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«Ανοίγουν» 26 «κλειστά»
επαγγέλµατα το 2010
AΠEΛEYΘEPΩNONTAI
από την 1η Ιανουαρίου 2010
και το αργότερο, εντός του
α΄ εξαµήνου του επόµενου έτους,
26 τοµείς από τα λεγόµενα
«κλειστά επαγγέλµατα».

Σελ: 2
184 εκ. για ενίσχυση της
ποιότητας λειτουργίας
των επιχειρήσεων
To τρίτο κύµα δράσεων του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα συνολικού
προϋπολογισµού 184 εκατ. ευρώ,
µε προσανατολισµό την ενίσχυση
της ποιότητας στη λειτουργία
των επιχειρήσεων αλλά και στα
προϊόντα και τις υπηρεσίες
που προσφέρουν

Σελ: 3
∆ράσεις για την Ψηφιακή
Ενίσχυση των Τουριστικών
Επιχειρήσεων
∆ράσεις για την Ψηφιακή Ενίσχυση
των Τουριστικών Επιχειρήσεων,
συνολικού προϋπολογισµού
επενδύσεων 108.000.000 ευρώ
ανακοίνωσαν οι Υπουργοί
Οικονοµίας και Οικονοµικών
Γιάννης Παπαθανασίου και
Τουριστικής Ανάπτυξης
Κώστας Μαρκόπουλος.

Σελ: 4

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

Πρόγραµµα ενίσχυσης
των µικρών επιχειρήσεων 2 δισ. ευρώ

Α

µεσα µέτρα για την στήριξη των
επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως
µεγέθους ή κλάδου στον οποίο
ανήκουν, µε εγγυηµένα δάνεια, σε
ποσοστό 90% από το ∆ηµόσιο θέτει σε
εφαρµογή το Υπουργείο Οικονοµίας,
µέσω ενός νέου προγράµµατος
σ υ ν ο λ ι κ ο ύ ύ ψ ο υ ς δ ύ ο
δισεκατοµµυρίων ευρώ. Το µέτρο
αφορά στη δανειοδότηση όσων
επιχειρήσεων πλήττονται από την
κρίση, και εστιάζεται στην εξασφάλιση
των κεφαλαίων κίνησης και τις
επενδύσεις που θα γίνουν ως το τέλος
του 2010, µε στόχο, τη µείωση του
κόστους των επιχειρήσεων και τη
θωράκιση των θέσεων εργασίας.
Συγκεκριµένα, λόγω της διεθνούς
κρίσης στην αγορά, που έχει επιφέρει
πτώση της κατανάλωσης και η
ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας, η
ανάγκη για την ενίσχυση των µικρών
επιχειρήσεων που δοκιµάζονται, είναι
για την κυβέρνηση είναι επιτακτική.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της στατιστικής
υπηρεσίας, οι πώλησης σ' όλους τους
κλάδους του λιανεµπορίου µειώθηκαν
κατά 18,3% τον Μάρτιο, έναντι 13,7%
τον Φεβρουάριο, ενώ συνολικά τους
πρώτους µήνες τους έτους η πτώση

Εγχειρίδιο ΕΟΜΜΕΧ
για πράσινη επιχειρηµατικότητα

E

προοπτικές που ανοίγονται στην ελληνική
αγορά για την ανάληψη επιτυχηµένων
πρωτοβουλιών "πράσινης"
επιχειρηµατικότητας.

Στο κείµενο του εγχειριδίου που διατίθεται
ήδη αναδεικνύεται η συµβολή και οι
προοπτικές του νέου, δυναµικού και σε
πολλούς άγνωστου κόσµου των
"πράσινων" επιχειρηµατικών δράσεων και
πρακτικών µε στόχο τη σταδιακή
προσαρµογή της επικρατούσας
νοοτροπίας µε την οποία λειτουργούν και
επιχειρούν σήµερα οι Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

=
Αναδείξει τρόπους βελτίωσης του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος µιας
επιχείρησής.
=
Προβάλει τα πλεονεκτήµατα µιας
"πράσινης" επιχειρηµατικής δράσης και της
ανάλογης σχέσης της µε το οικονοµικό
αποτέλεσµα.
=
Καταγράψει τις δυνατότητες
χρηµατοδότησης των "πράσινων"
επιχειρηµατικών σχεδίων.
=
Βοηθήσει στην προσαρµογή των
επιχειρηµατικών σχεδίων σύµφωνα µε τις
προτεραιότητες της "πράσινης" αγοράς.
=
Ωθήσει στην αξιοποίηση όλων των
επιχειρηµατικών δυνατοτήτων, που
προκύπτουν από την ορθή διαχείριση του
περιβάλλοντος.

γχειρίδιο για την "Πράσινη
Επιχειρηµατικότητα για τις Μικρές και
Μεσαίες επιχειρήσεις" ολοκλήρωσε
και ήδη διαθέτει στους ενδιαφερόµενους
επιχειρηµατίες το Φόρουµ
Επιχειρηµατικότητας του Εθνικού
Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ
ενώ η επόµενη θεµατική ενότητα που
ολοκληρώνει είναι οι "Συστάδες
Επιχειρήσεων" και το εγχειρίδιο θα είναι
διαθέσιµο το αµέσως προσεχές διάστηµα.

Ειδικότερα, το εγχειρίδιο σκοπεύει να:
=
∆ιευκολύνει την πρόσβαση των
επιχειρήσεων στις απαραίτητες πηγές
πληροφοριών και απαντήσεων σε θέµατα
που σχετίζονται µε µια, λίγο-πολύ,
συγκεχυµένη αντίληψη γύρω από το
"πράσινο επιχειρείν".
=
Παρουσιάσει τις δυνατότητες και

Κωδ.: 8068

Ενισχύσει, τελικά, την
=
ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην
ελληνική και διεθνή αγορά.
Το εγχειρίδιο "Πράσινη
Επιχειρηµατικότητα", είναι διαθέσιµο σε
ηλεκτρονική µορφή στο portal του
Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις
ΜΜΕ: ''Πράσινη Επιχειρηµατικότητα''

