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Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

EΩΣ τις 15 Απριλίου καλούνται οι 
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να 
υποβάλουν τις αιτήσεις ρύθµισης των 
οφειλών τους µε βάση τον νέο νόµο 
για την ενίσχυση της ρευστότητας της 
αγοράς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 
σύνολο των δανείων των επιχειρήσεων 
αυτή τη στιγµή υπολογίζεται σε 
περίπου 110 δισ. ευρώ εκ των οποίων 
περί τα 8 δισ. ευρώ δεν εξυπηρετούνται 
µε συνέπεια. Ο νέος νόµος αφορά: 
 
Πρώτον, δάνεια που έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσµα από την 1η Ιουλίου 2007 
µέχρι και τη δηµοσίευσή του στην 
Eφηµερίδα της Κυβέρνησης που 
υπολογίζεται να γίνει περί τις 25 
Ιανουαρίου. Η ρύθµιση αφορά 
δ α ν ε ι α κ έ ς  σ υ µ β ά σ ε ι ς  κ α ι  
αλληλόχρεους λογαριασµούς. Για τα 
δάνεια αυτά προβλέπεται διαγραφή 
τ ω ν  τ ό κ ω ν  υ π ε ρ η µ ε ρ ί α ς  κ α ι  
ανατοκισµού. ∆ίνεται διετής περίοδος 
χάριτος και ρυθµίζεται η αποπληρωµή 
του χρέους µε δόσεις για διάστηµα 
τουλάχιστον 5 ετών µε συµβατικό 
επιτόκιο. Ο νόµος συνυπολογίζει και 

τον χρόνο που απέµενε για την 
αποπληρωµή του δανείου. Eτσι στην 
περίπτωση που η αρχική σύµβαση είχε 
διάρκεια 15 ετών και καταγγέλθηκε στο 
τρίτο έτος αποµένουν 12 έτη και το 
δάνειο µετά τη ρύθµιση θα έχει διάρκεια 
12 ετών συν 2 χρόνια περίοδο χάριτος. 
Με άλλα λόγια όποιο ληξιπρόθεσµο 
δάνειο µπει στη ρύθµιση και έληγε µετά 
το 2015 θα αποπληρωθεί στον χρόνο 
λήξης του συν δυο χρόνια περίοδο 
χάριτος και πάντα µε συµβατικό 
επιτόκιο. Απαιτείται ασφαλιστική και 
φορολογική ενηµερότητα και αφορά 
δάνεια µέχρι 1,5 εκατ. ευρώ ανά 
σ ύ µ β α σ η .  Α φ ο ρ ά  α τ ο µ ι κ έ ς  
επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 350 χιλ. ευρώ 
και επιχειρήσεις µε βιβλία γ΄ κατηγορίας 
µε τζίρο 1,5 έως 2,5 εκατ. ευρώ. 

∆εύτερον, στη δεύτερη κατηγορία 
εντάσσονται τα δάνεια που έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσµα από την 1η 
Ιανουαρίου 2005 µέχρι 30 Ιουνίου 2007. 
Α υ τ ά  ρ υ θ µ ί ζ ο ν τ α ι  ε φ ό σ ο ν  
αποπληρωθεί το 10% του οφειλόµενου 
κεφαλαίου µέχρι τις 15 Μαΐου 2010, 
χωρίς να υπολογίζονται  τόκοι  
υπερηµερίας και ανατοκισµού για τους 
ο π ο ί ο υ ς  τ η ρ ε ί τ α ι  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ό ς  
λογαριασµός. Εάν αποπληρώσει το 
50% της οφειλής διαγράφονται οι τόκοι 
υ π ε ρ η µ ε ρ ί α ς ,  π λ η ν  τ ω ν  ή δ η  
καταβληθέντων. Αφορά ατοµικές 
επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 350 χιλ. ευρώ 
και επιχειρήσεις µε βιβλία γ΄ κατηγορίας 
µε τζίρο 1,5 έως 2,5 εκατ. ευρώ.

Τρ ί τον ,  στην τρ ί τη  κατηγορία 

εντάσσονται οι ενήµερες οφειλές. 

Αφορά ατοµικές επιχειρήσεις µε τζίρο 

µέχρι 300 χιλ. ευρώ και επιχειρήσεις µε 

βιβλία γ΄ κατηγορίας µε τζίρο µέχρι 2,5 

εκατ. ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση οι 

επιχειρήσεις έχουν τρεις επιλογές 

ρύθµισης:

- Eνα έτος περίοδο χάριτος χωρίς 

καταβολή τόκου και κεφαλαίου. Σε 

αυτή την κατηγορία µπορούν να 

ενταχθούν συµβάσεις που έχουν 

υπερβεί το 1/3 της διάρκειάς τους, µε 

αντίστοιχη παράταση της διάρκειας 

του δανείου.

- ∆υο χρόνια περίοδο χάριτος µε 

αποπληρωµή µόνο των τόκων.

-  Παράταση της συµβατικής διάρκειας 

του δανείου κατά τρία έτη.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι δικαίωµα 

υπαγωγής στη ρύθµιση έχουν και οι 

εγγυητές πέραν των ιδίων των 

δ α ν ε ι ο λ η π τ ώ ν .  Ε ξ ά λ λ ο υ  σ τ ι ς  

π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  χ ρ η µ α τ ο δ ο τ ι κ ώ ν  

µισθώσεων ο χρόνος ρύθµισης δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τον χρόνο που 

αποµένει για τη λήξη της σύµβασης. 

Από τη ρύθµιση εξαιρούνται τα δάνεια 

που είναι επιδοτούµενα ή εγγυηµένα 

από το ∆ηµόσιο.

