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Προϊόν JEREMIE
Νέα Επιχειρηµατικότητα: Ευνοϊκά
δάνεια επιµερισµού ρίσκου
για Πολύ Μικρές
και Μικρές Επιχειρήσεις
Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις,
οι οποίες απασχολούν µέχρι 50
άτοµα προσωπικό και έχουν ετήσιο
κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει
τα 10 εκατ. ευρώ και λειτουργούν
λιγότερο από 36 µήνες.

Σελ: 2
∆ηµιουργία Λαϊκής Αγοράς
αποφάσισε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Πρέβεζας

Κατά πλειοψηφία αποφάσισε τη
δηµιουργία Λαϊκής Αγοράς στην
Πρέβεζα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την
Τετάρτη 15 Ιουνιου 2011.

Κωδ.: 8068

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

Νέο πρόγραµµα ενίσχυσης
20.000 ΜµΕ µε 200 εκ.
Η ΣTHPIΞH µικροµεσαίων επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν
προβλήµατα λόγω της οικονοµικής κρίσης είναι ο στόχος ειδικού
προγράµµατος συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ που
ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Oπως τόνισε ο υπουργός κύριο µέληµα της κυβέρνησης είναι η
στήριξη των νέων και των υγιών δυνάµεων της οικονοµίας που
αντιστέκονται στο γενικό κλίµα απαξίωσης της χώρας και
προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός καταρτίστηκε ειδικό
πρόγραµµα µε κονδύλια από το Εθνικό Αποθεµατικό
Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ.
Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Ανάπτυξης Θάνο Μωραΐτη ο
οδηγός του νέου προγράµµατος µέσω του οποίου θα δοθούν
10.000 ευρώ σε όσες επιχειρήσεις ενταχθούν, θα έχει ολοκληρωθεί
εντός του εποµένου δεκαπενθηµέρου, ενώ το πρόγραµµα θα
«τρέξει» από τις αρχές Σεπτεµβρίου.

Το πρόγραµµα αφορά επιχειρήσεις που:

a
ιδρύθηκαν την τελευταία πενταετία,
απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόµενο,
a
δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 ευρώ κατά την
τελευταία τριετία,
a
δραστηριοποιούνται στους κλάδους µεταποίησης, πράσινης
οικονοµίας, οικοδοµής, µεταφορών - αποθήκευσης, υπηρεσιών
υψηλής προστιθέµενης αξίας,
a
η κάθε επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραµµα δεσµεύεται
για τη διατήρηση ή την αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων
της. Το διάστηµα της δέσµευσης θα ανακοινωθεί µε τον οδηγό του
προγράµµατος.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε βάση τις διευκρινίσεις που έδωσε ο κ.
Χρυσοχοΐδης θα χρηµατοδοτηθούν ακόµη και επιχειρήσεις µε
αρνητικούς ισολογισµούς που απασχολούν έστω και έναν
εργαζόµενο αρκεί να έχουν φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα

Σελ: 3

Ειδικό Καθεστώς
της Επιχειρηµατικότητας
των Νέων του Επενδυτικού
Νόµου 3908/2011, για το έτος 2011
Με το ειδικό καθεστώς ενισχύσεων
της Επιχειρηµατικότητας των Νέων
ενισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά
σχέδια που αφορούν στην ίδρυση
και λειτουργία πολύ µικρών και
µικρών επιχειρήσεων στις οποίες
συµµετέχουν µε ποσοστό άνω του
50% φυσικά πρόσωπα που δεν
έχουν υπερβεί το 40ο έτος της
ηλικίας τους και ασκούν
αποκλειστικά τη διαχείριση των
επιχειρήσεων αυτών.

