ.
Άυλες δαπάνες

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης 

υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 

µέχρ ι  το  ποσό του  50% της  ∆ηµόσιας  

χρηµατοδότησης.

�

�

�

�

�

�

Η ∆ιαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

∆υτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & 

Ιονίων Νήσων µέλος του ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάµεσου 

Φ ο ρ έ α  Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ο ύ  Π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς  

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» στα 

πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της υλοποίησης 

του ΕΠΑΝ ΙΙ καλεί τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο Νοµό µας στην 

παρουσίαση του προγράµµατος :
 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η Εκδήλωση θα γίνει στο Επιµελητήριο 

Πρέβεζας, ∆ωδώνης 47 στις 20 Σεπτεµβρίου 

2010, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 17:30.

Το ποσοστό της δηµόσιας χρηµατοδότησης 

(επιχορήγηση) του προγράµµατος για το Νοµό 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων µε τη συνεργασία των Επιµελητηρίων της Ηπείρου, 

διοργανώνει Ενηµερωτική Εκδήλωση µε θέµα:

«10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΕΤ – ΕΦΕΤ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Η Εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010 
και ώρα 18:00,  στο Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Epirus Palace στα Ιωάννινα. 

Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα. 

Στο «κόκκινο» 
µία στις πέντε 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

Σε τέσσερα στάδια 
η διαδικασία ρύθµισης

οφειλών για τα 
υπερχρεωµένα νοικοκυριά 

Οκτώ κρίσιµα ερωτήµατα 
για τον αντικαπνιστικό νόµο 

ΠEPIΣΣOTEPEΣ από 175.000 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

ενδέχεται να οδηγηθούν σε 
κλείσιµο τους επόµενους µήνες, 

ενώ ο κίνδυνος να χαθούν πάνω 
από 300.000 θέσεις εργασίας έως 

το τέλος του 2011

Aπο 1η  Σεπτεµβρίου οι 

δανειολήπτες που αδυνατούν να 

εξυπηρετήσουν τα χρέη τους 

µπορεί να υποβάλλουν αιτήσεις 

για εξωδικαστικό συµβιβασµό µε 

τα πιστωτικά ιδρύµατα, ενώ από 

τις αρχές του 2011 θα 

ενεργοποιηθεί και η δικαστική 

διαδικασία, στο πλαίσιο της 

οποίας τα Ειρηνοδικεία θα 

κρίνουν αν ο ενδιαφερόµενος 

δανειολήπτης βρίσκεται ή όχι σε 

αδυναµία πληρωµής, µε σκοπό 

να ρυθµιστούν τα χρέη του.

Στην προλήψη και τη µείωση του 

καπνίσµατος κατά 20% τα 

επόµενα τρία χρόνια, στοχεύει 

κυρίως η απαγόρευση του 

καπνίσµατος.
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ΠEP IΣΣOTEPEΣ  από 
175.000 µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις ενδέχεται 
να  οδηγηθούν  σε  
κ λ ε ί σ ι µ ο  τ ο υ ς  
επόµενους µήνες, ενώ 
ο κίνδυνος να χαθούν 
πάνω από 300.000 
θέσεις εργασίας έως το 

τέλος του 2011 εντείνεται. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν 
από έρευνα που διενήργησε η εταιρία MARC για 
λογαριασµό της ΓΣΕΒΕΕ σε πανελλαδικό δείγµα 960 
επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε την έρευνα, µία στις 5 
επιχειρήσεις (20,9%) είναι πολύ πιθανό να κλείσει τους 
επόµενους µήνες. Αυτό σηµαίνει 175.000 «λουκέτα» 
αλλά και απώλεια 300.000 θέσεων απασχόλησης 
(εργοδότες, αυτοαπασχολούµενοι, µισθωτοί) έως το 
τέλος του 2011. Hδη το πρώτο εξάµηνο του 2010 
εκτιµάται ότι έχουν χαθεί 88.000 θέσεις εργασίας. 
Σύµφωνα µε την έρευνα, το 26% των επιχειρήσεων 
εξετάζουν –και κάποιες έχουν προχωρήσει ήδη– την 
αλλαγή της επιχειρηµατικής τους έδρας για 
φορολογικούς λόγους, ενώ οι 4 στις 10 επιχειρήσεις 

δηλώνουν ότι  εξετάζουν το ενδεχόµενο να 
προχωρήσουν σε στάση πληρωµών προς το 
∆ηµόσιο.
Σύµφωνα µε την έρευνα ότι 8 στις 10 επιχειρήσεις 
(80,2%) δηλώνουν ότι έχει επιδεινωθεί η γενική 
οικονοµική τους κατάσταση, αλλά και όλοι οι 
επιµέρους οικονοµικοί δείκτες. Συγκεκριµένα, το 77,8% 
δηλώνει ότι έχει µειωθεί ο κύκλος εργασιών, το 77% η 
ζήτηση, το 79% η ρευστότητα, το 76,1% οι παραγγελίες 
και το 52,3% οι επενδύσεις.
Σύµφωνα µε την έρευνα, ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις 
καταγράφονται και στον τοµέα της απασχόλησης, 
αφού σχεδόν 1 στις 5 επιχειρήσεις (21,9%) 
αναγκάστηκαν να µειώσουν το προσωπικό τους ενώ 
µόνο το 3,6% των επιχειρήσεων του δείγµατος 
προχώρησε σε προσλήψεις. Αυτό µεταφράζεται σε 
απώλεια 88.000 περίπου θέσεων εργασίας για το α' 
εξάµηνο του 2010 µε µεγαλύτερη ένταση στη 
µεταποίηση και στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του 
δείγµατος. 
Επιπλέον, σχεδόν 3 στους 10 επιχειρηµατίες που 
απασχολούν προσωπικό (27,7%) προβλέπουν ότι το β' 