Επίσης θα δίνονται δάνεια µε σκοπό την
αναχρηµατοδότηση οφειλών.
Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρηµατίες
θα µπορούν πλέον να παίρνουν
εγγυηµένο δάνειο ως το 50% των
ληξιπρόθεσµων οφειλών τους, για να τις
αποπληρώσουν, ενώ όπως εκτιµούν οι
παράγοντες της αγοράς, µέσα από
αυτή τη διαδικασία θα βοηθηθούν και
όσοι δεν χρηµατοδοτήθηκαν από το
ΤΕΜΠΜΕ.
Το κράτος, σε αυτή τη φάση θα µπαίνει
εγγυητής για 4 χρόνια µε δυνατότητα
παράτασης για 1 ακόµη χρόνο και για
οµολογιακά δάνεια, ενώ η επιδότηση του
επιτοκίου θα ισχύει έως το τέλος του
Ως µία από τις βασικότερες
2012.
προϋποθέσεις ένταξης της κάθε
επιχείρησης στο πρόγραµµα τίθεται η µη
Όπως επεσήµανε και ο Υπουργός
απόλυση κανενός υπαλλήλου ως το
Οικονοµίας, κ. Παπαθανασίου, το
τέλος του 2010, ενώ, απαραίτητη πρόγραµµα στοχεύει στη διευκόλυνση
προϋπόθεση για την ένταξη της της δανειοδότησης των επιχειρήσεων
επιχείρησης στο πρόγραµµα, είναι να που αντιµετωπίζουν προβλήµατα
µην είναι προβληµατική έως την εξαιτίας της κρίσης και τη διασφάλιση
01/07/2008
της απασχόλησης και του εισοδήµατος

του τζίρου ήταν 14,3%.

Τα δεδοµένα αυτά και οι εξελίξεις στην
Ελληνική αγορά, δηµιουργούν αίσθηµα
ανασφάλειας στους εργαζοµένους,
αφού πλήττουν τις 9 από τις 10 µικρές
επιχειρήσεις, οι οποίες αναµένεται να
"ανασάνουν" οικονοµικά µε το
πρόγραµµα δανειοδότησης µε
εγγυήσεις του ∆ηµοσίου ύψους 2 δισ.
ευρώ.
Το µέτρο αφόρα επιχειρήσεις που ήταν
οικονοµικά υγιείς πριν από την κρίση
αλλά στην συνέχεια επλήγησαν απο
αυτην.

Βάση του προγράµµατος, κάθε
επιχείρηση θα µπορεί να δανείζεται µε
εγγυητή το κράτος για κεφάλαια κίνησης
που θα συναφθούν ως το τέλος του
2010. Το ποσό δεν µπορεί να ξεπερνά το
ετήσιο µισθολογικό κόστος της, ενώ το
∆ηµόσιο θα εγγυάται το 90% του
δανείου.

πολλαπλάσιου αριθµού εργαζοµένων.
Ήδη στην δεύτερη φάση του
προγράµµατος, του Ταµείου
Εγγυοδοσίας έχουν εκταµιευτεί 9.000
δάνεια σε µικρές επιχειρήσεις, µε στόχο, ο
αριθµός αυτός να διπλασιαστεί το
επόµενο διάστηµα. Έτσι συνολικά µαζί µε
την πρώτη φάση , 77.000 επιχειρήσεις θα
λάβουν δάνεια, ύψους 9,5 δισ. ευρώ.

Εργα 50 εκατ. ευρώ µέσω ΕΣΠΑ
για προστασία του περιβάλλοντος
EPΓA και παρεµβάσεις 50 εκατ.
ευρώ για το περιβάλλον θα
προωθηθούν στην Hπειρο µέσω
του ΕΣΠΑ και του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος,
κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο,
µε µία από τις µεγαλύτερες
παρεµβάσεις να αφορά την
ανάδειξη της χαράδρας του Βίκου,
έργο για το οποίο βρίσκεται σε
εξέλιξη η σχετική µελέτη.
Επίσης προτεραιότητα για την
περιοχή αποτελεί η προώθηση των
Aνανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ενώ
από την Περιφέρεια Ηπείρου έχει
επιβληθεί όρος όλα τα κτίρια που θα
χρηµατοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ να
είναι βιοκλιµατικά ώστε να υπάρξει
εξοικονόµηση ενέργειας.

Η προστασία και ανάδειξη του
περιβάλλοντος παραµένει κεντρικός
πυλώνας χρηµατοδότησης και της
νέας προγραµµατικής περιόδου για
την Περιφέρεια Ηπείρου. Να
σηµειωθεί ότι από το Γ'Α ΚΠΣ και το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ηπείρου
διατέθηκαν 59 εκατ. ευρώ, ενώ µέσω
του Θησέα χρηµατοδοτούνται έργα
περιβαλλοντικής σηµασίας
συνολικού προϋπολογισµού 2,5
εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ
Ιωαννίνων θα σηµάνει, σύµφωνα µε
τον γ.γ. της περιφέρειας ∆ηµήτρη
Πανοζάχο, το άνοιγµα µιας νέας
σελίδας για την Hπειρο, ενώ από τις
266 καταγεγραµµένες χωµατερές
στην Hπειρο, έχουν αποµείνει προς
αποκατάσταση µόνο οι 50, για τις
οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη οι
µελέτες.

∆ιατηρείτε τις πόλεις
του Νοµού µας καθαρές

www.prevezachamber.gr
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«Ανοίγουν» 26 «κλειστά» επαγγέλµατα το 2010

A

ΠEΛEYΘEPΩNONTAI από την 1η
Ιανουαρίου 2010 και το
αργότερο, εντός του α΄ εξαµήνου
του επόµενου έτους, 26 τοµείς από τα
λεγόµενα «κλειστά επαγγέλµατα». Η
απελευθέρωση θα γίνει µε νοµοσχέδιο
που καταρτίζει το Yπουργείο Οικονοµίας
και το προσεχές διάστηµα θα δοθεί προς
διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους
και µε την ψήφισή του από τη Βουλή θα
απαιτηθεί «αγώνας δρόµου», καθώς θα
απαιτηθούν περίπου 35 εγκύκλιοι και
Προεδρικά ∆ιατάγµατα για την
υλοποίηση του νόµου.

