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∆ιευρύνονται οι δικαιούχοι,
αυξάνονται τα ποσοστά
∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατο-ποιήθηκε η
ηµερίδα του Επιµελητηρίου Πρέβεζας σε
συνεργασία µε το Κέντρο Επαγγελµατικής
Κατάρτισης της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος,
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτηµα Ηπείρου, µε θέµα
«Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίµων»
αρµοδιότητας του ΕΦΕΤ, σύµφωνα µε την
Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ
1616/Β/17-08-2007, την Τετάρτη 08 Σεπτεµβρίου
και ώρα 19:30, στο Επιµελητήριο Πρέβεζας.

∆ιευρύνονται οι δικαιούχοι,
αυξάνονται τα ποσοστά
∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης –
Παράταση Προγραµµάτων
«Ένδυση – Υπόδηση: Νέες
Προοπτικές» και
«Μεταποίηση στις Νέες συνθήκες»

Σελ: 2

∆ΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Παράλληλα, αναπτύχθηκε µια προβληµατική
γύρω από την συµβολή των σεµιναρίων αυτών
στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και ειδίκευσης
της γνώσης που πρέπει να παρέχεται στους
επαγγελµατίες του κλάδου ώστε να
παραµείνουν ανταγωνιστικοί στο σύγχρονο και
ολοένα µεταβαλλόµενο τεχνολογικά περιβάλλον.
Ως εκ τούτου, αξιολογήθηκε θετικά η συµβολή των
παραπάνω εκπαιδευτικών σεµιναρίων και
συµφωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία σε όλο και
περισσότερα γνωστικά αντικείµενα.

Το Επιµελητήριο Πρέβεζας, σε
συνεργασία µε το Εκπαιδευτικό
Κέντρο του ΕΟΜΜΕΧ, πρόκειται να
υλοποιήσει ειδικά σχεδιασµένο για
τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις –
µέλη του, ταχύρυθµο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα (υπό µορφή
εργαστηρίου) που στοχεύει στην
ενηµέρωση, υποστήριξη και στην
ενδυνάµωση των επιχειρήσεων µελών τουδανειολήπτης βρίσκεται ή
όχι σε αδυναµία πληρωµής, µε
σκοπό να ρυθµιστούν τα χρέη του.

Στην ηµερίδα παρευρέθηκε ως οµιλητής ο
Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Πρέβεζας Κος
Νταλαµάγκας Λεωνίδας, ο Υπεύθυνος του
Παραρτήµατος ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Ηπείρου Κος Μάκης
Σπυρίδων, ο Προϊστάµενος του ΕΦΕΤ Ηπείρου Κος
Ζήκος Μιλτιάδης και ο Προϊστάµενος του
Παραρτήµατος ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Ηπείρου Κος
Πανακούλιας Στέφανος.

Σελ: 3

Θέσεις του Προέδρου
του Επιµελητηρίου

κ. Λεωνίδα Νταλαµάγκα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

∆ήµος Πρέβεζας
στην ειδική έκδοση της
Τµήµα Αδειών Καταστηµάτων
Ναυτεµπορικής
«ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α & 75η ∆ΕΘ»: Αρµόδιος: Σπύρος Χαντζάρας

Τηλ.: 26820 89723 ∆/νση: Ιωνίας 6

Σελ: 4
Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε τον Νόµο 3868/2010 οι ιδιοκτήτες πάσης φύσεως καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, κοµµωτήρια, παντοπωλεία κλπ) πρέπει να προµηθευτούν το ΒιΒλίο
Αναφορών και να το θεωρήσουν από την αδειοδοτούσα αρχή (Γραφείο Καταστηµάτων, Ιωνίας 6).
Η µη τήρηση του παραπάνω αποτελεί παράβαση.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Καταστηµάτων του ∆ήµου ή στη ∆ηµοτική Αστυνοµία και στα
τηλέφωνα 2682089723 και 2682024444.