εξάµηνο του 2010, θα προχωρήσουν σε µείωση του 
προσωπικού τους, ενώ µόλις το 2,8% δηλώνει ότι θα 
προχωρήσει σε προσλήψεις. Με το πιο µετριοπαθές 
σενάριο υπολογίζεται ότι κινδυνεύουν άλλες 120.000 
θέσεις εργασίας τους επόµενους 6 µήνες.
Οι 7 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι νέες µεγάλες 
αυξήσεις του ΦΠΑ θα επηρεάσουν καταλυτικά τον 
τζίρο τους, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι το 26% δηλώνει 
διατεθειµένο να προχωρήσει σε µετεγκατάσταση της 
έδρας για φορολογικούς λόγους. Σηµαντικό στοιχείο 
της έρευνας είναι ότι 3 στις 4 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι 
ήταν σε θέση, έως τώρα, να απορροφήσουν την 
αύξηση του ΦΠΑ και κυρίως οι µικρότερες επιχειρήσεις 
του δείγµατος. Αντίθετα, 1 στις 2 επιχειρήσεις µε 
προσωπικό άνω των 10 ατόµων δήλωσε ότι 
αναγκαστικά προχώρησε σε αύξηση τιµών. Το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ εκτιµά ότι οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση του 
ΦΠΑ (από 11% σε 23% σε προϊόντα και υπηρεσίες) θα 
έχει συνέπειες ανάλογες «ατοµικής βόµβας» σε τζίρο, 
θέσεις εργασίας, πληθωρισµό, λουκέτα επιχειρήσεων 
και τελικά στα έσοδα του κράτους και των 
ασφαλιστικών ταµείων.

Στο «κόκκινο» µία στις πέντε µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

TO τελευταίο διάστηµα ο εργαζόµενος κόσµος της 
χώρας ζει καταστάσεις αναταραχής και αβεβαιότητας. 
Οι εργαζόµενοι που παρέχουν εξαρτηµένη εργασία, 
αλλά και οι εργοδότες βλέπουν τα έσοδά τους να 
µειώνονται, το παρόν να δυσκολεύει και το µέλλον να 
γίνεται υπερβολικά αβέβαιο. Οι θέσεις απασχόλησης 
στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας λιγοστεύουν και 
οι επιχειρήσεις κλείνουν. Το όνειρο της καλοπέρασης και 
της ευδαιµονίας, έτσι όπως το ζήσαµε για τρεις δεκαετίες, 
φαίνεται ότι τελείωσε.
 
Η µέθοδος που ακολουθούσαµε όλο αυτό το διάστηµα 
για να υποστηρίζουµε τη βελτίωση της ζωής µας, ήταν να 
εξασφαλίσουµε για τους εαυτούς µας µεγαλύτερο 
κοµµάτι από την ανεπαρκή για όλους µας πίτα, 
υιοθετώντας σε µεγάλο βαθµό αρπακτική τακτική, 
δηλαδή όποιος µπορούσε να περάσει καλύτερα 
προσφέροντας λιγότερο το έκανε, βάζοντας απέναντί 
του τον κόπο του συνανθρώπου του. Η Ελλάδα απέκτησε 
πάνω από ένα εκατοµµύριο δηµόσιους υπαλλήλους, οι 
οποίοι, ενώ προσφέρουν ελάχιστα, απολαµβάνουν 
δυσανάλογα περισσότερα από την πλειονότητα των 
εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα, µε µόνο πλεονέκτηµα 
την ευχέρεια που έχουν να αποφασίζουν για τους 
εαυτούς τους και να θεσµοθετούν απαιτήσεις διότι 
βρίσκονται κοντύτερα στα κέντρα αποφάσεων.
 
Οι παρέχοντες εργασία στον παραγωγικό τοµέα 
απαιτούν η αµοιβή τους να φθάσει εκείνη των 
συναδέλφων τους των προηγµένων χωρών, χωρίς ποτέ 
να τους απασχολεί το ότι η αποτελεσµατικότητά τους 
υπολείπεται και καµία προσπάθεια δεν καταβάλλουν να 
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Οι εργοδότες θεωρούν 
απολύτως λογικό ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης για τους 
εαυτούς τους, χωρίς να το συσχετίζουν µε τον βαθµό 
ικανότητάς τους στον συνδυασµό των συντελεστών 
παραγωγής, σε σχέση πάντα µε τους συναδέλφους 
τους προηγµένων χωρών.
 
Οι πολιτικοί, εκµεταλλευόµενοι την ευχέρεια που τους 
παρέχει η δηµοκρατία, δεν ασχολούνται µε τα «δέοντα» 
αλλά µε τα «συµφέροντα», ώστε να ικανοποιήσουν τις 
παράλογες απαιτήσεις των ψηφοφόρων τους και να 
εξασφαλίσουν την επανεκλογή τους, θεωρώντας 
εαυτούς «ανεύθυνους» για τα λάθη τους σε βάρος του 
συνόλου. Η συνύπαρξη των παραπάνω κατηγοριών 
πολιτών σε αυτή τη χώρα και οι συνεχείς άκριτες 
απαιτήσεις τους ώθησαν την κοινωνική ζωή στην 
αποδόµηση και την παραγωγή στη διάλυση. Το 
πρόβληµα σκεπάστηκε αυτά τα τριάντα χρόνια µε 
εξωτερική βοήθεια και αλόγιστο δανεισµό, δηλαδή 
προεξόφληση του µέλλοντός µας. ∆υστυχώς, έφθασε η 
αναµενόµενη «ώρα της κρίσης», µε την πλειονότητα των 
ενδιαφεροµένων να µην έχει ακόµα καταλάβει τίποτα και 
να αιφνιδιάζεται! Οι αγρότες αντιµετωπίζουν τη διακοπή 
των επιδοτήσεων τριών περίπου δισεκατοµµυρίων κάθε 
χρόνο από την Ε.Ε., διότι οι Eυρωπαίοι κατάλαβαν ότι τα 
λεφτά τους δεν πιάνουν τόπο, οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν 
χωράνε, οι συνταξιούχοι αποτελούν σχεδόν τον µισό 
πληθυσµό της χώρας, οι επιχειρηµατίες βλέπουν τις 
επιχειρήσεις τους κλειστές ή έτοιµες να κλείσουν, οι 
πολιτικοί ερίζουν και αλληλοσυκοφαντούνται, ενώ οι 
διαχειριστές της εξουσίας δεν έχουν ξεκάθαρες σκέψεις.

