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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ
& ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Πραγµατοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση
του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης
Κοινοτικών Προγραµµάτων.
Επανεκλογή του
κ. Κων/νου Αντζουλάτου
στην θέση του Προέδρου.

Σελ: 2
Ενεργειακή αναβάθµιση οικιών
µε επιδότηση έως 50%

Τηλ: 2682 0 29414 Fax: 2682 0 29283 E-mail: info@prevezachamber.gr

Ενισχύσεις
σε µικροµεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις
Ενισχύσεις σε µικροµεσαίες αγροτικές
επιχειρήσεις, επενδυτικού ύψους 600 και
πλέον εκατοµµυρίων ευρώ µε ποσοστό
50-65% από κοινοτικούς και εθνικούς
πόρους, προβλέπει ειδικό πρόγραµµα του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Εξοικονοµώ κατ' οίκον»,

Οι επενδύσεις αυτές ενισχύονται µέχρι του
50% του συνολικού επιλέξιµου κόστους
της επένδυσης ενώ για όλα τα νησιά του
Αιγαίου, (πλην Εύβοιας και Κρήτης) το
ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται µέχρι 65%.

προϋπολογισµού 400 εκατ. ευρώ
Αφορά τα κτίρια που έχουν
κατασκευαστεί πριν από το 1980
σε περιοχές µε τιµή ζώνης µικρότερη
των 1.500 ευρώ, ενώ για περιοχές
πάνω από αυτό το όριο προβλέπονται
φορολογικά κίνητρα µε ισοδύναµα
αποτελέσµατα

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός των
αιτήσεων ενίσχυσης κυµαίνεται από
100.000 ευρώ έως 15 εκατοµµύρια ευρώ
κατά την υποβολή της αίτησης και αφορά
σε µικροµεσαίες επενδύσεις, για
σύγχρονες και δυναµικές καλλιέργειες
ενός ευρέος φάσµατος της ελληνικής
γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Ο υπ. Ανάπτυξης παρουσίασε
το πρόγραµµα

Σελ: 3

Καταναλωτικά δάνεια
από τράπεζες της Ε.Ε.
ΠPOΣBAΣH σε προϊόντα
καταναλωτικής πίστης οποιασδήποτε
τράπεζας που εδρεύει
στην Ευρωπαϊκή Ενωση
θα έχουν πλέον οι
Ελληνες καταναλωτές,
σύµφωνα µε τις παρεµβάσεις
του Yπουργείου Aνάπτυξης για τα
τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Σελ: 4

Κωδ.: 8068

Οι νέες ενισχύσεις αυτές γίνονται στο
πλαίσιο του Μέτρου 123Α «Επενδύσεις

στην µεταποίηση και εµπορία αγροτικών
προϊόντων» του προγράµµατος
αγροτικής ανάπτυξης «2007-2013
Αλέξανδρος Μπαλτατζής», µε ποσοστό
70% περίπου από κοινοτικούς πόρους.

υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών
µέχρι 200 εκ. ευρώ.
Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Ηµεροµηνία έναρξης κατάθεσης
φακέλων ορίζεται η 25η Αυγούστου 2009
και ηµεροµηνία λήξης η ηµεροµηνία
εξάντλησης των διαθεσίµων πιστώσεων
του µέτρου.

Συγκεκριµένα, θα ενισχυθούν οι τοµείς:
κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά, µέλι,
σηροτροφία και άλλα είδη δηµητριακά,
ελαιούχα προϊόντα, οίνος,
οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές,
σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό,
φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
προµηθεύονται τις αιτήσεις - µελέτες
Αιτήσεις για τις επενδύσεις και ενισχύσεις υποβολής προτάσεων από τις 10
αυτές µπορούν να υποβάλλουν Ατοµικές Αυγούστου 2009 από την ∆/νση
Επιχειρήσεις, Εταιρείες κάθε µορφής δηλ. Προγραµµατισµού & Γ.∆ - Τµήµα
Ν.Π.Ι.∆. (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), Συνεταιριστικές ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς κ ά θ ε β α θ µ ί δ α ς , Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, ∆ηµοτικές Τροφίµων που βρίσκεται στην οδό
Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις ανεξαρτήτου Αχαρνών αρ. 5 καθώς και από τις οικείες
µεγέθους της περιοχής των νήσων Περιφερειακές ή Νοµαρχιακές ∆/νσεις
Αιγαίου Πελάγους και επιχειρήσεις που Αγροτικής (Γεωργικής) Ανάπτυξης.
απασχολούν λιγότερους από 750

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
υλοποίηση προγραµµάτων 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 της

χώρας µας, που δραστηριοποιούνται
στο χώρο των τροφίµων, σε όλα τα
στάδια της τροφικής αλυσίδας, να
παρακολουθήσει σεµινάριο κατάρτισης
σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας.
Οι αιτήσεις συµµετοχής των
επιχειρήσεων θα συλλέγονται από τα
σωµατεία και τις τοπικές οµοσπονδίες,
θα κατατίθενται στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, όπου
θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Τα τµήµατα κατάρτισης θα
διαµορφωθούν σε οµάδες των 20 έως
30 ατόµων. Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια

www.prevezachamber.gr

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
ΓΣΕΒΕΕ Παράρτηµα Ηπείρου (Ιωάννινα:
2ο χλµ. Λεωφόρου Πανεπιστηµίου, τηλ.:
2651044727, Fax.: 2651044541, e-mail:
kekhpeirou@ath.forthnet.gr).