Περιθώριο έως τις 15 Απριλίου έχουν 
οι επιχειρήσεις να ρυθµίσουν τις οφειλές 

ΥΠΟΙΑΝ: Γραµµή ενηµέρωσης για τη ρύθµιση επιχειρηµατικών οφειλών 

 Από την ∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου βρίσκεται σε λειτουργία η τηλεφωνική γραµµή ενηµέρωσης του κοινού για όλα τα 

θέµατα που άπτονται της εφαρµογής του νόµου για τη ρύθµιση των επαγγελµατικών και επιχειρηµατικών οφειλών. 

   Το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους ότι µπορούν να 

καλούν στον αριθµό 801 11 97 367 από τις 9 π.µ. µέχρι τις 5 µ.µ. για πλήρη ενηµέρωση σχετικά µε την εφαρµογή του. 
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Καθορίστηκαν 
οι ελάχιστες τιµές των 

ενοικιαζόµενων δωµατίων 

Οι ελάχιστες τιµές των 
ενοικιαζόµενων δωµατίων και των 

τουριστικών επιπλωµένων 
κατοικιών για την περίοδο 
1.1.2010 έως 31.12.2010, 

καθορίζονται µε την υπ` αριθµόν 
436|15.12.2010 της υφυπουργού 

Πολιτισµού και Τουρισµού 
Αγγελικής Γκερέκου.

Στις 5 Μαρτίου το πρώτο 
ολοκληρωµένο Περιφερειακό 

Πρόγραµµα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

Στις 5 Μαρτίου θα υπάρξει το 
πρώτο ολοκληρωµένο 

Περιφερειακό Πρόγραµµα στο 
πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007- 
2013 και στη βάση αυτού θα 

αρχίσει η εκχώρηση πόρων ανά 
τοµεακό πρόγραµµα στις 
περιφέρειες της χώρας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΕΒΕΖΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

∆ικαίωµα συµµετοχής: 
Μέλη του Σωµατίου

   ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ,ΤΑΒΕΡΝΩΝ,ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ 
& ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί 

στο εστιατόριο
<< ΠΙΤΥΛΟΣ >>  

του ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ PREVEZA  CITY 
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 10.00 π.µ.
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ΟI ελάχιστες τιµές των ενοικιαζόµενων δωµατίων και των τουριστικών επιπλωµένων 
κατοικιών για την περίοδο 1.1.2010 έως 31.12.2010, καθορίζονται µε την υπ` αριθµόν 
436|15.12.2010 της υφυπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού Αγγελικής Γκερέκου. 
Το πλήρες κείµενο της εγκυκλίου έχει ως εξής: 
Η υφυπουργός Πολιτισµού και Tουρισµού έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις: 

α. Του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα και 
ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 4 παρ. 7 αυτού σε συνδυασµό µε την παρ. 
13 του άρθρου 1 του Π.∆. 313/2001 (ΦΕΚ 211 Α). 
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, (Π.∆. 63/2005 ΦΕΚ Α΄ 98). 
γ. Του ν. 3270/2004 «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και 
θέµατα Τουρισµού» (ΦΕΚ 187/Α). 
δ. Του άρθρου 8 του ν.1652/86 (ΦΕΚ 167/Α) µε το οποίο κυρώθηκε ο Κανονισµός 
σχέσεων Ξενοδόχων-Πελατών. 
ε. Του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α) περί κατάταξης ενοικιαζοµένων δωµατίων και 
ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων σε κατηγορίες µε το σύστηµα των 
κλειδιών, όπως ισχύει. 
στ. Του π.δ. 186/6.10.2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής 

Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α). 
ζ. Του π.δ. 187/7.10.2009 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α). 
η. Του αριθµ. ΥΠΠΟΤ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/107729/27.11.09 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού Αγγελική Γκερέκου» (ΦΕΚ 2403/Β). 
θ. Του άρθρου 37 του ν.3498/2006 «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α). 

2) Το υπ'Α αριθµ. 945/8.12.2009 (Α.Π.: 20735/8.12.2009) έγγραφο της 
Συνοµοσπονδίας Επιχειρηµατιών Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων/ ∆ιαµερισµάτων 
Ελλάδος (ΣΕΕ∆∆Ε) που αφορά στις προτάσεις του κλάδου για τον καθορισµό των 
ελαχίστων τιµών έτους 2010. 

3) Την ανάγκη καθορισµού των εισπραττοµένων από τις αναφερόµενες στο θέµα 
επιχειρήσεις ελαχίστων τιµών για το έτος 2010 µε γνώµονα την αποφυγή αθέµιτου 
ανταγωνισµού, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και 
διατήρηση της τιµολογιακής ανταγωνιστικότητας της χώρας. 
Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
στον κρατικό προϋπολογισµό, αποφασίζουµε: 
Α. Καθορίζουµε για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2010 µέχρι 31/12/2010 τις ελάχιστες 
τιµές για τα αναφερόµενα στην παρούσα απόφαση τουριστικά καταλύµατα όπως 
εµφανίζονται στους πίνακες: 
 
 ΠINAKAΣ

 Ελάχιστες τιµές τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών και επαύλεων
 
Οι τιµές των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών και επαύλεων διαµορφώνονται 
ελεύθερα από τους επιχειρηµατίες. 
 
