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Η Εφημερίδα εκδίδεται μηνιαίως σε 20.000 φύλλα και διανέμεται δωρεάν
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Ελ. Βενιζέλου 12, 341 00 Χαλκίδα
Τηλ.: 22210 86452, 2221023510, 22210 22885
Fax: 22210 80918 • e-mail: epimevia@hol.gr
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 Παναγιώτης Σίμωσης, Τηλ.: 22210 20955
Εκδότης / Υπεύθυνος

Μελέτης Μανώλης
Επεξεργασία Ύλης

 ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ • 2109214820 • info@eptalofos.gr

Εκδοτική Παραγωγή

 Παντελής Κούκος, Ιωάννης Λιονάκης, ∆ημήτριος Σταματούκος
Επίβλεψη Ύλης

Στην συνεδρίαση του Στην συνεδρίαση του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου ∆ιοικητικού Συμβουλίου 
του Επιμελητηρίου που του Επιμελητηρίου που 
έγινε στις 17 Ιουνίου έγινε στις 17 Ιουνίου 
2009 μεταξύ των θεμάτων 2009 μεταξύ των θεμάτων 
Ημερήσιας ήταν και αυτό του Ημερήσιας ήταν και αυτό του 
∆ιοικητικού Απολογισμού του ∆ιοικητικού Απολογισμού του 
Επιμελητηρίου για το έτος Επιμελητηρίου για το έτος 
2008.2008.
Ο εν λόγω απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από 

την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για ενημέρωση των Μελών παραθέτουμε όλο τον 

Διοικητικό Απολογισμό όπως αυτός κατατέθηκε 
για τα πρακτικά από τον πρόεδρο του Επιμελητη-
ρίου κ. Παναγιώτη Σίμωση.

«H ανασκόπηση της δράσης του Επιμελητηρίου 
κατά το 2008 έχει ως εξής:
1. Σαν Διοικητική Επιτροπή συνεδριάσαμε, κατά 

το 2008, 34 φορές ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο 
συνεδρίασε 6 φορές.

2. Συνεχίσαμε τα καθιερωμένα και κόψαμε την 
πίττα μας κατά την διάρκεια της οποίας έγινε 
βράβευση του αειμνήστου κ. Αθανασίου Νιάνι-
ου, της κ. Ευδοξίας Τζοβλά και της τότε προϊ-
σταμένης του Γ.Λ.Κ. κ. Παπαϊωάννου.

3. Οργανώσαμε για πρώτη φορά Κοινωνική Εκδή-
λωση και τα έσοδα περίπου 30.000 € διατέθη-
καν υπέρ του Συλλόγου " Άνθρωπος – Ελπίδα – 
Πολιτισμός" Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης 
έγιναν και ορισμένες βραβεύσεις. 

 Ειδικότερα βραβεύσαμε:
• τις επιχειρήσεις Galenica, Κεντρής, Παλαιο-
λόγου, Σάμπο, Αρμόνης

• τον Επιμελητηριακό Κ. Ζηνέλη και τον συνδι-
καλιστή Φ. Κούρνη

4. Οργανώσαμε και φιλοξενήσαμε στις 12.12.08 
την Γενική Συνέλευση του ΕΟΑΕΝ στην Χαλκίδα 
με παρουσία το σύνολο των Νησιωτικών Επιμε-
λητηρίων και όχι μόνο

5. Σεμινάρια - Ημερίδες:
• Σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ οργανώσαμε 7 
συνολικά επιδοτούμενα σεμινάρια σε Χαλκίδα, 
Αλιβέρι, Αμάρυνθος, Κύμη, Κάρυστος, Ιστιαία

• Επίσης σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ ξεκινήσα-
με στις 6.6.08 για πρώτη φορά στην Χαλκίδα 
την διενέργεια ενός Μεταπτυχιακού διαρκεί-
ας 400 ωρών. Αυτό το τμήμα που διεξάγεται 
4 ημέρες το μήνα, συνεχίζει ακόμα και το πα-
ρακολουθούν 13 -14 άτομα τα οποία και είναι 
πολύ ευχαριστημένα από αυτή τη κίνηση του 
Επιμελητηρίου.

• Επίσης σε συνεργασία με δύο ΚΕΚ πραγματο-
ποιήσαμε 5 σεμινάρια ΛΑΕΚ για στελέχη επι-
χειρήσεων

• Οργανώσαμε ημερίδα για το πρόγραμμα 
e-services

• Συμμετήχαμε σε ημερίδα για Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό σε συνεργασία με την ΕΠΑΣ 
Χαλκίδας και όπου κατέθεσαν τις εμπειρίες 
τους πολλοί συνάδελφοί μας σαν εισηγητές

• Οργανώσαμε ημερίδα για τα προγράμματα του 
ΤΕΜΠΜΕ

• Συνδιοργανώσαμε ημερίδα για τα Ελαιοτρι-
βεία και την προστασία του Περιβάλλοντος

• Καλέσαμε ειδικούς και σε σχετική ημερίδα 
έγινε η παρουσίαση του ΕΠΑΝ

• Προγραμματίσαμε ημερίδα για την Ασφάλεια 
Εξαγωγικών Πιστώσεων που πραγματοποιή-
θηκε στις αρχές του 2009.

6. Προώθηση Προϊόντων – Συμμετοχή σε Εκθέ-
σεις:

Το Επιμελητήριό μας συμμετείχε στις εξής εκθέ-
σεις

• Διεθνή Έκθεση Τροφίμων Ποτών στο Expo 
Athens με 8 εκθέτες που όμως υπολειτούρ-
γησε λόγω κακοκαιρίας

• Sial 2008 στο Παρίσι την περίοδο 19-23.10.8 

με παρουσία μελών διοίκησης και υπηρεσια-
κού παράγοντα

• Έκθεση Κρασιών-Ποτών στο Λονδίνο με 6 εκ-
θέτες και με παρουσία υπηρεσιακού παράγο-
ντα

• Εκθέσεις Τουρισμού στο Παρίσι και Μόσχα 
δεν είχαμε περίπτερο δικό μας αλλά στείλαμε 
εκπρόσωπο που ήταν στο περίπτερο της Νο-
μαρχίας

• Οργανώσαμε Εκδήλωση για τους Συνεταιρι-
σμούς με προβολή προϊόντων από 4 Συνεται-
ρισμούς. Παράλληλα προβλήθηκαν σε Video 
Wall και αεροφωτογραφίες ενώ χορευτικά 
συγκροτήματα διασκέδασαν το κοινό.

• Συμμετείχαμε με δείγματα προϊόντων επιχει-
ρήσεων της περιοχής στο Φεστιβάλ Λαδιού 
που έγινε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

• Παράλληλα επιχορηγήσαμε επιχειρήσεις που 
συμμετείχαν από μόνες τους σε διεθνείς εκ-
θέσεις (Πέτρα και Κτίριο, Ευβοϊκή Ζύμη, Λα-
λανίτης …)

7. Αποστολές:
• 20-251.2008: Αποστολή 20 Χωματουργών στην 
Γερμανία

• 20-24.5.2008: 1η Αποστολή Mobility στην Ιτα-
λία 17 άτομα με συνοδεία μέλους Διοίκησης 
και υπηρεσιακού παράγοντα 

• 21-27.9.2008: 2η Αποστολή Mobility στην Ιτα-
λία 23 άτομα με συνοδεία μέλους Διοίκησης 
και υπηρεσιακού παράγοντα 

• Συμμετείχαμε σε αποστολή του ΕΕΣΥΜ στην 
Ιταλία

8. Παραρτήματα.
Το Επιμελητήριο νοίκιασε γραφεία στο Αλιβέρι, 

Διοικητικός Απολογισμός
του Επιμελητηρίου
για το Έτος 2008
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Κάρυστο και Μαντούδι ενώ επισκεύασε το γραφείο 
στην Ιστιαία. Παράλληλα έγινε και η προμήθεια του 
απαραίτητου εξοπλισμού. Δεν έχει γίνει προμήθεια 
μόνο επίπλων για το Μαντούδι. Έχουν ήδη γίνει οι 
απαραίτητες τηλεφωνικές συνδέσεις σε όλα τα γρα-
φεία και ήδη τα 2 λειτουργού αφού στελεχώθηκαν 
με προσωπικό stage.
9. Συμμετοχή σε Συνελεύσεις
Το Επιμελητήριο εκπροσωπήθηκε στο σύνολο 

των συνελεύσεων που είχε υποχρέωση όπως:
• Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 

(Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα)
• ΕΟΑΕΝ (Λευκάδα, Πειραιά, Ικαρία)
• ΕΕΣΥΜ: (Κόρινθος, Πειραιάς)
• Δίκτυο Γυναικών (Γύθειο -, Πειραιάς, Πρέβε-
ζα)

• Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων – Μάλτα
• Ομάδες Εργασίας ΕΕΣΥΜ
• Περιφερειακή Συνάντηση Επιμελητηρίων 
στην Τρίπολη

10. Συσκέψεις
Έγιναν Συσκέψεις για:

• Την τόνωση της Αγοράς
• Την αντιμετώπιση της κρίσης
• Τα προβλήματα των Χοιροτρόφων
• Τους Ιχθυοκαλλιεργητές και τον Φορέα δια-
χείρισης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης 
Ιχθυοκαλλιεργειών στον οποίο φορέα και πή-
ραμε απόφαση να συμμετάσχουμε στο εταιρι-
κό κεφάλαιο.