διαδικασίες για την εργασία ενός
αλλοδαπού στην Ελλάδα. ∆εύτερον,
δηµιουργείται το Ηλεκτρονικό
Πληροφοριακό Σύστηµα Εσωτερικής
Αγοράς, το οποίο θα αποτελέσει το
«εργαλείο» επικοινωνίας µεταξύ των
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής
Eνωσης, µε στόχο τη γρήγορη και
αποτελεσµατική επιβεβαίωση και
ανταλλαγή των στοιχείων των
επαγγελµατιών (σύνδεση δηµόσιων
τοµέων, συλλογικών φορέων κ.λπ.).
Τρίτον, µελετάται ρύθµιση για την
κατάργηση των αδειών άσκησης
επαγγέλµατος. Σε αυτό το ζήτηµα,
πάντως, πολλά υπουργεία και δηµόσιοι
φορείς έχουν ζητήσει την εξαίρεση των
επαγγελµατικών κλάδων που
εποπτεύουν και κατά πάσα πιθανότητα
θα πετύχουν τον στόχο τους.

Η κυβέρνηση είναι υποχρεωµένη να
προχωρήσει στην απελευθέρωση των
κλειστών επαγγελµάτων και των
υπηρεσιών, ενσωµατώνοντας τη σχετική
κοινοτική Οδηγία για την απελευθέρωση
των υπηρεσιών. Το όλο ζήτηµα έχει ήδη
καθυστερήσει στην Ελλάδα, καθώς 20 Π ο ι ο ι τ ο µ ε ί ς α π ε λ ε υ θ ε ρ ώ ν ο ν τ α ι :
από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής
Eνωσης είναι ήδη έτοιµες, αλλά η
προώθησή του θα προβληθεί από την
κυβέρνηση ως η σηµαντικότερη
µεταρρύθµιση των τελευταίων ετών.
Στο νοµοσχέδιο, σε αντίθεση µε την
κοινοτική Οδηγία, θα ορίζονται οι τοµείς
και οι υπηρεσίες που θα παραµείνουν
«κλειστές». Αλλά, σε συγκερασµό µε την
Οδηγία, προκύπτουν οι 26 τοµείς των
επαγγελµάτων και των υπηρεσιών που
από την 1η Ιανουαρίου 2010 θα
µπορούν να ασκούν στην Ελλάδα και οι
αλλοδαποί κάτοικοί της. Για παράδειγµα,
δεν «ανοίγουν» οι κλάδοι των φορτηγών
και των ταξί, αλλά «απελευθερώνονται»
οι ανώτατες και κατώτατες αµοιβές για τις
νοµικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες από
αρχιτέκτονες και µηχανικούς.
Ταυτόχρονα, όµως, µε το νοµοσχέδιο
επέρχονται και ριζικές αλλαγές στον
τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ο
δηµόσιος τοµέας στην Ελλάδα. Πρώτον,
συστήνεται το Ενιαίο Κέντρο
Εξυπηρέτησης, µέσω του οποίου θα
διεκπεραιώνονται όλες οι απαιτούµενες
Νοµοσχέδιο για την αναθεώρηση των
διατάξεων περί ανταγωνισµού,
προτίθεται να κατατεθεί απο το
υπουργείο Ανάπτυξης και σχετικά θα
ενηµερώσει την αρµόδια διαρκή
επιτροπή ο υπουργός Ανάπτυξης.
Σκοποί του νοµοσχεδίου, σύµφωνα µε
το ενηµερωτικό σηµείωµα που
κατέθεσε ο υπουργός κ. Κ. Χατζηδάκης
είναι η ενίσχυση του θεσµικού ρόλου
και η ανεξαρτησία της Επιτροπής
Ανταγωνισµού, καθώς κι η
αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη
λειτουργία, η αξιοκρατική στελέχωση κι
η διαφάνεια στη λειτουργία της
Επιτροπής.

Οι 26 επαγγελµατικοί τοµείς είναι οι εξής:
1. Ο ι δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς τ ω ν
περισσότερων νοµοθετικά
κατοχυρωµένων επαγγελµάτων
(νοµικών και φορολογικών συµβούλων,
αρχιτεκτόνων, µηχανικών, λογιστών,
τοπογράφων κ.λπ.).
2. Οι δραστηριότητες των τεχνιτών
(ξυλουργοί, υδραυλικοί), καθώς και οι
υπηρεσίες που αφορούν επισκευή και
συντήρηση.
3. Οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε
επιχειρήσεις, όπως συντήρησης και
υποστήριξης γραφείων, παροχής
διαχειριστικών συµβούλων, οργάνωσης
καταργείται η πρόβλεψη για
έκδοση υπουργικής απόφασης
για ενεργοποίηση των
κανονιστικών αποφάσεων της
Επιτροπής, που θα ισχύουν πλέον
αυτοδικαίως από την έκδοσή τους.
Σύµφωνα µε άλλη διάταξη του
νοµοσχεδίου, ο αριθµός των µελών
της Επιτροπής Ανταγωνισµού
περιορίζεται από έντεκα τακτικά και
έντεκα αναπληρωµατικά σε εννέα
τακτικά και πέντε αναπληρωµατικά, µε
τον πρόεδρο και τα τέσσερα µέληεισηγητές να είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ θα

Αλλαγές στη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού
Συγκεκριµένα, οι συµπράξεις οι
οποίες εµπίπτουν κατ΄αρχήν στις
απαγορεύσεις της νοµοθεσίας περί
ανταγωνισµού, αλλά µπορούν να
εξαιρεθούν υπό προϋποθέσεις,
εξαιρούνται χωρίς να είναι αναγκαία
προηγούµενη έκδοση σχετικής
απόφασης της Επιτροπής
Ανταγωνισµού. 'Αµεση συνέπεια
αυτού θα είναι ότι οι επιχειρήσεις
φέρουν πλέον οι ίδιες την ευθύνη
νοµικής αξιολόγησης των συµφωνιών
που συνάπτουν.

διορίζονται µετά από γνώµη της
Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας της
Βουλής.