Β. Γενικές ∆ιατάξεις
1) Για όλα τα καταλύµατα της παρούσας απόφασης οι χρονικές περίοδοι είναι τρεις, 
ήτοι χαµηλή - µέση - υψηλή, ενώ οι επιχειρηµατίες έχουν την ευχέρεια να καθορίσουν 
και να δηλώσουν ποια περίοδο θεωρούν χαµηλή, µέση ή υψηλή. 
2) Οι τιµές των ενοικιαζοµένων δωµατίων/διαµερισµάτων, των τουριστικών 
επιπλωµένων κατοικιών και των επαύλεων είναι ενιαίες και δεν επιτρέπεται η µίσθωσή 
τους ανά χώρο ή ανά κλίνη. 
3) Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες όλων των καταλυµάτων να 
δηλώνουν διαφορετική τιµή στην ίδια χρονική περίοδο λόγω θέσεως (ισόγειο - 
όροφος - θέα), σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 50% της δυναµικότητάς τους. 
4) Οι επιχειρηµατίες υποχρεούνται να δηλώσουν τις τιµές για το έτος 2010 το 
αργότερο µέχρι 31-5-2010 και πάντα πριν την έναρξη λειτουργίας του καταλύµατος, 
στα αντίστοιχα υποδείγµατα αίτησης δήλωσης τιµών, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης απόφασης. Εξαιρούνται οι επιχειρηµατίες που 
λαµβάνουν το ειδικό σήµα λειτουργίας µετά την ανωτέρω προθεσµία. 
Επιχειρήσεις που λειτουργούν από 1-1-2010 υποχρεούνται να δηλώσουν τις τιµές τους 
και να έχουν προµηθευτεί και θεωρήσει τους τιµοκαταλόγους τους για το 2010 εντός 
δεκαπέντε ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσης. 
Στις επιχειρήσεις που δεν θα δηλώσουν τιµές ή δεν θα θεωρήσουν τιµοκαταλόγους 
επιβάλλεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ πρόστιµο 293,47 ευρώ. 
5) Οι αιτήσεις δήλωσης των τιµών υπογράφονται από τον υπεύθυνο του 
καταλύµατος εις πενταπλούν και υποβάλλονται για έγκριση στις τοπικές 
Οµοσπονδίες, µέλη της Συνοµοσπονδίας Επιχειρηµατιών Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων 
∆ιαµερισµάτων Ελλάδος (ΣΕΕ∆∆Ε). Συνυποβάλλεται φωτοαντίγραφο του Ειδικού 
Σήµατος λειτουργίας. Αντίγραφο της δήλωσης τιµών διαβιβάζεται µε συγκεντρωτική 
κατάσταση άµεσα από τις τοπικές Οµοσπονδίες στις αρµόδιες Περιφερειακές 
Υπηρεσίες Τουρισµού του ΕΟΤ. 
6) Το θεωρηµένο αντίγραφο της δήλωσης τιµών αναρτάται υποχρεωτικά σε 
εµφανές σηµείο της υποδοχής του καταλύµατος κάτωθεν του εντύπου του ειδικού 
σήµατος λειτουργίας. 
7) Επιχειρηµατίες που δεν θα δηλώσουν τιµές εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας 
στο στοιχείο 4 της παραγράφου αυτής, θεωρείται ότι έχουν επιλέξει τις τιµές του 
προηγούµενου έτους ανά χρονική περίοδο, αρκεί αυτές να µην είναι κατώτερες των 
ελαχίστων τιµών που καθορίζονται µε την παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που 
είναι κατώτερες, θεωρείται ότι επιλέγουν τις ελάχιστες τιµές της παρούσας απόφασης. 
Σε κάθε περίπτωση υποχρεούνται όµως να σφραγίσουν στην τοπική Οµοσπονδία, 
µέλος της ΣΕΕ∆∆Ε, νέες πινακίδες τιµών για το έτος 2010 προσκοµίζοντας την 
εγκεκριµένη αίτηση-δήλωση τιµών 2009. 
8) Όλοι οι επιχειρηµατίες µηδέ εξαιρουµένων και αυτών που διατηρούν για το νέο 
έτος τις προηγούµενες εγκεκριµένες τιµές τους ή επιθυµούν να εισπράττουν τις 
ελάχιστες καθορισθείσες µε την παρούσα απόφαση τιµές, υποχρεούνται προ της 
έναρξης λειτουργίας τους να προµηθευτούν και να αναρτήσουν στα καταλύµατά 
τους τιµοκαταλόγους του έτους 2010 θεωρηµένους από τις τοπικές Οµοσπονδίες, 
µέλη της ΣΕΕ∆∆Ε. 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να θεωρήσουν τους τιµοκαταλόγους 
είναι: 
α) φωτοαντίγραφο του Eιδικού Σήµατος Λειτουργίας. 
β) θεωρηµένο αντίγραφο της αίτησης- δήλωσης τιµών του έτους 2010. 
γ) τιµοκαταλόγους υπογεγραµµένους και συµπληρωµένους από τον υπεύθυνο του 
καταλύµατος σύµφωνα µε τη θεωρηµένη δήλωση τιµών, ένα για κάθε δωµάτιο 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη δυναµικότητα του καταλύµατος. 