Σελ: 3

Στα 300 ευρώ το 2011 το τέλος επιτηδεύµατος
ΣTA 300 ευρώ µειώνεται τελικά το τέλος επιτηδεύµατος που θα
κληθούν να πληρώσουν εφέτος οι επαγγελµατίες, επιπρόσθετα
της έκτασης εισφοράς που θα επιβληθεί στα εισόδηµα νοµικών
και φυσικών προσώπων.
Από το 2012 και µετά όµως το τέλος θα κλιµακώνεται στα 400-500
ευρώ, ανάλογα µε την περιοχή στην οποία βρίσκεται η έδρα της
επιχείρησης. Οι αλλαγές αυτές περιλαµβάνονται στο τελικό κείµενο
του εκτελεστικού νόµου του µεσοπρόθεσµου σχεδίου, που
κατατέθηκε στη Bουλή από τον υπουργό Oικονοµικών Ευάγγελο
Βενιζέλο.
Ειδικότερα στο νοµοσχέδιο προβλέπεται ότι:
Για το 2011 το τέλος επιτηδεύµατος ανέρχεται σε 300 ευρώ,
βεβαιώνεται και καταβάλλεται µε την ειδική εισφορά.
Από το 2012 και µετά το τέλος επιτηδεύµατος θα ανέρχεται σε
500 ευρώ σε όσους έχουν την έδρα τους σε µεγάλες πόλεις (µε
πληθυσµό άνω των 200.000 κατοίκων) ενώ για τις µικρότερες θα
είναι 400 ευρώ.
Οι επιχειρήσεις θα επιβαρύνονται µε επιπλέον 300 ευρώ για κάθε
υποκατάστηµα που έχουν, ενώ το τέλος θα περιορίζεται
αναλογικά όταν γίνεται διακοπή του επαγγέλµατος µέσα στη
χρονιά.
Εξαιρούνται από την πληρωµή οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι

επαγγελµατίες σε χωριά µε πληθυσµό έως 500 κατοίκους και σε
νησιά µε πληθυσµό έως 3.100 κατοίκους.
Ακόµη, εξαιρούνται ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι
επαγγελµατίες για τα 5 πρώτα χρόνια άσκησης του επιτηδεύµατος
καθώς και όσοι έχουν λιγότερα από 3 χρόνια για να βγουν στη
σύνταξη (65 έτη).
Με άλλη ρύθµιση ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης του πετρελαίου
θέρµανσης εξισώνεται µέχρι 30-9-2013 µε το 80% του ισχύοντος
τότε συντελεστή Eιδικού Φόρου Kατανάλωσης του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης και φωτιστικού πετρελαίου, αντίστοιχα, που
χρησιµοποιούνται ως καύσιµα κινητήρων.
Αποδείξεις
Χωρίς νέα φορολογικά µέτρα και µέσω της επιπλέον περικοπής
δαπανών κατά 300 εκατ. ευρώ εκτιµά το Yπουργείο Οικονοµικών
ότι θα καλύψει την απώλεια εσόδων 600 εκατ. ευρώ που θα έχει
από την απόσυρση της διάταξης για την ακύρωση των
επιστροφών φόρου από τις αποδείξεις.

www.prevezachamber.gr

Η ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πρέβεζας
λειτουργεί µε νέα αναβαθµισµένη µορφή.

www.prevezachamber.gr
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Νέο φορολογικό καθεστώς για τις επιχειρήσεις
που ιδρύονται µέσω «µιας στάσης»
O∆HΓIEΣ για φορολογικά
ζητήµατα που αφορούν
επιχειρήσεις που
ιδρύονται µε τις «Yπηρεσίες Mιας Στάσης, παρέχει το
Yπουργείο Οικονοµικών.

δραστηριότητας, τα µέλη του νοµικού προσώπου, τα
στοιχεία διαχειριστών/νοµίµων εκπροσώπων-µελών
δ.σ., καθώς και τα στοιχεία που αφορούν την ένταξή
τους σε καθεστώς ΦΠΑ, κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ κ.λπ. µε
αποτέλεσµα οι εν λόγω εταιρίες να προσέρχονται στη
∆ΟΥ υποβάλλοντας αίτηση για τη χορήγηση των
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1136/15-06-2011 καθορίζεται ότι
στοιχείων αυτών.
για προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες η
απόδοσης ΑΦΜ πραγµατοποιείται από τις «Υπηρεσίες
Eτσι το Yπουργείο Οικονοµικών τονίζει ότι σε κάθε
Μιας Στάσης», οι οποίες µετά την ολοκλήρωση της εν
περίπτωση που οι εταιρίες (προσωπικές και
λόγω διαδικασίας χορηγούν σχετική βεβαίωση. Oµως
κεφαλαιουχικές οι οποίες έχουν ολοκληρώσει την
έχει παρατηρηθεί ότι στη βεβαίωση δεν αναφέρονται τα
έναρξη εργασιών τους σε µία από τις «Υπηρεσίες Μιας
δηλωθέντα κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης
Στάσης») αιτούνται τα ανωτέρω αναφερόµενα στοιχεία
εργασιών στοιχεία της επιχείρησης, όπως οι Κωδικοί
της επιχείρησής τους, το Τµήµα Μητρώου της ∆ΟΥ θα
Αριθµοί ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), η διεύθυνση άσκησης
χορηγεί έγγραφο ως το συνηµµένο υπόδειγµα.