Μεταξύ άλλων, κριτήριο για τον ορισµό
µέλους της Επιτροπής, δεν θα είναι
πλέον η κατοχή κάποιας τυπικής
ιδιότητας, αλλά η κατάρτιση κι η
εµπειρία σε νοµικά και οικονοµικά
θέµατα που αφορούν στον
ανταγωνισµό. Πέραν αυτών, τέλος,
ορίζονται αυστηρότερες ποινές για
πρώτη φορά φυλάκισης τουλάχιστον 6
µηνών για παράβαση συγκεκριµένων
Με τις ίδιες διατάξεις βελτιώνεται η απαγορεύσεων της νοµοθεσίας περί
διαδικασία προληπτικού ελέγχου των ανταγωνισµού, ενώ αυξάνονται οι ήδη
προβλεπόµενες χρηµατικές ποινές
συγκεντρώσεων, ενώ

εκδηλώσεων, τηλεφωνικών κέντρων,
π α ρ ο χ ή ς σ υ µ β ο υ λ ώ ν
µηχανογράφησης, είσπραξης οφειλών,
διαφήµισης, δραστηριότητες
επιχειρήσεων τοποθέτησης και
πρόσληψης, έρευνας και ανάπτυξης,
πιστοποίησης, ελέγχου και εκπαίδευσης.
4. Τ ο δ ι α ν ε µ η τ ι κ ό ε µ π ό ρ ι ο ,
συµπεριλαµβανοµένου του λιανικού και
χονδρικού εµπορίου προϊόντων και
υπηρεσιών.
5. Οι υπηρεσίες στον τοµέα του
τουρισµού, όπως αυτές των
ταξιδιωτικών πρακτορείων.
6. Οι υπηρεσίες ψυχαγωγίας από τα
αθλητικά κέντρα και τα πάρκα
διασκέδασης.
7. Οι υπηρεσίες κατασκευής (π.χ. από
κατασκευαστικές εταιρίες ή από
παρόχους συναφών δραστηριοτήτων –
όπως προετοιµασία εδάφους,
κατεδαφίσεις, δοκιµαστικές διατρήσεις,
ενοικίαση εξοπλισµού, καθώς και
υπηρεσίες στον τοµέα της ολοκλήρωσης
των κατασκευών όπως ηλεκτρολόγοι,
υπηρεσίες µόνωσης κ.λπ.).
8. Οι υπηρεσίες σχολών οδήγησης,
µετακόµισης, ενοικίασης αυτοκινήτων,
γραφείων τελετών, λήψης
αεροφωτογραφιών κ.λπ.
9. Οι εµπορικές δραστηριότητες σε
λιµένες ή αερολιµένες (π.χ.
καταστηµάτων και εστιατορίων).
10. Οι υπηρεσίες στον τοµέα της
εγκατάστασης και συντήρησης
εξοπλισµού.
11. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης –
δικτυακές πύλες, δραστηριότητες
πρακτορείων ειδήσεων, εκδόσεις και
δραστηριότητες προγραµµατισµού
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
12. Οι υπηρεσίες διαµονής και σίτισης
(π.χ. ξενοδοχείων, εστιατορίων και
τροφοδοσίας).
13. Οι υπηρεσίες στους τοµείς της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ιδιωτικά
σχολεία και «ιδιωτικά πανεπιστήµια»,
παροχή µεταπτυχιακών σπουδών,
φροντιστήρια ξένων γλωσσών κ.λπ.).

∆εν συµπεριλαµβάνονται η
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, που παρέχονται δωρεάν
από το κράτος.
14. Ο ι υ π η ρ ε σ ί ε ς ε κ µ ί σ θ ω σ η ς
(συµπεριλαµβανοµένης της εκµίσθωσης
αυτοκινήτων) και χρηµατοδοτικής
µίσθωσης.
15. Ο ι υ π η ρ ε σ ί ε ς α κ ι ν ή τ ω ν ,
συµπεριλαµβανοµένων των µεσιτών.
16. Οι υπηρεσίες πιστοποίησης και
δοκιµής.
17. Οι υπηρεσίες οικιακής υποστήριξης
(π.χ. καθαρισµού, φύλαξης παιδιών ή
κηπουρικής).
18. Οι υπηρεσίες πολιτισµού (π.χ.
ιδιωτικά µουσεία και βιβλιοθήκες, θέατρα,
κονσέρτα, διοργάνωση ανοικτών
εκδηλώσεων και συναυλιών).
19. Οι υπηρεσίες που συνδέονται µε τον
αγροτικό τοµέα και τη δασοκοµία, όπως
η υποστήριξη δραστηριοτήτων
αγροτικής παραγωγής (όπως ψεκασµοί
και συγκοµιδή και εργασίες µετά τη
συγκοµιδή), ο αγροτουρισµός, τα
κτηνιατρικά και βιολογικά εργαστήρια.
20. Οι υπηρεσίες που συνδέονται µε τη
βιοµηχανία (εγκατάσταση και
συντήρηση µηχανών, βιοµηχανικοί
καθαρισµοί, γραµµατειακές υπηρεσίες).
21. Οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε
πνευµατικά δικαιώµατα.
22. Οι βοηθητικές υπηρεσίες στις
µεταφορές.
23. Οι βοηθητικές υπηρεσίες στην
υγειονοµική περίθαλψη, όπως η
προµήθεια και συντήρηση ιατρικών
µηχανηµάτων και εργαστηρίων.
24. Οι κοινωνικές υπηρεσίες που δεν
παρέχονται από το κράτος και
αναγνωρισµένους φιλανθρωπικούς
οργανισµούς (παιδικοί σταθµοί,
φροντίδα ηλικιωµένων, οικιακοί βοηθοί
κ.λπ.).
25. Οι υπηρεσίες δικτύων ηλεκτρισµού,
φυσικού αερίου, ύδρευσης,
ταχυδροµικών υπηρεσιών κ.λπ.
26. Ο ι υ π η ρ ε σ ί ε ς ά θ λ η σ η ς κ α ι
περιποίησης (π.χ. γυµναστήρια, spa κ.λπ.).

«Η Eurobank στηρίζει τις Μικρές Επιχειρήσεις
και τους Ελεύθερους Επαγγελµατίες»
Μ ε ι δ ι α ί τ ε ρ η ε π ι τ υ χ ί α
πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 22
Ιουνίου 2009, στο Ξενοδοχείο
Margarona Royal, η εκδήλωση µε
θέµα: «Η Eurobank στηρίζει τις Μικρές
Επιχειρήσεις και τους Ελεύθερους
Επαγγελµατίες», που διοργάνωσαν
από κοινού η
Eurobank EFG σε
συνεργασία µε το Επιµελητήριο
Πρέβεζας.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η
ενηµέρωση των επαγγελµατιών και
επιχειρηµατιών του Νοµού µας,
πλήθος των οποίων παρευρέθησαν,
σχετικά µε το νέο πρόγραµµα
ενίσχυσης των Μικρών Επιχειρήσεων
που εντάσσεται στα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά προγράµµατα του
ΥΠΟΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013.
To κοινό καλωσόρισε ο ∆ιευθυντής
Περιφέρειας ∆ικτύου Καταστηµάτων
της Eurobank EFG
κ. Κυριάκος
Κυριακόπουλος ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο Πρόεδρος του
Επιµελητηρίου Πρέβεζας, κ. Λεωνίδας
Νταλαµάγκας.
Κατόπιν, τον λόγο πήραν οι οµιλητές
της εκδήλωσης κ.κ. Γρηγόριος