Οι δυσκολίες προκαλούν µίσος και διαφωνίες µεταξύ των 
οµάδων και των ατόµων, ενώ η κατανόηση και η 
συνεργασία είναι τα µόνα αποτελεσµατικά φάρµακα για 
την κρίση και τη σωτηρία όλων µας. Η κυβέρνηση, 
πιεζόµενη από τους πιστωτές µας, προσπαθεί κάτι να 
κάνει, αλλά πάντα λιγότερα από αυτά που πρέπει. 
Περικόπτει τις δαπάνες και τις σπατάλες, αναδοµώντας 
το εργασιακό και το ασφαλιστικό, αλλά αδιαφορεί για τις 
προϋποθέσεις επιβίωσης αυτού του λαού, που είναι η 
απασχόληση και η παραγωγή. Η παραγωγική 
διαδικασία συρρικνώνεται και η ανεργία αυξάνεται. Η 
κυβερνητική τακτική περιορίζει το επιπλέον φαγητό, για να 
µην πεθάνουµε από παχυσαρκία, αλλά µας καταδικάζει 
να πεθάνουµε από ασιτία! Αντί να ρίξει ελιές στα λιθάρια 
για να βγει λάδι, τα βάζει να γυρίζουν γρηγορότερα στο 
κενό! Αυξάνει τους ποικιλώνυµους φόρους και παρα-
φόρους των επιχειρήσεων, οι οποίες αδυνατούν να τους 
πληρώσουν και κλείνουν. Αυξάνει τον ΦΠΑ και απορεί 
γιατί µειώνονται τα έσοδα, παραβλέποντας ότι 
συρρικνώνεται µε γρηγορότερους ρυθµούς η 
φορολογητέα ύλη. Η κυβέρνηση δανείζεται όπως-όπως 
και όσο-όσο, για να αναβληθεί η πτώχευση, ενώ δεν 
κάνει τίποτα για να αναστραφεί η κατάσταση.
 
Oλοι οφείλουµε να σοβαρευτούµε, να αντιληφθούµε τα 
πράγµατα όπως έχουν και να πράξουµε τα αναγκαία. 
Μαζί µε την απαραίτητη περικοπή των δαπανών, πρέπει 
να αυξηθεί η παραγωγή ανταγωνιστικών αγαθών και 
υπηρεσιών. Πρέπει όλοι, εργαζόµενοι, εργοδότες, 
κυβέρνηση, να καθίσουν στο τραπέζι και να 
αποφασίσουν τι πρέπει να γίνει τώρα αµέσως, όχι αύριο. 
Οι κυβερνητικοί χειρισµοί στο πρόβληµα του χρέους 
ήσαν απολύτως αναγκαίοι και έδωσαν µικρή αναβολή 
στην κρίση, χωρίς όµως να βελτιώσουν ούτε κατά κεραία 
την κατάσταση, η οποία κάθε µέρα χειροτερεύει. Ας πει ο 
κ. Παπακωνσταντίνου ποιες παράµετροι της οικονοµίας 
βελτιώθηκαν, πλην της περικοπής στους µισθούς και τις 
συντάξεις, κατά τους εννέα µήνες της διακυβέρνησης και 
ποιες κινήσεις έγιναν για να αναστρέψουν το κλίµα της 
(δανειο)βίωσης, να σταθούµε στα δικά µας πόδια και να 
αρχίσουµε να επιστρέφουµε τα δανεικά…
Aρχισαν να ακούγονται κάποιες φωνές νουνεχών 
ανθρώπων, που λένε «αυξήστε την ανταγωνιστική 
παραγωγή σας γιατί βουλιάζετε!».
 
Πώς θα αυξηθεί η παραγωγή; Πρώτα-πρώτα πρέπει η 
κυβέρνηση να αποφασίσει τι µέγεθος επιχείρησης 
ευδοκιµεί στην Ελλάδα µε τις σηµερινές συνθήκες και 
συνήθειες των Ελλήνων. Γνώµη µας είναι ότι ταιριάζει η 
µικροµεσαία επιχείρηση µε την ελληνική διάσταση του 
όρου. Αν ρίξει κανείς µια µατιά στη νεώτερη οικονοµική 
ιστορία της χώρας, θα δει ότι δεν κέρδισε ανάλογα η 
κοινωνία από τις µεγάλες επιχειρήσεις, αντίθετα συνολικά 
έχασε. Αφού ξεκαθαριστεί σε γενικές γραµµές το 
προτιµώµενο µέγεθος των επιχειρήσεων, πρέπει πρώτα-
πρώτα να καθίσουν µαζί εργαζόµενοι και εργοδότες, να 
σκεφτούν µεθόδους και κόστη, ώστε να παραχθούν 
ανταγωνιστικά προϊόντα, πρώτα για την εγχώρια αγορά 
και κατόπιν για την εξωτερική. Μέχρι σήµερα οι εργοδότες 
και οι εργαζόµενοι, διά των συνδικαλιστών τους, 
συναντώνται και ερίζουν για το τι µισθοί θα πληρωθούν 
και ποτέ για το τι προϊόντα θα παραχθούν! Η βάση της 
επιχείρησης δεν είναι η αντιδικία, αλλά η συνεργασία.