11. Μελέτες
Αναθέσαμε στην ICAP και έκανε μία επικαιρο-

ποίηση της κλαδικής μελέτης που μας είχε κάνει
Αναθέσαμε και συντάχθηκε μία μικρή μελέτη για 

την τουριστική ανάπτυξη
Προγραμματίστηκαν 3 μελέτες και έγινε διαγωνι-

σμός αλλά τελικά ακυρώθηκε επειδή δεν υπήρχαν 
οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την διενέργεια του 
συνεδρίου για το οποίο και προοριζόντουσαν.
12. Χωροταξικό:
Ήταν ένα θέμα που πρωτοστάτησε το Επιμελητή-

ριο και παρέσυρε και άλλους φορείς να υιοθετή-
σουν τις απόψεις του και κάποιες από αυτές υιοθε-
τήθηκαν και από το Υπουργείο και εντάχθηκαν στο 
χωροταξικό
13. Πρόγραμμα STAGE:
Εγκρίθηκαν σχετικές αιτήσεις και ανέλαβαν υπη-

ρεσία 10 παιδιά μέσω αυτού του προγράμματος εκ 
των οποίων 2 στο Αλιβέρι, 1 στην Κάρυστο, 2 στο 
γραφείο προέδρου και 5 στην κύρια υπηρεσία.
14. Προμήθεια Εξοπλισμών
Προμηθευτήκαμε:

• 10 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για μαθήματα 
πληροφορικής όπου και κάναμε σεμινάρια

• Νέες μονάδες αιρκοντίσιον για το 2ο όροφο
• Μέσω προγράμματος του ΚΕΤΑ εξοπλισμό για 
τηλεδιασκέψεις κάτι που σε μερικές μέρες θα 
λειτουργήσει

• Εξοπλισμό για τα παραρτήματα
• Τέλος δημιουργήσαμε στον 4ο όροφο ειδι-
κό δωμάτιο όπου τοποθετήσαμε όλους τους 
server. 

15. Για την τόνωση της αγοράς φτιάξαμε διαφη-
μιστικό spot το οποίο και μεταδόθηκε από 10 
ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Εύβοια επί 18 
ημέρες και με 5 μηνύματα ημερησίως.

Παράλληλα τις παραμονές των Χριστουγέννων 
οργανώσαμε για πρώτη φορά μία εκδήλωση στην 
διασταύρωση των Κριεζώτου και Ερμού όπου με 
κλόουν και μουσική δόθηκε μία διαφορετική νότα.
Επίσης κάναμε άλλα spots σχετικά με την προ-

τίμηση των ντόπιων καταστημάτων, την τουριστική 
προβολή και την δασοπροστασία. Αυτά τα spots με-
ταδόθηκαν την καλοκαιρινή περίοδο
16. Μέσα στο 2008 έκλεισε διαχειριστικά και το 

πρόγραμμα Δικτυωθείτε και λάβαμε και την τε-
λευταία επιδότηση όπως επίσης παραλήφθηκε 
και το portal

17. Συνεχίσαμε την έκδοση της εφημερίδας και μά-
λιστα μετά από διαγωνισμό πετύχαμε και καλύ-
τερη τιμή. Τυπώνονται κάθε μήνα 20.000 φύλλα 
εκ των οποίων περίπου τα 16.000 αποστέλλονται 
ταχυδρομικά στα Μέλη και τα υπόλοιπα διανέ-
μοντα σε Φορείς και Υπηρεσίες 

18. Κάλεσμα – Υποδοχή Επισήμων
Καλέσαμε και ήρθαν μέσα στο 2008, σε συνεδρι-

άσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου:
• Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελη-
τηρίων κ. Κασιμάτης

• Ο πρόεδρο του ΕΒΕΑ κ. Μίχαλος
• Ο τότε Διοικητής του ΙΚΑ κ. Μέργος
• ενώ υποδεχτήκαμε την εκπρόσωπο του ΠΑ-
ΣΟΚ για θέματα οικονομίας κ. Κατσέλη. 

Είχαμε μαζί τους συνεργασία και ανταλλάξαμε 
απόψεις και θέσεις πάνω σε τρέχοντα θέματα όπως 
θέσεις για την έξοδο από την κρίση τις οποίες θέ-
σεις και προωθήσαμε.
19. Ένα θέμα που μας απασχόλησε πολύ ήταν αυτό 

του Δημοκρίτου που όμως για άλλους λόγους 
δεν έχουμε μέχρι στιγμής αποτέλεσμα και είμα-
στε σε μία αναμονή.

20. Ένα επίσης θέμα σοβαρό ήταν το Νέο Σχέδιο του 
Οργανισμού του Επιμελητηρίου μας που προω-
θήσαμε καθώς και οι προτάσεις μας για τροπο-
ποιήσεις στην σχετική νομοθεσία για να μπορούν 
να γίνουν εκλογές και στα παραρτήματα. Και για 
τα δύο αυτά θέματα είμαστε σε αναμονή. 

21. Μετά από διαδικασίες-έγκριση ΑΣΕΠ έγινε η 
πρόσληψη 2 συμβούλων οι οποίοι και άρχισαν να 
προσφέρουν υπηρεσίες. Ενημερωτικά σας γνω-
ρίζω ότι ο ένας εκ των δύο για προσωπικούς λό-
γους αποχώρησε και έτσι σήμερα υπηρετεί μόνο 
ένας από τον οποίο και είμαστε ευχαριστημένοι.

22. Πολλές ενέργειες και παραστάσεις έγιναν όσον 
αφορά την ρευστότητα των επιχειρήσεων.

23. Σαν Επιμελητήριο υποδείξαμε εκπροσώπους 
για όποια επιτροπή μας ζητήθηκε και σε όλες 
που είμαστε, έχουμε παρουσία και εκφράζουμε 
απόψεις.

24. Συνεχίσαμε την συνεργασία με όλες τις επαγγελ-
ματικές οργανώσεις του Νομού και στηρίξαμε τις 
θέσεις τους πάνω σε διάφορα θέματα τις οποίες 
θέσεις και προωθήσαμε κατά το δυνατόν. Σαν τέ-
τοια θέματα αναφέρω τις Λαϊκές, τα Κυριακάτικα 

Παζάρια, τα προβλήματα με τις τέντες των παρα-
λιακών καταστημάτων, την λειτουργία ΙΕΚ στην 
Κάρυστο, τις διαφημιστικές πινακίδες κ.λ.π. 

25. Όσες οργανώσεις είχαν μεγάλη ανάγκη τις ενι-
σχύσαμε οικονομικά κατά πολύ παρά πάνω από 
αυτό που είχαμε υποχρέωση.

26. Σαν Επιμελητήριο και αυτή τη χρονιά σταθήκα-
με δίπλα στον επαγγελματία και εξετάσαμε με 
πολύ προσοχή θέματα που μας ανάφεραν και με 
υπομνήματα ή παραστάσεις προσπαθήσαμε να 
δώσουμε λύσεις.

27. Με προσωπικές επιστολές μέσω ταχυδρομείου 
ή με fax ή με e-mail, με Δελτία Τύπου προς τις 
εφημερίδες και τα τοπικά ραδιόφωνα καθώς και 
με την εφημερίδα αλλά και το portal προσπα-
θήσαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας πάνω 
σε διάφορα θέματα που υπήρχαν και έπρεπε τα 
μέλη να ενημερωθούν.

28. Σαν Επιμελητήριο παρακολουθούσαμε μέσω 
Internet, όσο μπορούσαμε τα διάφορα προ-
γράμματα και κρατούσαμε όσα ενδιέφεραν αυτό 
τούτο το επιμελητήριο ή τα μέλη και κάναμε 
ανάλογες κινήσεις. Πολλά είναι τα φυλλάδια 
που τυπώσαμε ή που κάναμε αναπαραγωγή και 
εκατοντάδες μέλη πήραν ενημέρωση προφορι-
κή και έγγραφη πάνω σε διάφορα προγράμματα 

29. Εστάλησαν χιλιάδες επιστολές στα μέλη με ενη-
μερωτικό υλικό και δεκάδες υπομνήματα προς 
Υπουργεία, Αρχές του Νομού, Φορείς κ.λ.π. με 
στόχο την προώθηση διαφόρων θεμάτων.

30. Άφησα τελευταίο το ότι μέσα στη χρονιά οργα-
νώσαμε δύο φορές Αιμοδοσία και ότι αυτή τη 
στιγμή έχουμε μία μικρή τράπεζα αίματος και 
συντάσσουμε κανονισμό διαχείρισης. Ειδικά 
αυτή η προσπάθεια για ευνόητους λόγους θα 
πρέπει όχι μόνο να συνεχιστεί αλλά και να αγκα-
λιστεί από όλους του συναδέλφους με πρώτους 
όλους εμάς ώστε να κάνουμε μία τράπεζα με 
μεγάλο αριθμό φιαλών για να μπορούμε να ικα-
νοποιούμε και τις ανάγκες που υπάρχουν. 

Τα ανωτέρω είναι ορισμένα στοιχεία από αυτά 
που θα μπορούσα να αναφέρω ώστε να σχηματιστεί 
μία εικόνα από όλους σας για την δράση του Επι-
μελητηρίου.
Σίγουρα υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα που δεν 

αναφέρθηκαν είτε από παράληψη είτε γιατί θεωρή-
θηκε δευτερεύον θέμα και δεν ήθελα να κουράσω.
Πιστεύω ότι κάτω από τις συγκυρίες που για το 

2008 λειτουργήσαμε, σαν Διοικητική Επιτροπή:
- λειτουργήσαμε σωστά 
- διαχειριστήκαμε συνετά τα οικονομικά του Επι-

μελητηρίου
- ανταποκριθήκαμε στις υποχρεώσεις έναντι των 

μελών και του θεσμού γενικότερα και για το 
λόγο αυτό σας καλώ να εγκρίνετε τον Διοικητικό 
Απολογισμό του έτους 2008».