Η ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πρέβεζας
λειτουργεί µε νέα αναβαθµισµένη µορφή.

∆ιατηρείτε τις πόλεις
του Νοµού µας καθαρές
www.prevezachamber.gr
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πραγµατοποιήθηκε η Γενική
Συνέλευση του Ενδιάµεσου
Φορέα ∆ιαχείρισης Κοινοτικών
Προγραµµάτων.

Επανεκλογή
του κ. Κων/νου Αντζουλάτου
στην θέση του Προέδρου.
Πραγµατοποιήθηκε στις (22/6/2009)
η προγραµµατισµένη Γενική
Συνέλευση του Ενδιάµεσου Φορέα
∆ιαχείρισης Κοινοτικών
Προγραµµάτων ∆υτ. Ελλάδος –
Πελοποννήσου – Ηπείρου και Ιονίων
Νήσων στην Πάτρα και στα γραφεία
του Επιµελητηρίου Αχαΐας.
Ο Πρόεδρος του Φορέα κ. Κων/νος
Αντζουλάτος ενηµέρωσε τα µέλη για
τον Οικονοµικό και ∆ιοικητικό
Απολογισµό του Φορέα στα πλαίσια
υλοποίησης των ∆ράσεων του Γ΄
ΚΠΣ.

∆ιαχείρισης Προγραµµάτων
(ΕΦΕΠΑΕ), στον οποίο συµµετέχουν
επτά (7) Ενδιάµεσοι Φορείς και το
ΚΑΠΕ µε έδρα την Αθήνα και Πρόεδρο
τον Πρόεδρο του Ενδιάµεσου Φορέα
∆ιαχείρισης ∆υτ. Ελλάδος.
Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ)
υπολογίζεται ότι ο ΕΦΕΠΑΕ θα
δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ε ί π ε ρ ί π ο υ
1.800.000.000,00Ä εκ των οποίων
456.000.000,00Ä θα δοθούν στις
τέσσερις (4) περιφέρειες που
εποπτεύει ο ΕΦ∆ ήτοι, ∆υτ. Ελλάδα,
Πελοπόννησο, Ήπειρο και Ιόνια
Νησιά.
Τέλος η Γεν. Συνέλευση προέβη σε
τροποποίηση του ισχύοντος
καταστατικού και συγκεκριµένα στην
αλλαγή σύνθεσης και συγκρότησης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Έτσι αποφασίσθηκε οµόφωνα ότι
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ θα συµµετέχουν όλοι
οι Πρόεδροι των Επιµελητηρίων
χωροταξικής αρµοδιότητας της
Ανέφερε ότι κατετέθησαν 6.145 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ, ο Νοµάρχης Ηλείας
π ρ ο τ ά σ ε ι ς π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ και ο Πρόεδρος του Κέντρου Στήριξης
664.076.940,00Ä, εγκρίθηκαν 3.605 ΜΜΕ ∆υτ. Ελλάδος.
προτάσεις προϋπολογισµού
3 6 0 . 2 1 6 . 4 1 9 , 0 0 Ä κ α ι Κατόπιν τούτου οµόφωνα εξελέγη ως
σ υ µ β α σ ι ο π ο ι ή θ η κ α ν 3 . 3 8 2 Πρόεδρος για την επόµενη διετία ο κ.
π ρ ο τ ά σ ε ι ς , π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ Κων/νος Αντζουλάτος, ενώ τις θέσεις
των Αντιπροέδρων κατέλαβαν ο
289.894.622,00Ä.
Ακολούθως ο Πρόεδρος προέβει σε Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Ε π ι µ ε λ η τ η ρ ί ο υ
εκτενή αναφορά για την πορεία Κορινθίας κ. Βασίλειος Νανόπουλος
υλοποίησης του ∆΄ ΚΠΣ (ΕΠΑΝ ΙΙ) και και ο εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου
για την σύσταση του Ενιαίου Φορέα της Πρέβεζας κ. ∆ηµήτριος Παππάς.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
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Το 30% των επιχειρήσεων
καθυστερεί την εξόφληση
δανειακών υποχρεώσεων
ΣYNEXH επιδείνωση καταγράφει η δυνατότητα του επιχειρηµατικού κόσµου να
ανταποκρίνεται εµπρόθεσµα στις υποχρεώσεις του προς το πιστωτικό
σύστηµα καθώς, σύµφωνα µε τραπεζικές πηγές, µία στις τρεις επιχειρήσεις
πληρώνει τις δόσεις των δανείων της µε καθυστέρηση.
Από τις παραπάνω επιχειρήσεις, περίπου το 40% προχωρά σε ρυθµίσεις,
κυριότερες από τις οποίες είναι η κεφαλαιοποίηση οφειλών και η επιµήκυνση
του χρόνου δανεισµού. Eτσι και οι επιχειρήσεις παίρνουν τις αναγκαίες ανάσες
ρευστότητας, αποφεύγοντας έτσι ενδεχόµενα λουκέτα, αλλά και οι τράπεζες
δεν επιβαρύνουν τους ισολογισµούς τους µε επιπλέον κόκκινα δάνεια.
Στην προσπάθειά τους αυτή οι επιχειρήσεις στρέφονται στην επιµήκυνση του
υφιστάµενου δανεισµού τους για διάστηµα από 6 έως 18 µήνες, µε νέο και
ταυτόχρονη παροχή περιόδου χάριτος.
Τα προβλήµατα των επιχειρήσεων αντιµετωπίζονται από τις τράπεζες µε τη
λογική του «δεν τραβάµε το χαλί κάτω από τα πόδια», κάτι που είναι εύλογο,
καθώς και οι τράπεζες δεν έχουν συµφέρον να οδηγούν τις επιχειρήσεις σε
ασφυξία. Ρυθµίσεις όπως η επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής ή η
παροχή πρόσθετης χρηµατοδότησης περιλαµβάνονται στη συνολική τάση
αναδιάρθρωσης δανειακών υποχρεώσεων. Είναι ενδεικτικό ότι η έµφαση από
τις τράπεζες έχει δοθεί στο λεγόµενο prelegal κοµµάτι, δηλαδή στη διάγνωση
τυχόν προβληµάτων και των πιθανών λύσεων.
Την ίδια στιγµή υπολογίζεται ότι το 10% των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
εµφανίζει «δυσεπίλυτα» προβλήµατα εξυπηρέτησης του δανεισµού του, µε
καθυστερήσεις στην εξόφλησή του που υπερβαίνουν τις 90 ηµέρες,
αυξάνοντας τη σχετική κατηγορία των επισφαλειών.
Τραπεζικοί παράγοντες που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την εγχώρια
επιχειρηµατική δραστηριότητα, επισηµαίνουν ότι σε µηνιαία βάση, 12 περίπου
επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι
σε εργαζοµένους, τράπεζες και προµηθευτές και οδηγούνται σε οριστική
παύση των εργασιών τους.
Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία, πρόκειται για επιχειρήσεις µεσαίου και
µεγαλύτερου µεγέθους, οι οποίες απασχολούν κατά περίπτωση
περισσότερους από 30 εργαζοµένους.