Με άλλη εγκύκλιο (ΠΟΛ. 1125/06-06-2011) το
Yπουργείο Οικονοµικών τονίζει ότι ταυτοχρόνως µε την
έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, το πιστοποιητικό για
τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις εν λόγω
εταιρίες, θα χορηγείται από το Τµήµα Μητρώου της
αρµόδιας ∆ΟΥ και µόνο για το χρονικό διάστηµα µέχρι
την κατάθεση της πρώτης δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατός τους.
Επισηµαίνεται ότι η χορήγηση του ως άνω
πιστοποιητικού για τις εταιρίες των οποίων η έναρξη
ολοκληρώθηκε στη ∆ΟΥ, θα εξακολουθεί να γίνεται µε
την έκδοση επανεκτύπωσης της βεβαίωσης έναρξης
εργασιών τους.

Προϊόν JEREMIE Νέα Επιχειρηµατικότητα: Ευνοϊκά δάνεια
επιµερισµού ρίσκου για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις
Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει µικρές και πολύ
µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν µέχρι 50
άτοµα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών
που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ και λειτουργούν
λιγότερο από 36 µήνες. Το συγκεκριµένο προϊόν
χρηµατοδοτεί τη χορήγηση δανείων µε µειωµένο
επιτόκιο και µειωµένες εξασφαλίσεις µέσω των
τραπεζών Εθνική και Alpha Bank. O επιχειρηµατίας
που θα χρηµατοδοτηθεί µέσω του προιόντος αυτού
JEREMIE θα καταβάλει επιτόκιο µόνο για το 50% του
δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική
συµµετοχή. Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο
υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί µέσω του ΕΣΠΑ από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Είδος ενίσχυσης
Επιδότηση επιτοκίου - Εγγύηση ∆ανείου
Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας
Περιοχή υλοποίησης
Ολόκληρη η Ελλάδα
Τοµείς ενδιαφέροντος
Πολιτισµός, Υγεία – Πρόνοια, Γενικού ενδιαφέροντος,
Υπηρεσίες – Εµπόριο, Βιοµηχανία – Μεταποίηση,
Τουρισµός, Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες,
Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτοµία , Ενέργεια ,
Περιβάλλον , Μεταφορές, Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Σε ποιους απευθύνεται
Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις:
Υπό ίδρυση
Νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις που έχουν έως και 3 χρόνια λειτουργίας
(λιγότερο από 36 µήνες) από την υποβολή του
αιτήµατος δανειοδότησης, απασχολούν µέχρι 50
άτοµα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών
που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ

συνδυασµό µε τους όρους της πρωτοβουλίας JEREMIE
και στις εγκεκριµένες προς χρηµατοδότηση
Στο πρόγραµµα µπορουν να συµµετάσχουν Μικρές και επιχειρήσεις, θα χορηγηθεί άµεσα η πρώτη δόση του
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις υπο ίδρυση, νεοϊδρυθείσες δανείου, το επιτόκιο του οποίου υπολογίζεται οτι θα
είναι χαµηλότερο από αυτό της αγοράς περίπου κατά
επιχειρήσεις ..
4%.
Τι χρηµατοδοτείται
Προϋπολογισµός
Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και Ä 120.000.000
Αναλυτικά:
άυλων στοιχειών ενεργητικού.
Εθνική Συµµετοχή: 60 εκατ. ευρώ
Κεφάλαιο κίνησης που χορηγείται για την ανάπτυξη
Ιδιωτική Συµµετοχή: 60 εκατ. ευρώ
και την επέκταση των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων.
Για το εν λόγω προϊόν οι επιλεγέντες Ενδιάµεσοι
Τα δάνεια µπορεί να είναι ύψους έως και 100.000Ä, µε Οργανισµοί (Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank) θα
επιτόκιο που ξεκινάει κάτω από 3% και περίοδο συνεισφέρουν αντίστοιχο µε τη δηµόσια δαπάνη ποσό
α π ο π λ η ρ ω µ ή ς α π ό 3 6 έ ω ς 7 2 µ ή ν ε ς , (60 εκατ. ευρώ), ώστε να επιµεριστεί ο κίνδυνος και να
µειωθούν οι απαιτούµενες εξασφαλίσεις και τα επιτόκια
συµπεριλαµβανοµένης και της περιόδου χάριτος.
για τη χορήγηση των δανείων.
Όροι και προϋποθέσεις