Όπως προαναφέρθηκε ο ανωτέρω Διοικητικός 
Απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από την ολομέ-
λεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητη-
ρίου.
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Με πολύ μεγάλη επιτυχία και Με πολύ μεγάλη επιτυχία και 
προσέλευση κόσμου πραγμα-προσέλευση κόσμου πραγμα-
τοποιήθηκαν το τριήμερο 10, τοποιήθηκαν το τριήμερο 10, 
11 και 12 Ιουλίου 2009 στην 11 και 12 Ιουλίου 2009 στην 
παραλία της Χαλκίδας οι εκ-παραλία της Χαλκίδας οι εκ-
δηλώσεις του Επιμελητηρίου δηλώσεις του Επιμελητηρίου 
στα πλαίσια της προώθησης στα πλαίσια της προώθησης 
και προβολής συγκεκριμένων και προβολής συγκεκριμένων 
κλάδων παραγωγής της περι-κλάδων παραγωγής της περι-
οχής.οχής.

Ειδικότερα οι εκδηλώσεις αυτές, αποτελούσαν 
εκδηλώσεις γνωριμίας με προϊόντα της περιοχής 
αφορούσαν τους Αστικούς Συνεταιρισμούς-Μέλη 
του Επιμελητηρίου και τις επιχειρήσεις Παραγω-
γής Ούζου και Κρασιού.
Για την εκδήλωση στήθηκαν 14 παγόδες, όσες 

και οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και οργανώθη-
καν και παράλληλες εκδηλώσεις όπως χορευτικά 
συγκροτήματα, χορωδίες, προβολή αεροφωτογρα-
φιών του Νομού, προβολή φωτογραφιών από χώ-
ρους παραγωγής των επιχειρήσεων που συμμετέ-
χουν κ.λ.π.
Την έναρξη των εκδηλώσεων κήρυξε ο πρόε-

δρος του Επιμελητηρίου κ. Παναγιώτης Σίμωσης 
αφού προηγουμένως έκανε ένα σύντομο χαιρετι-
σμό. Στον χαιρετισμό αυτό κύριο μήνυμα ήταν η 
ανάγκη να υποστηριχθούν τα Ευβοϊκά Προϊόντα 
και οι Ευβοϊκές Επιχειρήσεις γιατί αυτό επιβάλει 
το συμφέρον της τοπικής οικονομίας και γιατί τα 
προϊόντα αυτά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από 
τα άλλα προϊόντα, αντίθετα αυτά είναι κατά πολύ 
καλύτερα από άλλα γι αυτό και έχουν βραβευθεί 
διεθνώς. 
Στην συνέχεια ο κ. Ν. Δαδίτσιος, διευθυντής της 

Αγροτουριστικής Α.Ε. αναφέρθηκε στον Αγροτο-
τουρισμό και στις δυνατότητες ανάπτυξής του κα-
θώς και στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Τέλος η κ. Βούλα Αγιοστρατίτη, μέλος του Δ.Σ. 

του Επιμελητηρίου παρουσίασε όλο το πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων και αναφέρθηκε στο σύνολο των 
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις.

Πραγματοποιήθηκαν με Επιτυχία 
οι Εκδηλώσεις για 

Το Πλήρες Πρόγραμμα περιελάμβανε:
Παρασκευή 10 Ιουνίου 2009
21.00: Έναρξη Εκδηλώσεων με χαιρετισμούς
21.15-22.30:  Παραδοσιακοί Χοροί από τα 

συγκροτήματα 
•  Χορευτική ομάδα Ιστιαίας "Αθ. 
Κορφιάτης"

•  Χορευτική Ομάδα Γυναικείου 
Συλλόγου "Κύζικος"

• Χορευτικός Όμιλος Χαλκίδας
22.30-01.00:  Προβολή Αεροφωτογραφιών 

από παραλίες της Εύβοιας και 
Φωτογραφίες από προϊόντα και 
χώρους παραγωγής των επιχει-
ρήσεων που συμμετέχουν

Σάββατο 11 Ιουνίου 2009
21.00–21.25: Χορωδία Αιδηψού
21.15-22.30:  Παραδοσιακοί Χοροί από τα 

συγκροτήματα 
•  Χορευτικός Σύλλογος "Μάκι-
στος" Δήμου Κηρέως

•  Πολιτιστικός Σύλλογος Ν. Λαμ-
ψάκου "Ο Αναξαγόρας"

•  Πολιτιστικός Σύλλογος Πάλιου-
ρα "Η Αγάλη"

22.30-22.50: Χορωδία Παλαιών Προσκόπων
22.50-01.00:  Προβολή Αεροφωτογραφιών 

από παραλίες της Εύβοιας και 
Φωτογραφίες από προϊόντα και 
χώρους παραγωγής των επιχει-
ρήσεων που συμμετέχουν

Κυριακή 11 Ιουνίου 2009
21.00–21.25: Χορωδία Λίμνης
21.15-22.15:  Παραδοσιακοί Χοροί από τα 

συγκροτήματα 
•  Χορευτικός Σύλλογος Λουτρών 
Αιδηψού

•  Χορευτικός Σύλλογος "Ρύζες" 
Ψαχνών

22.15-01.00:  Προβολή Αεροφωτογραφιών 
από παραλίες της Εύβοιας και 
Φωτογραφίες από προϊόντα και 
χώρους παραγωγής των επιχει-
ρήσεων που συμμετέχουν
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Αστικούς Συνεταιρισμούς 
και Τοπικό Ούζο - Κρασί

Για τρεις ημέρες πληθώρα κόσμου είχε την δυ-
νατότητα να παρακολουθήσει τα διάφορα χορευ-
τικά συγκροτήματα και χορωδίες καθώς και προ-
βολή αεροφωτογραφιών από παραλίες του Νομού 
Ευβοίας αλλά και να γνωρίσει ορισμένα Ευβοϊκά 
Προϊόντα όπως αυτά των Συνεταιρισμών αλλά και 
Ποτά όπως Ούζο, Κρασί, Λικέρ, Μπύρα.
Από όλους έγινε δεκτό ότι οι εκδηλώσεις είχαν 

απόλυτη επιτυχία και οι εντυπώσεις του κόσμου 
ήταν πάρα πολύ θετικές κάτι που προεξοφλεί ότι 
οι εκδηλώσεις αυτές θα επαναληφθούν.
Το Επιμελητήριο εκφράζει τις θερμές του ευχα-

ριστίες προς όλα τα χορευτικά συγκροτήματα και 
τις χορωδίες που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και 
έδωσαν ένα στίγμα της κουλτούρας που διαθέτει ο 
Νομός.
Τέλος το Επιμελητήριο ευχαριστεί και τους Συ-

νεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν 
στις εκδηλώσεις για τι έτσι έδωσαν την ευκαιρία 
στον κόσμο να δει και στις περισσότερες περιπτώ-
σεις και να γευτεί ορισμένα από αυτά. 

Οι Επιχειρήσεις που Συμμετέχουν στις εκδηλώσεις είναι:
1. Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Νέας Αρτάκης "Αρτακεία Κρήνη"
2. Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών Αυλώνος Εύβοιας "Avalona"
3. Πρότυπος Συνεταιρισμός Οικοτεχνίας Σηροτροφίας Αγροτοβιομηχανίας Περιοχής 

Κύμης
4. Χειροτεχνικός Συνεταιρισμός Γυναικών Λίμνης
5. Αγροτουριστική Συνεταιριστική Οργάνωση Ν. Αρτάκης "Η Νέα Κύζικος"
6. Ποτοποιΐα Ευάγγελος Σταύρου
7. Ποτοποιΐα AVANTES, Χαρά Κατσού και Σία Ο.Ε.
8. Κτήμα Σαμπάνη Α.Ε.
9. Lykos Winery
10. Κτήμα ΑΒΑΝΤΙΣ
11. Άγγελος Κουτοσγιωργάκης – Ποτοποιΐα
12. Vrinioti Wines
13. Jasmin Art in Wines
14. Septem Μικροζυθοποιΐα Αφοί Παναγιώτου Ο.Ε.
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Εγγύηση Δημοσίου σε δάνεια για εταιρείες 
με προβλήματα λόγω κρίσης

??  Ποιες επιχειρήσεις τα δικαιούνται 
και σε ποιο ποσοστό

Παρέχεται η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου για 
τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποι-
ούνται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης από τα πιστωτικά ιδρύμα-
τα. 
Σχετική απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Οικονομί-

ας και Οικονομικών, Γ. Παπαθανασίου, σε εφαρμογή 
παλαιότερης απόφασης που αφορούσε στη χρημα-
τοδότηση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι οποίες την 1η Ιουλίου 
2008 δεν ήταν προβληματικές. 
Το μέτρο αυτό εντάσσεται στο «προσωρινό πλαίσιο 

στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιού-
νται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της τρέχου-
σας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης» 
και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσωρινό 
κοινοτικό πλαίσιο που ανακοίνωσε η Επιτροπή στις 
22.1.2009 (EE C 16/2009) για τη λήψη μέτρων κρα-
τικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.
Το προσωρινό πλαίσιο στήριξης καλύπτει επιχει-

ρήσεις όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλά-
δου δραστηριότητας, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι 
τη δημοσίευση της απόφασης αυτής. 
Στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης μπορούν να συμ-

μετέχουν όλες οι επιχειρήσεις υπό τον όρο ότι δεν 
ήταν προβληματικές κατά την 1.7.2008, σύμφωνα με 
τον ορισμό που περιέχεται στην απόφαση.
Ωστόσο, στο εν λόγω μέτρο μπορούν επίσης να συμ-

μετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν ήταν προβλημα-
τικές κατά την ως άνω ημερομηνία, αλλά στη συνέχεια 
κατέστησαν λόγω της κρίσης. 