Πρόγραµµα ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητας
του ∆εκαπενθήµερου και Μηνιαίου Τύπου

Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της για τη
Χρηµατοπιστωτική Σταθερότητα που έδωσε πρόσφατα στη δηµοσιότητα
επισήµανε χαρακτηριστικά ότι «η συρρικνωµένη οικονοµική δραστηριότητα θα
συµπιέσει την κερδοφορία των επιχειρήσεων και µπορεί να επηρεάσει αρνητικά
την ικανότητα εµπρόθεσµης εξόφλησης δανείων». Ηδη σύµφωνα µε τα
στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η κεντρική τράπεζα, το ποσοστό των
Πρόγραµµα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ∆εκαπενθήµερου και δανείων σε καθυστέρηση αυξήθηκε το α΄ τρίµηνο φέτος σε 6% από 5% στο
τέλος του 2008, «µε ανοδική τάση σε όλες τις βασικές κατηγορίες δανείων».
Μηνιαίου Τύπου δροµολογούν τα υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης.

Σε συνέχεια των δύο προηγούµενων πρωτοβουλιών ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας των Ηµερήσιων και Εβδοµαδιαίων Εφηµερίδων της
Περιφέρειας, «Ενίσχυση περιφερειακού Τύπου για ΗλεκτρονικοποίησηΨηφιοποίηση Επιχειρηµατικών Λειτουργιών», (Ε.Π. ΕΠΑΝ Ι, υλοποίηση
2006-2008, συνολικό ύψος 7 εκατ. ευρώ, 315 επιχειρηµατικά σχέδια) και
µετά από σχετικό αίτηµα της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας - Γενικής
Γραµµατείας Ενηµέρωσης προς το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει δροµολογηθεί
πρόγραµµα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ∆εκαπενθήµερου και
Μηνιαίου Τύπου.
Το νέο Πρόγραµµα έχει τίτλο «Ενίσχυση του ∆εκαπενθήµερου και Μηνιαίου
Τύπου για Ηλεκτρονικοποίηση-Ψηφιοποίηση Επιχειρηµατικών Λειτουργιών».
Σύµφωνα µε δελτίο Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών, το πρόγραµµα θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΠΑΝ II και θα χρηµατοδοτηθεί µε το
συνολικό ποσόν των 2 εκατ. ευρώ.
Σηµειώνεται ότι το σχέδιο του Προγράµµατος (Κανονισµός Υλοποίησης)
τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει έως τις 11 Σεπτεµβρίου
2009 (πληροφορίες στο www.minpress.gr) προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι
φορείς και ιδιώτες να καταθέσουν παρατηρήσεις, απόψεις και σχόλια επ΄
αυτού.
Σκοπός του προγράµµατος είναι η ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών
πληροφορικής στην παραγωγή, ενηµέρωση και επικοινωνία του
∆εκαπενθήµερου και Μηνιαίου Τύπου, για την ενδυνάµωση της εξωστρέφειας
των εφηµερίδων αυτών και την αύξηση του αναγνωστικού κοινού τους. Η
επίτευξη του στόχου αυτού θα γίνει µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των
ευκαιριών που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο. Γενικότερα, µε την παρακίνηση των
επιχειρηµατιών για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, καθώς επίσης και
για τον εκσυγχρονισµό των υπαρχουσών επιχειρησιακών υποδοµών τους.