9) Επισηµαίνεται ότι βάσει του άρθρου 37 του Ν. 3498/2006 η Συνοµοσπονδία 
Επιχειρηµατιών Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων ∆ιαµερισµάτων Ελλάδος (ΣΕΕ∆∆Ε) µε 
ευθύνη της οφείλει να προµηθεύσει εγκαίρως τους επιχειρηµατίες του κλάδου, 
ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραµµένα µέλη των τοπικών Συλλόγων ή των Οµοσπονδιών 
της, µε τιµοκαταλόγους, εγκεκριµένα έντυπα δήλωσης τιµών καθώς και κάθε άλλο 
ενηµερωτικό έντυπο που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
10) ∆εν επιτρέπονται αυξοµειώσεις των εγκεκριµένων τιµών πλην µόνο για όσες 
περιπτώσεις αναφέρονται στο Κεφάλαιο ∆ «περί εκπτώσεων», της παρούσας. 
11) ∆εν επιτρέπεται η άγρα πελατών σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2160/93 
όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2636/1998 και 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 53 του ν. 3498/2006. 
12) Η χρήση κοινοχρήστων ντους που εξυπηρετούν τα απλά δωµάτια των 
καταλυµάτων ενοικιαζοµένων δωµατίων δεν δηµιουργεί υποχρέωση καταβολής 
αντιτίµου. 
13) Εφόσον δίκλινο δωµάτιο διατεθεί σε µεµονωµένο άτοµο θα εισπράττεται το 80% 
της τιµής του δίκλινου δωµατίου και δεν θα υπολείπεται της τιµής του µονόκλινου της 
αντίστοιχης τάξης κατά την αυτή χρονική περίοδο. 
14) Όταν σε µονόκλινο δωµάτιο υπάρχει ηµίδιπλη κλίνη και διαµένουν σ'Α αυτό δύο 
άτοµα τότε θα εισπράττεται η τιµή του µονόκλινου προσαυξηµένη κατά 20% χωρίς να 
υπερβαίνει την τιµή του δίκλινου δωµατίου. 
15) Στις ελάχιστες τιµές της παρούσας καθώς και στις εγκεκριµένες 
συµπεριλαµβάνονται οι νόµιµοι φόροι, ήτοι ΦΠΑ και ∆.Φ. 
16) Στις ελάχιστες τιµές της παρούσας καθώς και στις εγκεκριµένες 
συµπεριλαµβάνεται επίσης η παροχή των ακολούθων αγαθών και υπηρεσιών, ήτοι: 
α) Παροχή θερµού ύδατος υποχρεωτικά καθ'Α όλο το 24ωρο. 
β) Παροχή θέρµανσης το χειµώνα σε όλους τους χώρους. 
γ) Παροχές εντός των δωµατίων: Ψυγείο, θυρίδες φύλαξης τιµαλφών, τηλεόραση, 
κλιµατισµός κ.λπ. 
δ) Καθηµερινός καθαρισµός και αλλαγή του ιµατισµού κάθε δύο µέρες στα 
καταλύµατα τεσσάρων κλειδιών. 
ε) Καθαρισµός και αλλαγή του ιµατισµού κάθε δύο µέρες στις υπόλοιπες κατηγορίες 
κλειδιών. 
17) Παρέχεται στα καταλύµατα της παρούσης η δυνατότητα παροχής πρωινού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 154 της Α.∆. 7/2009 (ΦΕΚ Β 1388) αγορανοµικής διάταξης, 
εφόσον διαθέτουν αίθουσα πρωινού µε παρασκευαστήριο ή εστιατόριο. 
Στην περίπτωση αυτή κατά τη θεώρηση της δήλωσης τιµών θα συνυποβάλλεται 
αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
18) Η τιµή του πρωινού υπό µορφή ταµπλ-ντοτ είναι ελεύθερη πρέπει όµως να 
δηλώνεται και να περιλαµβάνει όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις. 
19) Για όλα τα καταλύµατα της παρούσας απόφασης ισχύει ο «Κανονισµός Σχέσεων 
Ξενοδόχων και Πελατών» (άρθρο 8 του ν.1652/1986) καθώς και οι αποφάσεις και 
οδηγίες του ΕΟΤ και του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού για εκατέρωθεν 
υποχρεώσεις και δικαιώµατα στις σχέσεις µε τα Τουριστικά Γραφεία ή Ταξιδιωτικούς 
Οργανισµούς µέχρι έκδοσης ειδικού Κανονισµού λειτουργίας για αυτά. 
20) Ιδιαίτερες συµφωνίες µεταξύ επιχειρηµατία και πελάτη οι οποίες µειώνουν τις 
υποχρεωτικές παροχές που απορρέουν από τη νοµοθεσία, δεν επιτρέπονται. 

21) Πέραν όλων των αναφεροµένων στην παρούσα απόφαση επισηµαίνουµε ότι οι 
επιχειρηµατίες όλων των καταλυµάτων υποχρεούνται: 
α) να τηρούν βιβλίο κινήσεως πελατών (πόρτας), θεωρηµένο αρµοδίως, το οποίο θα 
περιλαµβάνει πέραν των άλλων και τα στοιχεία ταυτότητος - διαβατηρίου των 
πελατών. 
β) να τηρούν «βιβλίο εντυπώσεων» σύµφωνα µε την υπ'Α αρ. 523994/8.5.2000 
εγκύκλιο Γ.Γ. ΕΟΤ. 

Γ. Επιβαρύνσεις
1) Επιτρέπεται η προσαύξηση κατά 10% στις εγκεκριµένες τιµές των καταλυµάτων 
εφόσον ο ενοικιαστής παραµείνει στο κατάλυµα µέχρι και δύο διανυκτερεύσεις. 
2) Εάν από τον πελάτη ζητηθεί προσθήκη κλίνης πέραν των εγκεκριµένων, τότε η τιµή 
προσαυξάνεται για όλα τα καταλύµατα της παρούσης κατά 20%. 