www.prevezachamber.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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∆ιευρύνονται οι δικαιούχοι, αυξάνονται τα ποσοστά
∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης – Παράταση
Προγραµµάτων «Ένδυση – Υπόδηση: Νέες
Προοπτικές» και «Μεταποίηση στις Νέες συνθήκες»

Σηµειώνεται ότι, για καθαρά τεχνικούς λόγους
προσαρµογής του ηλεκτρονικού συστήµατος
υποβολής προτάσεων στα νέα δεδοµένα, θα
σηµειωθεί ολιγοήµερη διακοπή της δυνατότητας
υποβολής προτάσεων και στα δύο προγράµµατα
Με στόχο την τόνωση της αγοράς, την ενίσχυση της από 24 Σεπτεµβρίου έως 1η Οκτωβρίου. Το σύστηµα
α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς κ α ι τ η ν α ύ ξ η σ η τ η ς θα είναι διαθέσιµο για υποβολή προτάσεων από την
ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ο Παρασκευή 1/10 από τις 8:00 π.µ.
Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Περίληψη - Το Πρόγραµµα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ
αποφάσισε την παράταση προγραµµάτων ΣΥΝΘΗΚΕΣ» επιδιώκει τον µετασχηµατισµό της
ενίσχυσης ΜΜΕ επιχειρήσεων, ανταποκρινόµενος µεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής
Οικονοµίας προς νέα ή διαφοροποιηµένα προϊόντα
και στα αιτήµατα των παραγωγικών φορέων.
και µεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση
Με την απόφαση αυτή επιτυγχάνεται η διεύρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, ως βασικής
των δικαιούχων και παράλληλα αυξάνονται τα επιλογής για την παραγωγική αναβάθµιση της
ποσοστά της δηµόσιας χρηµατοδότησης ενώ χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής
µειώνεται το ελάχιστο ύψος των υποβαλλόµενων προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική
επενδυτικών σχεδίων για τις επιχειρήσεις που ευαισθησία, ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµίας.
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Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας
σύσταση νέων µεταποιητικών επιχειρήσεων.
Ενίσχυση του ρόλου των συνοδευτικών
υπηρεσιών (µεταποιητικών υπηρεσιών) στο
παραγωγικό σύστηµα, µε έµφαση στην ενίσχυση
επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση της
παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην
εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.
Ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογικής και µη
τεχνολογικής καινοτοµίας.
Επιχειρηµατική αξιοποίηση του ζητήµατος της
προστασίας του περιβάλλοντος µε παρεµβάσεις για
αξιοποίηση αποβλήτων, ανακύκλωσης κτλ.
∆ιατήρηση για τις υφιστάµενες ή/και αύξηση
των θέσεων εργασίας και δηµιουργία νέων θέσεων
για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.