Επιδείνωση από Σεπτέµβριο
Θεωρείται βάσιµο ότι µετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου τα προβλήµατα
στον χώρο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων θα επιδεινωθούν µε αρνητικές
συνέπειες για την πραγµατική οικονοµία, όπως η διακοπή λειτουργίας
µονάδων και η αύξηση της ανεργίας.
Πέρα από στατιστικά στοιχεία και εκτιµήσεις το πιστωτικό σύστηµα διαπιστώνει
ότι η υστέρηση των εσόδων των τουριστικών µονάδων σε ποσοστό είναι
υψηλότερη από τα ποσοστά µείωσης αφίξεων και πληρότητας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κατ'Α εξοχήν τουριστικούς προορισµούς, η
πληρότητα των µονάδων τον Ιούλιο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα πέρυσι,
είναι µειωµένη κατά περίπου 14% αλλά τα έσοδα των µονάδων αυτών σε σχέση
µε το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα, είναι µειωµένα πάνω από 20%.
Αντίστοιχη κατάσταση εµφανίζει και ο κατασκευαστικός κλάδος, που έχει
κυρίως σχέση µε την κατασκευή κατοικιών, και αυτό ως αποτέλεσµα της
ραγδαίας µείωσης στη ζήτηση στεγαστικών δανείων. Παρά τη στήριξη της
πολιτείας για χορήγηση στεγαστικών δανείων µέχρι και το 100% της εµπορικής
αξίας και τη διαµόρφωση των επιτοκίων στεγαστικής πίστης σε επίπεδα
χαµηλότερα του µέσου όρου της ευρωζώνης, η ζήτηση είναι µειωµένη κατά
60% σε σχέση πέρυσι.

Στον χώρο των ιδιωτών ο προβληµατικός τοµέας εντοπίζεται στην
καταναλωτική πίστη όπου οι επισφάλειες αυξάνονται ανησυχητικά.
Oπως τονίζει στην «Ε» επικεφαλής καταναλωτικής πίστης ιδιωτικής τράπεζας,
το ενδεχόµενο τα επισφαλή καταναλωτικά δάνεια να ξεπεράσουν σύντοµα το
10% φαντάζει, υπό τις παρούσες συνθήκες, εξαιρετικά πιθανό, γεγονός που
πρακτικά θα σηµαίνει ότι περισσότερα από 3,5 δισ. ευρώ καταναλωτικών
δανείων θα περάσουν στις επισφάλειες.
Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία τα επισφαλή καταναλωτικά δάνεια έχουν
«Οι δράσεις αυτές, µαζί µε άλλες παρόµοιας αναπτυξιακής στόχευσης,
διαµορφωθεί στο 8% περίπου ήτοι 3 δισ. ευρώ. Σε απόλυτα µεγέθη οι
αποτελούν απόδειξη ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει έµπρακτα την ιδιαίτερη επισφάλειες στα καταναλωτικά είναι οι µικρότερες, ωστόσο όπως τονίζουν οι
σηµασία του Τύπου στην ενηµέρωση της αντίστοιχης κοινής γνώµης» τονίζεται ίδιες πηγές, τα καταναλωτικά δάνεια εµφανίζουν τη χειρότερη συµπεριφορά.
στην ανακοίνωση.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
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Ενεργειακή αναβάθµιση οικιών
µε επιδότηση έως 50%
έχουν ήδη.
Τοποθέτηση διπλών θερµοµονωτικών
υαλοπινάκων και θερµοµονωτικών
κουφωµάτων. Υποχρεωτική.
Αντικατάσταση παλαιού
συστήµατος καυστήρα / λέβητα µε νέο
υψηλής απόδοσης ή µε σύστηµα
φυσικού αερίου ή µε σύστηµα που κάνει
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Υποχρεωτική.
Εγκατάσταση ηλιακών
θερµοσιφώνων. Προαιρετική.
Θερµοµόνωση στο λοιπό κέλυφος
του
κτιρίου. Προαιρετική.
Ο υπ. Ανάπτυξης παρουσίασε το
πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ' οίκον»,
Ορια
προϋπολογισµού 400 εκατ. ευρώ
Αφορά τα κτίρια που έχουν
κατασκευαστεί πριν από το 1980 σε Το πρόγραµµα προβλέπει επίσης ως
περιοχές µε τιµή ζώνης µικρότερη των όριο τιµής ζώνης για την εφαρµογή του
1.500 ευρώ, ενώ για περιοχές πάνω από τα 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο
αυτό το όριο προβλέπονται φορολογικά όπως αυτό προσδιορίζεται από το
σηµείωµα του ΕΤΑΚ, ενώ για τα κτίρια που
κίνητρα µε ισοδύναµα αποτελέσµατα
βρίσκονται πάνω από το όριο τιµής
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ σε ποσοστό µέχρι και 50% ζώνης, θα δοθούν φορολογικά κίνητρα
αλλά και φορολογικά κίνητρα για τα µε ισοδύναµα αποτελέσµατα, τα οποία
ακίνητα µε τιµή ζώνης άνω των 1.500 θα ανακοινωθούν από το Yπουργείο
ευρώ ανά τ.µ. προβλέπει το νέο Οικονοµίας πριν από την έναρξη του
πρόγραµµα ενεργειακής αναβάθµισης προγράµµατος, δηλαδή πριν από την 1η
των κατοικιών µε τίτλο «Εξοικονοµώ κατ' Νοεµβρίου. Το πρόγραµµα θα διαρκέσει
οίκον» που παρουσίασε ο υπουργός δύο χρόνια, καλύπτει και τις 13
Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης και το π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ε ς τ η ς χ ώ ρ α ς κ α ι θ α
χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013,
οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή από την
µέσω
των ΠΕΠ και του ΕΠΑΝ ΙΙ. Πρέπει να
1η Νοεµβρίου.
σηµειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη
Τ ο π ρ ό γ ρ α µ µ α µ π ο ρ ο ύ ν ν α χώρα της Ε.Ε. που κάνει χρήση των νέων
αξιοποιήσουν ιδιοκτήτες κατοικιών που α ν α θ ε ω ρ η µ έ ν ω ν δ ι α τ ά ξ ε ω ν τ ο υ
έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980, κανονισµού των διαρθρωτικών ταµείων
οπότε δεν υπήρχε µέριµνα όσον αφορά που επιτρέπουν πλέον τέτοιου είδους
τ η ν ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή α π ό δ ο σ η κ α ι η δράσεις.
χρηµατοδότηση θα κυµαίνεται µεταξύ Oπως δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, µε το
30%-50% αναλόγως µε το εάν πρόκειται όριο των 1.500 ευρώ/τ.µ. καλύπτεται το
για πολυκατοικία ή µονοκατοικία, αλλά µεγαλύτερο µέρος της ελληνικής
και το είδος των παρεµβάσεων που θα περιφέρειας και αρκετά µεγάλο τµήµα
γ ί ν ο υ ν . Τ ο α ν ώ τ α τ ο ό ρ ι ο της Αττικής. Συγκεκριµένα καλύπτεται όλη
προϋπολογισµού που θα επιδοτείται η ∆υτική Αθήνα, η Περιφέρεια Πειραιά και
ε ί ν α ι τ α 1 2 0 . 0 0 0 ε υ ρ ώ , πολλές ζώνες από άλλους δήµους της
συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ που Αττικής.
θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη.
Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος Προετοιµασία
σε ό,τι αφορά τη δηµόσια δαπάνη είναι
400 εκατ. ευρώ και αναµένεται να Η προετοιµασία της πρότασης θα γίνεται
κινητοποιηθούν συνολικά κεφάλαια της µε βάση προτυποποιηµένα έντυπατάξης του 1 δισ. ευρώ, ενώ υπολογίζεται δικαιολογητικά (απόφαση γενικής
ότι θα επωφεληθούν πάνω από 100.000 συνέλευσης, αίτηση χρηµατοδότησης,
νοικοκυριά ή 400.000 πολίτες σε οικονοµική προσφορά κ.λπ.), καθώς και
συµπληρωµατικό υλικό (πολεοδοµική
ολόκληρη τη χώρα.
Oπως δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, άδεια ακινήτου, υπεύθυνες δηλώσεις
αναλόγως του ενδιαφέροντος που θα ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς , λ ο γ α ρ ι α σ µ ο ί
εκδηλωθεί, θα εξεταστεί η δυνατότητα καταναλώσεων, φωτογραφίες όψεων
αύξησης του προϋπολογισµού του ακινήτου κ.λπ.). Ο αριθµός των
προγράµµατος, µέχρι το όριο του 4% επί δικαιολογητικών θα ανέρχεται σε
του προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού περίπου 10.
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Σύµφωνα µε το Yπουργείο Ανάπτυξης, ο
ό π ω ς π ρ ο β λ έ π ε ι ο κ ο ι ν ο τ ι κ ό ς πολίτης θα χρειαστεί να απευθυνθεί στο
κανονισµός. Με την εφαρµογή του ∆ηµόσιο σε όλη τη διάρκεια του
π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς τ ο Y π ο υ ρ γ ε ί ο προγράµµατος µόνο µία φορά και αυτή
Ανάπτυξης προσβλέπει σε µείωση της θα είναι στο ΚΕΠ της περιοχής του.
κατανάλωσης µέχρι και 70% στα κτίρια Παράλληλα µε βάση τις σχετικές
όπου θα γίνουν παρεµβάσεις, τόνωση ρυθµίσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε για όλες τις
του κατασκευαστικού κλάδου, αλλά και εργασίες θα χρειαστεί µόνο µία έγκριση
β ε λ τ ί ω σ η τ ω ν π ρ ο τ ύ π ω ν τ ω ν εργασιών µικρής κλίµακας, µε την
ενεργειακών συστηµάτων στην αγορά, εξαίρεση της θερµοµόνωσης κελύφους,
αφού ορίζονται συγκεκριµένα πρότυπα όπου απαιτούνται σκαλωσιές και το
ΥΠΕΧΩ∆Ε για λόγους ασφαλείας –και για
που είναι αποδεκτά στο πρόγραµµα.
αυτή µόνο την εργασία– χρειάζεται άδεια
Οι παρεµβάσεις που θα επιδοτούνται από την πολεοδοµία.