Αλυµπάκης και ∆ηµοσθένης Χείρας,
στελέχη της Τράπεζας, οι οποίοι
τόνισαν ότι η Eurobank EFG µε τα
παραπάνω προγράµµατα και
υπηρεσίες προσφέρει τις πιο
κατάλληλες λύσεις στις διευρυνόµενες
ανάγκες των Μικρών Επιχειρήσεων και
Ελεύθερων Επαγγελµατιών, ειδικά στη
σηµερινή δύσκολη οικονοµική
συγκυρία. Οι οµιλίες του συνοδευόταν
µε προβολή σλάϊτς που βοήθησαν
σηµαντικά στην καλύτερη κατανόηση
από µέρους του ακροατηρίου, των
παρεχόµενων πρωτοβουλιών και
υπηρεσιών της Τράπεζας, σχετικά µε
το πρόγραµµα και ακολούθησαν οι
ερωτήσεις από τους παριστάµενους
επιχειρηµατίες.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε µικρή
δεξίωση προς τιµή των
παρευρισκοµένων.
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Παρουσία του Υφυπουργού Οικονοµίας &
Οικονοµικών κ. Αντώνη Μπέζα, του Προέδρου
του Επιµελητηρίου Πρέβεζας κ. Λεωνίδα
Νταλαµάγκα καθώς και πλήθος κόσµου
πραγµατοποιήθηκαν την ∆ευτέρα 29 Ιουνίου
2009 τα εγκαίνια της Συνεταιριστικής Τράπεζας
της Ηπείρου.

Ο Υφυπουργός
Οικονοµίας & Οικονοµικών
κ. Αντώνης Μπέζας
στα εγκαίνια
της Συνεταιριστικής
Τράπεζας της Ηπείρου

Ο κ. Μπέζας στη σύντοµη παρέµβασή του
αναφέρθηκε στο σηµαντικό ρόλο που
διαδραµατίζει ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας,
στην δύσκολη οικονοµικά συγκυρία, και τον
χαρακτήρισε ως ένα σύστηµα που
ενδιαφέρεται για τις µικρές, µεγάλες και
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Ο ίδιος ευχήθηκε η Τράπεζα να προχωρήσει
µπροστά, να ανοίξει νέα υποκαταστήµατα και
σε άλλες πόλεις της Ηπείρου, να στηριχθεί από
τους επαγγελµατίες και την τοπική
αυτοδιοίκηση. Ευχήθηκε τέλος, η διοίκηση της
Τράπεζας να βρίσκεται όλο και πιο κοντά στους
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πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ηπείρου, όχι µε
στόχο τόσο την κερδοφορία όσο την ενεργή
συµµετοχή στην αναπτυξιακή προσπάθεια
που γίνεται στην Ήπειρο τα τελευταία χρόνια.
Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Πρέβεζας κ.
Λεωνίδας Νταλαµάγκας εξέφρασε την
πεποίθηση ότι το νέο υποκατάστηµα θα δώσει
«οξυγόνο» στην τοπική οικονοµία, στηρίζοντας
τη ραχοκοκαλιά της, δηλαδή τη µικροµεσαία
επιχείρηση για να µπορέσει να παραµείνει
όρθια και να µεγαλώσει. Με αυτή την ελπίδα, ο
κ. Νταλαµάγκας ευχήθηκε ανοδική πορεία
στην τράπεζα και σηµείωσε ότι όλοι µαζί
µπορούµε να ξεπεράσουµε την οικονοµική
κρίση όσο πιο ανώδυνα γίνεται.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι δύο άντρες
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέµατα που
αφορούν το Επιµελητήριο και τον
επιχειρηµατικό κόσµο.

184 εκ. για ενίσχυση της ποιότητας
λειτουργίας των επιχειρήσεων
TO τρίτο κύµα δράσεων του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα συνολικού
προϋπολογισµού 184 εκατ. ευρώ, µε
προσανατολισµό την ενίσχυση της
ποιότητας στη λειτουργία των
επιχειρήσεων αλλά και στα προϊόντα και
τις υπηρεσίες που προσφέρουν,
βρίσκονται ήδη στον αέρα και η υποβολή
προτάσεων θα γίνει εντός του
Σεπτεµβρίου. Πρόκειται για τις δράσεις
«Σύγχρονη Επιχείρηση», «∆ιαπιστευθείτε»
και «Στηρίζω» συνολικού
προϋπολογισµού 184 εκατ. ευρώ, που
απευθύνονται σε µικροµεσαίες
επιχειρήσεις και οι οποίες αποτελούν το
τρίτο κύµα προκηρύξεων του ΕΠΑΝ,
αφού έχει ήδη προηγηθεί η νεανική και
γυναικεία επιχειρηµατικότητα,
ακολούθησαν τα προγράµµατα για την
«πράσινη» επιχειρηµατικότητα και πλέον
είναι έτοιµο το πακέτο που αφορά την
ενίσχυση της ποιότητας.