Η κυβέρνηση πρέπει να το πάρει απόφαση, ότι αν δεν 
αυξηθεί η παραγωγή, ανάκαµψη δεν έρχεται. Για να 
αυξηθεί η παραγωγή, πέραν της συνεργασίας των 
φορέων, πρέπει να εξαλειφθούν και τα αντικίνητρα, τα 
οποία είναι η γραφειοκρατία και η υπερβολική 
επιβάρυνση του κόστους των προϊόντων. Ας κάνει τον 
κόπο ο όντως κινητικός κ. πρωθυπουργός και ας στείλει 
έναν-δυο ανθρώπους σε χώρες που περνούν κρίση και 
θέλουν να ανακάµψουν, να δουν πώς αντιµετωπίζουν 
την παραγωγή τους και δεν θα δυσκολευτεί να καταλάβει, 
όχι µόνο τι φταίει, αλλά ποιοι φταίνε.

Αν δεν γίνουν αποτελεσµατικές κινήσεις και πράξεις από 
όλους µας, θα εξακολουθούµε να απορούµε για τα 
«έρηµα που βουλιάζουν», ενώ δεν θα αποφύγουµε την 
πτώχευση και τις συνέπειές της. Πρέπει να καταλάβουµε 
αυτά που γίνονται γύρω µας µε τον τρόπο που πρέπει και 
όχι µε τον τρόπο που εµείς θέλουµε.
Aρχισαν να ακούγονται κάποιες φωνές νουνεχών 
ανθρώπων, που λένε «αυξήστε την ανταγωνιστική 
παραγωγή σας γιατί βουλιάζετε!».
 
Πώς θα αυξηθεί η παραγωγή; Πρώτα-πρώτα πρέπει η 
κυβέρνηση να αποφασίσει τι µέγεθος επιχείρησης 
ευδοκιµεί στην Ελλάδα µε τις σηµερινές συνθήκες και 
συνήθειες των Ελλήνων. Γνώµη µας είναι ότι ταιριάζει η 
µικροµεσαία επιχείρηση µε την ελληνική διάσταση του 
όρου. Αν ρίξει κανείς µια µατιά στη νεώτερη οικονοµική 
ιστορία της χώρας, θα δει ότι δεν κέρδισε ανάλογα η 
κοινωνία από τις µεγάλες επιχειρήσεις, αντίθετα συνολικά 
έχασε. Αφού ξεκαθαριστεί σε γενικές γραµµές το 
προτιµώµενο µέγεθος των επιχειρήσεων, πρέπει πρώτα-
πρώτα να καθίσουν µαζί εργαζόµενοι και εργοδότες, να 
σκεφτούν µεθόδους και κόστη, ώστε να παραχθούν 
ανταγωνιστικά προϊόντα, πρώτα για την εγχώρια αγορά 
και κατόπιν για την εξωτερική. Μέχρι σήµερα οι εργοδότες 
και οι εργαζόµενοι, διά των συνδικαλιστών τους, 
συναντώνται και ερίζουν για το τι µισθοί θα πληρωθούν 
και ποτέ για το τι προϊόντα θα παραχθούν! Η βάση της 
επιχείρησης δεν είναι η αντιδικία, αλλά η συνεργασία.

Η κυβέρνηση πρέπει να το πάρει απόφαση, ότι αν δεν 
αυξηθεί η παραγωγή, ανάκαµψη δεν έρχεται. Για να 
αυξηθεί η παραγωγή, πέραν της συνεργασίας των 
φορέων, πρέπει να εξαλειφθούν και τα αντικίνητρα, τα 
οποία είναι η γραφειοκρατία και η υπερβολική 
επιβάρυνση του κόστους των προϊόντων. Ας κάνει τον 
κόπο ο όντως κινητικός κ. πρωθυπουργός και ας στείλει 
έναν-δυο ανθρώπους σε χώρες που περνούν κρίση και 
θέλουν να ανακάµψουν, να δουν πώς αντιµετωπίζουν 
την παραγωγή τους και δεν θα δυσκολευτεί να καταλάβει, 
όχι µόνο τι φταίει, αλλά ποιοι φταίνε.

Αν δεν γίνουν αποτελεσµατικές κινήσεις και πράξεις από 
όλους µας, θα εξακολουθούµε να απορούµε για τα 
«έρηµα που βουλιάζουν», ενώ δεν θα αποφύγουµε την 
πτώχευση και τις συνέπειές της. Πρέπει να καταλάβουµε 
αυτά που γίνονται γύρω µας µε τον τρόπο που πρέπει και 
όχι µε τον τρόπο που εµείς θέλουµε.

Aν δεν αυξηθεί η παραγωγή, 
ανάκαµψη δεν έρχεται (του Α. Γεωργόπουλου) 

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
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Απροθυµία των επιχειρήσεων 
να αξιοποιήσουν το ΤΕΜΠΜΕ 

T A  ο ξ υ µ έ ν α  

ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά  

προβλήµατα των 

επιχειρήσεων σε 

συνδυασµό µε τη 

µειωµένη προθυµία διευκόλυνσης των τραπεζών 

έχουν καταστήσει ανενεργές τις ρυθµίσεις του Ταµείου 

Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

για χορήγηση χαµηλότοκων δανείων, προκειµένου να 

εξοφληθούν οι οφειλόµενες εισφορές προς τους 

οργανισµούς ασφάλισης.