∆. Εκπτώσεις
1) Σε ειδικές περιπτώσεις οι επιχειρηµατίες όλων των καταλυµάτων της παρούσης 
απόφασης µπορούν για µεµονωµένους ενοικιαστές να προβαίνουν σε εκπτώσεις 
µέχρι 30% επί των εγκεκριµένων τιµών και µέχρι 50% για GROUPS και συµβάσεις 
ALLOTMENT, µε την προϋπόθεση ότι η τιµή του δωµατίου που θα προκύψει από την 
παραπάνω έκπτωση δεν θα είναι κατώτερη από την ελάχιστη τιµή της κατηγορίας 
κλειδιών που ανήκει η µονάδα και αναγράφεται στους αντίστοιχους, κατά περίοδο, 
πίνακες της παρούσας απόφασης. 
2) Ειδικά για τους δικαιούχους των προγραµµάτων Κοινωνικού και Εσωτερικού 
Τουρισµού, οι επιχειρηµατίες µπορούν, σύµφωνα µε την σύµβαση που υπογράφεται 
µεταξύ αυτών και των φορέων του ∆ηµοσίου που εφαρµόζουν τα προγράµµατα 
αυτά, να προβαίνουν σε εκπτώσεις µεγαλύτερες του 50% επί των εγκεκριµένων τιµών. 
Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που το Υπουργείο Παιδείας ή Κρατικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα µεσολαβούν για τη στέγαση φοιτητών και σπουδαστών καθώς επίσης και 
για µεµονωµένους φοιτητές και σπουδαστές. 
Ε. Προσαρτούνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής τα 
ακόλουθα υποδείγµατα της αίτησης δήλωσης τιµών των ενοικιαζοµένων δωµατίων 
και διαµερισµάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών και επαύλεων 
από 1/1/2010 έως 31/12/2010. 
ΣΤ. Τυχόν παράβαση των διατάξεων της παρούσης επισύρει κυρώσεις που 
προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 2160/1993. 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Καθορίστηκαν οι ελάχιστες τιµές των ενοικιαζόµενων δωµατίων 
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Στα 13.530 ευρώ καθορίζεται η ετήσια εµπορική ή 
επαγγελµατική αµοιβή για τον προσδιορισµό της άυλης αξίας 
των επιχειρήσεων που θα µεταβιβαστούν το 2010. Αυτό 
ορίζεται µε τη υπ` αριθµόν ΠΟΛ 1009/26.1.2010 εγκύκλιο του 
Yπουργείου Οικονοµικών. Το πλήρες κείµενο της εγκυκλίου 
έχει ως εξής: 
Θέµα: Καθορισµός εµπορικής αµοιβής, επιτοκίου, ράντας, 
για τον προσδιορισµό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που 
µεταβιβάζονται το έτος 2010. 
Σχετικά µε το παραπάνω θέµα και για την εφαρµογή της 
1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ1053/1.4.2003 Απόφασης του 
υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κατά το έτος 2010, 
σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Η ετήσια εµπορική η επαγγελµατική αµοιβή ανέρχεται στο 
ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ 

(13.530) για τις επιχειρήσεις εµπορίας ή παραγωγής αγαθών.
Προκειµένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής 
υπηρεσιών, η αµοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό 
τριάντα τοις εκατό (30%).
Για µεταβιβάσεις µεριδίων, µερίδων κ.λπ. των υπόχρεων της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ ισχύουν όσα έχουν 
γίνει δεκτά µε την 1058352/1219 /ΠΟΛ1200/28.6.2000 διαταγή 
µας.
2. Το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου ετήσιας διάρκειας είναι 0,91% µε αντίστοιχο 
συντελεστή προσαρµογής από την οικεία ράντα 4,8663 ή 
κατά στρογγυλοποίηση 4,9.
3.  Τα πιο πάνω ισχύουν για µεταβιβάσεις που 
πραγµατοποιούνται από την έκδοση της παρούσας 
διαταγής.

Ορίσθηκε στα 13.530 ευρώ η ετήσια εµπορική ή επαγγελµατική αµοιβή 

Eντονο το ενδιαφέρον για εισαγωγή βιολογικών 
αγροτικών προϊόντων στις αγορές της Ν. Κορέας 

Σ H M A N T I K E Σ  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  γ ι α  
απορρόφηση ελληνικών προϊόντων 
βιολογικής καλλιέργειας υπάρχουν στην 
αγορά της Ν .  Κορέας ,  η οποία 
παρουσιάζει έντονα αναπτυξιακές τάσεις 
στα συγκεκριµένα είδη. 

Oπως αναφέρει σε σχετικό κείµενο του 
Υπουργείου Εξωτερικών ο σύµβουλος 
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 
Αθανάσιος Καραπέτσας στο Γραφείο 
ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σεούλ, 
µελλοντικά προβλέπεται ραγδαία 
ανάπτυξη της κορεατικής αγοράς στα 
συγκεκριµένα προϊόντα, εξαιτίας της 
µεγάλης σηµασίας που αποδίδουν οι 
Κορεάτες στην υγιεινή διατροφή. Eως 
τώρα, οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων 
βιολογικής καλλιέργειας προς τη χώρα 
αυτή είναι ασήµαντες. Ωστόσο, ο κ. 
Καραπέτσας εκφράζει την πεποίθηση ότι 
έχουν αξιόλογες προοπτικές.

Σ ή µ ε ρ α ,  η  α γ ο ρ ά  β ι ο λ ο γ ι κ ή ς  
καλλιέργειας της Κορέας είναι ακόµη 
σχετικά µικρή, αλλά τα τελευταία χρόνια οι 
εισαγωγές αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο 
ρυθµό 65% και από 1,8 εκατ. δολάρια το 
2001 έφτασαν τα 37,5 εκατ. δολάρια το 
2007. Το αντίστοιχο µέγεθος για το πρώτο 

εξάµηνο του 2008 ήταν 28,6 εκατ. 
δολάρια. 

Σηµειώνεται πως η Ν. Κορέα από 
1/1/2010 υιοθέτησε δικό της σύστηµα 
πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής 
καλλιέργειας και θα επιτρέπει µόνο 
π ρ ο ϊ ό ν τ α  π ι σ τ ο π ο ι η µ έ ν α  α π ό  
οργανισµούς αναγνωρισµένους από το 
κορεατικό Υπουργείο Γεωργίας. Οι 
π ιστοπο ιήσε ις  αναγνωρισµένων 
αλλοδαπών οργανισµών θα συνεχίσουν 
γίνονται δεκτές έως τις 31/12/2010.