αναγνωρισµένα πρότυπα.
Ο προϋπολογισµός είναι 80 εκατ. ευρώ,
από τα οποία 40 εκατ. η δηµόσια
δαπάνη, ενώ τα έργα που θα ενταχθούν
πρέπει να έχουν προϋπολογισµό 30.000 150.000 ευρώ για µεταποίηση και
τουρισµό ή 30.000 - 80.000 για υπηρεσίες
και εµπόριο. Τα ποσοστά
χρηµατοδότησης είναι 50%, ενώ στα
νησιά µε λιγότερους από 5.000
κατοίκους, τις πυρόπληκτες και
σεισµόπληκτες περιοχές είναι 60%.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν πρέπει
να τηρούν βιβλία Β'Α ή Γ'Α κατηγορίας,
να ασκούν δραστηριότητα από
01/01/2007, να έχουν µέσο όρο κύκλου
εργασιών πάνω από 30.000 ευρώ το
2007 και 2008 και να έχουν θετικό µέσο
όρο των κερδών προ φόρων και
αποσβέσεων, την τελευταία τριετία. Οι
επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν
συµβουλευτικές υπηρεσίες, επαλήθευση
και πιστοποίηση, διαµόρφωση χώρων,
εξοπλισµό για ηλεκτροµηχανολογικά,
Τα επιµέρους χαρακτηριστικά των
τριών προγραµµάτων έχουν ως εξής: υλικό ΗΥ, λογισµικό κ.λπ. Οι προτάσεις
θα υποβάλλονται από 28 Σεπτεµβρίου
«Σύγχρονη Επιχείρηση». Στοχεύει στην έως 31 Οκτωβρίου.
ενσωµάτωση σύγχρονης τεχνογνωσίας
κ α ι κ α ι ν ο τ ο µ ί α ς , ε ν ί σ χ υ σ η τ η ς «∆ιαπιστευθείτε»: Το πρόγραµµα
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας απευθύνεται σε εργαστήρια δοκιµών και
των ελληνικών επιχειρήσεων στην διακριβώσεων. Ο προϋπολογισµός είναι
εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, 24 εκατ. ευρώ, το ποσοστό ενίσχυσης
πιστοποίηση της επιχείρησης µε βάση τις είναι 50% και η προθεσµία υποβολής
απαιτήσεις σύγχρονων πανευρωπαϊκών προτάσεων αρχίζει στις 28 Σεπτεµβρίου
π ρ ο τ ύ π ω ν , β ε λ τ ί ω σ η ή δ η και λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Οι επιλέξιµες
ε γ κ α τ ε σ τ η µ έ ν ω ν σ υ σ τ η µ ά τ ω ν δαπάνες περιλαµβάνουν εξοπλισµό,
διαχείρισης, ενίσχυση των υποδοµών λογισµικό, υποστηρικτική βιβλιογραφία,
προκειµένου οι επιχειρήσεις να δ ι ε ξ α γ ω γ ή δ ι ε ρ γ α σ τ η ρ ι α κ ώ ν
ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την συγκριτικών δοκιµών ικανότητας, αρχική
π ι σ τ ο π ο ί η σ ή τ ο υ ς , π ι σ τ ο π ο ί η σ η διακρίβωση προτύπων εργαστηρίου,
προϊόντων και υπηρεσιών ή δοκιµές υπηρεσίες συµβούλων & φορέα
π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν σ ύ µ φ ω ν α µ ε διαπίστευσης.

«Στηρίζω»: Στοχεύει σε διευκόλυνση και
χρηµατοδότηση πολύ µικρών
υφιστάµενων επιχειρήσεων στον κλάδο
της µεταποίησης για την κάλυψη
άµεσων, µικρών, αλλά στρατηγικής
σ η µ α σ ί α ς α ν α γ κ ώ ν . Ο
προϋπολογισµός του προγράµµατος
είναι 80 εκατ. ευρώ και ο
προϋπολογισµός των έργων από 10.000
έως 60.000 ευρώ. Το ποσοστό
χρηµατοδότησης είναι 50%, ή 60% σε
µικρά νησιά, πυρόπληκτες και
σεισµόπληκτες περιοχές.
Επιλέξιµες είναι υφιστάµενες πολύ
µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες:

Συµεωνίδης Χρήστος
=
∆ραστηριοποιούνται στους τοµείς

µεταποίησης.
=
Eχουν κλείσει τουλάχιστον µία
φορολογική χρήση µε µέσο όρο κύκλου
εργασιών από 20.000-2 εκατ. ευρώ.
=
Για τις παλαιότερες επιχειρήσεις, ο
µέσος όρος του κύκλου εργασιών την
τελευταία τριετία πρέπει να είναι από
20.000-2 εκατ. ευρώ.
=
Απασχολούσαν 0-9 εργαζοµένους µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας το 2008.
=
∆ιαθέτουν µέσο όρο κύκλου
εργασιών, την τελευταία τριετία, από
20.000-2 εκατ. ευρώ.
Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν
εξοπλισµό και ειδικές εγκαταστάσεις,
κτιριακά και διαµόρφωση χώρων,
δαπάνες διαφήµισης και προβολής,
άυλες δαπάνες (µεταφορά
τεχνογνωσίας, πιστοποίηση προϊόντων
κ.λπ.). Υποχρεωτικά, κάθε πρόταση θα
πρέπει να περιλαµβάνει µία ή δύο από τις
προαναφερόµενες κατηγορίες
δαπανών. Οι προτάσεις θα
υποβάλλονται από 15 Σεπτεµβρίου έως
31 Οκτωβρίου.

Νέα πρότυπα εµπορίας των νωπών οπωρο- κηπευτικών
Με τους νέους κανόνες οι εθνικές αρχές
θα µπορούν να επιτρέπουν τη λιανική
πώληση όλων των οπωροκηπευτικών
ανεξάρτητα από το µέγεθος και το σχήµα
τους.
Ειδικότερα, καταργούνται οι
προδιαγραφές που έθετε παλιότερα η
Ε.Ε. σχετικά µε το µέγεθος και το σχήµα
για τα εξής 26 είδη: βερίκοκα, αγκινάρες,
σπαράγγια, µελιτζάνες, αβοκάντο, νωπά
φασόλια, λαχανάκια Βρυξελλών,
καρότα, κουνουπίδια, κεράσια,
κολοκυθάκια, αγγούρια, καλλιεργηµένα
µανιτάρια, σκόρδα, φουντούκια µε
κέλυφος, κεφαλωτά λάχανα, πράσα,
πεπόνια, κρεµµύδια, µπιζέλια,

δαµάσκηνα, σέλινα µε ραβδώσεις,
σπανάκια, καρύδια µε κέλυφος,
καρπούζια και ραδίκια witloof.
Ωστόσο, διατηρούνται ειδικές
προδιαγραφές εµπορίας για 10
προϊόντα, τα οποία αντιπροσωπεύουν
το 75% της αξίας των εµπορικών
συναλλαγών της Ε.Ε.: µήλα,
εσπεριδοειδή, ακτινίδια, µαρούλια,
ροδάκινα και νεκταρίνια, αχλάδια,
φράουλες, πιπεριές, επιτραπέζια
σταφύλια και ντοµάτες. Oµως τα κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόζουν τις
προδιαγραφές εµπορίας για τα εν λόγω
οπωροκηπευτικά, εάν αυτά διατίθενται
στην αγορά µε την κατάλληλη σήµανση.