Αυτό επισήµαναν οι διοικητές του ΙΚΑ Ροβέρτος 

Σπυρόπουλος και του ΟΑΕΕ Γεράσιµος Βουδούρης 

στη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε µε τον 

πρόεδρο του ΤΕΜΠΜΕ Αλέξανδρο Παπαρσένο, 

απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση προς τις 

επιχειρήσεις να προστρέξουν έως τις 15 Οκτωβρίου 

να ρυθµίσουν τις οφειλές τους και προς τις τράπεζες 

να ανταποκριθούν στη χορήγηση δανείων, 

θεωρώντας ότι η επιφυλακτικότητά τους λειτουργεί 

ως τροχοπέδη στην οµαλή υλοποίηση του 

προγράµµατος ενίσχυσης των επιχειρήσεων από το 

Ταµείο Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ). Οι διοικήσεις των 

ασφαλιστικών ταµείων, αλλά και η κυβέρνηση, 

καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου 

να εξασφαλίσουν σηµαντικό κοµµάτι των οφειλών 

µέσω της ευνοϊκής ρύθµισης χρεών.

Σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος 

του ΤΕΜΠΜΕ Α. Παπαρσένος, µόλις 75 επιχειρήσεις 

έχουν κάνει χρήση του προγράµµατος από τις 

800.000 συνολικά που οφείλουν στα ασφαλιστικά 

ταµεία. Η εγγύηση που έχει δοθεί φτάνει µόλις τα 2 

εκατ. ευρώ, όταν οι προϋπολογισθείσες εγγυήσεις 

ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ και υπάρχει δυνατότητα 

κάλυψης περίπου 50.000 επιχειρήσεων…
Είναι εµφανές ότι παρά το «τελεσίγραφο» της 

Σε τέσσερα στάδια η διαδικασία ρύθµισης
οφειλών για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά 
Aπο 1η  Σεπτεµβρίου οι δανειολήπτες 
που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα 
χρέη τους µπορεί να υποβάλλουν 
αιτήσεις για εξωδικαστικό συµβιβασµό 
µε τα πιστωτικά ιδρύµατα, ενώ από τις 
αρχές του 2011 θα ενεργοποιηθεί και η 
δικαστική διαδικασία, στο πλαίσιο της 
οποίας τα Ειρηνοδικεία θα κρίνουν αν ο 
ενδ ιαφερόµενος δανε ιολήπτης  
βρ ίσκε τα ι  ή  όχ ι  σε  αδυναµ ία  
πληρωµής, µε σκοπό να ρυθµιστούν 
τα χρέη του.

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της αγοράς και 
των καταναλωτικών οργανώσεων, 
150.000 περίπου δανειολήπτες θα 
θελήσουν να ενταχθούν στον νόµο 
π ε ρ ί  " Ρ ύ θ µ ι σ η ς  ο φ ε ι λ ώ ν  
υ π ε ρ χ ρ ε ω µ έ ν ω ν  φ υ σ ι κ ώ ν  
προσώπων", που ψηφίστηκε από τη 
Βουλή.

Ο νόµος δεν απευθύνεται σε όλους 
όσοι έχουν χρέη, αλλά σε εκείνους που 
έχουν αποδεδειγµένη αδυναµία να τα 
εξοφλήσουν και για την προστασία 
των καταναλωτών το υπουργείο 
προχωρεί παράλληλα στη σύσταση 
πανελλαδικού δικτύου πρόληψης και 
αντιµετώπισης της υπερχρέωσης µε 
σ υ µ µ ε τ ο χ ή  κ α τ α ν α λ ω τ ι κ ώ ν  
οργανώσεων και των κατά τόπους 
δικηγορικών συλλόγων που θα 
παράσχουν συµβουλές και βοήθεια 
προς τους δανειολήπτες είτε στο 
στάδιο του φιλικού διακανονισµού είτε, 
α ρ γ ό τ ε ρ α ,  σ τ α  Ε ι ρ η ν ο δ ι κ ε ί α .
Στη ρύθµιση υπάγονται φυσικά 
π ρ ό σ ω π α ,  κ α τ α ν α λ ω τ έ ς  κ α ι  
επαγγελµατίες (µε εξαίρεση τους 
εµπόρους)  που βρίσκονται  σε 
αποδεδειγµένη µόνιµη αδυναµία να 
εξυπηρετήσουν τα χρέη τους .  
Υπάγονται επίσης όλα τα χρέη, µε 
εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία, 
διοικητικά πρόστιµα, φόροι και τέλη 
π ρ ο ς  τ ο  ∆ η µ ό σ ι ο  κ α ι  π ρ ο ς  
Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι φάσεις

Α' φάση, εξωδικαστικός συµβιβασµός: 
Πριν από την υποβολή της αίτησης ο 

οφειλέτης υποχρεούται να κάνει 
προσπάθεια συµβιβασµού µε τους 
πιστωτές, η οποία αποδεικνύεται µε 
βεβαίωση του φορέα που την έχει 
α ν α λ ά β ε ι .  Τ ο ν  ε ξ ω δ ι κ α σ τ ι κ ό  
συµβιβασµό µπορούν να αναλάβουν 
ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η 
Επιτροπή Φιλικού ∆ιακανονισµού, οι 
Ε ν ώ σ ε ι ς  Κ α τ α ν α λ ω τ ώ ν ,  ο  
Μ ε σ ο λ α β η τ ή ς  Τ ρ α π ε ζ ι κ ώ ν  
Επενδυτικών Υπηρεσιών, δικηγόρος ή 
άλλος δηµόσιος ή ιδιωτικός µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέας. 
Για τον συµβιβασµό θα συντάσσεται 
πρακτικό που θα επικυρώνεται από τον 
ειρηνοδίκη.
 