Η απόφαση
Αναλυτικότερα, το κείμενο της απόφασης για 

την παροχή της εγγύησης του Δημοσίου (οικ. 
2/54979/0025/23.7.2009) έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:
……………………..
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α) Παρέχεται η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου 

σε ποσοστό 70% σε δανειακές συμβάσεις σε ευρώ 
που θα καταρτισθούν μέχρι 31.12.2010 μεταξύ επι-
χειρήσεων όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως 
κλάδου δραστηριότητας, οι οποίες έχουν συσταθεί 
μέχρι την 14.07.2009, και των πιστωτικών ιδρυμάτων 
που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλά-
δος και υπόκεινται στην εποπτεία της. 
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν πρέπει να ήταν προ-

βληματικές κατά την 1η Ιουλίου 2008, σύμφωνα με 
τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 4 της αριθ. οικ. 
2/49086/0025/03.07.2009 απόφασης του υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών.
Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται για:
α) Κεφάλαια κίνησης με οποιαδήποτε μορφή πί-

στωσης (δάνειο, αλληλόχρεος λογαριασμός κ.λπ.),
β) επενδυτικούς σκοπούς,
γ) για την εξόφληση λοιπών ληξιπρόθεσμων οφει-

λών, που δεν ξεπερνούν το 50% του εγγυημένου δα-
νείου κατά τη 14.07.2009.
Η ανωτέρω εγγύηση έχει περιορισμένη διάρκεια 

τεσσάρων (4) ετών. Εφόσον το δάνειο έχει διάρκεια 
μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών, εξυπηρετείται 
κανονικά και δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, ούτε ο 
πρωτοφειλέτης έχει περιέλθει σε υπερημερία, η εγ-
γύηση παρατείνεται αυτοδίκαια, με τους ίδιους όρους 
για ένα (1) ακόμα έτος μετά από αίτηση του δανειολή-
πτη προς το πιστωτικό ίδρυμα. 
Στην περίπτωση αυτή το πιστωτικό ίδρυμα υποχρε-

ούται να ενημερώσει σχετικά το Γ.Λ.Κ. - Δ25. Κατά τη 
διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης, η εξόφληση 
του δανείου πραγματοποιείται εξαμηνιαία με ισόπο-
σες χρεολυτικές δόσεις. 
Το μέγιστο ύψος του εγγυημένου δανείου αποτελεί 

συνάρτηση των οικονομικών μεγεθών της δανειο-
λήπτριας επιχείρησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ετήσιο μισθολογικό της κόστος του 2008. Σε αυτό 
περιλαμβάνεται κάθε είδους παροχή προς τους εργα-
ζομένους, δηλαδή μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές ή 
τυχόν άλλες κοινωνικές παροχές που εξομοιώνονται 
με μισθό. 
Στους μισθωτούς συγκαταλέγονται και όσοι παρέ-

χουν υπηρεσίες στο πλαίσιο εποχικών συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου, καθώς και οι εργαζόμενοι τους 
οποίους η επιχείρηση έχει «διαθέσει» σε άλλο εται-
ρικό σχήμα (θυγατρική εταιρεία).
Για δανειολήπτριες επιχειρήσεις που δημιουργήθη-

καν την ή μετά την 1.1.2008 και μέχρι τη 14.07.2009, 
το ανωτέρω μέγιστο ύψος του δανείου δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το μισθολογικό κόστος που εκτιμάται για 
τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας.
Λόγω της παρεχόμενης εγγύησης καταβάλλεται στο 

ελληνικό Δημόσιο η προβλεπόμενη στην παράγραφο 
4 του άρθρου 3 και το συνημμένο «Παράρτημα Α» της 
αριθ. οικ. 2/49086/0025/03.07.2009 απόφασης του 
υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών προμήθεια 
ασφαλείας σε ετήσια βάση. 
Στις περιπτώσεις που το 60% του εγγυημένου δανεί-

ου χρησιμοποιείται για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο, 
χορηγείται έκπτωση επί της ετήσιας προμήθειας σε 
ποσοστό 25% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
15% για τις μεγάλες. 
Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται από τη δανεί-

στρια τράπεζα τραπεζική δίγραμμη επιταγή υπέρ 
του ασφαλιστικού φορέα ή του Δημοσίου, για ποσό 
το οποίο θα ισούται με το ύψος της ληξιπρόθεσμης 
οφειλής που εξοφλείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Ν. 1819/1951.
Β) Τα πιστωτικά ιδρύματα αποστέλλουν στο Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους - Δ25 αιτιολογημένη εισήγη-
ση για τη βιωσιμότητα και την πιστοληπτική ικανότητα 
κάθε επιχείρησης, βάσει του αιτήματός της για έντα-
ξη στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης. 
Η εισήγηση της τράπεζας συνοδεύεται από το ει-

δικό έντυπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. 
(www.mofglk.gr).
Το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της 

εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου του άρ-
θρου 37 του Ν. 3458/2006 αποφασίζει για την παρο-
χή της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου με βάση τα 
προβλεπόμενα από την εθνική και κοινοτική νομοθε-
σία (άρθρα 87 και 88 την Συνθήκης των Ε.Κ.). 
Ως επιτόκιο ορίζεται το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο 

της αγοράς για την κατηγορία της δανειοδότησης για 
την οποία παρέχεται η εγγύηση του ελληνικού Δημο-
σίου. Για όλα τα ανωτέρω δάνεια λαμβάνονται ενοχι-
κές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων 

υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα με καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31.10.2010. 
Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης τα πιστωτι-
κά ιδρύματα υποχρεούνται να την κοινοποιήσουν στο 
Γ.Λ.Κ. (Δ 25). Σχέδιο αίτησης είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. (www.mof-glk.gr).
Όσες επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό υπο-

χρεούνται να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις 
εργασίας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την 
εκταμίευση του ποσού του δανείου.
Οι ως άνω επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλ-

λουν στα πιστωτικά ιδρύματα για το διάστημα αυτό κα-

τάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας σε ετήσια βάση 
και όλες τις τυχόν μεταβολές αυτής. Σε περίπτωση 
μη καταβολής δύο (2) συνεχόμενων χρεολυτικών δό-
σεων, το εγγυημένο ποσό του χορηγούμενου δανείου 
καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. 
Τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να εξοφληθούν 

από το Δημόσιο, μετά την παρέλευση τριμήνου από τη 
λήξη της δεύτερης δόσης υποβάλλουν τα δικαιολογη-
τικά που ορίζονται στην αριθ. 2/478/0025/04.01.2006 
(ΦΕΚ Β΄16/13.01.2006) απόφαση του υπουργού Οικο-
νομίας και Οικονομικών. 
Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επιδιώκουν μέσα 

στον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο των τριών (3) μηνών, 
για τον οποίο το Δημόσιο καλύπτει με την εγγύησή 
του τους τόκους υπερημερίας, την είσπραξη από τους 
πρωτοφειλέτες των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων από 
το ελληνικό Δημόσιο δόσεων, με την ίδια επιμέλεια 
που επιδεικνύουν και για τα δάνεια που χορηγούν χω-
ρίς την εγγύηση του Δημοσίου.
Το ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, αναλαμβάνει 

την υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημένων απαιτή-
σεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, που θα περιλαμβά-
νουν το ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, τους 
ανεξόφλητους τόκους (συμβατικούς και υπερημερίας 
μέχρι ενός τριμήνου) και, τέλος, τα έξοδα της αναγγε-
λίας κλεισίματος του λογαριασμού.

Ο ορισμός της επιχείρησης ως «προβληματικής»
1. Μια επιχείρηση θεωρείται κατ' αρχήν και ανε-

ξαρτήτως μεγέθους προβληματική στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
α) Εάν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), εφόσον έχει απολε-
σθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφα-
λαίου και άνω του ενός τετάρτου αυτού έχει απολεσθεί 
κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών ή
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχι-

στον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη, εφό-
σον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου, 
όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας 
και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει 
απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων 
μηνών ή 
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον 

πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου για την 
υπαγωγή της σε πτωχευτική διαδικασία.

2. Σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ισχύ-
ουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. Ωστόσο, μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σε χρόνο 
μικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται προβλημα-
τικές για το εν λόγω διάστημα, εκτός αν πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 γ) του παρόντος άρ-
θρου.

3. Σχετικά με τις Μεγάλες Επιχειρήσεις ισχύουν τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Επιπλέον, μια μεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβλη-
ματική εφόσον δεν είναι ικανή με δικούς της οικονο-
μικούς πόρους ή με πόρους που είναι ικανή να εξα-
σφαλίσει από τους ιδιοκτήτες/μετόχους της και τους 
πιστωτές της να ανακόψει τη ζημιογόνο πορεία της, 
η οποία χωρίς εξωτερική παρέμβαση από το κράτος 
θα την οδηγήσει προς μία σχεδόν βέβαιη οικονομική 
εξαφάνιση βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.

4. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν δεν συντρέ-
χουν οι περιγραφόμενες στις παραγράφους 1-3 του 
παρόντος άρθρου περιστάσεις, μια επιχείρηση μπορεί 
να θεωρείται προβληματική ιδιαίτερα όταν υπάρχουν 
οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής επιχείρη-
σης, όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου 
εργασιών, διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα 
παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυ-
ξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών επι-
βαρύνσεων, καθώς και εξασθένηση ή εξαφάνιση της 
αξίας του καθαρού ενεργητικού. 
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Περιγραφή: 
Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα ενισχυθούν μέσω 

της δράσης για: 
α. την ολοκληρωμένη και ποιοτική παρουσίαση 

στο Διαδίκτυο των εγκαταστάσεων τους καθώς και 
της ευρύτερης τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται, 
β. την πραγματοποίηση κρατήσεων μέσω διαδι-

κτύου για όλο το εύρος των υπηρεσιών και προϊό-
ντων τους, και 
γ. την προσέλκυση νέων πελατών μέσω της παρο-

χής ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών εξυπη-
ρέτησης, τη δημιουργία στις εγκαταστάσεις τους ση-
μείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.λ.π.
Η υλοποίηση των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί 

με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών δια-
δικτυακής προβολής και ηλεκτρονικών κρατήσεων 
καθώς και με την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμο-
γών με συστήματα μηχανογράφησης των τουριστι-
κών μονάδων.

