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Μέχρι 30-6-2011 παρατείνεται
η αναστολή
των πλειστηριασµών

Πρεµιέρα του προγράµµατος

Μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2011
παρατείνεται η αναστολή των
πλειστηριασµών, µε τροπολογία που
υπογράφεται από τους υπουργούς
Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης

«Πράσινος τουρισµός»

Σελ: 2
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER
Στα πλαίσια του Άξονα 4:
«Εφαρµογή προσέγγισης LEADER»
του Προγράµµατος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»
(ΠΑΑ) εγκρίθηκε, µε τις αριθ. 5807/
29.06.2009 & 5954/02.07.2009
αποφάσεις του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων,
η εφαρµογή τοπικού
προγράµµατος ∆ηµόσιας
∆απάνης ύψους 6.250.000,00

Σελ: 3

Αυτόφωρο για την
παρακράτηση ΦΠΑ
Στην αυστηροποίηση των
διαδικασιών απονοµής
δικαιοσύνης στις περιπτώσεις µη
απόδοσης του ΦΠΑ προχωρεί το
Υπουργείο Οικονοµικών

MEXPI τις 25 Φεβρουαρίου θα µπορούν να
υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια οι
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να
ενταχθούν στο πρόγραµµα «Πράσινος τουρισµός»,
ύψους 30 εκατ. ευρώ, το οποίο έθεσε σε λειτουργία το
Yπουργείο Τουρισµού. Το εν λόγω πρόγραµµα
εµπίπτει στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων του τοµέα
τουρισµού µέσω ΕΣΠΑ και χρηµατοδοτείται από
πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
"Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα" (ΕΠΑΝ II)
του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
∆ικαίωµα να καταθέσουν προτάσεις έχουν όλες οι
επιχειρήσεις ξενοδοχείων, camping και
ενοικιαζόµενων δωµατίων και διαµερισµάτων της
χώρας, που λειτουργούν πριν από την 1η Ιανουαρίου
2009. Στην προκήρυξη επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται
η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας µε άλλες
κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες
(όπως η επιδότηση δανείου από το ΤΕΜΠΜΕ).
Προϋπόθεση αποτελεί επίσης η επιχείρηση να µην είναι
προβληµατική και το ύψος του προϋπολογισµού του
προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου να µην υπερβαίνει
τον κύκλο εργασιών/ακαθάριστων εσόδων της
επιχείρησης κατά το οικονοµικό έτος 2009. Η χρονική
διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που
θα εγκριθούν είναι δεκαοκτώ (18) µήνες από την
ηµεροµηνία παραλαβής της υπουργικής απόφασης
ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στην πράξη.

Σελ: 4 Τ α ε π ε ν δ υ τ ι κ ά σ χ έ δ ι α π ο υ δ ύ ν α τ α ι ν α

µηχανολογικού εξοπλισµού, την ανάπτυξη πράσινων
πολιτικών και διαδικασιών, την ενσωµάτωση
περιβαλλοντικών προτύπων και τέλος την ενηµέρωση
και προβολή του περιβαλλοντικού "προφίλ" των
επιδοτούµενων επιχειρήσεων.
Σηµειώνεται ότι η συµµετοχή στο πρόγραµµα
εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις τη µείωση λειτουργικού
κόστους µέσω εξοικονόµησης ενέργειας, νερού και
ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων. Τα
επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν προβλέπεται να
τονώσουν τη δραστηριότητα των επιχειρηµατιών του
τουρισµού και να βελτιώσουν το ποιοτικό επίπεδο των
παρεχοµένων υπηρεσιών. Παράλληλα, η χώρα θα
καταστεί πιο ελκυστική ως τόπος ανάπτυξης
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε σεβασµό στο
περιβάλλον και την αειφορία. Τέλος, µακροπρόθεσµα
το πρόγραµµα «Πράσινος τουρισµός» αναµένεται να
ενισχύσει την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών
και των επιχειρηµατιών, αλλά και την εταιρική κοινωνική
ευθύνη.
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανά επενδυτικό σχέδιο
µπορεί να κυµαίνεται από 15.000 ευρώ έως 400.000
ευρώ. Η δηµόσια χρηµατοδότηση αποτελεί ποσοστό
40% του σχεδίου, µε ειδική προσαύξηση επιπλέον 5%
στις περιπτώσεις των µικρών νησιών (µε πληθυσµό
κάτω των 3.100 κατοίκων). Τα επενδυτικά σχέδια θα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και την 25η
Φεβρουαρίου 2011, µέσω της ιστοσελίδας
www.ependyseis.gr/mis. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να ενηµερώνονται από τους παρακάτω ιστοχώρους:
www.visitgreece.gr, www.yppo.gr, www.espa.gr,
www.ependyseis.gr, www.antagonistikotita.gr και
www.efepae.gr.