Οι χώρες που θα µπορέσουν να λύσουν 
έγκαιρα το θέµα της πιστοποίησης, 
αναφέρει ο Eλληνας διπλωµάτης, θα 
έχουν σηµαντικότατο πλεονέκτηµα και θα 
τους δοθεί η ευκαιρία να εδραιωθούν 
στην αγορά σε µια περίοδο που 
αναµένεται σηµαντική ώθηση της 
κατανάλωσης προϊόντων βιολογικής 
καλλιέργειας. Για τον λόγο αυτό, 
επισηµαίνει, πρέπει άµεσα να επιδιωχθεί η 
αναγνώριση στη Ν. Κορέα κάποιου 
ελληνικού οργανισµού πιστοποίησης και 
παράλληλα να αναληφθεί προσπάθεια 
προβολής των ελληνικών προϊόντων 
βιολογικής καλλιέργειας.

Ακόµη, επιβάλλεται η άσκηση πίεσης για 
άνοιγµα της αγοράς στα ελληνικά 
π ρ ο ϊ ό ν τ α ,  π ο υ  α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  
προβλήµατα λόγω φυτοϋγεινοµικών 
εµποδίων, όπως είναι τα φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά. Hδη έχουν γίνει από την 
ελλην ική  πλευρά συγκεκρ ιµένες  
προτάσεις για να επιδιωχθεί να επιτραπεί 
η εισαγωγή ελληνικών εσπεριδοειδών και 
ακτινιδίων, για τα οποία υπάρχουν καλές 
προοπτικές στην κορεατική αγορά.

Πρέπει, προστίθεται, να γίνει αξιοποίηση 
της Συµφωνίας Ελευθέρου Εµπορίου που 
έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Eνωσης µε την 
Κορέα για την επίλυση των προβληµάτων 
που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές 
εξαγωγές.

Σε άλλα ελληνικά προϊόντα για τα οποία 
υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης 
στην κορεατική αγορά περιλαµβάνονται 
ψάρια, κρασιά, ποτά, τυριά, πρώτες ύλες 
για τη βιοµηχανία τροφίµων, ελαιόλαδο, 
τρόφιµα γενικώς, φυσικά καλλυντικά, 
φάρµακα, γουναρικά, οικοδοµικά υλικά 
και κυρίως το µάρµαρο, προϊόντα 
αλουµινίου, ακατέργαστα δέρµατα, 
βαµβάκι, καπνά.

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Στις 5 Μαρτίου το πρώτο ολοκληρωµένο 
Περιφερειακό Πρόγραµµα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

Στις 5 Μαρτίου θα υπάρξει το πρώτο 
ολοκληρωµένο Περιφερειακό Πρόγραµµα 
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007- 2013 
και στη βάση αυτού θα αρχίσει η 
ε κ χ ώ ρ η σ η  π ό ρ ω ν  α ν ά  τ ο µ ε α κ ό  
πρόγραµµα στις περιφέρειες της χώρας. 
Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη της 
υ π ο υ ρ γ ο ύ  Ο ι κ ο ν ο µ ί α ς ,  
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
Λούκας Κατσέλη και του υφυπουργού 
Σταύρου Αρναουτάκη µε τους 13 γενικούς 
γραµµατείς των περιφερειών στο 
υπουργείο Οικονοµικών και στην οποία 
καταρτίστηκε και το χρονοδιάγραµµα για 
την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και του 
αναπτυξιακού νόµου.
   
   Η υπουργός Λούκα Κατσέλη δήλωσε ότι 
έδωσε εντολές στους γενικούς γραµµατείς 
των περιφερειών να κινηθούν ταχύτατα, 
προκειµένου να απορροφηθούν εντός 
του έτους πόροι ύψους 10 δις. ευρώ που 
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό και 
να αξιοποιηθούν τα 16 δις. ευρώ που είναι 
τα συνολικά αδιάθετα ποσά του ΕΣΠΑ. 
Παράλληλα, ζήτησε να επισπευτούν οι 
διαδικασίες για την αποπληρωµή µέσα 
στο επόµενο τρίµηνο των οφειλών προς 
τις επιχειρήσεις στις περιφέρειες της 
χώρας. Σύµφωνα µε την υπουργό, εάν 
υπάρξει καθυστέρηση ή µη απορρόφηση 
πόρων από τις περιφέρειες, το υπουργείο 
θα κατευθύνει τους πόρους σε άλλες 

δράσεις ή περιφέρειες. Στον αντίποδα, θα 
υπάρχουν bonus ε ίτε  από τους 
κοινοτικούς είτε από τους εθνικούς 
πόρους. Αναφερόµενη, εξάλλου, στην 
έως τώρα υλοποίηση του ΕΣΠΑ, η 
υπουργός είπε ότι η απορροφητικότητα 
είναι πολύ χαµηλή και οι δεσµεύσεις των 
πόρων ανέρχονται µόλις σε 3,5%.

   Όσον αφορά τον αναπτυξιακό νόµο, η 
κ .  Κατσέλη  δήλωσε  ότ ι  αρχ ί ζ ε ι  
διαβούλευση για την αναµόρφωσή του, 
η οποία θα διαρκέσει ένα τρίµηνο και µετά 
το σχέδιο νόµου που θα προκύψει θα 
κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. 
Παράλληλα, έως το τέλος του α΄ 
εξαµήνου θα υπάρξει το νέο θεσµικό 
πλαίσιο για την απλοποίηση των 
διαδικασιών αδειοδότησης, ίδρυσης και 
λειτουργίας των επιχειρήσεων. Στο 
διάστηµα αυτό θα συνεχίσουν να 
«τρέχουν» τα προγράµµατα που 
αφορούν στη γυναικεία και νέα 
επιχειρηµατικότητα και στις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις.
 