δραστηριοποιούνται στους τοµείς της ένδυσης
Για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του ανωτέρω
υπόδησης και µεταποίησης.
γενικού στόχου, υλοποιείται το πρόγραµµα
Προϋποθέσεις Συµµετοχής
Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας θα προβεί άµεσα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» που αποσκοπεί
στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να µέσω της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στην Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια
υλοποιηθούν οι συγκεκριµένες αποφάσεις. αναβάθµιση του τεχνολογικού και οργανωτικού πρόταση:
εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων Μικρών και Πολύ
Ειδικότερα:
Μικρών Επιχειρήσεων και στη δηµιουργία νέων
Υφιστάµενες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις
1) ∆ιευρύνονται οι δικαιούχοι ενισχύσεων του µεταποιητικών επιχειρήσεων.
(κατά την έννοια του ορισµού των Μικροµεσαίων
Προγράµµατος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτηµα ΙΙ Σύσταση της
Ειδικότεροι στόχοι του Προγράµµατος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
καθώς δίδεται δικαίωµα συµµετοχής και στις
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται
ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» είναι:
Μεσαίες Επιχειρήσεις οποιασδήποτε
στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης
δραστηριότητας καθώς και φυσικά πρόσωπα που
και
των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε
Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών
έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης
επενδύσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση της αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον
αυξάνονται τα ποσοστά δηµόσιας χρηµατοδόανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών Οδηγό του προγράµµατος.
τησης στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας
επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
τουλάχιστον κατά 5% και µειώνεται το ελάχιστο ύψος
Νέες και υπό σύσταση (start -up) µικρές και πολύ
προϋπολογισµού του επιλέξιµου επενδυτικού
µικρές
επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισµού των
Αναπροσανατολισµός της µεταποιητικής
σχεδίου για τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις δραστηριότητας και των «παραδοσιακών» της Μικροµεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτηµα ΙΙ
στα 30.000,00Ä.
κλάδων προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που
Τέλος παρατείνεται η ηµεροµηνία υποβολής προτά- προστιθέµενης αξίας.
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους
σεων για το πρόγραµµα µέχρι τις 20 ∆εκεµβρίου
τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών που
2010.
Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή διαφοροποίηση δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί
προϊόντων και της παραγωγικής βάσης προς αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του
2) Για το πρόγραµµα «Ένδυση και Υπόδηση:
κλάδους υψηλής προστιθέµενης αξίας µε έµφαση προγράµµατος του τοµέα της µεταποίησης ή άλλων
Νέες Προοπτικές», αυξάνονται τα ποσοστά στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την τοµέων που επιθυµούν να επεκταθούν σε
δηµόσιας χρηµατοδότησης στις περισσότερες πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και µεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον
περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 5% και επιχειρήσεων.
από τους επιλέξιµους τοµείς της µεταποίησης όπως
µειώνεται το ελάχιστο ύψος προϋπολογισµού του
αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του
επιλέξιµου επενδυτικού σχεδίου για τις µεσαίες
Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε προγράµµατος και αποκλειστικά υπό τους όρους
επιχειρήσεις στα 50.000,00Ä. Τέλος παρατείνεται η τοµείς που υστερούν ως προς την ανάπτυξη της και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά
ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων για το επιχειρηµατικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες
στον οδηγό του προγράµµατος.
µορφές.
πρόγραµµα µέχρι τις 22 Νοεµβρίου 2010.

ΤΑ προγράµµατα που θα τρέξουν µέσω του ΟΑΕ∆ για τη διατήρηση των
υπαρχουσών αλλά και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας τέθηκε µεταξύ
άλλων σε συνάντηση του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου µε την
υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Κατσέλη και τον
αναπληρωτή υπουργό Γιώργο Κουτρουµάνη. Ο συνολικός προϋπολογισµός
των προγραµµάτων θα ανέλθει σε 2,3 δισ. ευρώ και αναµένεται να
ανακοινωθούν µέσα στον Οκτώβριο.