χωρίζονται σε υποχρεωτικές και
Υποβολή
προαιρετικές και είναι οι εξής:

Η αίτηση υποβάλλεται στα ΚΕΠ. Κατά
την υποβολή ελέγχεται η πληρότητα του
φακέλου, το έργο εισάγεται σε
ηλεκτρονική εφαρµογή που διενεργεί
έλεγχο συµβατότητας των τεχνικών
στοιχείων και εκτυπώνεται αυτόµατα
προέγκριση (µε µοναδικό κωδικό αριθµό
έργου), στην οποία εµφανίζεται το
επιλέξιµο ποσό για επιχορήγηση. Η
προέγκριση συνιστά έγκριση εκκίνησης
εργασιών. Στη συνέχεια, το ΚΕΠ
διαβιβάζει τον φάκελο της αίτησης στην
αρµόδια υπηρεσία της οικείας
περιφέρειας.
Η αρµόδια υπηρεσία της περιφέρειας
εξετάζει τη συµβατότητα των στοιχείων
του φακέλου της αίτησης µε τα στοιχεία
που έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά
από το ΚΕΠ, επαληθεύει το επιλέξιµο
ποσό και εισηγείται στον γενικό
γραµµατέα της περιφέρειας την έκδοση
απόφασης υπαγωγής, η οποία
κοινοποιείται στον ωφελούµενο.
Με την έκδοση της απόφασης
υπαγωγής (ή την προέγκριση µε ευθύνη
του ωφελούµενου) και µε βάση το
συµφωνηθέν χρονοδιάγραµµα
αποπληρωµής, ο ωφελούµενος δίδει
εντολή στον εργολάβο για την έναρξη
των εργασιών, αφού υπογραφεί σχετική
σύµβαση.
Ο εργολάβος υποβάλλει στην
αρµόδια υπηρεσία της περιφέρειας τόσο
τη σύµβαση όσο και τη δήλωση έναρξης
εργασιών.