χρηµατοδοτηθούν αφορούν τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων
και την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας (ΑΠΕ), την ανάπτυξη και εφαρµογή
σ υ σ τ η µ ά τ ω ν ε ξ ο ι κ ο ν ό µ η σ η ς ν ε ρ ο ύ , τ η ν Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το
ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων Επιµελητήριο στα τηλ. 2682061609, 2682029414
(στερεών και υγρών αποβλήτων), την ενσωµάτωση
περιβαλλοντικά/ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών και
Υπεύθυνη: κ. Τσαουσίδου Κυριακή.

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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Ασφυξία στην οικονοµία από απουσία ρευστότητας
ΜE τα όρια της
πιστωτικής ασφυξίας
«φλερτάρει» η ελληνική
οικονοµία, καθώς η
σ υ ν ο λ ι κ ή
χρηµατοδότηση του
ιδιωτικού τοµέα
συνέχισε την πτωτική
της πορεία καθ' όλη τη
διάρκεια του έτους, µε
αποτέλεσµα να διαµορφωθεί τον Νοέµβριο στο 0,4%
έναντι 1% τον Οκτώβριο και 4,1% τον ∆εκέµβριο του
2009.
Τραπεζικές πηγές επισηµαίνουν ότι το 0,4% αποτελεί
ιστορικό ρεκόρ όλων των εποχών και όλα
καταδεικνύουν ότι δεν αποκλείεται να φτάσει ακόµη και
το -2% στο α' 6µηνο του 2011.
Την ίδια στιγµή, σε επίπεδα υψηλότερα των 33 δισ. ευρώ
διαµορφώνεται η µείωση των καταθέσεων για το
σύνολο του 2010, κατά τη διάρκεια του οποίου
συνδυαστικά γεγονότα επιδεινώνουν την παροχή
πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενώ
παράλληλα δυσκολεύουν την άντληση κεφαλαίων από
τις τράπεζες.
Σηµειώνεται ότι στο 11µηνο 2010 οι τράπεζες εµφάνισαν
µείωση των καταθέσεων κατά 29,12 δισ. ευρώ, ποσό
που εκτιµάται ότι µε τις αθρόες αναλήψεις που
σηµειώθηκαν τον ∆εκέµβριο, κυρίως για την
εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων,
διαµορφώνεται για το σύνολο του 2010 στο ύψος των
33 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη τόσο της πιστωτικής επέκτασης όσο και της
µείωσης των καταθέσεων ωθεί τις τράπεζες στο να
διατηρούν αυξηµένα επιτόκια προθεσµιακών
καταθέσεων, της τάξης κατά µέσο όρο του 3,70%,
απόδοση που πάντως είναι αρνητική µε δεδοµένη την
εκτίναξη του πληθωρισµού σε επίπεδο µεγαλύτερο του
4%.