Ανεργία - ΟΑΕ∆
Εν τω µεταξύ ο αριθµός των ανέργων που προστίθενται στις λίστες του ΟΑΕ∆
αυξάνεται καθηµερινά. Οι απολύσεις τον Σεπτέµβριο του τρέχοντος έτους
παρουσίασαν αύξηση κατά 13,20%, σε σχέση µε τον ίδιο µήνα του
προηγούµενου έτους, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΑΕ∆ για την εγγεγραµµένη
ανεργία.
Ειδικότερα σε 665.059 άτοµα έφθασαν οι εγγεγραµµένοι άνεργοι φέτος τον
Σεπτέµβριο έναντι 648.032 τον προηγούµενο µήνα. Από αυτούς οι
εγγεγραµµένοι άνεργοι που αναζητούν εργασία, όπως ανακοινώθηκε, είναι
587.213 και 77.846 µη αναζητούντες. Ο αριθµός των ανέργων που αναζητούν
εργασία παρουσιάζει αύξηση κατά 3,16% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα,
ενώ αύξηση κατά 5,84% καταγράφεται στους µακροχρόνια ανέργους.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΑΕ∆, οι επιδοτούµενοι άνεργοι ανέρχονται σε
197.922 άτοµα και εµφανίζονται αυξηµένοι κατά 3,27% (6.269 άτοµα) σε σχέση
µε τον Αύγουστο του 2010, ενώ οι νέες αιτήσεις για επιδόµατα ανεργίας
εµφανίζονται αυξηµένες 3.348 σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα.
Αναλύοντας τα στοιχεία της ανεργίας τον Σεπτέµβριο σε σχέση µε τον
προηγούµενο µήνα καταγράφηκε:
Αύξηση του συνόλου των επιδοτούµενων ανέργων (κοινοί επιδοτούµενοι και
εποχικοί επιδοτούµενοι τουριστικών επαγγελµάτων) από τον προηγούµενο
µήνα κατά 6.269 άτοµα, µε ποσοστιαία αύξηση 3,27%.
Αύξηση των κοινών επιδοτούµενων ανέργων από τον προηγούµενο µήνα
κατά 6.307 άτοµα, µε ποσοστιαία αύξηση 3,33%.
Μείωση των εποχικών επιδοτούµενων ανέργων τουριστικών επαγγελµάτων
από τον προηγούµενο µήνα κατά 38 άτοµα, µε ποσοστιαία µείωση -1,71%,
Αύξηση των νέων αιτήσεων για παροχή επιδόµατος ανεργίας σε 9.928 τον
Σεπτέµβριο έναντι 6.580 τον Αύγουστο. Σηµειώνεται ότι το µέγεθος αυτό
ανερχόταν σε 30.829 αιτήσεις τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.
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Το Επιµελητήριο Πρέβεζας και η ∆ιαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων πραγµατοποίησε
την ∆ευτέρα 20 Σεπτεµβρίου 2010, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου Πρέβεζας,
ηµερίδα µε θέµα την παρουσίαση του προγράµµατος:
«Μεταποίησης στις Νέες Συνθήκες 2010»
Στην ηµερίδα έλαβαν µέρος ως κεντρικός οµιλητής ο κος Ιωάννης Πατίρης, Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας και το στέλεχος της
∆ιαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων κος Βασίλειος Αϊβαλής, Υπεύθυνος της συγκεκριµένης ∆ράσης. Τους οµιλητές
πλαισίωσε ο Αντιπρόεδρος της ∆ιαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Επιµελητηρίου, κος ∆ηµήτριος Παππάς.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετοί ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες.
Στο τέλος της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση των παρευρισκοµένων µε τους υπεύθυνους του προγράµµατος όπου
δόθηκαν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις.

Καλλώνης ∆ηµήτριος

Συµεωνίδης Χρήστος

APNHTIKH για τη διεθνή εικόνα της ελληνικής Oικονοµίας είναι η
έκθεση του World Economic Forum για το 2010 που υποβιβάζει 12
θέσεις τη χώρα µας στην ετήσια κατάταξη των οικονοµιών, µε
βάση την ανταγωνιστικότητά τους.

Η αξιολόγηση των χωρών από το World Economic Forum γίνεται
µε βάση στοιχεία που αφορούν 12 τοµείς της οικονοµίας και της
κοινωνίας σε συνδυασµό µε συνεντεύξεις µε εκπροσώπους του
επιχειρηµατικού κόσµου κάθε χώρας, οι οποίοι δίνουν τις
εκτιµήσεις τους για το επιχειρηµατικό περιβάλλον.