Β' Φάση, αίτηση στο Ειρηνοδικείο: Η 
αίτηση περιλαµβάνει κατάσταση της 
περιουσίας και των εισοδηµάτων 
οφειλέτη και συζύγου, κατάσταση µε τις 
απαιτήσεις των πιστωτών, σχέδιο 
διευθέτησης των οφειλών, βεβαίωση 
για τη διενέργεια του εξωδικαστικού 
συµβιβασµού και υπεύθυνη δήλωση 
ο ρ θ ό τ η τ α ς  τ ω ν  δ η λ ω θ έ ν τ ω ν  
στοιχείων. Ο οφειλέτης µπορεί να 
ζητήσει την αναστολή των µέτρων 
α ν α γ κ α σ τ ι κ ή ς  ε κ τ έ λ ε σ η ς  
(πλειστηριασµοί κ.λπ.) µε ασφαλιστικά 
µέτρα. Για τη χορήγησή της αρκεί η 
πιθανολόγηση της αποδοχής της 
αίτησης.
 
Γ' Φάση, προσπάθεια συµβιβασµού 
ενώπιον του Ε ιρηνοδικε ίου :  Ο 
συµβιβασµός µπορεί να επιτευχθεί 
εφόσον συµφωνούν οι πιστωτές µε 
απαιτήσεις που υπερβαίνουν το 51% 
των οφειλών. Θα πρέπει όµως 
υποχρεωτικά να συµφωνήσουν οι 
π ι σ τ ω τ έ ς  µ ε  ε µ π ρ ά γ µ α τ ε ς  
εξασφαλίσεις.

Η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  τ ο υ  δ ι κ α σ τ ι κ ο ύ  
συµβιβασµού έχει ως εξής:

Στον πρώτο µήνα από την υποβολή 
της αίτησης επιδίδεται το σχέδιο 
δ ι ε υ θ έ τ η σ η ς  σ τ ο υ ς  π ι σ τ ω τ έ ς .

Στον δεύτερο µήνα η απάντηση ή 
πρόταση τροποποιήσεων από 
πιστωτές.

�

�

�

�

Στο πρώτο 15ήµερο του τρίτου µήνα 

η υποβολή τροποποιηµένου σχεδίου 

από οφειλέτη.
Στις επόµενες είκοσι ηµέρες η 

αποδοχή ή µη από πιστωτές. Αν 

π α ρ έ λ θ ε ι  τ ο  δ ι ά σ τ η µ α  χ ω ρ ί ς  

παρατηρήσεις θεωρείται  ότ ι  ο 

πιστωτής έχει αποδεχθεί το σχέδιο.
 

∆' Φάση, δικαστική ρύθµιση των 

οφειλών σε περίπτωση που αποτύχει ο 

δ ι κ α σ τ ι κ ό ς  σ υ µ β ι β α σ µ ό ς :  Τ ο  

δικαστήριο µετά τον έλεγχο, εφόσον 

κρίνει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά 

στοιχεία και τα εισοδήµατά του για την 

αποπληρωµή των χρεών, προχωρεί 

στη ρύθµιση των οφειλών.

Ο οφειλέτης αναλαµβάνε ι  την 

υποχρέωση να καταβάλλει κάθε µήνα, 

για τέσσερα χρόνια, µέρος του 

εισοδήµατός του στους πιστωτές. Το 

ύψος των µηνιαίων καταβολών 

καθορίζεται από το δικαστήριο 

λαµβάνοντας υπόψη τα εισοδήµατά 

του, τη δυνατότητα συνεισφοράς του 

συζύγου, τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου 

και των προστατευόµενων µελών της 

οικογενείας του. Αν υπάρχει ακίνητη 

περιουσία, το Ειρηνοδικείο διατάσσει τη 

ρευστοποίησή της για την ικανοποίηση 

των πιστωτών, εκτός από την κύρια ή 

µοναδική κατοικία του οφειλέτη, για την 

οποία υπάρχει ειδική προστασία. Το 

υπόλοιπο του χρέους (µετά από την 

πληρωµή των δόσεων επί 4 χρόνια) 

διαγράφεται.
 

Αν ο οφειλέτης δεν έχει τη δυνατότητα 

να καταβάλει κανένα ποσό για την 

εξόφληση µέρους των χρεών το 

δικαστήριο µπορεί να ορίσει πολύ 

µικρό ποσό ή και µηδενική καταβολή 

στους πιστωτές, εφόσον π.χ. είναι 

άνεργος ή συντρέχουν σοβαρά 

προβλήµατα υγείας ή δεν έχει επαρκές 

εισόδηµα. Το δικαστήριο επανεξετάζει 

µετά από 5-6 µήνες την κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης.

κυβέρνησης για ευνοϊκή ρύθµιση χρεών έως τις 15 

Οκτωβρίου, οι επιχειρήσεις στην πλειονότητά τους 

αδυνατούν να εξοφλήσουν τις οφειλόµενες εισφορές 

προς τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης.

Οι επιχειρήσεις που οφείλουν εισφορές προς τα 

ασφαλιστικά ταµεία υπολογίζονται από το Yπουργείο 

Εργασίας σε 800.000, ενώ οι οφειλές µαζί µε την 

εισφοροδιαφυγή ανέρχονται στο ιλιγγιώδες ποσό 

των 15 δισ. ευρώ. Από τους οφειλέτες, 450.000 είναι 

ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι, 

250.000 αγρότες και 100.000 ασκούν άλλη 

επαγγελµατική δραστηριότητα.