Πρόγραμμα: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 
ΚΑΙ 4 ΠΕΠ

Αποδέκτες: Ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύ-
ματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Για την Περι-
φέρεια Στερεάς Ελλάδος από 18/9/2009 και μέχρι 
να εξαντληθεί ο διαθέσιμος Προϋπολογισμός και 
σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο των 18 μηνών 
από την ημερομηνία προκήρυξης. 
Η υποβολή των Αιτήσεων για την επιχορήγηση 

των Επενδυτικών Σχεδίων θα πραγματοποιείται 
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήμα-
τος Δράσεων Κραατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ 
ΑΕ και της συμπλήρωσης σχετικής ηλεκτρονικής 
φόρμας υποβολής.
Για τη συμπλήρωση της φόρμας αυτής κάθε εν-

διαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να επισκεφτεί 
τον διαδικτυακό τόπο της δράσης και να δημιουρ-
γήσει λογαριασμό χρήστη ώστε να αποκτήσει πρό-
σβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή της αί-

τησης για επιχορήγηση του Επενδυτικού Σχεδίου, ο 
δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει εντύπως μέσα σε 
δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, τον ολοκληρωμέ-
νο Φάκελο Αίτησης.

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Όροι και προϋποθέσεις: 
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι 

επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά 
οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η Επιχείρηση δραστηριοποιείται ως Ξενο-
δοχειακό ή Τουριστικό κατάλυμα. Συγκεκριμένα, 
απευθύνεται σε:

1. ξενοδοχεία κλασικού τύπου, ξενοδοχεία τύ-
που Motel, 

2. ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμά-
των και 

3. ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασσικού τύπου 
και επιπλωμένων διαμερισμάτων). 

4. όλες τις μορφές ενοικιαζόμενων δωματίων 
και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερι-
σμάτων που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεω-
τικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών 
ανά κατηγορία κλειδιών, 

5. όλα τα παραδοσιακά καταλύματα και 
6. όλες τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 
και επαύλεις και τις οργανωμένες τουριστικές 
κατασκηνώσεις (κάμπινγκ). 

Για την επιβεβαίωση του συγκεκριμένου κριτη-
ρίου λαμβάνονται υπόψη οι εξής Κωδικοί Αριθμοί 
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ): 
• Κ.Α.Δ 55.1 (και οι υποκατηγορίες του), 55.2 (και 

οι υποκατηγορίες του) με βάση την κωδικοποί-
ηση Κ.Α.Δ.-1997 ή 

• Κ.Α.Δ 55.1 (και οι υποκατηγορίες του), 55.2 (και 
οι υποκατηγορίες του), 55.3 (και οι υποκατη-
γορίες του) με βάση την κωδικοποίηση Κ.Α.Δ.-
2008. 

• Για τον έλεγχο κάλυψης του παρόντος κριτηρί-
ου εξετάζονται οι Κ.Α.Δ. βάσει της Βεβαίωσης 
Έναρξης Δραστηριότητας καθώς και τυχόν με-
ταβολών. Σε περίπτωση που έστω ένας από αυ-
τούς τους αριθμούς έχει ως πρόθεμα κάποιον 
από τους παραπάνω κωδικούς, τότε η επιχεί-
ρηση θεωρείται ότι καλύπτει το συγκεκριμένο 
κριτήριο. 

1. Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας 
σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες 
λειτουργίας. 

2. Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία 
Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01.01.2009. 

3. Ο κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης 
(εφόσον διαφέρει από το σημείο 1) δεν εμπίπτει 
στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του 
κανόνα De Minimis, οι οποίες αναφέρονται αναλυ-
τικά στο Παράρτημα ΙΙ (Παράγραφος 7) του Οδηγού 
Υποβολής. 

4. Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις 
από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύ-
σεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα 
οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση 
υπερβαίνουν τις 500.000 Ευρώ. 
Η Επιχείρηση θα δηλώνει στην ηλεκτρονική φόρ-

μα υποβολής τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν ή 
υλοποιούνται βάσει του κανονισμού Ε.Ε. 1998/2006 
της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης 
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας όπως ισχύει, ή 
προγενέστερου αυτού, στα οποία η Επιχείρηση και 
οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε αυτή ή 

αυτή συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% ή 
έχει δικαίωμα ψήφου, έχουν λάβει κρατική ενίσχυ-
ση (επιχορήγηση) έως την ημερομηνία υποβολής 
αίτησης στο πλαίσιο της Δράσης.
Η ενίσχυση που θα λάβει η Επιχείρηση από την 

παρούσα Δράση (η οποία λογίζεται ανά διακριτό 
Α.Φ.Μ. και σωρευτικά για τις αιτήσεις που μπορεί 
να υποβληθούν ανά διακριτή άδεια λειτουργίας του-
ριστικής μονάδας), αθροιζόμενη με οποιαδήποτε 
άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η Επιχείρηση 
βάσει των αναφερομένων στην παρ. 4.1 του παρό-
ντος Οδηγού, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 
500.000 €.
Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέ-

ντων Επενδυτικών Σχεδίων δε δύναται να ξεπερνά 
τους 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους.

Τι χρηματοδοτείται: Κάθε επιχείρηση που θα 
συμμετάσχει στη δράση "digi-lodge» μπορεί να 
υποβάλει επενδυτικι πρόταση στο πλαίσιο των ακό-
λουθων επιλέξιμων ενεργειών:

• Ε(1): Πολυγλωσσικός διαδικτυακός τόπος 
προβολής τουριστικής μονάδα με δυνατότητες 
online κρατήσεων (υποχρεωτικη ενέργεια)

• Ε(2): Μηχανοργάνωση τουριστικών μονάδων
• Ε(3): Ασύρματη Επικοινωνία
• Ε(4): Ηλεκτρονική προώθηση προβολή
• Ε(5): Ενέργειες ολοκλήρωσης της επένδυσης

Ύψος και είδος ενίσχυσης: Ο μέγιστος προϋπο-
λογισμός ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχέδιο 
ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού 
των 40.000 € και το ανώτατο ποσό της επιχορήγη-
σης για αυτή την περίπτωση μπορεί να ανέρχεται 
μέχρι του ποσού των 24.000 € (ήτοι το 60% του μέ-
γιστου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου 
ενίσχυσης).
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά Επενδυτικό 

Σχέδιο ενίσχυσης ορίζεται στα 7.000 €.
Ανεξαρτήτως του συνολικού προϋπολογισμού του 

υποβαλλόμενου Επενδυτικού Σχεδίου, η επιχορή-
γηση την οποία θα λάβει κάθε επένδυση είναι 60% 
του προϋπολογισμού και μέχρι του ανώτατου ορίου, 
όπως αυτό έχει προσδιοριστεί ανά επενδυτική πρό-
ταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Οδηγούς της 
Δράσης.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται τα 

επιμέρους όρια των ενεργειών και των δαπανών, 
όπως αυτά αναλύονται στον Οδηγό Υποβολής.
Το ανώτατο ύψος του προτεινόμενου προϋπολο-

γισμού ανά υποβαλλόμενη πρόταση διαμορφώνεται 
με βάση τον πίνακα στον Οδηγό Υποβολής και δεν 
αποτελεί σημείο συγκριτικής αξιολόγησης. Αντί-
θετα, θα ληφθεί υπόψη η ρεαλιστική εκτίμηση του 
κόστους της επένδυσης κατά τη διαδικασία πιστο-
ποίησης της επένδυσης.
Περισσότερες οδηγίες στον Οδηγό Υποβολής.

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 

75.000.000,00 €
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ 

Αρμόδιος Φορέας: Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ

Πληροφορίες: 
1. Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ

Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα 105 61, 
Τηλ.210 3377940, Ιστοσελίδα: 
http://www.digitalaid.gr/default.asp

2. Επιμελητήριο Ευβοίας, Βενιζέλου 12, 341 00 
Χαλκίδα, τηλ. 2221022885, 22210 86452

Πρόγραμμα:
«Ενίσχυση Ξενοδοχειακών 

και τουριστικών καταλυμάτων»
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Περιγραφή: Ενίσχυση φορέων & εργαστηρίων 
για δοκιμές για την αρχική διαπίστευσή τους ή 
επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους 
Σε Ποιούς Απευθύνεται: Εργαστήρια δοκιμών & 

Διακριβώσεων καθώς και φορείς Πιστοποίησης 
Προϊόντων, Προσώπων και Συστημάτων Διαχείρι-
σης 
Γεωγραφική Περιοχή: Όλες οι περιφέρειες 
Προϋπολογισμός: 24.000.000 € 
Όροι: Οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν 

οι υποψήφιες προς ένταξη επιχειρήσεις, για τη 
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, είναι οι εξής:

1. Να λειτουργούν με τη μορφή ατομικής επιχεί-
ρησης, ή Ο.Ε., ή Ε.Ε, ή αστικής μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, ή Ε.Π.Ε, ή Α.Ε. και να τηρούν βιβλία Β' 
ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