Η ετήσια έκθεση, η οποία αξιολογεί την ανταγωνιστικότητα 139
κρατών, κατατάσσει την Ελλάδα στην 83η θέση, κάτω από χώρες Πιο αναλυτικά, η κατάταξη της Ελλάδας στους αξιολογούµενους
όπως η Ρουάντα, η Μποτσουάνα και η Ναµίµπια. Πρόκειται για τη τοµείς είναι η ακόλουθη:
χειρότερη επίδοση ανάµεσα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Στους θεσµούς 84η
Eνωσης.
Στις υποδοµές 42η
Στο µακροοικονοµικό περιβάλλον 123η
Στην έκθεση του 2009, η Ελλάδα είχε καταταχθεί 71η ενώ οι
Στην υγεία και το εκπαιδευτικό σύστηµα 40ή
συντάκτες αποδίδουν την υποβάθµιση στην αναθεώρηση του
Στην ανώτερη εκπαίδευση και κατάρτιση 42η
ελλείµµατος και στην επακόλουθη κρίση του δηµόσιου χρέους.
Στην αποδοτικότητα των αγορών 94η
Στην εξέλιξη της χρηµατοπιστωτικής αγοράς 93η
«∆εδοµένης της πρόσφατης αναταραχής, δεν αποτελεί έκπληξη
Στην τεχνολογική ετοιµότητα 46η
πως η αξιολόγηση των δηµόσιων θεσµών έχει δεχτεί σηµαντικό
Στο µέγεθος της αγοράς 39η
πλήγµα» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση ενώ
Στην εξειδίκευση των επιχειρήσεων 74η
σηµειώνεται πως µια σοβαρή πηγή ανησυχίας είναι η «µη
Στην καινοτοµία 79η.
αποδοτική αγορά εργασίας» της κάτι που «δυσκολεύει την
προσπάθεια της χώρας να αναδυθεί από την κρίση και
καταδεικνύει τη σηµασία των πρόσφατων προσπαθειών για Τα πρωτεία στην ανταγωνιστικότητα κατέχει παγκοσµίως και φέτος
αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και ελαστικοποίηση της η Ελβετία, ενώ στη δεύτερη θέση –από την τέταρτη πέρυσι– ανέβηκε
η Σουηδία, εκτοπίζοντας τις ΗΠΑ που έπεσαν φέτος στην τέταρτη
αγοράς εργασίας».
θέση.
Παράλληλα, εκτός από τις εργασιακές σχέσεις, στους πιο
προβληµατικούς παράγοντες για τις επιχειρήσεις αναδεικνύονται Η Σιγκαπούρη παρέµεινε στην τρίτη θέση, ενώ η Γερµανία ανέβηκε
η γραφειοκρατία, η διαφθορά, η πολιτική αστάθεια και το στην 5η θέση (από 6η πέρυσι). Πολύ υψηλές επιδόσεις
καταγράφουν οι σκανδιναβικές χώρες, καθώς, εκτός από τη
φορολογικό πλαίσιο.
Σουηδία, στην πρώτη 20άδα βρίσκονται και η Φινλανδία (7η), η
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη «φτωχή» λειτουργία των ∆ανία (9η από 5η πέρυσι) και η Νορβηγία (14η). Βελτίωση
θεσµών και τη χαµηλή αποδοτικότητα των αγορών φέρνει την παρουσίασε και η Κίνα, η οποία ανέβηκε δύο σκαλοπάτια στην 27η θέση.
Ελλάδα, όπως αναφέρει η έκθεση, χαµηλά στην κατάταξη
ανταγωνι-στικότητας, δίνοντάς της την τελευταία θέση µεταξύ των Ελβετία: Υψηλή ανταγωνιστικότητα χάρη στις καινοτοµίες
27 χωρών της Ε.Ε. και την 83η επί συνόλου 139 χωρών.
Σύµφωνα µε το World Economic Forum, η πιο ανταγωνιστική