Η κάθε επιχείρηση µπορεί να συµµετάσχει
περισσότερες από µια φορά στη δράση, µε την
προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που
θα της χορηγηθούν δεν ξεπερνούν τις 100.000,00Ä.
Παράδειγµα: Η αρτοποιία «Χ», η οποία
δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή
ψωµιού και αρτοσκευασµάτων, θέλει να επεκτείνει την
δραστηριότητά της και στη παραγωγή ειδών
ζαχαροπλαστικής. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστεί να
αγοράσει καινούργιο µηχανολογικό εξοπλισµό ο
οποίος διαφοροποιείται από τον υφιστάµενο και
επιπλέον πρώτες ύλες.

Περίοδος υποβολής
από 22/2/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισµού
Για την ανεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται, µία
επιχείρηση µπορεί να απευθυνθεί στα
υποκαταστήµατα των συνεργαζόµενων τραπεζών
ALPHA BANK και Εθνική, προσκοµίζοντας
συγκεκριµένο business plan καθώς και όλα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά. Πληροφορίες για τη
σύνταξη του αιτήµατος θα δίνονται από τα
υποκαταστήµατα. Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει µε
βάση τους τραπεζικούς όρους δανεισµού σε
συνδυασµό µε τους όρους της πρωτοβουλίας JEREMIE
και στις εγκεκριµένες προς χρηµατοδότηση
επιχειρήσεις, θα χορηγηθεί άµεσα η πρώτη δόση του
δανείου, το επιτόκιο του οποίου υπολογίζεται οτι θα
είναι χαµηλότερο από αυτό της αγοράς περίπου κατά
4%.

Για την ανεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται, µπορεί
να απευθυνθεί στα υποκαταστήµατα των
συνεργαζόµενων τραπεζών ALPHA BANK και Εθνική,
προσκοµίζοντας συγκεκριµένο bussiness plan, καθώς
και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Πληροφορίες
για τη σύνταξη του αιτήµατος θα δίνονται από τα
υποκαταστήµατα. Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει µε Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
βάση τους τραπεζικούς όρους δανεισµού σε Υποκαταστήµατα Εθνικής Τράπεζας και Alpha Bank

Απελευθερώνεται πλήρως το χονδρεµπόριο

στα κρέατα - οπωροκηπευτικά
TH διεύρυνση της σύνθεσης του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), την
απελευθέρωση της χονδρεµπορικής δραστηριότητας κρεάτων και
οπωροκηπευτικών και τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου λειτουργίας των
Kεντρικών Aγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης προβλέπουν τροπολογίες
του Yπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που
κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών
πάρκων και άλλες διατάξεις».
Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στις ρυθµίσεις, καταργείται η υποχρέωση
άσκησης χονδρεµπορικής δραστηριότητας αποκλειστικά µέσω των
κεντρικών αγορών στους νοµούς όπου λειτουργούν αυτές, (Αθήνα και
Θεσσαλονίκη), ώστε πλέον οι ενδιαφερόµενοι να έχουν τη δυνατότητα να

εγκατασταθούν οπουδήποτε επιθυµούν εντός της ελληνικής επικράτειας.
Επίσης καταργούνται µια σειρά από διατάξεις µε τις οποίες έχουν τεθεί όροι
και προϋποθέσεις µισθώσεων των καταστηµάτων των κεντρικών αγορών
και προβλέπεται πλέον ρητά ότι τα παραπάνω θέµατα θα ρυθµίζονται βάσει
κανονισµού µισθώσεων που υιοθετήται από το διοικητικό συµβούλιο της
οικείας αγοράς, µετά από πρόταση του διευθύνοντος συµβούλου και
εγκρίνεται από τους εποπτεύοντες υπουργούς.
Τέλος, ενισχύεται το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) µέσω της διεύρυνσης
της σύνθεσής του µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από τη Γενική ∆ιεύθυνση
Εσωτερικού Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Yπουργείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και µε την τοποθέτηση
εκτελεστικού διευθυντή, ο οποίος αναλαµβάνει επιτελικά καθήκοντα.
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Πηγή: ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ

Κατά πλειοψηφία αποφάσισε τη
δηµιουργία Λαϊκής Αγοράς στην
Πρέβεζα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την
Τετάρτη 15 Ιουνιου 2011.
Εισηγητής για το θέµα ήταν ο
Αντιδήµαρχος ∆ηµ. Κατσιπανέλης ο
οποίος τόνισε ότι µε τη δηµιουργία
λαϊκής αγοράς θα ενισχυθεί το
εισόδηµα των αγροτών της περιοχής
µας µε ελάχιστα έξοδα αλλά και θα
στηριχτεί ο καταναλωτής αφού τα
προϊόντα θα πωλούνται σε
χαµηλότερες τιµές. Στην λαϊκή αγορά
θα µπορούν να πωλούν τα προϊόντα
τους αγρότες του Νοµού µας σε
ποσοστό 80% και ένα 20% παραγωγοί
από άλλες περιοχές. Θα υπάρχει ακόµη

και επιτροπή ελέγχου της λαϊκής αναφερόµενος στην επιτροπή ελέγχου
αγοράς από την ∆ηµοτική Αστυνοµία. της λαϊκής αγοράς εξέφρασε τον
προβληµατισµό του για το ελλιπές
Ο ∆ήµαρχος Πρέβεζας ανέφερε ότι προσωπικό που έχει η ∆ηµοτική
σκοπός της λαϊκής αγοράς είναι Αστυνοµία ώστε να µπορέσει να
αφενός η βοήθεια στην αύξηση του προβεί σε επιπλέον ελέγχους. Ήδη
αγροτικού εισοδήµατος και αφετέρου όπως είπε, στην Πρέβεζα υπάρχουν
να µπορούν οι καταναλωτές να πλανόδιοι οι οποίοι πωλούν διάφορα
ψωνίζουν φτηνά ποιοτικά τοπικά προϊόντα χωρίς να τους ενοχλεί
προϊόντα. Επισήµανε πως η Πρέβεζα κανένας.
είναι από τις ελάχιστες πόλεις της
Ελλάδας που δεν έχει λαϊκή αγορά ενώ Ο κ. Νταλαµάγκας επισήµανε πως
τόνισε ότι κατανοούνται από την λαϊκή αγορά υπήρχε στην Πρέβεζα,
πλευρά της ∆ηµοτικής Αρχής οι έκλεισε, εκµεταλλεύτηκε τον χώρο ο
δ ι ά φ ο ρ ε ς α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς π ο υ θ α ∆ήµος τονίζοντας ότι και επί θητείας
υπάρξουν όµως η πλειοψηφία της του
κου Γιαννούλη ξαναέγινε νέα
κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ά σ σ ε τ α ι υ π έ ρ τ η ς έγκριση λαϊκής αγοράς στο Κάστρο
δηµιουργίας λαϊκής αγοράς.
του Αγίου Ανδρέα µε καταλύµατα τα
οποία δεν χρησιµοποιήθηκαν ποτέ από
Ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου κανένα και σήµερα επανέρχεται το ίδιο
Πρέβεζας κ. Λεωνίδας Νταλαµάγκας θέµα. Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
τόνισε ότι η ίδρυση της λαϊκής αγοράς τόνισε ότι το ζήτηµα είναι πολύπλοκο
είναι προκαθορισµένη διότι υπάρχει και πρέπει να γίνει συζήτηση µε τους
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ήδη το θέµα εµπλεκόµενους φορείς εκφράζοντας
καθορισµός λειτουργίας της, χωρίς να την αντίθεσή σε όποιο είδος πλανόδιου
ληφθούν έτσι υπόψη όποιες ή µη στεγασµένου εµπορίου,
αντιρρήσεις. Ζήτησε την αναβολή του υποστηρίζοντας ότι δεν θα τηρηθούν
θέµατος για νέο ∆ηµοτικό συµβούλιο. όσα προβλέπονται από το νόµο.
Επισήµανε πως οι επαγγελµατίες έχουν
περισσότερα λειτουργικά έξοδα και

Καλλώνης ∆ηµήτριος

Συµεωνίδης Χρήστος
Σας παραθέτουµε το πλήρες κείµενο της πρότασης:

απόγευµα και µετά σε υπνουπόλεις.