∆ηλαδή, αυτό σηµαίνει ότι ένα µήλο που
δεν πληροί τις προδιαγραφές µπορεί να
διατεθεί στην αγορά εφόσον η ετικέτα του
φέρει την ένδειξη «προϊόν που
προορίζεται για µεταποίηση» ή
ισοδύναµη ένδειξη.
«Την 1η Ιουλίου επιστρέφουν στα ράφια
µας τα κυρτά αγγούρια και τα χονδρά
καρότα» δήλωσε η κ. Mariann Fischer
Boel, επίτροπος αρµόδια σε θέµατα
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, και
πρόσθεσε: «Επί της ουσίας αυτό
αποτελεί ένα καλό παράδειγµα των
προσπαθειών µας για τη µείωση της
γραφειοκρατίας. ∆εν πρέπει να
ρυθµίζουµε τα θέµατα αυτά σε επίπεδο

Ε.Ε. Είναι σαφώς προτιµότερο να τα
αναλάβουν οι επιχειρηµατίες του τοµέα.
Με τις αλλαγές αυτές οι καταναλωτές θα
µπορούν να επιλέγουν από το ευρύτερο
δυνατό φάσµα προϊόντων. ∆εν είναι
λογικό να απορρίπτονται πολύ καλά
προϊόντα διότι δεν έχουν το σωστό
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Eξυπνες δράσεις για επενδύσεις ΜµΕ
Με 250 εκ. θα «στηριχθούν» ΜµΕ από τον Σεπτέµβριο
Περιλαµβάνονται δράσεις από εξοπλισµό έως και µετεγκατάσταση
ΣTOXEYMENEΣ «έξυπνες» δράσεις,
συνολικού προϋπολογισµού 250 εκ.
ευρώ, για τη στήριξη µικροµεσαίων
επιχειρήσεων της µεταποίησης αλλά και
των υπηρεσιών, προκειµένου να
προχωρήσουν σε επενδύσεις
εκσυγχρονισµού της λειτουργίας τους,
πρόκειται να προκηρύξει το Yπουργείο
Ανάπτυξης έως τον Σεπτέµβριο.
Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της
E ι δ ι κ ή ς Γ ρ α µ µ α τ ε ί α ς
Ανταγωνιστικότητας, που διαχειρίζεται
το ΕΠΑΝ ΙΙ, εντός του τρίτου τριµήνου του
έτους θα βγουν στον αέρα

Αναλυτικά, τα προγράµµατα αυτά
έχουν ως εξής:
«Εξελίσσοµαι 2009» για µικρές και πολύ
µικρές επιχειρήσεις προϋπολογισµού 70
εκατ. ευρώ. Η δράση στοχεύει στην
εξέλιξη/διαφοροποίηση/µετασχηµατισµ
ό των µικρών και πολύ µικρών
µεταποιητικών επιχειρήσεων,
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
όπως logistics και εταιρίες παροχής
υπηρεσιών προς µεταποιητικές
επιχειρήσεις, που θα αναπτύξουν νέες
δραστηριότητες ανακύκλωσης,

παροχής υπηρεσιών όπως logistics και
εταιρίες παροχής υπηρεσιών προς
µεταποιητικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις
που θα αναπτύξουν νέες
δραστηριότητες ανακύκλωσης,
«πράσινης» επιχειρηµατικότητας,
αξιοποίηση απορριµµάτων/αποβλήτων
κ.λπ.

ή/και ISO 14001 ή ΕΜΑS ή/και ISO/IEC
27001 ή/και ISO 13485 ή/και ISO/TS 16949
ή/και SA 8000 ή/και ISO 26000, είτε είναι σε
φάση απόκτησης πιστοποιητικού,
προκειµένου να αποκτήσουν υποδοµές
αναγκαίες για την ικανοποίηση των
απαιτήσεων των προτύπων, τη συνεχή
βελτίωσή τους και την προσαρµογή των
ΜµΕ σε νέους κανονισµούς που
« Σ ύ γ χ ρ ο ν η ε π ι χ ε ί ρ η σ η 2 0 0 9 » , σχετίζονται µε την ικανοποίηση των
προϋπολογισµού 50 εκατ. ευρώ. Η απαιτήσεων των ανωτέρω προτύπων.
δράση αφορά την ενίσχυση ΜµΕ
επιχειρήσεων, οι οποίες είτε έχουν «∆ιαπιστευτείτε», προϋπολογισµού 15
πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή/και ISO εκατ. ευρώ. Η δράση αφορά την ενίσχυση
22000 ή/και ΕΛΟΤ 1801, OHSAS 18001

∆ράσεις για την Ψηφιακή Ενίσχυση των Τουριστικών Επιχειρήσεων

∆

ράσεις για την Ψηφιακή Ενίσχυση
των Τουριστικών Επιχειρήσεων,
συνολικού προϋπολογισµού
επενδύσεων 108.000.000 ευρώ
ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Οικονοµίας
και Οικονοµικών Γιάννης
Παπαθανασίου και Τουριστικής
Ανάπτυξης Κώστας Μαρκόπουλος.
Η πρώτη δράση αφορά στην
«Ψηφιακή ενίσχυση των Ξενοδοχειακών
και Τουριστικών Καταλυµάτων για τη
δηµιουργία διαδικτυακών τόπων
προβολής και συστηµάτων
ηλεκτρονικών κρατήσεων» που
υλοποιείται από την εταιρεία «Ψηφιακές
Ενισχύσεις ΑΕ». Η δράση αυτή
απευθύνεται σε περισσότερα από 9.000
ξενοδοχειακά καταλύµατα και περίπου
20.000 τουριστικά καταλύµατα που
λειτουργούν στην Ελλάδα.
Συγκεκριµένα, απευθύνεται σε
ξενοδοχεία κλασικού τύπου, ξενοδοχεία
τύπου Motel, ξενοδοχεία τύπου
επιπλωµένων διαµερισµάτων και
ξενοδοχεία µικτού τύπου (κλασσικού
τύπου και επιπλωµένων διαµερισµάτων).
Επίσης, τα τουριστικά καταλύµατα που
µπορούν να συµµετέχουν στη δράση
περιλαµβάνουν όλες τις µορφές
ενοικιαζόµενων δωµατίων και
ενοικιαζόµενων επιπλωµένων
διαµερισµάτων που πληρούν τις
ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις
εξοπλισµού και υπηρεσιών ανά
κατηγορία κλειδιών, όλα τα
παραδοσιακά καταλύµατα και όλες τις
τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες και
επαύλεις και τις οργανωµένες
τουριστικές κατασκηνώσεις (κάµπινγκ).
H συγκεκριµένη δράση αποσκοπεί
στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής
του τουριστικού προϊόντος της χώρας
µας µέσω ∆ιαδικτύου, στην επιµήκυνση
της τουριστικής περιόδου µέσω της
αύξησης της προσέλευσης ξένων
επισκεπτών και στη δυναµική υιοθέτηση
και αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων
εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής
& Επικοινωνιών από τις ίδιες τις
τουριστικές µονάδες για τον
εκσυγχρονισµό τους, τη δηµιουργία

