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Το κλείσιµο 518 επιχειρήσεων 
το 2010 προβληµατίζει 

τον επιχειρηµατικό κόσµο 
Σε αναστολή λειτουργίας των 

εργασιών τους προχώρησαν 518 

επιχειρήσεις το 2010 στον Nοµό 

Πρέβεζας, γεγονός που προκαλεί 

προβληµατισµό για την πορεία της 

τοπικής οικονοµίας. 

Ειδικότερα, ανά τµήµα, σύµφωνα 

µε τα στοιχεία του Επιµελητηρίου, 

στο εµπορικό τµήµα πέρυσι 

άνοιξαν 82 νέες επιχειρήσεις, ενώ 

έκλε ισαν 172,  αριθµός που 

αυξάνεται µε ανησυχητικούς ρυθµούς. 

∆υσµενής εικόνα παρουσιάζει το µεταποιητικό τµήµα, 
καθώς την προηγούµενη χρονιά άνοιξαν 19 επιχειρήσεις, 
ενώ ανέστειλαν τη λειτουργία τους 38 καθώς επίσης και το 
επαγγελµατικό αφού 191 επιχειρήσεις άνοιξαν και 269 ήταν 
αυτές που έκλεισαν. Καλύτερη είναι η εικόνα που 
παρουσίασε το τουριστικό τµήµα καθώς η αναλογία έχει 
θετικό πρόσηµο. Το 2010 άνοιξαν στο τουριστικό 135 
επιχειρήσεις ενώ εκείνες που έκλεισαν ανήλθαν στις 39.

Τόσο ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου κ. Νταλαµάγκας όσο 
και τα µέλη της διοίκησης εξέφρασαν τον προβληµατισµό 
τους δεδοµένου ότι οι τοπικές επιχειρήσεις βιώνουν 
δύσκολες στιγµές, µε την ανεργία στην περιοχή να 
καταγράφει ιδιαιτέρως υψηλά ποσοστά.

άνεια µέχρι 100.000 ευρώ σε µικρές και πολύ µικρές ∆ επιχειρήσεις για επενδύσεις και επέκταση της 
δραστηριότητάς τους, µε επιτόκια που ξεκινούν κάτω και 
από 3 %, θα δίνουν η Εθνική και η Alpha Bank στο πλαίσιο 
του πρώτου από τα τρία συνολικά προγράµµατα της 
πρωτοβουλίας Jeremie που αρχίζει να εφαρµόζεται στη 
χώρα µας.

Τα νέα προγράµµατα παρουσίασαν ο υπουργός 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. 
Χρυσοχοίδης και ο διευθύνων σύµβουλος του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων κ. Richard Pelly, σε 
εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το 
πρόγραµµα που «τρέχει» από 23 Φεβρουαρίου έχει 
συνολικό προϋπολογισµό 120 εκατ. ευρώ από τα οποία 60 
εκατ. προέρχονται από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα 60 από τις 
δύο τράπεζες, που επελέγησαν µετά από διαγωνισµό. 
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις µε προσωπικό έως 50 άτοµα, 
υπό ίδρυση ή νεοϊδρυθείσες (δηλαδή να µην λειτουργούν 

περισσότερο από τρία χρόνια). Η περίοδος αποπληρωµής 
είναι 36 - 72 µήνες, θα συµπεριλαµβάνει και περίοδο 
χάριτος ενώ µειωµένες θα είναι και οι εξασφαλίσεις που θα 
ζητούν οι τράπεζες.

Για το δεύτερο πρόγραµµα, που υπολογίζεται να 
ενεργοποιηθεί τον Απρίλιο έχει ξεκινήσει ο διαγωνισµός 
επιλογής των τραπεζών. Θα έχει προϋπολογισµό 60 εκατ. 
ευρώ και θα παρέχει δάνεια µέχρι 25.000 ευρώ σε πολύ 
µικρές επιχειρήσεις όλων των τοµέων οικονοµικής 
δραστηριότητας. Για το τρίτο πρόγραµµα δηµοσιεύθηκε η 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα έχει 
προϋπολογισµό 180 εκατ. ευρώ και θα παρέχει δάνεια µέχρι 
500.000 ευρώ σε επιχειρήσεις µε προσωπικό έως 250 άτοµα 
για επενδύσεις στους τοµείς πληροφορικής και 
επικοινωνιών ή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στους τοµείς αυτούς για επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
καινοτοµία.