Κλοτσώνη Αριστέα
Λουκάς Περικλής
οικονοµία του κόσµου θεωρείται η
ελβετική, όχι επειδή το κόστος της
εργασίας, δηλαδή οι µισθοί, είναι χαµηλό,
αλλά κυρίως εξαιτίας των «καινοτοµιών
της και του υψηλού επιχειρηµατικού
πολιτισµού». Μεταξύ άλλων αναφέρεται
ότι τα ελβετικά ερευνητικά ινστιτούτα είναι
τα καλύτερα του κόσµου, ενώ έµφαση
δίνεται στη στενή συνεργασία επιστήµης
και επιχειρηµα-τικού κόσµου.
Στη δεύτερη θέση κατατάσσεται η Σουηδία
και στην τρίτη η Σιγκαπούρη, ενώ
αξιοσηµείωτες είναι οι επιδόσεις της
Γερµανίας στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας, κάτι που την φέρνει από την 7η
στην 5η θέση της παγκόσµιας κατάταξης.
Αντίθετα, από τη 2η στην 4η θέση πέρασε
η ανταγωνιστικότητα της αµερικανικής
οικονοµίας.
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Αναιµική είναι η ανταπόκριση στη ρύθµιση
για τις οφειλές προς το ΙΚΑ, καθώς σύµφωνα
µε τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, µέχρι
σήµερα µόλις το 22% των οφειλετών έχει κάνει
χρήση της ρύθµισης. Από τις ρυθµίσεις που
έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια
αναµένεται να εισπράξει το Ιδρυµα
περισσότερα από 1,2 δισ. ευρώ από
καθυστερούµενες εισφορές.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΙΚΑ, σε σύνολο
282.886 οφειλετών του Ιδρύµατος, 62.186
οφειλέτες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης µε υπολειπόµενο ποσό
είσπραξης αυτών 1.247.837.039,10 ευρώ.
Στις 15 Οκτωβρίου εκπνέει η προθεσµία για τη ρύθµιση του Ν. 3863/2010 που
ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου και προβλέπει εξόφληση σε 36 ή 48 µηνιαίες δόσεις
ανάλογα µε το ύψος της οφειλής, εκπτώσεις επί των προσθέτων τελών 80% σε
εφάπαξ εξόφληση ή 60% σε ρύθµιση µε δόσεις. Τα ποσοστά εκπτώσεων
µειώνονται σε 40% και 20% αντίστοιχα, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί
µετά την 15/10/2010.
Επί της συγκεκριµένης ρύθµισης, έχουν υποβληθεί µέχρι σήµερα 30.428
αιτήσεις και έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση συνολικά 19.578 εργοδότες. Εχουν
καταβληθεί 73.977.560,80 ευρώ από 15/07/2010, έχουν ρυθµιστεί
477.912.694,75 ευρώ από 15/07/2010. Οι ενεργές ρυθµίσεις ανέρχονται σε
13.480 µε υπολειπόµενο ποσό είσπραξης 414.883.547,59 ευρώ.

Έκτακτη εισφορά και το 2011
στις κερδοφόρες επιχειρήσεις
Νέο «χαράτσι» για τις κερδοφόρες επιχειρήσεις αποφάσισε η κυβέρνηση, µε
στόχο την είσπραξη 600 εκατ. ευρώ, καθώς στο προσχέδιο του
προϋπολογισµού για το 2011 προβλέπεται νέα έκτακτη εισφορά.
Στις αρχές του 2011 όλες οι κερδοφόρες επιχειρήσεις (οµόρρυθµες,
ετερόρρυθµες, ΕΠΕ και ΑΕ), που θα παρουσιάζουν κέρδη προ φόρων θα
κληθούν να πληρώσουν εισφορά, ενώ οι εισηγµένες εταιρείες που
δηµοσιεύουν ισολογισµούς µε ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα θα πληρώσουν
εισφορά, στην περίπτωση που έχουν καθαρά κέρδη πάνω από 100.000
ευρώ.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, το ύψος της εισφοράς θα υπολογίζεται βάσει
κλίµακας από 4% ως 10%. Συγκεκριµένα, 4% θα είναι για τις εταιρίες µε
καθαρό εισόδηµα από 100.000 ως 300.000 ευρώ, 6% για όσες έχουν
300.000 ως 1.000.000 ευρώ. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που θα έχουν
κέρδη προ φόρων από 1.000.000 έως 5.000.000 ευρώ η εισφορά θα
αυξάνεται στο 8%, ενώ για καθαρό εισόδηµα µεγαλύτερο των 5.000.000
ευρώ η εισφορά πηγαίνει στο 10%.
Εµπορικό Τµήµα Πακιστανικής Πρεσβείας
Μαρασλή 1, 10676 Κολωνάκι, Αθήνα.
Τηλ: 210 3635429, Φαξ: 210 7218066.
Email: embtrade@otenet.gr