Συµεωνίδης Χρήστος

Αξιολόγηση
Τα κριτήρια αξιολόγησης των
προτάσεων είναι τα εξής:
Πληρότητα δικαιολογητικών.
Επιλεξιµότητα κτιρίου.
Κάλυψη ίδιας συµµετοχής (υπεύθυνη
δήλωση για τις παρεµβάσεις σε επίπεδο
διαµερίσµατος και απόφαση γενικής
συνέλευσης για τις κοινόχρηστες
παρεµβάσεις).
Οι τιµές προσαρµόζονται στο
ανώτατο όριο επιλέξιµων δαπανών.
Ο προϋπολογισµός προσαρµόζεται
στα τετραγωνικά µέτρα (m2) που
αναγράφονται στην οικοδοµική άδεια.
Η πρόταση εντάσσεται εφόσον
υπάρχουν διαθέσιµα κονδύλια ανά
περιφέρεια. Με την ολοκλήρωση των
εργασιών, ο ωφελούµενος, ο
εργολάβος και ο µηχανικός
συνυπογράφουν τη δήλωση περαίωσης
εργασιών και ο εργολάβος υπογράφει
βεβαίωση εξόφλησης στον ωφελούµενο
για το ποσό που αντιστοιχεί. Η
αποπληρωµή του έργου γίνεται στον
εργολάβο ο οποίος υποβάλλει:
δήλωση περαίωσης εργασιών,
βεβαίωση εξόφλησης και
παραστατικά πληρωµής του
συµβατικού ποσού που αντιστοιχεί στον
ωφελούµενο,

τιµολόγια, δελτία αποστολής
βασικών υλικών και εξοπλισµού που
Θερµοµόνωση στο δώµα του Η διαδικασία υποβολής-έγκρισης των αντιστοιχούν στις επιµέρους εργασίες,
κτιρίου. Υποχρεωτική για όσα κτίρια δεν προτάσεων είναι η εξής:
αποδείξεις πληρωµής υπεργολάβων,

φωτογραφίες του ακινήτου µετά την
παρέµβαση.

Γραµµή επικοινωνίας
Σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράµµατα,
από την επόµενη εβδοµάδα θα
ανακοινωθεί πότε θα λειτουργήσει η

γραµµή επικοινωνίας για τη στήριξη
του έργου, από την οποία οι πολίτες
θα µπορούν να ενηµερώνονται για το
πρόγραµµα και τις διαδικασίες που
θα ακολουθηθούν. Παράλληλα θα
ξεκινήσει και η προετοιµασία των ΚΕΠ
και των περιφερειών. Η υλοποίηση
των παρεµβάσεων θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από
την έγκριση της εκάστοτε πρότασης.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

4

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΒήµα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

Καταναλωτικά δάνεια από τράπεζες της Ε.Ε.
καταναλωτικής πίστης» τις ίδιες
πληροφορίες, ούτως ώστε εύκολα να
µπορούν να συγκρίνουν και να επιλέγουν
την πλέον συµφέρουσα τραπεζική
υπηρεσία ή προϊόν, είτε στη χώρα τους
είτε σε άλλο κράτος - µέλος, καθώς και να
επωφελούνται από τραπεζικά προϊόντα
που δεν διατίθενται στη χώρα τους.

ΠPOΣBAΣH σε προϊόντα καταναλωτικής
πίστης οποιασδήποτε τράπεζας που
εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ενωση θα έχουν
πλέον οι Ελληνες καταναλωτές, σύµφωνα
µε τις παρεµβάσεις του Yπουργείου
Aνάπτυξης για τα τραπεζικά προϊόντα και
υπηρεσίες.
Oπως ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης, τον
Σεπτέµβριο ολοκληρώνονται οι εργασίες
της επιτροπής για την ενσωµάτωση της
κοινοτικής οδηγίας για την καταναλωτική
πίστη, γεγονός που θα οδηγήσει στη
ριζική αλλαγή της τραπεζικής αγοράς.
Με την ενσωµάτωση της οδηγίας όλοι οι
καταναλωτές στην Ε.Ε. θα λαµβάνουν
µέσω του εντύπου των «τυποποιηµένων
ευρωπαϊκών πληροφοριών

Με απλά λόγια αυτό σηµαίνει ότι οι
Ελληνες καταναλωτές θα έχουν τη
δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε
προϊόντα καταναλωτικής πίστης (δάνεια,
κάρτες κ.ά.) από χώρες της Ε.Ε. µε
επιτόκια ενδεχοµένως πιο προνοµιακά
από αυτά που υπάρχουν στην ελληνική
αγορά. Ανοίγει έτσι σηµαντικά η αγορά
δανείων και η ενίσχυση του
ανταγωνισµού θα συµβάλει στη βελτίωση
των τραπεζικών προϊόντων και πιθανώς
στη µείωση των επιτοκίων.
Η ενσωµάτωση θα γίνει µε νοµοθετική
πράξη στην Ελληνική Βουλή µέσα στο
επόµενο τρίµηνο (Σεπτέµβριο-Οκτώβριο)
και από τις αρχές του 2010 θα αποτελεί
νόµο του κράτους. Στο πεδίο εφαρµογής
της θα εµπίπτουν τα πλέον διαδεδοµένα
καταναλωτικά δάνεια, δεδοµένου ότι θα
καλύπτει συµβάσεις πίστωσης για ποσά
από 200 έως 75.000 ευρώ και θα αφορά
και τις πιστωτικές κάρτες.