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος αλλά προϋπολογισµός.. Επιλέξιµες προς
και την ενίσχυση της ποιότητας των χρηµατοδότηση είναι οι επιχειρήσεις που
π α ρ ε χ ό µ ε ν ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν . ολοκληρώνουν την ηλεκτρονική
υποβολή πρότασης και ο φάκελος
Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα δικαιολογητικών τους ελέγχεται µε
ενισχυθούν µέσω της δράσης για: επιτυχία. Η χρηµατοδότηση καταβάλλεται
µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και
α. την ολοκληρωµένη και ποιοτική την πιστοποίηση από την «Ψηφιακές
παρουσίαση στο ∆ιαδίκτυο των Ενισχύσεις Α.Ε.»
εγκαταστάσεων τους καθώς και της .
Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της
ευρύτερης τοποθεσίας στην οποία
Ψηφιακής Στρατηγικής και
βρίσκονται,
χρηµατοδοτείται από πόρους του
β. την πραγµατοποίηση κρατήσεων 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
µέσω διαδικτύου για όλο το εύρος των «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013). Η
υπηρεσιών και προϊόντων τους, και συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη (άθροισµα
εθνικών και κοινοτικών πόρων) της
γ. την προσέλκυση νέων πελατών δράσης ανέρχεται σε 45.000.000 ευρώ, τα
µέσω της παροχής ολοκληρωµένων οποία αντιστοιχούν στην υλοποίηση
ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης, τη ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν σ υ ν ο λ ι κ ο ύ
δηµιουργία στις εγκαταστάσεις τους προϋπολογισµού ύψους 75.000.000
σηµείων ασύρµατης πρόσβασης στο ευρώ για την ψηφιακή ανάπτυξη των
ξενοδοχειακών και τουριστικών
διαδίκτυο κ.λ.π.
καταλυµάτων. Τα υπόλοιπα 30.000.000
Η υλοποίηση των παραπάνω θα ευρώ (το 40%) καλύπτεται από ιδιωτική
πραγµατοποιηθεί µε την ανάπτυξη και συµµετοχή.
αξιοποίηση εφαρµογών διαδικτυακής
Τα ξενοδοχειακά και τουριστικά
προβολής και ηλεκτρονικών κρατήσεων
καθώς και µε την ολοκλήρωση αυτών κ α τ α λ ύ µ α τ α θ α µ π ο ρ ο ύ ν ν α
τ ω ν ε φ α ρ µ ο γ ώ ν µ ε σ υ σ τ ή µ α τ α υποβάλλουν τις επενδυτικές τους
µηχανογράφησης των τουριστικών προτάσεις για αξιολόγηση από την 1η
Σεπτεµβρίου 2009. Αναλυτικές
µονάδων.
πληροφορίες και ενηµερωτικό υλικό
Ο µ έ γ ι σ τ ο ς ε π ι χ ο ρ η γ ο ύ µ ε ν ο ς βρίσκονται διαθέσιµα στην ηλεκτρονική
προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενη διεύθυνση
πρόταση ανέρχεται σε 40.000 ευρώ και ο
ελάχιστος σε 7.000 ευρώ. Το ποσοστό
Η δεύτερη δράση για την ψηφιακή
επιχορήγησης ανά εγκεκριµένο έργο ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισµού
ανέρχεται στο 60% του επιλέξιµου απευθύνεται σε περισσότερες από 11.000
προϋπολογισµού της επένδυσης. Το
µέγιστο ύψος της ενισχυόµενης
επένδυσης διαφοροποιείται ανάλογα µε
την κατάταξη κάθε επιχείρησης σε
προκαθορισµένες κατηγορίες
(κατηγορίες αστεριών, κλειδιών κ.λ.π.),
µε το µέγεθος και τη λειτουργική µορφή
της τουριστικής µονάδας καθώς και τις
υλοποιούµενες ενέργειες.
Θα ακολουθηθεί η διαδικασία
ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών
σχεδίων και αξιολόγηση βάσει σειράς
προτεραιότητας κατάθεσης της
πρότασης και µέχρι να εξαντληθεί ο ανά
Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α δ ι α θ έ σ ι µ ο ς

Για τις αγορές σας
προτιµάτε τα καταστήµατα
του Νοµού µας
Επιµελητήριο Πρέβεζας

επιχειρήσεις που ανήκουν στις
κατηγορίες: τουριστικά γραφεία,
τουριστικές επιχειρήσεις οδικών
µεταφορών, επιχειρήσεις εκµίσθωσης ΙΧ
αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκµίσθωσης
µοτοσικλετών άνω των 50cc, αγοραία
τουριστικά ∆.Χ. (λιµουζίνες), τουριστικά
καταστήµατα και ναυλοµεσιτικά γραφεία,
που πληρούν τους κανόνες
επιλεξιµότητας. Σκοπός της δράσης, η
οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο
σχεδιασµού, είναι η βελτίωση της
προβολής των παραπάνω τουριστικών
επιχειρήσεων στο διαδίκτυο καθώς και η
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών,
αξιοποιώντας ψηφιακές υπηρεσίες και
τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών. Η συνολική ∆ηµόσια
∆απάνη (άθροισµα εθνικών και
κοινοτικών πόρων) της δράσης
ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ, τα οποία
αντιστοιχούν στην υλοποίηση
ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν σ υ ν ο λ ι κ ο ύ
προϋπολογισµού ύψους περίπου
33.000.000 ευρώ. Περισσότερες
πληροφορίες θα αναρτηθούν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της κατά τις
επόµενες εβδοµάδες.
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