Ξεκινά το Πρόγραµµα 
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα

 των Επιχειρήσεων»

Με στόχο την προώθηση της 

εξωστρεφούς 

επιχειρηµατικότητας και την 

ενίσχυση των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, το Υπουργείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, θέτει σε 

εφαρµογή το Πρόγραµµα 

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνι-

στικότητα των Επιχειρήσεων», 

ύψους 30 εκ. Ä.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ 

ΠΛΑΝΟ∆ΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.

Συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε 

στις 17 Φεβρουαρίου στην 

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζα 

µε θέµα το παράνοµο 

πλανόδιο εµπόριο.

ΕΛΕΓΧΟΙ – 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

«Τελειώνει» η  άτυπη περίοδος 

χάριτος που έχει δοθεί για την 

απαγόρευση του καπνίσµατος 

στα καταστήµατα και όλους 

τους  δηµόσιους χώρους. 
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Με στόχο την προώθηση της εξωστρεφούς 

επ ιχε ιρηµατ ικότητας και  την εν ίσχυση των 

µ ικροµεσαίων επ ιχε ιρήσεων ,  το Υπουργε ίο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

θέτει σε εφαρµογή το Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια – 

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», ύψους 30 εκ. Ä. 

Η προκήρυξη εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού 

σχεδίου για την εξωστρέφεια που παρουσίασε 

πρόσφατα σε εκδήλωση µε τον Πρωθυπουργό, κ. 

Γιώργο Παπανδρέου, ο Υπουργός Περιφερειακής 

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης 

Χρυσοχοϊδης. 

Με το Πρόγραµµα 
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»: 

Προωθείται η ενίσχυση της εξωστρεφούς 

επιχειρηµατικότητας, ως κεντρικής πολιτικής επιλογής 

για την αναβάθµιση της παραγωγικής βάσης της 

χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής 

προστιθέµενης αξίας. 

Ενισχύονται και υποστηρίζονται οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις και υπό προϋποθέσεις οι µεγάλες 

επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους 

της µεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών και 

επιλεγµένων κλάδων του εµπορίου για την έναρξη / 

συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και 

επιχειρηµατικής τους δράσης.
 

Οι µεγάλες και οι εµπορικές επιχειρήσεις είναι 

επιλέξιµες υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό 

τους επενδυτικό σχέδιο θα συνεργαστούν σε 

εξωστρεφείς δραστηριότητες µε τουλάχιστον δύο (2) 

πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις και µε 

τουλάχιστον µία (1) πολύ µικρή ή µεσαία επιχείρηση, οι 

εµπορικές επιχειρήσεις. 

Υποστηρίζονται και Οµάδες (τουλάχιστον τριών) 

πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µε 

επιπλέον επιχορήγηση υπό την προϋπόθεση ότι εκτός 

από το δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο, θα 

συνεργαστούν και µεταξύ τους µε στόχο την ανάληψη 

εξωστρεφούς δραστηριότητας. 

Με το συγκεκριµένο σχέδιο ενισχύονται επενδύσεις 

προϋπολογισµού από 30.000 έως 250.000 Ä και το 

ποσοστό ενίσχυσης κυµαίνεται από 40% έως 45% για 

κάθε επιχείρηση, ανάλογα µε το µέγεθός της και έως 

50% για κάθε µικροµεσαία επιχείρηση εάν συµµετέχει σε 

κοινοπρακτικό σχήµα. 