2. Να έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα
3. Να έχουν συμπληρώσει ένα τουλάχιστο κλει-

σμένο έτος διαχειριστικής χρήσης.
4. Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας εν ισχύ (εφό-

σον απαιτείται) ή βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας 
ότι δεν απαιτείται

5. Η υποψήφια προς ένταξη επιχείρηση να εμ-
φανίζει στο καταστατικό της ή στο έντυπο έναρξης 
επιτηδεύματος της Εφορίας, δραστηριότητα/ες 
που να είναι συναφείς με το αντικείμενο του προ-
γράμματος (εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσε-
ων, φορείς Ελέγχου, Φορείς Πιστοποίησης Προϊ-
όντων, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων, Φορείς 
Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης)

6. Ο μέσος όρος κερδοφορίας προ φόρων και 
αποσβέσεων της τελευταίας 3ετίας να είναι θετι-
κός. (Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης 

για διάστημα μικρότερο των 3 ετών λαμβάνονται 
υπόψη μόνο οι διαθέσιμες χρήσεις)
Επιπλέον όσον αφορά τις προϋποθέσεις συμμε-

τοχής, το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί δραστηρι-
ότητες που εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού 
πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπερι-
λαμβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επι-
χειρηματικότητα» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV).
Επιχειρήσεις εμπίπτουσες στα κριτήρια αυτά 

χρηματοδοτούνται, στην παρούσα φάση, αποκλει-
στικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που δια-

πιστωθεί κατά την υλοποίηση ότι εντάχθηκε στο 
παρόν Πρόγραμμα επιχείρηση εμπίπτουσα στα ως 
άνω Κριτήρια Διαχωρισμού, το έργο απεντάσσεται 
και η τυχόν χορηγηθείσα Δημόσια Χρηματοδότηση 
επιστρέφεται εντόκως.
Κάθε υποψήφια προς ένταξη επιχείρηση έχει 

δικαίωμα να υποβάλλει μια μόνο πρόταση για συμ-
μετοχή στο πρόγραμμα ανά κύκλο αξιολόγησης 
(βλ. κεφ. 9.2 του παρόντος Οδηγού).
Σε περίπτωση υποβολής από την ίδια επιχείρη-

ση, περισσοτέρων της μιας προτάσεων στον ίδιο 
κύκλο αξιολόγησης, οι προτάσεις απορρίπτονται 
στο σύνολό τους. 
Διαρθρωτικό Ταμείο: 1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΓΙΩΝ - 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1 Εξοπλισμός (έως 70.000,00 €): 
- ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.2 Λογισμικό (έως 15.000,00 €): - 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.3 Υποστηρικτική βιβλιογραφία (έως 

Περιγραφή: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δι-
ευκόλυνση - μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων 
–, στην ενίσχυση των άμεσων και σχετικά μικρών 
αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών των πολύ μι-
κρών υφιστάμενων επιχειρήσεων, που δραστηριο-
ποιούνται στους τομείς της μεταποίησης. 
Σε Ποιούς Απευθύνεται: Υφιστάμενες πολύ μι-

κρές μεταποιητικές επιχειρήσεις 
Τομείς Ενδιαφέροντος: Μεταποίηση 
Γεωγραφική Περιοχή: Όλες οι περιφέρειες 
Προϋπολογισμός: 40.000.000 €
Όροι: Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν 

οι υφιστάμενες πολύ μικρές μεταποιητικές επιχει-
ρήσεις (βλέπε Παράρτημα ΙΙ σύμφωνα με τον Κα-
νονισμό 800/2008 της Επιτροπής), για τις οποίες 
συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέ-
σεις: 

• Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας 
τους μέσα στα όρια της επικράτειας.

• Ασκούν μία από τις επιλέξιμες δραστηριότη-
τες των κλάδων μεταποίησης του πίνακα του 
Παραρτήματος Ι του παρόντος.

• Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης να 
ανήκει στους επιλέξιμους κλάδους της με-
ταποίησης βάση των μεγαλύτερων ακαθάρι-
στων εσόδων (σύμφωνα με τον κωδικό 761 
του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης).

• Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη (τουλά-
χιστον 12μηνη) φορολογική χρήση.

• Απασχολούσαν, κατά το έτος 2008, 0 – 9 
άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας (στα 
οποία δεν περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχο-
λούμενοι), εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονά-
δες Εργασίας (ΕΜΕ).

• Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τε-
λευταίας τριετίας ανέρχεται από 20.000€ έως 
2.000.000,0€.

• Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας ως προς 
μεταποιητική τους δραστηριότητα ή σχετικό 
απαλλακτικό.

• Διαθέτουν τεκμηριωμένα την απαιτούμενη 
ίδια συμμετοχή κατά την υποβολή της πρότα-
σης.

2. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με 
νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επι-
χείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, 
ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός).

3. Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής 
σε μία (1) μόνο πρόταση. Σε περίπτωση συμμετο-
χής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρό-
γραμμα, οι προτάσεις που αυτό το Νομικό πρόσω-
πο συμμετέχει θα απορρίπτονται όλες. 
Διαρθρωτικό Ταμείο: Κατηγορίες Επιλέξιμων 

Δαπανών:
1. Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
2. Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων μέσω άδειας 

εργασιών μικρής κλίμακας
3. Δαπάνες Διαφήμισης - Συμμετοχή σε Εκθέ-

σεις Εσωτερικού - Εξωτερικού

Πρόγραμμα:
«Διαπιστευθείτε»

Πρόγραμμα:
«Στηρίζω 2009»

5.000,00 €): 2. ΑΫΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
2.1 Διεξαγωγή διεργαστηριακών συγκριτικών 
δοκιμών ικανότητας (έως 20.000,00 €) - ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑ 2.2 Αρχική διακρίβωση προτύπων εργα-
στηρίου (έως 3.000 € ανά πρότυπο αναφοράς) 
- ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.3 Υπηρεσίες συμβούλου & φορέα 
διαπίστευσης (έως 20.000,00 €): Υπηρεσίες συμ-
βούλου, αποκλειστικά για την ανάπτυξη του συ-
στήματος και έως του ποσού των 12.000 ευρώ. Ο 
Σύμβουλος πρέπει να πληροί τις «προϋποθέσεις 
επάρκειας συμβούλου» που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ του οδηγού. Δεν θεωρείται επιλέ-
ξιμη οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιή-
θηκε πριν από την ημερομηνία προδημοσίευσης 
του προγράμματος (10/7/2009).
Δραστηριότητα Εργαστηρίου: 10.000 € - 

100.000 €
Δραστηριότητα Φορέα: 10.000 € -50.000 €
Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης: 50% του 

συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
πρότασης 
Άξονας: ΑΠ.2: Ενίσχυση της Επιχειρηματικό-

τητας και της Εξωστρέφειας 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότη-

τα και Επιχειρηματικότητα 
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 

15/10/2009 (Έως εξαντλήσεως του προϋπολο-
γισμού. Υποβολή προτάσεων δεν γίνεται δεκτή 
κατά τις περιόδους, που διαρκεί η αξιολόγηση και 
ένταξη των προτάσεων, που έχουν ήδη υποβληθεί. 
Οι περίοδοι αυτές (κύκλοι αξιολόγησης) είναι:
• από 15 Νοεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου του 

επομένου έτους
• από 15 Μαΐου έως 15 Ιουλίου)

4. Άλλες άϋλες Δαπάνες Η έναρξη υλοποίησης 
του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να γίνεται 
μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προ-
γράμματος (10/7/2009) 
Ανώτατο -Κατώτατο όριο συνολικού επιχορη-

γούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τις 
επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης ως ορίζο-
νται στο Παράρτημα Ι: 10.000€-60.000€ 
Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του 

συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
πρότασης: 50% γενικά έως 60% σε νησιά κάτω 
των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρό-
πληκτες – σεισμόπληκτες περιοχές 
Άξονας: ΑΠ.2: Ενίσχυση της Επιχειρηματικό-

τητας και της Εξωστρέφειας 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότη-

τα και Επιχειρηματικότητα 
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 

5/10/2009 (Έως εξαντλήσεως του προϋπολογι-
σμού, εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολό-
γηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν 
ήδη υποβληθεί.Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά (μέσω διαδικτύου) μέσω του δικτυακού 
τόπου www.eommex.gr)

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ε . Σ .Π . Α 2463-3943

ΕΠΑΝ ΙΙ
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Περιγραφή: Το Πρόγραμμα «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ» αποσκοπεί, στην ενίσχυση επιχειρή-
σεων, προκειμένου: -να πιστοποιηθούν με βάση 
τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/
και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 
18001:2007 ή/και ISO 14001:2004/ΕΜΑS, ή/και 
ISO 27000 ή/και SΑ 8000 ή/και άλλων συστημά-
των διαχείρισης που βασίζονται σε πρότυπα ευ-
ρείας αναγνώρισης (εθνικά, διεθνή ή κλαδικά) 
-να ενισχύσουν/βελτιώσουν τις υποδομές τους, 
στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης (continual 
improvement) ήδη εγκατεστημένων (και σε ισχύ) 
συστημάτων διαχείρισης που σχετίζονται με την 
ποιότητα, τη διασφάλιση της ασφάλειας των τρο-
φίμων, την υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας, 
το περιβάλλον & την ενσωμάτωση της περιβαλλο-
ντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρή-
σεων, την ασφάλεια πληροφοριών, την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη κλπ. -να συμπληρώσουν/ενι-
σχύσουν τις υποδομές τους στο πλαίσιο ικανο-
ποίησης των απαιτήσεων για πιστοποίηση τους 
σε συστήματα διαχείρισης με βάση τα πρότυπα 
ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 
1801/OHSAS 18001:2007 ή/και ISO 14001:2004/
ΕΜΑS, ή/και ISO 27000 ή/και SΑ 8000 ή/και άλλα 
συστήματα διαχείρισης που βασίζονται σε πρότυ-
πα ευρείας αναγνώρισης (εθνικά, διεθνή ή κλαδι-
κά) και τα οποία δεν ήταν εγκατεστημένα πριν τη 
προδημοσίευση του προγράμματος -να προβούν 
σε πιστοποίηση προϊόντων-υπηρεσιών με βάση 
αναγνωρισμένα πρότυπα/τεχνικές προδιαγραφές 
(που συνήθως συνοδεύεται από τη λήψη ειδικών 
σημάτων/πιστοποιητικών συμμόρφωσης) ή/και να 
προβούν σε αναγκαίες ενέργειες για την επίθεση 
σήμανσης CE σε προϊόντα με βάση τις εφαρμο-
στέες κοινοτικές απαιτήσεις. 
Σε Ποιούς Απευθύνεται: Υφιστάμενες επιχειρή-