ΠΡΕΒΕΖΑ:
ΠΛΕΓΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Το µικρό µέγεθος της τοπικής αγοράς που δεν επιτρέπει µαζική παραγωγή
και τις οικονοµίες κλίµακας, σε συνδυασµό µε µια σειρά άλλα προβλήµατα
(υψηλά επιτόκια, υψηλή φορολόγηση, έλλειψη στελεχών) δεν επέτρεψαν την
εξέλιξη των τοπικών επιχειρήσεων όσο θα έπρεπε µε αποτέλεσµα την
αδυναµία προσαρµογής τους στις απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς
αγοράς.
Προκειµένου λοιπόν οι τοπικές επιχειρήσεις να µπορέσουν να αναπτύξουν
την εξωστρέφεια τους και να σταθούν στον ανταγωνισµό, θα πρέπει να
αναπτυχθεί ένα πλέγµα σύνθετων και αλληλοσυµπληρούµενων δράσεων µε
στόχο την άµβλυνση των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει
τις τοπικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια.
Αναλυτικά προτείνουµε την:
Κατασκευή έργων υποδοµής.
Ο νοµός Πρέβεζας διαθέτει ένα υποτυπώδες οδικό δίκτυο που δρα
ανασταλτικά στην δηµιουργία φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Θα
πρέπει το οδικό δίκτυο να βελτιωθεί άµεσα και να συνδεθεί µε τους κύριους
οδικούς άξονες (Εγνατία οδό, Ιόνια Οδό µε την ανάλογη σήµανση που µέχρι
στιγµής είναι ελλιπής) δηµιουργώντας έτσι προϋποθέσεις προσέλκυσης
επενδύσεων στην περιοχή λόγω µείωσης του κόστους µεταφοράς των
προϊόντων αλλά και ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος λόγω της
εύκολης πρόσβασης.
Παράλληλα θα πρέπει να δοθεί έµφαση και να αναπτυχθεί η ΒΙ.ΠΕ Πρέβεζας
καθώς και το λιµάνι να µετατραπεί σε ένα σύγχρονο εµπορικό λιµάνι.
Αξιοποίηση του Αναπτυξιακού νόµου και των άλλων προγραµµάτων
τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Εθνικού προϋπολογισµού,
για τον εκσυγχρονισµό και επέκταση των επιχειρήσεων και παράλληλα
προώθηση των προϊόντων τους σε νέες αγορές.
Τυποποίηση - Πιστοποίηση και Ποιοτικός Έλεγχος των τοπικών
προϊόντων σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα
διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα
Σύνδεση προώθησης των τοπικών προϊόντων µε πολιτιστικές
εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό(καλάθι τοπικών
προϊόντων).
Αξιοποίηση από πλευράς τοπικών επιχειρήσεων των σύγχρονων
µεθόδων ηλεκτρονικού εµπορίου.
Θεωρούµε ότι η υλοποίηση όλων των παραπάνω δράσεων θα
δηµιουργήσει ένα θετικό κλίµα για την αύξηση και επέκτασης της επενδυτικής
δραστηριότητας στο Νοµό Πρέβεζας.

Η Πακιστανική εταιρεία "Amaan Corporation "
ενδιαφέρεται να εξάγει στην Ελλάδα χειροποίητα χαλιά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι Ελληνικές εταιρείες µπορούν να
επικοινωνούν απευθείας µε την εταιρεία ως εξής:

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

,

Γιώργος Ντίλος 6972013030

dilo

"Amaan Corporation"
19-A Abbot Road Lahore Pakistan.
Tel: +92-42-3617176 - Cell: +923454550137
e-mail: arsinzi_2006@yahoo.com Website:
http://www.amancorporation.com
Mr. ARSLAN ABDUL SATTAR