«Παρακαλούµε για την τροποποίηση των χρήσεων γης στις περιοχές των επεκτάσεων, ώστε να συµπεριληφθούν
και τα επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης , και
πρατήρια υγρών καυσίµων για τους εξής λόγους:

2. Είναι γνωστό ότι κατά µήκος του οδικού άξονα
Πρέβεζας – Ιωαννίνων από το Φόρο έως τον
Αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης καθώς και στον
επαρχιακό δρόµο από Γήπεδο προς Μύτικα έχουν
αναπτυχθεί και προϋπάρχουν των σχεδίων, επιχειρήσεις
όπως συνεργεία , πρατήρια κ.λ.π.. Η απαγόρευση µε τα
ισχύοντα Π.∆/τα δυσχεραίνει την λειτουργία τους , δεν
επιτρέπει την ανανέωση της άδειάς τους ή και της
επέκτασή τους , ούτε καν την µεταβίβαση µέσα στα µέλη
της ίδιας οικογένειας.

1. Στις περιοχές των επεκτάσεων ήτοι: "Λευκαδίτικα" και
"Νοσοκοµείο" των οποίων η πολεοδοµική µελέτη
εγκρίθηκε µε το ΦΕΚ 585/∆/1986 και "Υδραγωγείο" και "Αγ.
Ειρήνη" των οποίων η πολεοδοµική µελέτη εγκρίθηκε µε το
ΦΕΚ 36/∆/1991 οι χρήσεις γης , οι οποίες επιτρέπονται
είναι καταστήµατα που να εξυπηρετούν τις καθηµερινές
ανάγκες των κατοίκων , απαγορεύοντας οποιαδήποτε
άλλη χρήση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα στις περιοχές
αυτές να µην µπορεί να δηµιουργηθεί οποιοδήποτε
εργαστήριο χαµηλής όχλησης π.χ. φούρνος , εργαστήριο
ζαχαροπλαστικής κ.λ.π δυσχεραίνοντας έτσι τις συνθήκες
διαβίωσης των κατοίκων και µετατρέποντάς τες από το

3. Τον Σεπτέµβριο του 2009, τροποποιήθηκε το Γ.Π.Σ.
∆ήµου Πρέβεζας ∆ίνεται η δυνατότητα πλέον να
τροποποιηθούν και οι χρήσεις γης που ισχύουν.
Θεωρούµε ότι η τροποποίηση των χρήσεων θα
συµβάλλει στην ανάπτυξη των περιοχών καθώς και στην
εύρυθµη λειτουργία των επιχειρήσεων.»

Κλοτσώνη Αριστέα
Λουκάς Περικλής

Επίσκεψη ∆/ντή ΕΤΒΑ στον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας,
παρουσία του Προέδρου και του Οικ. Επόπτη του Επιµελητηρίου
Ο ∆ιευθυντής
της ΕΤΒΑ κ. Φ.
Κ ο ν τ α ξ ή ς
επισκέφτηκε τον
Αντιπεριφερειάρ
χη Πρέβεζας
προκειµένου να συζητήσουν και να προωθήσουν
λύσεις στα προβλήµατα της ΒΙΠΕ Πρέβεζας.
Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε µετά πίεση του
Αντιπεριφερειάρχη προκειµένου να δροµολογηθούν
λύσεις στα χρόνια και σοβαρά προβλήµατα που
ταλανίζουν τη Βιοµηχανική Περιοχή Πρέβεζας
(υποδοµές, έλλειψη οδικών συνδέσεων, εσωτερική
οδοποιία, ασφαλτοστρώσεις, διάθεση όµβριων
υδάτων, αντιπληµµυρικά, ελλιπής ηλεκτροφωτισµός
κοινόχρηστων χώρων, έλλειψη περίφραξης κλπ.),

καθώς και τις ανάγκες των εγκατεστηµένων
επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ., τόσο σε υπηρεσίες, όσο και σε
υποδοµές.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκτός από το ∆/ντή της
ΕΤΒΑ, ο ∆/ντης Εποπτείας και Παρακολούθησης κος Θ.
Τσάµης, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου κος Λεωνίδας
Νταλαµάγκας και ο κος Θωµάς Μποντίνας, Πρόεδρος
εγκατεστηµένων επιχειρήσεων στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας και
Οικ. Επόπτης του Επιµελητηρίου Πρέβεζας.
Από τη συνάντηση προκύπτουν θετικά µηνύµατα για
την επίλυση ορισµένων σηµαντικών προβληµάτων.
Σύµφωνα µε τις διαβεβαιώσεις του ∆/ντή του ΕΤΒΑ θα
ξεκινήσουν µέσα στο καλοκαίρι εργασίες
ασφαλτόστρωσης για να αντιµετωπισθούν τα