   Ερωτηθείσα για την πιστωτική επέκταση 
και τη δανειοδότηση των καταναλωτών 
και των επιχειρήσεων από τις τράπεζες, η 
κ. Κατσέλη είπε ότι το 2009 αυτή κινήθηκε 
στα όρια της «ασφυξίας» (αύξηση 
περίπου 4% έναντι στόχου 10% από την 
Τράπεζα της Ελλάδος), ενώ και το 2010 
θα είναι χαµηλότερη των προσδοκιών.

Με µεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε στην 
α ί θ ο υ σ α  σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ω ν  τ ο υ  
Επιµελητηρίου Πρέβεζας την ∆ευτέρα 
και την Τρίτη 25 και 26 Ιανουαρίου το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα κατάρτισης 
στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίµων 
για τους επαγγελµατίες του Νοµού 
Πρεβέζης, που δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα των τροφίµων. Στην 
έ ν α ρ ξ η  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  
προγράµµατος παρευρέθηκαν ο 
Πρόεδρος  του  Επιµελητηρίου  
Πρέβεζας, κος Λεωνίδας Νταλαµάγκας 
καθώς και ο προϊστάµενος του ΚΕΚ 
ΓΣΕΒΕΕ παράρτηµα Ηπείρου κος 
Π α ν α κ ο ύ λ ι α ς  Σ τ έ φ α ν ο ς .  Το  
πρόγραµµα απευθύνεται σε κάθε 
άτοµο µιας επιχείρησης τροφίµων που 
έρχεται καθ' οιονδήποτε τρόπο σε 
επαφή µε τα τρόφιµα. 
Σκοπός του προγράµµατος είναι να 
εκπαιδεύσει τον καταρτιζόµενο σε 
θέµατα στοιχειώδους υγιεινής των 
τροφίµων, έτσι ώστε αυτός κατά την 
εξάσκηση των καθηκόντων του αφ' 
ενός µεν να µην αποτελεί µέσο 
διακινδύνευσης της ασφάλειας των 
παραγοµένων προϊόντων, αλλά επίσης 
ούτε µε τις ενέργειές του να την θέτει 
σ ε  κ ί ν δ υ ν ο .  Το  π ρ ό γ ρ α µ µ α  
περιλαµβάνει επίσης και αρχές του 

HACCP που σχετίζονται µε την 
εφαρµογή του.
Τα σεµινάρια αυτά θα συνεχίζουν να 
πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε 
το Επιµελητήριο Πρέβεζας. Όποιος 
επιθυµεί να συµµετάσχει σε αυτά 
µ π ο ρ ε ί  ν α  α π ε υ θ υ ν θ ε ί  σ τ ο  
Επιµελητήριο Πρέβεζας και να 
υ π ο β ά λ λ ε ι  µ ι α  α ί τ η σ η  
παρακολούθησης.

Πρόγραµµα κατάρτισης 
στην υγιεινή 

και ασφάλεια τροφίµων
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Ελεγχοι από 1η Φεβρουαρίου 
για εισφοροδιαφυγή 

Από 1ης Φεβρουαρίου µικτά συνεργεία ξεκινούν ελέγχους 
στην αγορά µε σκοπό την πάταξη της εισφοροδιαφυγής 
και της εισφοροκλοπής, ανακοίνωσε ο Υπουργός 
Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ ξεκινά σχετική 
ενηµερωτική καµπάνια µε σύνθηµα «Το νόµιµο συµφέρει». 
Μιλώντας στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ο κ. 
Λοβέρδος επανέλαβε ότι «η εισφοροκλοπή φθάνει τα 4,7 
δισ. και αφορά 239.000 επιχειρήσεις -  οφειλέτες".

Κίνητρα για ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων 
T H N  έ κ δ ο σ η  π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ο ύ  
ενεργειακής αποδοτικότητας για όλα 
τα νέα κτίρια στο πλαίσιο της έκδοσης 
οικοδοµικής άδειας, αλλά και για τα 
παλαιά κτίρια άνω των 1.000 τ.µ. που 
ανακαινίζονται ριζικά, καθώς και για 
ε κ ε ί ν α  π ο υ  π ω λ ο ύ ν τ α ι  ή  
ε κ µ ι σ θ ώ ν ο ν τ α ι ,  π ρ ο β λ έ π ε ι  ο  
Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που παρουσίασε η 
υπουργός Περ ιβάλλοντος  κα ι  
Ενέργειας Τίνα Μπιρµπίλη. 
Παράλληλα η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου προετοιµάζει πακέτο 
κινήτρων για την ενεργειακή θωράκιση 
των κτιρίων µε στήριξη µέσω του ΕΣΠΑ 
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο οποίο µελετάται να 
περιλαµβάνονται επιδοτήσεις για την 
ε κ τ έ λ ε σ η  τ η ς  ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή ς  
επιθεώρησης ,  φοροαπαλλαγές ,  
επιδότηση κατασκευών ενεργειακής 
αποκατάστασης, αλλά και χορήγηση 
επιδοτούµενων δανείων. 

Ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων τέθηκε ήδη σε 20ήµερη 
δηµόσια διαβούλευση και θα πάρει τη 
µορφή υπουργικής απόφασης, ενώ 
θα ακολουθήσει η παρουσίαση του 
προγράµµατος ενίσχυσης ιδιωτών για 
ενεργειακή «θωράκιση» των κτιρίων. 
Παράλληλα εντός των ηµερών θα 
παρουσιαστεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα 
που θα προβλέπει την ίδρυση 
σώµατος ενεργειακών επιθεωρητών οι 
οποίοι θα είναι ιδιώτες µηχανικοί 
πιστοποιηµένοι σε δύο τάξεις για να 
εκδίδουν πιστοποιητικά ενεργειακής 
απόδοσης. Επίσης θα προβλέπεται ο 
έλεγχος των ενεργειακών επιθεωρητών 
α π ό  τ ο  Σ ώ µ α  Ε π ι θ ε ω ρ η τ ώ ν  
Περιβάλλοντος που θα επιφορτιστεί και 
µ ε  α ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς  ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή ς  
επιθεώρησης. 
Το σύνολο του σχεδίου αναµένεται να 
τεθεί σε πλήρη εφαρµογή από τον 
Απρίλιο οπότε θα έχουν ολοκληρωθεί 
οι αναγκαίες θεσµικές παρεµβάσεις και 

θα έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραµµα 
των κινήτρων, για το οποίο θα 
επιδιωχθεί να δεσµευτεί το µέγιστο 
δυνατό κονδύλι από το ΕΣΠΑ, αλλά και 
να αξιοποιηθεί το πρόγραµµα Jesicca 
τ η ς  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς  Τ ρ ά π ε ζ α ς  
Επενδύσεων. Αναλυτικότερα ο ΚΕΝΑΚ 
προβλέπει ότι:
 Στα υφιστάµενα κτίρια θα γίνονται 
ενεργειακές επιθεωρήσεις όταν 
νοικιάζονται ή πωλούνται. Με τις 
επιθεωρήσεις αυτές τα κτίρια θα 
κ α τ α τ ά σ σ ο ν τ α ι  σ ε  β α θ µ ί δ ε ς  
ενεργειακής απόδοσης, µε τρόπο 
ανάλογο µε αυτόν που ισχύει τώρα για 
τις ηλεκτρικές συσκευές. Για το κόστος 
των επιθεωρήσεων η κ. Μπιρµπίλη είπε 
ότ ι  το όριο του 1 ευρώ ανά 
τετραγωνικό µέτρο που είχε εξαγγείλει η 
προηγούµενη κυβέρνηση αποτελεί 
βάση για συζήτηση αλλά η οριστική 
απόφαση θα ληφθε ί  µετά τη  
διαβούλευση.
Στα νέα κτίρια, όσα δηλαδή θα 

κατασκευαστούν µε οικοδοµικές άδειες 
που θα εκδοθούν µε το νέο καθεστώς, 
οι επιθεωρήσεις θα γίνονται ανά 
δεκαετία και ανά τετραετία για λέβητες, 
εγκαταστάσε ις θέρµανσης και  
κ λ ι µ α τ ι σ µ ο ύ .  Γ ι α  τ η ν  έ κ δ ο σ η  
οικοδοµικών αδειών θα απαιτείται 
πλέον µελέτη ενεργειακής απόδοσης, 
αντί για µελέτη θερµοµόνωσης.
 Ενεργειακές επιθεωρήσεις θα γίνονται 
επίσης σε υφιστάµενα κτίρια άνω των 
1.000 τετραγωνικών όταν υφίστανται 
ριζική ανακαίνιση.

Οι ηµεροµηνίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων 

Η ώρα της Εφορίας πλησιάζει και φέτος όπως κάθε χρόνο. Αρχίζει η αποστολή 
των γνωστών φακέλων µε τις φορολογικές δηλώσεις και το βιβλιαράκι οδηγιών. 
Για τελευταία χρονιά φέτος, καθώς από το 2011 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 
Πρώτοι θα καταθέσουν φορολογικές δηλώσεις οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και 
επιτηδευµατίες (από την 1η ως τις 15 Μαρτίου), ανάλογα µε το το τελευταίο 
ψηφίο του ΑΦΜ και ακολουθούν οι αγρότες από την 1η ως τις 19 Απριλίου. 
Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική τους 
δήλωση από τις 4 Μαΐου ως τις 2 Ιουνίου, ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του 
ΑΦΜ. 
Το αφορολόγητο όριο για µισθωτούς και συνταξιούχους είναι 12.000 ευρώ και 
από τις 12.000 ως τις 30.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 25%. Για εισοδήµατα από 
30.000 ευρώ ως 75.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 35% και για τα υψηλότερα 
εισοδήµατα 40%.
Στις φετινές δηλώσεις, οι φορολογούµενοι θα πρέπει να αναγράψουν και τον 
αριθµό του κινητού τηλεφώνου τους. 

Μέχρι 200% πρόσθετος φόρος για ανακριβείς 
δηλώσεις ΦΠΑ 

Μέχρι και 200% πρόσθετος φόρος θα επιβάλλεται στις περιπτώσεις 

υποβολής ανακριβούς δήλωσης από φορολογούµενους που 

κάνουν χρήση της τµηµατικής καταβολής του φόρου που προκύπτει 

από περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
Αυτό διευκρινίζεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο 

Οικονοµικών στην οποία σηµειώνεται ότι ο πρόσθετος φόρος επί της 

διαφοράς φόρου που θα οφείλεται για ανακριβείς δηλώσεις θα 

ξεκινά από 4,5% και θα φθάνει στο 200%.

Επιµελητήριο
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Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στο εστιατόριο
<< ΠΙΤΥΛΟΣ >>  του ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ PREVEZA  CITY 

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 10.00 π.µ.
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Η συµµετοχή στο σεµινάριο αυτό είναι δωρεάν . 
Οι συµµετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το σεµινάριο, 

θα λάβουν Πιστοποιητικό Συµµετοχής.
e-mail: info@prevezachamber.gr

2682029414
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