Η  χ ρ η µ α τ ο δ ό τ η σ η  κ α λ ύ π τ ε ι  ε υ ρ ύ  φ ά σ µ α  

δραστηριοτήτων όπως µηχανολογικό εξοπλισµό, 

δαπάνες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, 

αναβάθµιση προϊόντων και συσκευασίας, προώθηση 

προβολής καθώς επίσης και ενέργειας προστασίας ή 

απόκτησης πατεντών. 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων 

ορίζεται σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία της 

απόφασης ένταξης της επιχείρησης στο Πρόγραµµα, 

µε δυνατότητα 6µηνης παράτασης. Οι επενδυτικές 

προτάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, 

µέσω των διαδικτυακών τόπων του ενδιάµεσου φορέα 

διαχείρισης και του Υπουργείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Η προθεσµία 

υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά την 

Πέµπτη 10 Μαρτίου 2011 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 

24 Μαΐου 2011. 

Πληροφορίες: 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται από 

τους διαδικτυακούς τόπους: www.mindev.gov.gr, 

www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, 

www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr.

Ξεκινά το Πρόγραµµα 
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

ΣYMMETOXH σε 34 διεθνείς εκθέσεις, που αφορούν στους κλάδους: 
τρόφιµα-οίνοι-ποτά, δοµικά υλικά, βιοµηχανικό εξοπλισµό, έπιπλα- 
εσωτερική διακόσµηση, ηλιακή ενέργεια, καλλυντικά και ενδύµατα, 
σχεδιάζει να έχει φέτος παρουσία ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού 
Εµπορίου (ΟΠΕ) µε τη µερίδα του λέοντος στις ελληνικές συµµετοχές σε 
διεθνείς εκθέσεις να εξακολουθεί να κατέχει ο κλάδος των τροφίµων και 
ποτών. 

Το σχέδιο εκθεσιακού προγράµµατος του ΟΠΕ για το 2011 
περιλαµβάνει µίνιµουµ αριθµό βασικών διεθνών κλαδικών εκθέσεων στις 
οποίες ο ΟΠΕ πρόκειται να διοργανώσει τη συµµετοχή των ελληνικών 
επιχειρήσεων. Το πρόγραµµα αυτό στάλθηκε στα επιµελητήρια και στους 
συνδέσµους της χώρας, προκειµένου να εµπλουτισθεί και µε άλλες 
διεθνείς εκθέσεις, στις οποίες θεωρούν σκόπιµη τη συµµετοχή 
εξωστρεφών κλάδων της ελληνικής παραγωγής. 

Oπως προκύπτει από το αρχικό σχέδιο, σε ό,τι αφορά τα τρόφιµα και 
ποτά θα υπάρξει συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις που θα γίνουν στη 
Γερµανία, τη Ρωσία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, την Ιαπωνία, τη Μ. 
Βρετανία, την Ολλανδία και τις ΗΠΑ. 

Για τον τοµέα των καλλυντικών ο ΟΠΕ σχεδιάζει παρουσία σε δύο 

εκθέσεις στην Iταλία. Για τα είδη ένδυσης - υπόδησης - δέρµατος η 

παρουσία µας σε δύο εκθέσεις στη Ρωσία έχει προγραµµατιστεί και για 

τον τοµέα της γούνας µια έκθεση στην Κίνα. 

Στον τοµέα επίπλου και εσωτερικής διακόσµησης υπάρχει πρόθεση 

συµµετοχής σε εκθέσεις στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, στην Αγγλία και 

στην Ιταλία και για τα δοµικά υλικά στόχος είναι, εκτός από τα Ηνωµένα 

Αραβικά Εµιράτα, οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία, η Ρουµανία, το 

Μπαχρέιν, η Γαλλία και η Ρωσία. 

Για τον τοµέα της ηλιακής ενέργειας ο ΟΠΕ θα συµµετάσχει µόνο σε µια 

έκθεση στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και για αγροτικό εξοπλισµό σε 

δύο εκθέσεις στη Ρουµανία και τη Βουλγαρία. 