σεις των τομέων μεταποίησης,εμπορίου,Υπηρεσι-
ών και Τουρισμού 
Τομείς Ενδιαφέροντος: Μεταποίηση, Εμπόριο, 

Υπηρεσίες, Τουρισμός 
Γεωγραφική Περιοχή: Όλες οι περιφέρειες 
Προϋπολογισμός: 80.000.000 € 
Όροι: Δικαιούχος ενίσχυσης του Προγράμμα-

τος «Σύγχρονη Επιχείρηση» μπορεί να καταστεί 
οποιοδήποτε πρόσωπο που πληροί σωρευτικά τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Είναι επιτηδευματίας κατά την έννοια των δι-

ατάξεων του ΚΒΣ (παρ. 1 του άρθρου 2) εξαι-
ρουμένων των κοινοπραξιών (παρ. 2 του άρ-

θρου 2 του ΚΒΣ)
• Ασκεί δραστηριότητα πριν την 1/01/(έτος υπο-

βολής πρότασης-2) και έχει κλεισμένη τουλά-
χιστον μία διαχειριστική περίοδο (Ως ημερο-
μηνία σύστασης νοείται η ημερομηνία έναρξης 
δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στις 
σχετικές βεβαιώσεις έναρξης δραστηριότητας 
της οικίας Δ.Ο.Υ. Η κάλυψη του συγκεκριμένου 
κριτηρίου μπορεί να τεκμηριώνεται εναλλακτι-
κά με ισοδύναμα έγγραφα από τα οποία μπορεί 
να εξαχθεί η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύ-
ματος (π.χ. δηλώσεις φορολογίας ή εκκαθαρι-
στικά σημειώματα προηγουμένων ετών κλπ.). 
Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά 
από μεταβίβαση, απορρόφηση ή συγχώνευ-
ση ακόμη και μετά την 01/01/(έτος υποβολής 
πρότασης -2) είναι απαραίτητο να προσκομί-
σουν σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά (Κα-
ταστατικό επιχείρησης, Δημοσίευση σε ΦΕΚ, 
Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας και βεβαί-
ωση μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.)

• Έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα
• Τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
• Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 

αρ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμ-
βρίου 2006 (EL L 379/28.12.2006) που αφορά 
στην εφαρμογή των άρθρων 87 & 88 της συν-
θήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de 
minimis aid) (βλέπε και Παράρτημα Ι του πα-
ρόντος Οδηγού προγράμματος)

• Εμπίπτει (με βάση τα τελευταία του οικονομικά 
στοιχεία -2008 για το πρώτο κύκλο υποβολής 
προτάσεων) σε κάποιον από τους κλάδους που 
αναφέρονται στους Πίνακες 1Α, 1Β σύμφωνα 
με την ταξινόμηση των κωδικών δραστηριότη-
τας (ΚΑΔ 2008).

• Δε βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμεί σε 
βάρος του ανάκτηση ενίσχυσης,

• Δεν είναι προβληματική επιχείρηση.
• Έχει μέσο όρο κύκλου εργασιών μεγαλύτερο ή 

ίσο των € 30.000,00 κατά την τελευταία τριετία (η 
απαίτηση αυτή θα ισχύει για τα έτη 2007 & 2008 
για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων) και ο 
μέσος όρος των κερδών προ φόρων και αποσβέ-
σεων της τελευταίας τριετίας είναι θετικός.

• Δηλώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει τις κατάλληλες 
υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμπο-
δίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία ή δε-
σμεύεται για την υλοποίηση των απαραίτητων 

υποδομών πρόσβασης μέχρι και την ολοκλή-
ρωση της επένδυσης (σε περίπτωση που δεν 
διαθέτει τις σχετικές υποδομές και η πρόταση 
ενταχθεί στο Πρόγραμμα).

Κάθε επιλέξιμο πρόσωπο (επιχείρηση) έχει 
δικαίωμα να υποβάλλει μια μόνο πρόταση ανά 
κύκλο αξιολόγησης για συμμετοχή στο πρόγραμ-
μα σύμφωνα με τις Οδηγίες της Προκήρυξης και 
τους όρους του παρόντος Οδηγού. Σε περίπτωση 
υποβολής, από τον ίδιο φορέα, περισσότερων της 
μίας προτάσεων στον ίδιο κύκλο αξιολόγησης του 
Προγράμματος, θα απορρίπτονται στο σύνολό τους.
Eξαιρούνται και δεν δικαιούνται συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα οι δραστηριότητες που ρητά αναφέρο-
νται στο Πίνακα 1Γ. Αναλυτικά, οι προυποθέσεις 
συμμετοχής στο κείμενο της προδημοσίευσης. 
Διαρθρωτικό Ταμείο: Οι επιλέξιμες δαπάνες 

αναφέρονται αποκλειστικά σε πάγια και άυλα 
στοιχεία επένδυσης καθώς και σε παροχή συμ-
βουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες 
τα οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά στις παρακά-
τω επιλέξιμες ενέργειες:
Α. Δαπάνες εμπειρογνωμόνων
Β. Δαπάνες Επαλήθευσης & Πιστοποίησης
Γ. Δαπάνες Διαμόρφωσης Χώρων
Δ. Δαπάνες Η/Μ & Λοιπού Εξοπλισμού
Ε. Δαπάνες προμήθειας Υλισμικού (Hardware) 

& Λογισμικού (Software)
ΣΤ. Δαπάνες Συμβούλων
Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης επι-

λεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προ-
δημοσίευσης του προγράμματος (10/7/2009) Ανώ-
τατο-Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού της πρότασης: 

- Για τις επιχειρήσεις του πίνακα 1Α (βλέπε Ενό-
τητα 6 του οδηγού): 30.000€-150.000€

- Για τις επιχειρήσεις του πίνακα 1Β (βλέπε 
Ενότητα 6 του οδηγού): 30.000€-80.000€
Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του 

συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
πρότασης: 50% 
Άξονας: ΑΠ.2: Ενίσχυση της Επιχειρηματικότη-

τας και της Εξωστρέφειας 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηματικότητα 
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 

15/10/2009 (Έως εξαντλήσεως του προϋπολο-
γισμού, πλήν των περιόδων που διαρκεί η αξιο-
λόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν 
ήδη υποβληθεί.)

Περιγραφή: Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση 
σύγχρονου, τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραιτή-
του για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηρι-
ότητας για τις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελμα-
τιών: Ιατροί, Οδοντίατροι, Μηχανικοί, Γεωτεχνικοί 
(στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γεωλόγοι, 
γεωπόνοι, δασοπόνοι και ιχθυολόγοι), Δικηγόροι, 
Συμβολαιογράφοι, Λογιστές, Οικονομολόγοι / Σύμ-
βουλοι.
Σε Ποιούς Απευθύνεται: Δικαιούχοι των ενισχύ-

σεων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι 
σήμερα ενεργοί, έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος 
πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 και δεν απασχολού-
νται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και ανήκουν 
στις ακόλουθες επαγγελματικές κατηγορίες: Iατροί, 
Οδοντίατροι, Μηχανικοί, Γεωτεχνικοί (στην κατηγο-
ρία αυτή περιλαμβάνονται γεωλόγοι, γεωπόνοι, δα-
σοπόνοι και ιχθυολόγοι), Δικηγόροι, Συμβολαιογρά-
φοι, Λογιστές, Οικονομολόγοι / Σύμβουλοι.
Η ακριβής αναφορά των επιλέξιμων ΚΑΔ 2008 

γίνεται στη σχετική Προκήρυξη (βλ.Συνημμένα Αρ-
χεία). Το Πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής ΥΑ Προ-
κήρυξης. Αναλυτικότερη πληροφόρηση για τους 
όρους και προϋποθέσεις υπάρχει διαθέσιμη στην 
ΥΑ Προκήρυξης και τα σχετικά παραρτήματα στα 
Συνημμένα Αρχεία.
Προϋπολογισμός: 250.000.000 € (Συνολικός προ-

ϋπολογισμός της προκήρυξης που αφορά σε όλη 
την χώρα).
Όροι: Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι επιστήμονες 

- ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις πα-
ραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι: 
Είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια, 

Λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρη-
σης, Τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας και έχουν 
μία τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική 
χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – 
διαχειριστική χρήση 2008), Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυ-
ρο, ενεργό και ενταγμένο σε συγκεκριμένους Κωδι-
κούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Έχουν κάνει 
πρώτη έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2009, 
Διαθέτουν φορολογική ενημερότητα, Στις περι-
πτώσεις που δραστηριοποιούνται πάνω από πέντε 