Υπενθυµίζεται ότι τα δάνεια µέσω ΤΕΜΠΜΕ έχουν 

επιτόκιο από 1% έως και 7%, 2ετή περίοδο χάριτος και 

αποπληρωµή σε έξι χρόνια, ενώ η εγγύηση από το 

Ταµείο Εγγυοδοσίας καλύπτει το 80% κάθε δανείου. 
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
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Για τις αγορές σας 
προτιµάτε τα καταστήµατα 

του Νοµού µας
Επιµελητήριο Πρέβεζας
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Οκτώ κρίσιµα ερωτήµατα 
για τον αντικαπνιστικό νόµο 

Στην προλήψη και τη µείωση του καπνίσµατος κατά 

20% τα επόµενα τρία χρόνια, στοχεύει κυρίως η 

απαγόρευση του καπνίσµατος. Οι πρώτες 

αντιδράσεις, πάντως, σε έναν κόσµο, όπου πρέπει 

όλοι µαζί να ζήσουν ... αγαπηµένοι, ήταν, αν µη τι 

άλλο, ευρηµατικές... «∆εν υπάρχουν παθητικοί 

καπνιστές, υπάρχουν αντιπαθητικοί αντικαπνιστές», 

είναι το έσχατο δηµοφιλές ανέκδοτο, που 

λανσάρισαν οι θεριακλήδες και κατά πώς φαίνεται 

είναι µόνον η αρχή.
 

Το σίγουρο είναι ότι όλοι έχουν να κερδίσουν 

επιπλέον χρόνια ζωής, κι αυτό δεν χρειάζεται να το 

πιστοποιήσουν οι επιστήµονες. «Μοιάζει µε άθλο σε 

µια χώρα στην οποία καπνίζουν σχεδόν οι µισοί 

κάτοικοί της, αλλά θα τα καταφέρουµε», επισηµαίνει 

ο γενικός γραµµατέας ∆ηµόσιας Υγείας, Α. 

∆ηµόπουλος, ο οποίος συντόνισε σχετική συζήτηση 

µε τίτλο «Σβήνουµε το τσιγάρο, κερδίζουµε τη ζωή», 

στο Ζάππειο. Ο ίδιος εκτιµά ότι η µεταβατική περίοδος 

δεν θα είναι εύκολη και αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι 

υπήρξαν χώρες, που στον πρώτο χρόνο εφαρµογής 

παρόµοιων απαγορεύσεων κατάφεραν να 

µειώσουν το κάπνισµα µόλις 10%, ενώ άλλες έως και 

40%. 

Στην ίδια εκδήλωση, η υπουργός Υγείας, Μ. 

Ξενογιαννακοπούλου, τόνισε: «∆εν υπάρχει και δεν 

κυριαρχε ί  το "αστυνοµικό "  πλαίσιο στην 

απαγόρευση του καπνίσµατος. Η λογική µας είναι ότι 

θ έ λ ο υ µ ε  έ ν α  ν έ ο  π ρ ό τ υ π ο  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  

συµπεριφοράς, γι αυτό προχωρήσαµε στην 

καθολική απαγόρευση».

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. ∆ηµόπουλος 

αποσαφήνισε συγκεκριµένα σηµεία του νόµου, που 

προκάλεσαν σύγχυση.

Οι διευκρινίσεις του γγ ∆ηµόσιας Υγείας 

συµπυκνώνονται στις εξής οκτώ ερωτήσεις:

1. Πώς θα πιστοποιείται µία παράβαση; Πρέπει ο 

ελεγκτής να τη δει ο ίδιος ή µπορεί κάποιος τρίτος να 

την καταγγείλει;

Στον τηλεφωνικό αριθµό 1142 µπορεί κάποιος να 

δίνει πληροφορίες για χώρους, ή άτοµα, που κατ' 

επανάληψη παραβαίνουν το νέο αντικαπνιστικό 

νόµο. Οι έλεγχοι είναι δύο ειδών. Κάποιοι θα γίνονται 

µε στόχο να εντοπίσουν παραβάτες, οι οποίοι θα 

κληθούν επιτόπου από τους ελεγκτές να σβήσουν το 

τσιγάρο τους και να παραλάβουν την κλήση. 

Κάποιοι άλλοι θα γίνονται ύστερα από καταγγελίες, 

σε ανύποπτο χρόνο. ∆εν µπορούν να επιβληθούν 

πρόστιµα που βασίζονται µόνον σε προφορικές 

καταγγελίες. Οι ελεγκτές θα πρέπει να διαπιστώνουν 

µε τα µάτια τους την παράβαση.

2. Ποιός χώρος είναι εξωτερικός, σύµφωνα µε τον 

νέο νόµο, και συνεπώς επιτρέπεται σ΄αυτόν το 

κάπνισµα;

Εξωτερικός χώρος είναι αυτός, που έχει τουλάχιστον 

δύο πλευρές του ανοιχτές. ∆εν είναι π.χ εξωτερικός 

χώρος ένα µπαρ µε τέσσερις πλευρές κλειστές, 

παρότι δεν έχει σκεπή. Τα καπνιστήρια κάθε µορφής 

καταργούνται εάν βρίσκονται στο εσωτερικό του 

κτηρίου. Τα µπαλκόνια και οι ταράτσες δεν 

θεωρούνται εξωτερικοί χώροι, άρα το κάπνισµα 

απαγορεύεται και σ' αυτά. Κάποιος µπορεί να 

καπνίζει µόνον έξω από το κτήριο. Παρά τις εντολές 

αυτές, οι υπεύθυνοι για την εφαρµογή του νόµου θα 

παρακολουθήσουν τους επόµενους µήνες τις 

συµπεριφορές των καπνιστών, θα λάβουν υπόψη 

τις κλιµατολογικές συνθήκες στη χώρα µας και ίσως 

αναθεωρήσουν µε στόχο βελτιώσεις του νόµου.