Προϋποθέσεις υπαγωγής λατοµικών
επιχειρήσεων στις ευεργετικές διατάξεις
του αναπτυξιακού νόµου
ME τις ισχύουσες διατάξεις του
αναπτυξιακού νόµου 3299/2004,
επιχορηγούνται επενδυτικά σχέδια
εξόρυξης και θραύσης βιοµηχανικών
ορυκτών και αδρανών υλικών. Η
συγκεκριµένη διάταξη απευθύνεται σε
νέες και υφιστάµενες επιχειρήσεις.
Για την υπαγωγή τους στις πρόνοιες του
αναπτυξιακού νόµου, τα δηµόσια
λατοµεία αδρανών υλικών εντός
λατοµικών περιοχών θα πρέπει
απαραίτητα να έχουν στην κατοχή τους
έγκριση τεχνικής µελέτης εκµετάλλευσης
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 1428/84,
έγκριση περιβαλλοντικών όρων και
µισθωτήριο παραχώρησης από την
οικεία νοµαρχία για την εκµετάλλευση
του λατοµείου, σύµφωνα µε το άρθρο 8
του Ν. 2115/93 και το άρθρο 10 του Ν.
1428/84. Αντίστοιχα, τα δηµοτικά,
κοινοτικά ή ιδιωτικά λατοµεία θα πρέπει
απαραίτητα να έχουν στην κατοχή τους
έγκριση τεχνικής µελέτης εκµετάλλευσης,
έγκριση περιβαλλοντικών όρων,
πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή µισθωτήριο
παραχώρησης του χώρου και άδεια
εκµετάλλευσης από την οικεία νοµαρχία.
Η ίδια συµµετοχή της επιχείρησης που
επιθυµεί την ένταξή της στις διατάξεις του
αναπτυξιακού νόµου θα πρέπει να
ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25%
του προς ενίσχυση προϋπολογισµού,
ενώ τµήµα της επένδυσης δύναται να
καλυφθεί και µε µακροπρόθεσµο
τραπεζικό δανεισµό. Η επιχορήγηση
δύναται να φτάσει έως το 55% του
συνολικού προϋπολογισµού, ανάλογα
µε την περιοχή εγκατάστασης της
επένδυσης.
Επιχορηγείται ευρύ φάσµα δαπανών,
όπως ενδεικτικά:
Ã
Η κατασκευή, επέκταση και

εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
οι δαπάνες διαµόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
Ã
Η αγορά πάγιων στοιχείων
ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε
την παραγωγική µονάδα.
Ã
Η αγορά γηπέδων, έως 10% της
ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης,
αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις.
Ã
Η αγορά και εγκατάσταση
καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων
και συστηµάτων αυτοµατοποίησης,
ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού
εξοπλισµού.
Ã
Η αγορά καινούργιων µεταφορικών
µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων
εντός του χώρου της εντασσόµενης
µονάδας και µέσων µαζικής µεταφοράς
προσωπικού, καθώς και η κατασκευή
εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή
θαλάσσια διακίνηση υλικών και
προϊόντων.
Ã
Ο ι δ α π ά ν ε ς κ ύ ρ ι ω ν
προπαρασκευαστικών εργασιών έργων
υποδοµής εντός του χώρου
εκµετάλλευσης.
Ã
Οι δαπάνες εισαγωγής και
προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής
τεχνολογίας στην παραγωγική
διαδικασία.
Ã
Οι δαπάνες µελετών που
αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη
και εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας και µεθόδων εξόρυξης και
θραύσης.
Ã
Συµβουλευτικές υπηρεσίες για
οργάνωση διοίκησης, αναδιοργάνωση
λειτουργιών, ανασχεδιασµό και
τυποποίηση διαδικασιών, έρευνες
αγοράς, µελέτες προώθησης και
συγκριτικές µελέτες επιδόσεων.

Υποστήριξη κατανωλωτών

Καταχρηστικές χρεώσεις

Παράλληλα ο υπουργός ανακοίνωσε δύο
ακόµη νέες πρωτοβουλίες µε στόχους την
προστασία των καταναλωτών και την
εύρυθµη λειτουργία της τραπεζικής
αγοράς.
Συγκεκριµένα προωθείται η δηµιουργία
ειδικού γραφείου υποστήριξης του
καταναλωτή τραπεζικών προϊόντων.
Σύµφωνα µε την εισήγηση του υπουργού,
µέσα από την αξιοποίηση πόρων από το
ΕΣΠΑ και κυρίως από το ΕΠΑΝ προχωρεί
η δηµιουργία ειδικού γραφείου
υποστήριξης καταναλωτή τραπεζικών
προϊόντων.
Η δοµή αυτή θα ξεκινήσει µέσα στο 2010,
θα λειτουργεί στο πλαίσιο της ΓΓΚ και
ενδεικτικά θα περιλαµβάνει τηλεφωνική
γραµµή για την καταγραφή ερωτήσεων,
παραπόνων και καταγγελιών για θέµατα
της χρηµατοπιστωτικής αγοράς,
χαρτογράφηση των προσφερόµενων
τραπεζικών προϊόντων, συµβουλευτική
υποστήριξη του καταναλωτή για την
καλύτερη δυνατή επιλογή δανείου ή
άλλου τραπεζικού προϊόντος και νοµική
υποστήριξη σε αρχικό στάδιο για την
απεµπλοκή από διάφορα προβλήµατα.