Αντίθετα, επιβράδυνση παρατηρήθηκε στον ρυθµό
πιστωτικής επέκτασης προς όλους τους άλλους
κλάδους.
Η καθαρή ροή των δανείων προς τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, αγρότες και ατοµικές επιχειρήσεις ήταν
αρνητική κατά 76 εκατ. ευρώ τον επισκοπούµενο µήνα
και ο δωδεκάµηνος ρυθµός µεταβολής των δανείων
αυτών επιβραδύνθηκε σε σύγκριση µε τον
Παράλληλα, οι τράπεζες για να αντισταθµίσουν το προηγούµενο µήνα (Νοέµβριος 2010: -1,0%,
αυξηµένο κόστος επιδιώκουν να αυξήσουν το spread Οκτώβριος 2010: 0,1%).
µε το οποίο χρεώνουν τις δανειζόµενες επιχειρήσεις. Οι
τ ε λ ε υ τ α ί ε ς , υ π ό τ η ν π ί ε σ η τ ω ν α ν α γ κ ώ ν Αρνητική κατά 227 εκατ. ευρώ ήταν και η καθαρή ροή
αναχρηµατοδότησης του δανεισµού τους, δέχονται χρηµατοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά µη
λελογισµένες αυξήσεις παρά το γεγονός ότι οι εισροές κερδοσκοπικά ιδρύµατα τον Νοέµβριο του 2010, έναντι
τους δεν επαρκούν για την οµαλή εκπλήρωση των θετικής καθαρής ροής 399 εκατ. ευρώ τον Νοέµβριο
δανειακών τους υποχρεώσεων.
του 2009. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσµα ο ετήσιος
ρυθµός µεταβολής της χρηµατοδότησης προς τους
Πιστωτική επέκταση
ιδιώτες και τα ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα να
µειωθεί περαιτέρω (Νοέµβριος 2010: -0,6%, Οκτώβριος
Αναλυτικότερα, η χρηµατοδότηση προς τις 2010: -0,1%, ∆εκέµβριος 2009: 3,1%).
επιχειρήσεις παρουσίασε τον Νοέµβριο του 2010
αρνητική καθαρή ροή 533 εκατ. ευρώ έναντι θετικής Ειδικότερα, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων
καθαρής ροής 302 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο µήνα του ήταν αρνητική κατά 87 εκατ. ευρώ τον Νοέµβριο του
2009 και ο ετήσιος ρυθµός της πιστωτικής επέκτασης 2010 (Νοέµβριος 2009: θετική καθαρή ροή 267 εκατ.
υποχώρησε στο 1,6% (Οκτώβριος 2010: 2,2%, ευρώ) και o ετήσιος ρυθµός µεταβολής τους
επιβραδύνθηκε σε 0,3% από 0,7% τον προηγούµενο
∆εκέµβριος 2009: 5,1%).
µήνα (∆εκέµβριος 2009: 3,7%).
Από την ανάλυση της χρηµατοδότησης των
επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας Στα καταναλωτικά δάνεια η καθαρή ροή ήταν επίσης
προκύπτει ότι τον επισκοπούµενο µήνα αυξήθηκε ο αρνητική κατά 163 εκατ. ευρώ (Νοέµβριος 2009: θετική
ετήσιος ρυθµός µεταβολής της χρηµατοδότησης µόνο καθαρή ροή 99 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθµός
προς τον κλάδο του εµπορίου, παραµένοντας όµως σε µεταβολής µειώθηκε περαιτέρω σε σύγκριση µε τον
αρνητικό επίπεδο (Νοέµβριος 2010: -1,5%, Οκτώβριος προηγούµενο µήνα (Νοέµβριος 2010: -3,1%,
2010: -1,9%, ∆εκέµβριος 2009: 4,2%).
Οκτώβριος 2010: -2,3%, ∆εκέµβριος 2009: 2%).

Μέχρι 30-6-2011 παρατείνεται η αναστολή των πλειστηριασµών
Μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2011 παρατείνεται η αναστολή των πλειστηριασµών, µε
τροπολογία που υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και κατατίθεται στο πρώτο νοµοσχέδιο που θα συζητηθεί στη Βουλή µε
το νέο έτος.
Η τροπολογία αφορά τόσο τους πλειστηριασµούς που επισπεύδονται από
πιστωτικά ιδρύµατα για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το
ποσόν των 200.000 ευρώ όσο και τους πλειστηριασµούς που επισπεύδονται από
οποιονδήποτε σε βάρος της πρώτης ή της µοναδικής κατοικίας του οφειλέτη.
Συγκεκριµένα, στην κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τροπολογία για αναστολή των
πλειστηριασµών, αναφέρονται τα εξής:
"Με τροπολογία που υπογράφεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών,
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και κατατίθεται στο πρώτο νοµοσχέδιο που θα συζητηθεί
στη Βουλή µε το νέο έτος παρατείνεται µέχρι την 30.6.2011 η αναστολή των
πλειστηριασµών.
Η τροπολογία αφορά τόσο τους πλειστηριασµούς που επισπεύδονται από
πιστωτικά ιδρύµατα για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το
ποσόν των 200.000 ευρώ όσο και τους πλειστηριασµούς που επισπεύδονται από
οποιονδήποτε σε βάρος της πρώτης ή της µοναδικής κατοικίας του οφειλέτη, για
τους οποίους επίσης ισχύει η προσωρινή απαγόρευση του νόµου 3869/2010 για