Τέλος, παρουσία θα έχει και σε µια διεθνή έκθεση µε µηχανήµατα 

µαζικής εστίασης στην Ιταλία.

Ο ΟΠΕ θα συµµετάσχει σε 34 διεθνείς εκθέσεις 

Υποχρεωτική από την 1η Ιουλίου η εφαρµογή 
ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας στις εταιρίες 

Στην ενίσχυση του ρόλου του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας προχωρά η 

κυβέρνηση µε την κατάθεση του σχετικού νοµοσχεδίου στη Βουλή. Μεταξύ 

άλλων προβλέπεται η εφαρµογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας από την 1η 

Ιουλίου µε στόχο τη µείωση του ποσοστού της αδήλωτης εργασίας. Η κάρτα θα 

χρησιµοποιείται για την καταγραφή και τον έλεγχο της προσέλευσης, του 

χρόνου εργασίας και της αποχώρησης των εργαζοµένων.
 

Στις επιχειρήσεις οι οποίες θα εγκαταστήσουν το σύστηµα αυτό και θα 

καταβάλλουν εµπρόθεσµα τις ασφαλιστικές τους εισφορές, καθώς και στους 

εργαζοµένους των επιχειρήσεων αυτών, θα παρέχεται έκπτωση 10% επί των 

αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία σταδιακά θα φθάσει το 25%. 

Στον αντίποδα, για τις επιχειρήσεις που θα αρνηθούν την εγκατάσταση του 

συστήµατος προβλέπεται η καταβολή αυστηρών προστίµων. 

Παράλληλα αυξάνεται το ποσό των προστίµων, το οποίο ανάλογα µε την 

παράβαση θα κυµαίνεται από 500 έως 50.000 ευρώ. Στο ύψος του 

επιβαλλόµενου προστίµου συνεκτιµάται όχι µόνο το είδος της παράβασης, 

αλλά και η οικονοµική ωφέλεια που αποκοµίζει ο εργοδότης.

Η επανάληψη από τον ίδιο εργοδότη της ίδιας ή συναφούς παράβασης της 

εργατικής νοµοθεσίας εντός τετραετίας από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου 

θεωρείται υποτροπή και έχει ως συνέπεια: i) τον διπλασιασµό του ύψους του 

προστίµου και ii) τον αποκλεισµό του εν λόγω εργοδότη από δηµόσιους 

διαγωνισµούς για χρονικό διάστηµα τριών ετών. 

Επίσης, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 

ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας ή του 

αρµόδιου προϊσταµένου τµήµατος, µπορεί να επιβληθεί στον εργοδότη 

προσωρινή διακοπή της λειτουργίας για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις ηµέρες 

ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής 

διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή 

εκµετάλλευσης.



Συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου στην 

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζα µε θέµα το παράνοµο πλανόδιο 

εµπόριο.

Στην συνεδρίαση πήραν µέρος ο Αντιδήµαρχος Πρέβεζας κος 

Γ. Φραγκούλης, ο Αντιδήµαρχος Ζηρού ο κος Κ. Παπαδιώτης, ο 

Αντιδήµαρχος Πάργας κος Κ. Σµπίλιας, ο Περιφερειακός 

Σύµβουλος Ν. Ανατολιωτάκης, ο πρόεδρος του Εµπορικού 

Συλλόγου Πρέβεζας κος Τ. Κοντοµίχης, ο Προέδρος του 

Επιµελητηρίου Πρέβεζας κος Λ. Νταλαµάγκας, ο Πρόεδρος του 

Λιµενικού Ταµείου Πρέβεζας κος Σ. Πουρσαλίδης, ο Πρόεδρος 

του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πρέβεζας κος Θ. Γεωργίου, η 

Λιµενάρχης Πρέβεζας κα Στ. Μαργέλη, εκπρόσωπος της ∆.Ο.Υ 

και υπηρεσιακοί παράγοντες της Π.Ε Πρέβεζας, κ.α.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων για την 
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Συµεωνίδης Χρήστος

Κλοτσώνη Αριστέα
Λουκάς Περικλής

Καλλώνης ∆ηµήτριος

ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

αντιµετώπιση του προβλήµατος του παράνοµου- πλανόδιου 

εµπορίου. Στη σύσκεψη αναδείχθηκαν όλες οι διαστάσεις του 

θέµατος και εκφράστηκαν προτάσεις για την αντιµετώπιση του. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης κος Στράτος Ιωάννου δήλωσε 

κατηγορηµατικά ότι η νοµιµότητα θα πρέπει να εφαρµόζεται 

ευλαβικά από όλους και δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον 

ανθρωπιστικό παράγοντα ότι δηλαδή πολλοί από τους ξένους 

που επιδίδονται στο παράνοµο εµπόριο δεν έχουν τα κατάλληλα 

έγγραφα για να βγάλουν άδεια και να ασκήσουν νόµιµα 

εµπορική δραστηριότητα. Το πρόβληµα αυτό συνδέεται µε την 

γενικότερη πολιτική για το µεταναστευτικό και οφείλει να το 

επιλύσει η πολιτεία κεντρικά.

Ζητούµενο είναι ο περιορισµός και εν τέλει η εξάλειψη του 

φαινοµένου του παράνοµου πλανόδιου εµπορίου τόνισε ο κος 

Ιωάννου.

Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου κος Λεωνίδας Νταλαµάγκας 

µεταξύ άλλων δήλωσε ότι «σε µια εποχή που ο εµπορικός 

κόσµος διακατέχεται από την αγωνία του αύριο και οι 

µικροµεσαίες εµπορικές επιχειρήσεις έχουν εισέλθει σε µια δίνη, 

καθώς πολλές από αυτές βρίσκονται στο οριακό σηµείο 

λειτουργίας τους, θα πρέπει να ληφθούν άµεσα όλα τα 

απαραίτητα µέτρα ώστε να αποτραπεί το παρεµπόριο που 

διαβρώνει και ουσιαστικά καταστρέφει τις τοπικές κοινωνίες».

Το Επιµελητήριο Πρέβεζας και η ∆ιαχειριστική Ευρωπαϊκών 

Προγραµµάτων πραγµατοποίησε την ∆ευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011, 

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου Πρέβεζας, ηµερίδα µε 

θέµα την παρουσίαση του προγράµµατος «Πράσινος Τουρισµός» και 

της προδηµοσίευσης του «Εναλλακτικού Τουρισµού».
 

Στην ηµερίδα έλαβαν µέρος ως Κεντρικός οµιλητής ο κος ∆ηµήτριος 

Παπαδόπουλος Προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού 

∆ιαχείρισης και Εφαρµογής ∆ράσεων Τουρισµού του Υπουργείου Τουρισµού και Πολιτισµού και το στέλεχος της ∆ιαχειριστικής 

Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων κα Ιφιγένεια Τσούκα υπεύθυνη της συγκεκριµένης ∆ράσης.
 

Τους οµιλητές πλαισίωσε ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου κος Λεωνίδας Νταλαµάγκας και ο Αντιπρόεδρος της ∆ιαχειριστικής 

Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου κος ∆ηµήτριος Παππάς. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετοί ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες.

 Στο τέλος της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση των παρευρισκοµένων µε τους υπεύθυνους του προγράµµατος όπου 

δόθηκαν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις. 

Εκδήλωση στο Επιµελητήριο για το πρόγραµµα 

«Πράσινος Τουρισµός»

Ο NEOΣ νόµος «Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την 
οικονοµική ανάπτυξη, την επιχειρηµατικότητα και την 
περιφερειακή συνοχή», που ψηφίστηκε πρόσφατα, φέρνει πολλές 
αλλαγές σε σχέση µε τον προηγούµενο επενδυτικό νόµο 3299/04. 
Οι πιο σηµαντικές από αυτές είναι: 

∆ιευρύνονται οι δραστηριότητες της ελληνικής οικονοµίας που 
υπάγονται στις διατάξεις του, ιδιαίτερα στον τοµέα της παροχής 
υπηρεσιών. Μένουν εκτός των διατάξεων του νόµου τα 
επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκά. 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται δύο φορές το έτος και, αφού 
αξιολογηθούν µε αντικειµενικά κριτήρια, θα κατατάσσονται µε 
φθίνουσα σειρά και θα εγκρίνονται µέχρι εξαντλήσεως του 
προϋπολογισµού.