Παράλληλα ο υπουργός απηύθυνε
πρόσκληση στις τράπεζες να µην
εφαρµόζουν τους όρους που έχουν κριθεί
καταχρηστικοί αλλά όχι µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση.
Oπως επισηµαίνει ο υπουργός στην
εισήγησή του, υπάρχουν δικαστικές
αποφάσεις για τις οποίες έπειτα από
προσφυγές καταναλωτών όροι τραπεζικών
συναλλαγών έχουν κριθεί καταχρηστικοί.
Ενδεικτικά ανέφερε την αναδροµική
επιβάρυνση τόκων σε χρήση πιστωτικής
κάρτας µε χρέωση από την ηµέρα
διεξαγωγής της συναλλαγής και όχι από την
ηµεροµηνία εξόφλησης που αναφέρεται
στον λογαριασµό και τη χρέωση
προµήθειας έως και 1,40 ευρώ για
κατάθεση σε λογαριασµό τρίτου προσώπου,
παρόλο που η κατάθεση φέρεται να
λειτουργεί υπέρ του πελάτη της τράπεζας
αλλά και υπέρ της ιδίας, δεδοµένου ότι
προκαλεί µεγαλύτερη ρευστότητα
χρηµάτων.
Οι όροι αυτοί αφορούν σχεδόν κάθε πελάτη
της τράπεζας και µε δεδοµένο ότι υπάρχει
ήδη νοµικό υπόβαθρο για την απόσυρσή
τους ο κ. Χατζηδάκης κάλεσε τις τράπεζες
να υιοθετήσουν άµεσα το σκεπτικό των
δικαστικών αποφάσεων και να
προχωρήσουν από τώρα στην κατάργηση
αυτών των χρεώσεων.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Εκστρατεία εντατικών φορολογικών ελέγχων
σε επιχειρήσεις εννέα νοµών
ΕΜΦΑΣΗ στον ΦΠΑ θα δώσουν οι προληπτικοί έλεγχοι που ξεκινά άµεσα
το Yπουργείο Οικονοµικών στις εφορίες εννέα νοµών της χώρας, µετά τα
πρόσφατα στοιχεία που ανέδειξαν την υστέρηση των εσόδων.
Με εγκύκλιο ο υφυπουργός Οικονοµίας
και Οικονοµικών Αντώνης Μπέζας έδωσε
οδηγίες για τη συγκρότηση των ειδικών
συνεργείων προληπτικού ελέγχου των
Εφοριών στους νοµούς Αττικής,
Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου,
Εύβοιας, Χαλκιδικής, Κέρκυρας,
Κεφαλληνίας και Πρέβεζας. Πρόκειται για
τα ειδικά διµελή ή τριµελή συνεργεία που
θα πραγµατοποιούν εντατικούς ελέγχους
στην αγορά και θα ελέγχουν αν
επιχειρήσεις και επαγγελµατίες εκδίδουν
αποδείξεις και άλλα φορολογικά στοιχεία
και καταβάλλουν τον ΦΠΑ και άλλους
παρακρατούµενους φόρους.
Τα συνεργεία, σύµφωνα µε την εγκύκλιο,
θα πραγµατοποιούν ελέγχους τρεις
φορές την εβδοµάδα υποχρεωτικά
Σάββατο και Κυριακή πρωί και απόγευµα
ενώ θα επιλέγεται και οποιαδήποτε άλλη
ηµέρα της εβδοµάδας από ∆ευτέρα έως
Παρασκευή οπότε θα πραγµατοποιείται
έλεγχος και το απόγευµα.
Τα συνεργεία όπως ορίζεται στην εγκύκλιο

θα εποπτεύονται από οικονοµικούς
επιθεωρητές ή από τους προϊστάµενους
των ∆ΟΥ οι οποίοι θα παρακολουθούν
στενά τη διαδικασία του ελέγχου.
Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι
κατά την πώληση εµπορεύµατος ή την
παροχή υπηρεσίας από επιχείρηση ή
επιτηδευµατία δεν εκδόθηκε φορολογικό
στοιχείο τα µέλη του συνεργείου θα
εισέρχονται στην επιχείρηση ή στο
κατάστηµα για να επαληθεύσουν την
παράβαση και να θεωρήσουν τα βιβλία
της επιχείρησης.
Στη συνέχεια θα ελέγχουν αν αποδόθηκαν
ο ΦΠΑ και άλλοι φόροι που υποχρεούται
να καταβάλλει η επιχείρηση.
Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων στον τοµέα
της εστίασης και αναψυχής (π.χ. ταβέρνες,
εστιατόρια, ψησταριές, πιτσαρίες,
καφενεία, µπαρ κ.λπ.) η είσοδος εντός του
καταστήµατος ή στους εξωτερικούς
χώρους του θα είναι απαραίτητη
προκειµένου να διαπιστωθεί η έκδοση
φορολογικών στοιχείων
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Για τις αγορές σας
προτιµάτε τα καταστήµατα
του Νοµού µας
Επιµελητήριο Πρέβεζας
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