Σ η µ ε ι ώ ν ε τ α ι  ό τ ι  η  υ π ο υ ρ γ ό ς  Υ γ ε ί α ς ,                            

Μ. Ξενογιαννακοπούλου, σε τηλεοπτική της 

εµφάνιση διευκρίνισε πως στα µπαλκόνια το 

κάπνισµα επιτρέπεται, τουλάχιστον στην αρχή 

εφαρµογής του νόµου. 

3. Με ποιον τρόπο θα εισπράττονται τα πρόστιµα 

και πού θα πηγαίνουν τα χρήµατα αυτά;

Τα πρόστιµα θα καταγράφονται, όπως συµβαίνει 

και µε άλλες παραβάσεις, και οι παραβάτες θα 

καλούνται να τα πληρώσουν στις κατά τόπους 

υπηρεσίες. Αν η εξόφληση γίνεται στις δύο πρώτες 

εβδοµάδες, το πρόστιµο θα είναι µειωµένο κατά 50%. 

Τα χρήµατα αυτά, σε ποσοστό άνω του 80%, θα 

επιστρέφονται στους ελεκτικούς µηχανισµούς και θα 

αξιοποιούνται για να καλυφθούν ανάγκες, όπως οι 

αµοιβές για υπερωρίες και νυχτερινά.

4. Πώς θα γνωρίζουν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί ποιοι 

«υποτροπιάζουν»

∆ηµιουργείται στο υπουργείο Υγείας ηλεκτρονική 

βάση δεδοµένων για τους παραβάτες, η οποία θα 

επεκταθεί και στις έδρες των ελεγκτικών µηχανισµών 

(π.χ. γραφεία ∆ηµοτικής Αστυνοµίας Αθηνών). Με 

τον τρόπο αυτόν οι ελεγκτές θα είναι σε θέση να 

γνωρίζουν σε ποιους παραβάτες έχουν γίνει 

συστάσεις, ή έχουν επιβληθεί πρόστιµα κατά το 

παρελθόν.

Σηµε ιώνεται  ότ ι  η  υπουργός Υγε ίας ,  Μ .  

Ξενογιαννακοπούλου, έκανε λόγο για ειδικό βιβλίο, 

που θα πρέπει να κρατούν και να επιδεικνύουν οι 

επ ι χ ε ιρηµατ ί ες ,  όταν  τούς  ζητε ί τα ι  από 

εκπροσώπους του ελεγκτικού µηχανισµού. Σ΄αυτό 

θα  καταγράφοντα ι  ο ι  παραβάσε ις  του  

αντικαπνιστικού νόµου 

κ α ι  ο ι  σ υ σ τ ά σ ε ι ς .

 5. Με τι κριτήρια θα 

ε π ι β ά λ λ ο ν τ α ι  τ α  

π ρ ό σ τ ι µ α  σ τ ο υ ς  

καπνιστές;

 Ένας καπνιστής, που 

καπνίζει στο γραφείο 

του, θα τιµωρείται µε 

πρόστιµο 50 ευρώ, αλλά 

κάποιος που ανάβει τσιγάρο σε χώρους 

ευαίσθητους για τη δηµόσια υγεία, π.χ. σε ένα 

νοσοκοµείο, θα πληρώνει 100 ευρώ. Τα ανώτατα 

πρόστιµα αφορούν οµάδες επαγγελµατιών, όπως 

οι οδηγοί, οι οποίοι επιτρέπουν τη χρήση καπνού σε 

µέσα µεταφοράς, για τα οποία φέρουν την ευθύνη. 

Αν ο καπνιστής δεν συνεργαστεί µε τους ελεγκτές, 

αρνηθεί να σβήσει το τσιγάρο, τους εξυβρίσει ή δεν 

δεχθεί να παραλάβει την κλήση, ενδέχεται να βρεθεί 

αντιµέτωπος ακόµη και µε αυτόφωρο».

6. Σε έναν χώρο θα τιµωρείται µόνον ο καπνιστής, ή 

και ο υπεύθυνος διαχείρισης του χώρου;

 Φυσικά, εκτός από τον καπνιστή θα τιµωρείται και ο 

υπεύθυνος του χώρου, ο οποίος µπορεί να είναι 

ιδιοκτήτης εστιατορίου, διευθυντής τραπεζικού 

υποκαταστήµατος, διοικητής νοσοκοµείου κ.α. 

Μάλιστα, τα πρόστιµα στις περιπτώσεις αυτές θα 

είναι µεγάλα και θα κυµαίνονται από 500 έως 10.000 

ευρώ.

7. Αν σε έναν χώρο παρατηρούνται συνεχείς 

υποτροπές, τα πρόστιµα θα αυξάνονται;

Το πρόστιµο διπλασιάζεται ανά υποτροπή, τόσο 

όσον αφορά τον καπνιστή, όσο και τον υπεύθυνο 

του χώρου, όπου καταγγράφεται η παράβαση. Για 

έναν ιδιοκτήτη καφετέριας, την πρώτη φορά το 

πρόστιµο θα είναι 500 ευρώ, τη δεύτερη 1.000, την 

τρίτη 3.000 ευρώ.

8. Πότε και ποια καταστήµατα θα σφραγίζονται;

Ο Σεπτέµβριος θα λειτουργήσει ως περίοδος 

χάριτος για όλους, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι 

παραβάσεις δεν θα καταγράφονται. Μετά την 4η 

υποτροπή το κατάστηµα θα κλείνει για 10 ηµέρες και 

µετά την 5η οριστικά. Σε πρώτη φάση εξαιρούνται ως 

την 31η Μαϊου 2011 τα καζίνο και τα κέντρα 

διασκέδασης µε ζωντανή µουσική άνω των 300 τ.µ.

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ