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαµορφώνονται από 15% έως 55% 
ανάλογα µε τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος 
της επιχείρησης. 

∆ιπλασιάζονται τα ελάχιστα όρια επένδυσης ανά µέγεθος 
επιχειρήσεων και γίνονται 1.000.000 ευρώ για µεγάλες επιχειρήσεις, 
500.000 ευρώ για µεσαίες επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ για µικρές 
επιχειρήσεις και 200.000 ευρώ για πολύ µικρές επιχειρήσεις. Για τα 
σχέδια γενικής επιχειρηµατικότητας τα ελάχιστα όρια είναι στο 
ήµισυ των προαναφερθέντων ποσών.

Συγκεκριµένα:

Επιλέξιµες είναι οι υφιστάµενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις 
που δεν ελέγχονται από το ∆ηµόσιο, έχουν τη νοµική µορφή 
ατοµικής επιχείρησης, εµπορικής εταιρίας ή συνεταιρισµού και 
τηρούν βιβλία Β'Α ή Γ΄ κατηγορίας.

Οι επιλέξιµες δραστηριότητες ανά παραγωγικό τοµέα και κλάδο 

είναι:

Αγροτικός τοµέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και δασοκοµία).
Ορυχεία και λατοµεία (εξαιρούνται η εξόρυξη άνθρακα και 

λιγνίτη).
Μεταποιητικός τοµέας (εξαιρούνται οι τοµείς της χαλυβουργίας, 

των συνθετικών ινών και της βιοµηχανίας άνθρακα. Επίσης 

εξαιρείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από φωτοβολταϊκά 

συστήµατα).
Παροχή νερού, επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση αποβλήτων και 

δραστηριότητες απολύµανσης.
Μεταφορά και αποθήκευση (αναµένεται σχετική υπουργική 

απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του 

συγκεκριµένου τοµέα).
Τουριστικός τοµέας (µόνο ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός 

και αναβάθµιση ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον τριών 

αστέρων και ειδικών τουριστικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται τα 

λοιπά καταλύµατα και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και 

παροχής ποτών).

 Εκδοτικές δραστηριότητες.

Από τον κατασκευαστικό τοµέα, µόνο η κατασκευή παράκτιων και 

λιµενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και 

λιµενικές κατασκευές.
Ενδεικτικές επιλέξιµες δαπάνες αφορούν σε:

– ∆απάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισµού κτιριακών 

ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων (έως 40% του επιλέξιµου 

προϋπολογισµού).
– Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων 

µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού. 
– Aϋλες δαπάνες και δαπάνες αµοιβών συµβούλων.

 Τα είδη της ενίσχυσης είναι:
– Επιχορήγηση κεφαλαίου.
– Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

(leasing).
– Φορολογική απαλλαγή.

Ολες οι ανωτέρω µορφές ενισχύσεων 
µπορούν να παρέχονται µεµονωµένα ή 
συνδυαστικά, µέχρι του ανώτατου ορίου 
ενίσχυσης ανά περίπτωση.

Η υποβολή των προτάσεων θα 
πραγµατοποιείται το αργότερο µέχρι την 
τελευταία εργάσιµη ηµέρα των µηνών 
Απριλίου και Οκτωβρίου, πλην των 
µεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τα οποία 
υποβάλλονται οποτεδήποτε. 
Καθώς η έγκριση των προτάσεων 
εξαρτάται από τη συγκριτική βαθµολογία 
αυτών σε σχέση µε τις υπόλοιπες 
προτάσεις, καθίσταται ιδιαίτερη κρίσιµη 
και σηµαντική η άρτια σύνταξη και 
υποβολή του φακέλου της αίτησης.

Οι αλλαγές του νέου αναπτυξιακού νόµου 
που θα ενεργοποιηθεί στα µέσα Μαρτίου 
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των εκλογών στα επιµελητήρια 
Με τροπολογία που κατατίθεται στο νοµοσχέδιο για τον ανταγωνισµό 
µετατίθεται η ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη 
οργάνων διοίκησης των Επιµελητηρίων της χώρας για το χρονικό διάστηµα 
από 15 Νοεµβρίου έως τις 15 ∆εκεµβρίου 2011.

Η µετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των εκλογών συναρτάται µε την 
επικείµενη έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., µε την ανάγκη αναµόρφωσης 
της επιµελητηριακής νοµοθεσίας, αλλά και µε σχετική απόφαση – αίτηµα της 
Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος στις 
4.2.2011.

«Τελειώνει» η  άτυπη περίοδος χάριτος που έχει δοθεί για την απαγόρευση του 
καπνίσµατος στα καταστήµατα και όλους τους  δηµόσιους χώρους. 

Με τη δηµοσίευση του Νόµου ενεργοποιείται η συµµετοχή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. στην 
επιβολή προστίµων και έλεγχου των παραβάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν.3868/2010 και την Κ.Υ.Α.υπ.αριθµ.Γ.Π.104720/25-8-΄10 (ΦΕΚ1315/ΤΒ΄/25-
8-2010). Άµεσα είκοσι επιθεωρητές θα ενισχύσουν αποκλειστικά τον ελεγκτικό 
µηχανισµό ενώ η πρόσληψη των υπολοίπων έχει δροµολογηθεί.

Οι έλεγχοι αφορούν τόσο στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος όσο 
και στα νοσοκοµεία και τα σχολεία της χώρας.

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΜE ποινές φυλάκισης που µπορεί να ξεπεράσουν 
τα τρία χρόνια θα τιµωρούνται όσοι δεν 
καταβάλουν βεβαιωµένες οφειλές προς το 
∆ηµόσιο, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο για την 
αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής που κατέθεσε 
στη Βουλή το Yπουργείο Οικονοµικών.

Για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ προβλέπεται 
φυλάκιση έως 1 έτος, ενώ για χρέη 10.000-50.000 
ευρώ η ποινή ορίζεται σε τουλάχιστον 6 µήνες. 
Στην περίπτωση που οι οφειλές είναι µεταξύ 
50.000 και 150.000 ευρώ προβλέπεται φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός έτους, ενώ για τα µεγαλύτερα 

των 150.000 ευρώ ποσά προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον για 3 χρόνια.

Η ποινική δίωξη ασκείται µετά από αίτηση του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆ΟΥ ή του 
τελωνείου, ενώ η πράξη µπορεί να κριθεί ατιµώρητη εάν εξοφληθούν οι οφειλές 
«µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθµό». Η δίκη µπορεί να γίνει και 
ερήµην του φορολογουµένου. Η εµφάνιση του µάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι 
υποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα έγγραφη ενηµέρωση του αρµόδιου 
εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ µέρους της ∆ΟΥ σχετικά µε τη διαδικαστική εξέλιξη 
της οφειλής, τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη δικάσιµο.

Παράλληλα προβλέπεται και ρύθµιση µε την οποία διασυνδέονται υποχρεωτικά µε τη 
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Yπουργείου Οικονοµικών οι 
ταµειακές µηχανές των επιχειρήσεων.

Ο έλεγχος του φορολογούµενου µπορεί να γίνεται από τις εφορίες ή το Σ∆ΟΕ χωρίς 
να πηγαίνουν συνεργεία στις επιχειρήσεις και απλώς ο φορολογούµενος θα 
παραλαµβάνει την κλήση.

∆εν θα δεσµεύεται το 50% του τραπεζικού λογαριασµού του φορολογούµενου εάν 
χρωστάε ι  αντ ίστο ι χο  ποσό το  ∆ηµόσ ιο  στον  φορολογούµενο .

Εάν ο υποκείµενος δεν έχει υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ, µπορεί η ελεγκτική αρχή 
να εκδίδει προσωρινή πράξη προσδιορισµού του ΦΠΑ µόνο µε βάση τις τρεις 
π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν ε ς  π ε ρ ι ο δ ι κ έ ς  δ η λ ώ σ ε ι ς  π ο υ  έ χ ο υ ν  υ π ο β λ η θ ε ί .

Στο διαδίκτυο θα δηµοσιεύονται τα στοιχεία όσων έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές 
προς το ∆ηµόσιο, όταν αυτές υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ. Η δηµοσίευση δεν θα 
γίνεται όταν ο οφειλέτης έχει συµφωνήσει σε τµηµατική καταβολή του χρέους, ενώ τον 
δρόµο για το διαδίκτυο θα παίρνουν και οι περιπτώσεις παραβάσεων του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων.
 
Πρόστιµα και στο ∆ηµόσιο
 
Ορίζεται διοικητικό πρόστιµο στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν χορηγούν τα 
στοιχεία που ζητούνται από το Υπουργείο Οικονοµικών.

Ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόµενη υποτροπή επιβάλλεται 
πρόστιµο από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις για παροχή στοιχείων ή 
πληροφοριών ή παρέχονται ανακριβή στοιχεία επιβάλλονται πρόστιµα από 5.000 
ευρώ έως 100.000 ευρώ.

Αν το πρόσωπο που παραβίασε τις διατάξεις είναι υπάλληλος του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ 
ή ΟΤΑ ασκείται υποχρεωτικώς πειθαρχική δίωξη για παράβαση καθήκοντος.

 Αν είναι νόµιµος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από 
10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

Φυλάκιση για οφειλές 
πάνω από 5.000 ευρώ 

Το Επιµελητήριο σας ενηµερώνει ότι ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσµίας 

υποβολής προτάσεων έργων στην Πράξη «Πράσινος Τουρισµός»
µέχρι την Πέµπτη, 31 Μαρτίου 2011. 

Η Πράξη «Πράσινος Τουρισµός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα 

του τουρισµού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά 

τουριστικά καταλύµατα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ δεν 

ε µ π ί π τ ο υ ν  σ τ ι ς  ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς  τ ο υ  Κ α ν ο ν ι σ µ ο ύ  ( Ε Κ )  1 9 9 8 / 2 0 0 6 1 .

Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι τουριστικές µονάδες για τις οποίες 

συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

1) Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ως τουριστικό κατάλυµα. 
2) Η επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες 

από το νόµο άδειες λειτουργίας. 
3) Η επιχείρηση είναι υφιστάµενη µε ηµεροµηνία Έναρξης ∆ραστηριότητας πριν την 

01.01.2009. 
4) Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από 

προγράµµατα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εµπίπτουν στον κανόνα De 

Minimis οι οποίες αθροιστικά µαζί µε την αιτούµενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα

200.000 ευρώ. 
5) Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες 

δαπάνες αν από τη σώρευση µε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας προκύπτει 

έντασηενίσχυσης µεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένα 

δεδοµένα εκάστης  περίπτωσης σε Κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή 

απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. 
6) Η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική 
7) ∆εν εκκρεµεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, µέρους ή όλου, 

χορηγηθείσας ενίσχυσης. 
8) Η επιχείρηση έχει υποβάλει µία (1) µόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθµό 

Φορολογικού Μητρώου και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που 

αναλύονται στην παράγραφο 4.4.2 του παρόντος Οδηγού. 
9) Το ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης 

κατά το οικονοµικό έτος 2009. 

Παράταση της προθεσµίας υποβολής 
προτάσεων έργων στην Πράξη

«Πράσινος Τουρισµός»

Μετάθεση 
της ηµεροµηνίας 