προβλήµατα πρόσβασης των οχηµάτων, ενώ
αναφορικά µε τα όµβρια ύδατα, η διαδικασία βρίσκεται
στο στάδιο της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για να
ξεκινήσει το έργο. Ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει
συζητήσεις µε το ∆ήµο για συστηµατοποιηθεί η
αποκοµιδή των απορριµµάτων.
Ο κ. Στράτος Ιωάννου δήλωσε ότι «δεν είναι δυνατόν να
µιλάµε για ανάπτυξη και η ΒΙΠΕ να έχει τα ίδια άλυτα
προβλήµατα που χρονίζουν. Μεθοδεύσαµε αυτήν την
συνάντηση και πετύχαµε τη δέσµευση του ∆/ντη της
ΕΤΒΑ ότι άµεσα, µέσα στο καλοκαίρι, θα ξεκινήσουν
εργασίες ασφαλτόστρωσης, ενώ βρίσκεται σε τελικό
στάδιο η διαδικασία για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος των όµβριων υδάτων. Αυτές είναι
παρεµβάσεις που έπρεπε να έχουν γίνει προ πολλού.»
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Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας
των Νέων του Επενδυτικού Νόµου 3908/2011, για το έτος 2011

Για την υπαγωγή τους στον ειδικό καθεστώς πρέπει:
a
να προχωρήσουν στην υλοποίηση συγκεκριµένου
επενδυτικού σχεδίου το οποίο θα προτείνουν προς
αξιολόγηση και ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης
a
οι επιχειρήσεις να έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του
2011 και εντεύθεν ή να µην έχουν κατά το χρόνο
κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώσει τις
διαδικασίες ίδρυσής τους,
a
να αποτελούν είτε ατοµικές επιχειρήσεις, τα φυσικά
πρόσωπα των οποίων δεν έχουν υπερβεί το
τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους, είτε
επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχουν φυσικά
πρόσωπα µε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό
(50%) του εταιρικού τους κεφαλαίου, τα οποία δεν
έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας
τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της
εταιρείας κατέχοντας θέση Προέδρου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ∆ιαχειριστή ή
αντίστοιχου οργάνου διοίκησης,
Επισηµαίνεται ότι, εκτός από το «Ειδικό Καθεστώς της
Επιχειρηµατικότητας των Νέων» δίνεται και η
δυνατότητα ένταξης του προτεινόµενου επενδυτικού
σχεδίου ή τµήµατος αυτού, εφόσον πληροί τους
σχετικούς όρους, και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων
του Επενδυτικού Νόµου, µε την προϋπόθεση της µη
ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιµων δαπανών.
Όλες οι οικονοµικές δραστηριότητες, πλην εκείνων που
ρητώς εξαιρούνται στον Επενδυτικό Νόµο (3908/2011,
άρθρο 2), µπορούν να υπαχθούν στο Ειδικό
Καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας των Νέων

δεν ενισχύονται οι δαπάνες παγίων της επένδυσης.
Ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν:
1. Την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της
επιχείρησης, και ειδικότερα:
a
αµοιβές για νοµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες
διοικητικής υποστήριξης και παροχής συµβουλών που
έχουν άµεση σχέση µε τη δηµιουργία της επιχείρησης,
µέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους του
επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των τριάντα
χιλιάδων (30.000,00) ευρώ.
a
τόκους εξωτερικής χρηµατοδότησης µε επιτόκιο
που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς, όπως
εκάστοτε καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
a
µίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
παραγωγής και χρησιµοποίηση τεχνολογικών
υποδοµών που δηµιουργούνται µε εθνική και κοινοτική
χρηµατοδότηση (όπως σε περίπτωση εγκατάστασης
εντός Τεχνολογικών Πάρκων, Ζωνών Καινοτοµίας
κ.λπ.),
a
ενέργεια, ύδρευση και θέρµανση, καθώς και
διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το ∆ηµόσιο
και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (εκτός του Φ.Π.Α. και
των εταιρικών φόρων), όπως δηµοτικά τέλη κ.λπ.,
a
µισθοδοσία βάσει συµβάσεων εξαρτηµένης
εργασίας, όπου περιλαµβάνονται και οι εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης, µε την προϋπόθεση ότι γι'
αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις
2. ∆ α π ά ν ε ς χ ρ η µ α τ ο δ ο τ ι κ ή ς µ ί σ θ ω σ η ς
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής.
a
Οι καταβαλλόµενες δόσεις χρηµατοδοτικής
µίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού παραγωγής.
H ενίσχυση των παραπάνω δαπανών αφορά στα 5
πρώτα χρόνια µετά την ίδρυση της επιχείρησης και
µετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην
αρµόδια υπηρεσία.
3.Τα ποσοστά ενίσχυσης που χορηγούνται είναι:

1.Ποιο είναι το ελάχιστο ύψος επένδυσης που
απαιτείται στο ειδικό καθεστώς της
Επιχειρηµατικότητας των Νέων;
a
Για µικρές επιχειρήσεις, το ποσό των εκατόν πενήντα
χιλιάδων (150.000) ευρώ.
a
Για πολύ µικρές επιχειρήσεις, το ποσό των εκατό
χιλιάδων (100.000) ευρώ.
2.Ποιες δαπάνες ενισχύονται, εφόσον το
προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο υπαχθεί στο Ειδικό
Καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας των Νέων;

Έτη

Έτη

Περιφέρεια
(1ο - 3ο) (4ο - 5ο)

Επιπλέον
% (*)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη,
Ήπειρος, ∆υτική Θεσσαλία,
Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησος,
Βόρειο Αιγαίο, Κεντρική
Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία

35%

25%

+5%

Νότιο Αιγαίο, Στερεά
Ελλάδα, Αττική

25%

15%

-

(*) Επιπλέον ποσοστό Ενίσχυσης για νησιά της
Περιφέρειας µε πληθυσµό < 5.000 κατοίκων

Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Ευχαριστούµε που
διατηρείται τις παραλίες
του Νοµού µας καθαρές

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

4.Απαιτείται τεκµηρίωση από τον υποψήφιο επενδυτή
του τρόπου χρηµατοδότησης του υποβαλλόµενου
επενδυτικού σχεδίου;
Απαιτείται τεκµηρίωση του τρόπου χρηµατοδότησης
του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό
τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κόστους του
επενδυτικού σχεδίου.
Επισηµαίνεται ότι για τον υπολογισµό του συνολικού
κόστους του επενδυτικού σχεδίου µπορούν να
προσµετρηθούν και οι δαπάνες µίσθωσης
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής.
5.Ποιες είναι οι ηµεροµηνίες υποβολής των
επενδυτικών σχεδίων από τους ενδιαφερόµενους
επενδυτές;
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων
στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας των
Νέων υποβάλλονται, για το έτος 2011, από 1 Ιουλίου
έως 31 Αυγούστου 2011.
6.Πού υποβάλλονται τα επενδυτικά σχέδια;
Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται πρώτα
ηλεκτρονικά µέσα από το Πληροφοριακό Σύστηµα
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr), και έπειτα
εντύπως στα παρακάτω γραφεία:
a
Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών του
Υπουργείου για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και
λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια (Κοραή 4, 6ος
όροφος, ΤΚ 10564, Αθήνα, τηλέφωνο 210-3258800-4),
πλην των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής
Μακεδονίας,
a
Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της
Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου
µε έδρα τη Θεσσαλονίκη (∆ιοικητήριο Θεσσαλονίκης,
Γραφείο 203, 2ος όροφος, ΤΚ 54123, τηλέφωνο 2310
379103 και 2310 379240), για τις επιχειρήσεις που
ιδρύονται και λειτουργούν στις Περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και
∆υτικής Μακεδονίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθυνθούν στους παρακάτω
συνδέσµους:
www.startupgreece.gov.gr/el/funding-programs
www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/n3908.htm
www.mindev.gov.gr

,

Γιώργος Ντίλος 6972013030

dilo

Με το ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της
Επιχειρηµατικότητας των Νέων ενισχύονται
αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην
ίδρυση και λειτουργία πολύ µικρών και µικρών
επιχειρήσεων στις οποίες συµµετέχουν µε ποσοστό
άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί
το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά
τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών.