την «ρύθµιση των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων».
Οι παραπάνω παρατάσεις είναι αναγκαίες προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν περιέλθει σε αδυναµία πληρωµής να
ανακάµψουν, να αναδιοργανώσουν σε µία εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική
συγκυρία την κάλυψη των αναγκών τους και να επιδιώξουν την καλύτερη δυνατή
διευθέτηση και εξυπηρέτηση των οφειλών τους.
Οι παρατάσεις είναι άλλωστε επιβεβληµένες και ενόψει της κρίσιµης εναρκτήριας
φάσης που βρίσκεται ο νόµος 3869/2010 για τη ρύθµιση των οφειλών των
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων. Θα διευκολύνουν συνεπώς τις
διαπραγµατεύσεις και συζητήσεις ανάµεσα στα πιστωτικά ιδρύµατα, τους λοιπούς
πιστωτές και τους οφειλέτες για την εξεύρεση µίας συµβιβαστικής λύσης στην
αποπληρωµή των χρεών στις περιπτώσεις µόνιµης αδυναµίας πληρωµής. Τούτο δε
µάλιστα ενόψει και του γεγονότος ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν έχουν µέχρι σήµερα
επεξεργαστεί και απαντήσει στο πλήθος των σχετικών αιτηµάτων που έχουν
υποβληθεί από τους οφειλέτες στο πλαίσιο του παραπάνω νόµου. Περαιτέρω, οι
οφειλέτες που βρίσκονται πραγµατικά σε µόνιµη αδυναµία θα έχουν τη δυνατότητα,
σε περίπτωση που δεν ευδοκιµήσει ο συµβιβασµός, να οργανώσουν την
προστασία τους µέσα από τη δικαστική ρύθµιση των χρεών.
Με την τροπολογία δίνεται συνεπώς µία τελευταία παράταση αναστολής των
πλειστηριασµών και για µία περίοδο που είναι πλέον επαρκής για να αξιοποιηθεί
από τους υπερχρεωµένους οφειλέτες η σχετική προστατευτική νοµοθεσία και να
ρυθµιστεί το µεγάλο µέρος των εκκρεµών υποθέσεων".

Από το Πρόγραµµα

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων»
επιδοτούνται έως και 75%
Με την Προδηµοσίευση του Οδηγού για το
Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρήσεων», που ανακοίνωσε ο υπουργός
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
κ. Μ. Χρυσοχοϊδης, οι ελληνικές επιχειρήσεις µε
εξωστρεφή προσανατολισµό µπορούν να
σχεδιάσουν την επέκτασή τους σε νέες αγορές για
την προσεχή διετία, µε επιδότηση που αγγίζει ως και
το 75%.
Αυτό ανέφερε η πρόεδρος του Πανελληνίου
Συνδέσµου Εξαγωγέων κυρία Χριστίνα
Σακελλαρίδη σε δήλωσή της σχετικά µε τα µέτρα
άµεσης ενίσχυσης της ρευστότητας των

εξωστρεφών επιχειρήσεων, υφιστάµενων και νέων,
ειδικά των ΜΜΕ, µε πόρους ύψους 30 εκατ. ευρώ
από το ΕΣΠΑ, που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του
εθνικού σχεδίου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας
από τον κ. Χρυσοχοϊδη.
Υπενθυµίζεται ότι µέσω του συγκεκριµένου
προγράµµατος µπορούν να υλοποιηθούν άµεσα
δράσεις προώθησης-προβολής, στη βάση
σύγχρονων πρακτικών διεθνούς marketing (in
store promotion, επιχειρηµατικές αποστολές,
συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, ηλεκτρονικό
επιχειρείν, στοχευµένες έρευνες αγοράς,
επανασχεδιασµό προϊόντων και

επαναπροσδιορισµό brand names).
Να σηµειωθεί ότι στο εννεάµηνο του 2010, οι
ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,8% (σε
11,165 δισ. ευρώ από 10,972 δισ. ευρώ). Εάν η
αυξητική αυτή πορεία συνεχιστεί σε ετήσια βάση, οι
ελληνικές εξαγωγές προϊόντων (σ.σ. δεν
περιλαµβάνονται οι σχεδόν διπλάσιες εξαγωγές
υπηρεσιών) θα διαµορφωθούν περίπου στα 15
δισ. ευρώ έναντι 14 δισ. ευρώ το 2009, ήτοι αύξηση
κατά 3,5%, έναντι µείωσης 17% του 2009. Το
µέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο 6,4% του ΑΕΠ για το
2010, όπως προβλέπεται να διαµορφωθεί στον
Προϋπολογισµό (236 δισ. ευρώ).
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ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER
Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρµογή προσέγγισης
LEADER» του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, µε τις αριθ. 5807/
29.06.2009 & 5954/02.07.2009 αποφάσεις του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, η εφαρµογή τοπικού
προγράµµατος ∆ηµόσιας ∆απάνης ύψους 6.250.000,00
Ευρώ, µε Φορέα Υλοποίησης (Οµάδα Τοπικής ∆ράσης) την
Εταιρεία µας µε την επωνυµία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία
ΟΤΑ », (εφεξής αποκαλούµενη Ο.Τ.∆.).

επιχειρήσεων ειδών διατροφής µετά την α' µεταποίηση
∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών
επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονοµίας
Υποµέτρο L313:
δραστηριοτήτων

Ενθάρρυνση

τουριστικών

∆ράση L313-5: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός
µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης

Για την εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος υπεγράφη η ∆ράση L313-6: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός
από 14-10-2010 Σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου χώρων εστίασης και αναψυχής
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων – ∆ιοικητικός Τοµέας
Κοινοτικών Πόρων & Υποδοµών και της Ο.Τ.∆.
∆ράση L313-8: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
Σε συνέχεια της υπ. αριθµ. 4/23.12.2010 Απόφασης της Ε∆Π του τουρισµού (εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές
LEADER, η Ο.Τ.∆. θα προβεί εντός του Ιανουαρίου 2011 σε µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, γευσιγνωσίας,
π ρ ό σ κ λ η σ η ε κ δ ή λ ω σ η ς ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς , γ ι α κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης)
χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων σύµφωνα µε τα
παρακάτω στοιχεία:
∆ράση L313-9: Βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών
που αναφέρονται στις δράσεις της κατηγορίας
«παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής
δραστηριότητας» αυτού του υποµέτρου για τους
δικαιούχους αυτού του υποµέτρου) για τη χρήση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά,
αξιοποίηση γεωθερµίας, βιοµάζας) µε σκοπό την ίδια
Για το Ν. Πρέβεζας: ∆. Φαναρίου, ∆. Λούρου (∆.∆. Λούρου, κατανάλωση
Στεφάνης, Ωρωπού), ∆. Ζαλόγγου, ∆. Φιλιππιάδας (∆.∆.
Φιλιππιάδας, Πέτρας, Ν. Κερασούντας), ∆. Πάργας.
Γ. Η αναλυτική πρόσκληση και τα Παραρτήµατα αυτής θα
Για το Ν. Άρτας: ∆. Άρτας (Εκτός ∆.∆.Άρτας), ∆. Βλαχέρνας, διατίθενται σε έντυπη και µαγνητική µορφή, στα γραφεία
∆.Φιλοθέης, ∆. Κοµποτίου
της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ (Ο.Τ.∆.), ∆/νση: Λασκαράτου –
Α. Περιοχή εφαρµογής των υποµέτρων και δράσεων, στην
οποία θα αναφέρεται η πρόσκληση, αποτελεί η περιοχή
παρέµβασης του Τοπικού Προγράµµατος «Εφαρµογή της
Προσέγγισης LEADER», και συγκεκριµένα:

περιοχή Υδραγωγείου Τ.Κ.
48100, Πρέβεζα,
Β. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα είναι τηλ.2682089150 & 2682089151 καθώς επίσης και στο
συνολικού ποσού προκηρυσσόµενης ∆ηµόσιας ∆απάνης
γραφείο της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ στην Άρτα ∆/νση:
3.841.000 Ä και αφορά τα εξής υποµέτρα και δράσεις:
Μοστραίων & Αµβρακίας 1 Τ.Κ. 47100, Άρτα , τηλ.
2681077115 & 2681021527 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
Υποµέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και
ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος.
δασοκοµικών προϊόντων
Επίσης, θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της ΟΤ∆:
www.etanam.gr στην οποία είναι διαθέσιµο το τοπικό
∆ράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
πρόγραµµα της ΟΤ∆ «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ ».
Υποµέτρο L311: ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές
δραστηριότητες

Καλλώνης ∆ηµήτριος

Συµεωνίδης Χρήστος

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων
θα είναι η 8η Απριλίου 2011 και ώρα 14:00.

∆ράση L311-1: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός
∆. Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.∆.
µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης
«ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ», είτε ιδιοχείρως, είτε µε συστηµένη
∆ράση L311-2: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός ταχυδροµική επιστολή ή ταχυµεταφορά, µε την ένδειξη «Για
την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού
χώρων εστίασης και αναψυχής
προγράµµατος της Ο.Τ.∆. « ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ », ∆/νση:
Λασκαράτου – περιοχή Υδραγωγείου Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα.
∆ράση L311-3: Ίδρυση επισκέψιµων αγροκτηµάτων
Ισχύουσες είναι µόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν
από την Ο.Τ.∆. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής µε
συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά θα πρέπει ο
φάκελος της πρότασης να περιέλθει οµοίως µέχρι την
προαναφερθείσα ηµέρα και ώρα µε αποκλειστική ευθύνη
∆ράση L311-5: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός των ενδιαφεροµένων.
µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση
παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων
υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.∆. µετά την
∆ράση L311-6: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται
δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στον αγροτικό χώρο
αυτούς που την υπέβαλαν.
∆ράση L311-7: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν συµπληρωµένο
σφραγισµένο «φάκελο υποψηφιότητας», σύµφωνα µε το
µεταποίηση
υπόδειγµα του Παραρτήµατος II της παρούσας, στην
Υποµέτρο L312: Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης ελληνική γλώσσα. Ο φάκελος υποψηφιότητας συνοδεύεται
από επιστολή-αίτηση του υποψηφίου σύµφωνα µε το
πολύ µικρών επιχειρήσεων
υπόδειγµα του Παραρτήµατος II της παρούσας.
∆ράση L312-1: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός
Προτάσεις, οι οποίες δεν ακολουθούν το υπόδειγµα του
βιοτεχνικών µονάδων
φακέλου υποψηφιότητας και της αίτησης απορρίπτονται
∆ράση L312-2: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
Ο φάκελος υποβάλλεται έντυπα σε 2 αντίγραφα (ένα εκ των
∆ράση L312-3: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός οποίων είναι το πρωτότυπο) και επιπλέον σε ηλεκτρονική
∆ράση L311-4: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
τουρισµού της υπαίθρου ( όπως εναλλακτικές και ειδικές
µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι
γευσιγνωσίας)

Κλοτσώνη Αριστέα
Λουκάς Περικλής
µορφή (cd). Σε περίπτωση αντίθεσης
υπερισχύει το έντυπο πρωτότυπο.
Μετά την υποβολή του φακέλου
υποψηφιότητας στην Ο.Τ.∆. δεν
επιτρέπεται η υποβολή
συµπληρωµατικών στοιχείων ή η
τροποποίησή του περιεχοµένου του.
Ε. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ζητούν πληροφορίες και
διευκρινήσεις σχετικά µε το
περιεχόµενο της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.∆. στα
τηλέφωνα 2682089150-151 &
2681077115 από τον κ. Γεωργίου
Ιωάννη, και την κα Σταµάτη Ανθή,
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
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ΟΑΕ∆: Από το νέο έτος αλλάζει
το πρόγραµµα επιδότησης
των ασφαλιστικών εισφορών
Στα πλαίσια του προγράµµατος "επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους
απασχόλησης µε επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση
τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες
του ιδιωτικού τοµέα", ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού
(ΟΑΕ∆) αποφάσισε την αναστολή της προθεσµίας των ηλεκτρονικών
αιτήσεων για την υπαγωγή στο πρόγραµµα στις 31 ∆εκεµβρίου του 2010.
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"Σύλληψη"
της αδήλωτης επιχειρηµατικής αµοιβής
ΣΦIΓΓOYN το κλοιό οι εφορίες στους
φορολογούµενους που σκοπίµως δεν
δηλώνουν έσοδα από επιχειρηµατική
αµοιβή (από οµόρρυθµη, ετερόρρυθµη
εταιρία και κοινωνία κληρονοµικού
δικαίου µε ανήλικο), καθώς θα
καλούνται τηλεφωνικά να προσέλθουν
εντός πέντε ηµερών στη ∆ΟΥ,
προκειµένου να υποβάλουν αρχικές ή
συµπληρωµατικές δηλώσεις και να
αποφύγουν τον τακτικό έλεγχο. Αυτό
ορίζεται σε υπουργική απόφαση µε
αριθ. πρωτ.: ∆12 1173642 ΕΞ 23.12.2010΄

Η συγκεκριµένη απόφαση πάρθηκε διότι οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο
ανωτέρω πρόγραµµα, χορηγούνται βάσει του εγκεκριµένου καθεστώτος
Ν.304/2009 στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
"Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε
σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης" (2009/C83/01).

Το πλήρες κείµενο της απόφασης έχει ως εξής:

Το πρόγραµµα θα συνεχιστεί στις αρχές του 2011, αφού προηγουµένως
τροποποιηθεί ως προς το καθεστώς ενίσχυσης, ως προς τον ανώτατο αριθµό
επιχορηγουµένων θέσεων, καθώς και ως προς την κατηγορία των
επιχειρήσεων µε βάση τον αριθµό του απασχολούµενου προσωπικού. Οι
ενισχύσεις που θα χορηγηθούν, θα βασίζονται πλέον στον Κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de
minimis).

«Στο πλαίσιο των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη
ΓΓΠΣ διασταύρωση της επιχειρηµατικής αµοιβής, σε συνδυασµό µε τη δικτυακή
εφαρµογή “Περιβάλλον ∆ιαχείρισης Αποτελεσµάτων ∆ιασταυρώσεων”, που
εκπονήθηκε επίσης από τη ΓΓΠΣ και έχει ήδη αποσταλεί στις ∆ΟΥ και η οποία είναι
ενηµερωµένη µε το είδος της διασταύρωσης “Απόκρυψη Επιχειρηµατικής
Αµοιβής από Φυσικά Πρόσωπα στη δήλωση Φ.Ε. για τα οικονοµικά έτη 2008,
2009 και 2010”, παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες:

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω Κανονισµό η ενίσχυση που θα λάβει µια επιχείρηση,
αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η
επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων
ήσσονος σηµασίας που χορηγείται σε µια επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στον τοµέα των οδικών µεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών.

Τα τµήµατα εισοδήµατος των ∆ΟΥ ενηµερώνονται άµεσα µε τα αποτελέσµατα
των διασταυρώσεων της επιχειρηµατικής αµοιβής της αρµοδιότητάς τους,
όπως αυτά προκύπτουν από τη συγκεκριµένη διασταύρωση της πιο πάνω
εφαρµογής.

Στη συνέχεια, τα πιο πάνω αποτελέσµατα αντιπαραβάλλονται µε εκείνα του
προγράµµατος της εκκαθάρισης και σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες που έχουν
δοθεί µε το µε αρ. πρωτ. ∆30Α 4034537 ΕΞ 9.11.2010 έγγραφο οδηγιών της ΓΓΠΣ.
Μετά την τροποποίηση και την σχετική πρόσκληση οι ενδιαφερόµενοι Επισηµαίνεται ότι σε όσες περιπτώσεις εµφανίζεται η ένδειξη µη παραλαβή ή µη
εργοδότες θα µπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στον ίδιο εκκαθάριση, κρίνεται απαραίτητος και ο σχετικός έλεγχος από το τηρούµενο
αρχείο της υπηρεσίας τους, προκειµένου να διαπιστωθούν οι λόγοι της µη
διαδικτυακό τόπο του Οργανισµού.
δήλωσης της επιχειρηµατικής αµοιβής.

Αυτόφωρο
για την παρακράτηση ΦΠΑ

Μετά τη διαπίστωση ότι ο φορολογούµενος πράγµατι δεν δήλωσε ή δήλωσε
µικρότερη επιχειρηµατική αµοιβή από τη δηλωθείσα από το υπόχρεο πρόσωπο
(οµόρρυθµη, ετερόρρυθµη εταιρία και κοινωνία κληρονοµικού δικαίου µε
ανήλικο), θα καλείται τηλεφωνικά, όπως εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών
προσέλθει στη ∆ΟΥ, προκειµένου να υποβάλει αρχικές ή συµπληρωµατικές
δηλώσεις.
Στην αυστηροποίηση των διαδικασιών
απονοµής δικαιοσύνης στις περιπτώσεις µη
απόδοσης του ΦΠΑ προχωρεί το Υπουργείο Εάν ο φορολογούµενος υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις εντός της τασσόµενης
Οικονοµικών µε το νέο φορολογικό προθεσµίας, για τον υπολογισµό των οικείων πρόσθετων φόρων ή προστίµων
νοµοσχέδιο που αναµένεται να καταθέσει θα έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007.
στη Βουλή µέχρι το τέλος του Ιανουαρίου και Ειδικά στις περιπτώσεις αυτές δεν θα προηγείται έκδοση σχετικής εντολής
το οποίο θα προβλέπει µέτρα για την ελέγχου, θα επιδίδεται όµως στον ίδιο το φορολογούµενο ή σε άλλο νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο κατά την προσέλευσή του στη ∆ΟΥ και πριν την
αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής.
υποβολή των σχετικών δηλώσεων, η προβλεπόµενη από τις ανωτέρω διατάξεις
του ν. 3610/2007 πρόσκληση.
Στο νέο νοµοσχέδιο, το οποίο επεξεργάζεται
το οικονοµικό επιτελείο, θα προβλέπεται,
Αν ο φορολογούµενος που προσκλήθηκε δεν υποβάλει τις κατά περίπτωση
σύµφωνα µε πληροφορίες, διάταξη µε την οποία θα ενεργοποιείται η
δηλώσεις µέσα στην προθεσµία των πέντε (5) ηµερών, ο προϊστάµενος της ∆ΟΥ
διαδικασία του αυτόφωρου στις περιπτώσεις που συλλαµβάνεται
θα πρέπει να προγραµµατίσει τη διενέργεια ελέγχου των οικείων δηλώσεων
επιχειρηµατίας ή ελεύθερος επαγγελµατίας να µην αποδίδει ΦΠΑ στο δηµόσιο,
φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 του Κ.Φ.Ε. (ν.
περισσότερο από ένα συγκεκριµένο ποσό. Στη ισχύουσα φορολογική 2238/1994).
νοµοθεσία δεν προβλέπεται η διαδικασία του αυτόφωρου παρά τις
δρακόντειες ποινές που προβλέπει ο τελευταίος φορολογικός νόµος.
Στο Υπουργείο Οικονοµικών εκτιµούν ότι µε το µέτρο αυτό θα ενισχυθεί
ουσιαστικά το οπλοστάσιο για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και
φοροκλοπής.

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

,

Γιώργος Ντίλος 6972013030

dilo

Μεταξύ των µέτρων που θα προβλέπονται επίσης στο νέο νοµοσχέδιο είναι η
θέσπιση του θεσµού του οικονοµικού εισαγγελέα, καθώς και του φορολογικού
διαιτητή. Ο πρώτος θα απασχολείται µόνιµα στο υπουργείο Οικονοµικών και
θα παρεµβαίνει σε σηµαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής, ενώ η φορολογική
διαιτησία θα αποσκοπεί στο να µειωθούν οι υποθέσεις φορολογικών
διαφορών ανάµεσα στους φορολογούµενους και το δηµόσιο που
καταλήγουν στα δικαστήρια.