χρόνια, θα πρέπει να εμφανίζουν από την άσκηση 
ελεύθερου επαγγέλματος στις φορολογικές τους 
δηλώσεις, μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων κατά τη 
διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων, υψηλότερο 
από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση στον Πίνακα 
1 του Αρθρου 3 Προποθέσεις Συμμετοχής της ΥΑ 
Προκήρυξης (βλ. Συνημμένα αρχεία).
Από τον παραπάνω όρο, εξαιρούνται οι ελεύθε-

ροι επαγγελματίες που κατοικούν και ασκούν το 
επάγγελμα τους σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο 
των 3100 κατοίκων, τα άτομα με αναπηρία και όσοι 
ακούν το επάγγελμά τους σε χαρακτηρισμένους 
ορεινούς όγκους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από 
το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Το Πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής ΥΑ Προ-
κήρυξης. Αναλυτικότερη πληροφόρηση για τους 
όρους και προϋποθέσεις υπάρχει διαθέσιμη στην 
ΥΑ Προκήρυξης και τα σχετικά παραρτήματα στα 
Συνημμένα Αρχεία. 
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 1/9/2009 

έως 9/10/2009.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ε . Σ .Π . Α 2463-3943

ΕΠΑΝ ΙΙ

Περιγραφή: Το Πρόγραμμα «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ ί ί ή

θρου 2 του ΚΒΣ)
Α ί δ ό 1/01/(έ

υποδομώ

Πρόγραμμα:
«Σύγχρονη Επιχείρηση»

Περιγραφή Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής ΥΑ Προ χρόνια θα πρέπει να εμφανίζουν από την άσκηση

Πρόγραμμα για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών
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Πρόγραμμα, που στόχο Πρόγραμμα, που στόχο 
έχει τη διατηρησιμότητα των έχει τη διατηρησιμότητα των 
θέσεων εργασίας στις μικρές θέσεων εργασίας στις μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
προωθείται από το υπουργείο προωθείται από το υπουργείο 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας.Προστασίας.

Το πρόγραμμα θα αφορά περίπου 60.000 εργαζό-
μενους και θα προβλέπει επιδότηση της απασχό-
λησης εργαζομένων σε επιχειρήσεις που αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα, με στόχο να διατηρηθούν οι 
θέσεις εργασίας. 
Το συνολικό πρόγραμμα θα είναι της τάξης των 

100.000.000 ευρώ και θα εφαρμοστεί δε δύο στά-
δια. 
Ο πρώτος κύκλος, που σχεδιάζεται να υλοποιη-

θεί αμέσως μετά το καλοκαίρι, θα αφορά 24.000 
εργαζόμενους με εκτιμώμενη δαπάνη 50.000.000 
ευρώ.
Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμ-

ματος, η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, Φάνη Πάλλη-Πετραλιά συναντήθηκε 
στις 28.7.09 με τα προεδρεία της ΓΣΕΒΕΕ και της 
ΕΣΕΕ. 
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο γενικός γραμ-

ματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, 
Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, ο διοικητής του 
ΟΑΕΔ Γεώργιος Βερναδάκης και ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε., Δη-
μήτρης Κάρναβος.

Οι δηλώσεις
Μετά τη συνάντηση η υπουργός Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας, Φάνη Πάλλη-Πετραλιά 
καθώς και οι πρόεδροι της ΓΣΕΒΕΕ, Δημήτρης 
Ασημακόπουλος και της ΕΣΕΕ, Δημήτρης Αρμενά-
κης προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

- Φάνη Πάλλη-Πετραλιά: «Σήμερα (28.7.09) συ-
ναντηθήκαμε με τη ΓΣΕΒΕΕ, με τον πρόεδρο τον 
κ. Ασημακόπουλο και την ΕΣΕΕ και τον πρόεδρο, 
τον κ. Αρμενάκη, τους οποίους προσκάλεσα στο 

υπουργείο γιατί σύμφωνα με τα όσα είχα αναφέρει, 
πριν από δυο περίπου μήνες, προετοιμάσαμε με 
τη Γραμματεία των Κοινωνικών και άλλων Πόρων 
όπως επίσης με τον ΟΑΕΔ και με την Επαγγελματι-
κή Κατάρτιση Α.Ε., δράσεις οι οποίες αφορούν τις 
πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
Η πρόταση την οποία έκανα προς τη ΓΣΕΒΕΕ και 

την ΕΣΕΕ είναι για δράση 100 εκατ. ευρώ που θα 
αφορά 60.000 εργαζόμενους με στόχο να διατη-
ρήσουν τις θέσεις τους στις συγκεκριμένες επι-
χειρήσεις. 
Ζητήσαμε τη συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ και την 

ΕΣΕΕ. Θα έχουμε την επόμενη συνάντηση, διότι θα 
συνεργαστούμε με τους κοινωνικούς μας εταίρους, 
ώστε κάτω από προϋποθέσεις να γίνει η λίστα εκεί-
νη που θα αφορά τις επιχειρήσεις με στόχο ένα και 
μοναδικό: να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. 
Ο πρώτος κύκλος θα αφορά 50.000.000 προς 

24.000 εργαζόμενους ενώ, όπως είπα και πριν, 
το συνολικό πρόγραμμα είναι της τάξης των 
100.000.000 ευρώ και θα αφορά περίπου 60.000 
εργαζομένους. 
Είναι μέσα από τα κοινοτικά προγράμματα. Το 

πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και 
το πρόγραμμα για τη διαχείριση των θέσεων εργα-
σίας. 
Δική μας πρόταση, του υπουργείου Απασχόλησης 

είναι μια από τις προϋποθέσεις να είναι, η επιχεί-
ρηση που θα μπει σε αυτή τη δράση για ένα χρονικό 
διάστημα στο οποίο θα συμφωνήσουμε να μην προ-
χωρήσει σε απολύσεις. 
Στόχος μας την ώρα αυτή της μεγάλης κρίσης, 

που έχει αγγίξει και τη χώρα μας, είναι να διατηρη-
θούν οι θέσεις απασχόλησης. 
Επιπλέον συζητήσαμε και για τα προγράμματα 

του ΟΑΕΔ, όπως είναι η μετατροπή του επιδόματος 
ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης.
Όπως και τη δυνατότητα που ισχύει και σήμερα, 

πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλύτερα 
με τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ, τη δυνατότητα προ-
σλήψεων ανέργων από τον ιδιωτικό τομέα, επιχο-
ρήγηση δηλαδή των επιχειρήσεων για την πρόσλη-
ψη ανέργων. 
Για μας, για την κυβέρνηση σε αυτές τις δύσκο-

λες για την οικονομία στιγμές και κυρίως σε αυτές 

τις δύσκολες για την κοινωνία στιγμές, όπου είναι 
φυσιολογικός ο φόβος των πολιτών για την εργασία 
τους, στόχος είναι και παραμένει η διατήρηση των 
θέσεων εργασίας και η δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας μέσα από τις δράσεις μας αλλά και μέσα 
από την καινοτομία».

- Δημήτρης Ασημακόπουλος: «Η κυρία υπουργός 
μάς παρουσίασε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα που 
στόχο έχει τη διατηρησιμότητα των θέσεων εργα-
σίας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θα 
συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες του υπουργείου, 
τον ΟΑΕΔ και το γενικό γραμματέα έτσι ώστε να πε-
τύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα και να μη χαθούν 
τα χρήματα από γραφειοκρατικές διαδρομές και 
μέσα από διαδρομές που δεν θα εγγυηθούν ότι θα 
πάνε πράγματι στις μικρές και πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις.
Θέσαμε επίσης στην κύρια υπουργό και επιμείνα-

με να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τις λύσεις σε 
ό,τι αφορά το μεγάλο θέμα της διαδοχικής ασφά-
λισης καθώς επίσης επισημάναμε με τον πλέον 
χαρακτηριστικό τρόπο ότι θα πρέπει να επιλυθεί το 
μεγάλο θέμα, το οικονομικό, να αποφευχθεί η οι-
κονομική κατάρρευση του ΟΑΕΕ 
Αυτό θα γίνει εάν η κυβέρνηση αποφασίσει επι-

τέλους να δεσμεύσει συγκεκριμένους φόρους που 
θα πηγαίνουν σε αυτό το Ταμείο, το δεύτερο μεγάλο 
Ταμείο της χώρας, το Ταμείο των ΟΑΕΕ».

- Δ. Αρμενάκης: «Ανταποκριθήκαμε στην πρό-
σκληση της υπουργού και πήραμε την πολιτική 
απόφαση στήριξης της απασχόλησης, για τις μι-
κρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
Φτιάχνουμε από κοινού ένα πρόγραμμα το οποίο 

θα δώσει τη δυνατότητα σε αρκετές επιχειρήσεις 
αυτής της κατηγορίας να μην προχωρήσουν σε μεί-
ωση του προσωπικού τους. Θα συνεργαστούμε με 
τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού του 
υπουργείου Απασχόλησης και με τον ΟΑΕΔ, ώστε 
να δώσουμε την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να φα-
νούν συνεπείς στη διατήρηση της απασχόλησης. 
Στο εμπόριο έχουμε τονίσει από την πρώτη στιγ-

μή ότι αποτελεί πρώτη επιλογή και στόχευση η 
διατήρηση του καθενός στη δουλειά του και όχι η 
μετατροπή του σε άνεργο και η εν συνεχεία στήριξη 
της ανεργίας».

Πρόγραμμα διατήρησης 
θέσεων εργασίας στις μικρές 

και πολύ μικρές εταιρείες
Η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 
Φάνη Πάλλη-Πετραλιά με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ 
Δημήτρη Αρμενάκη και τον πρόεδρο της ΓΣΒΕΕ, 
Δημήτρη Ασημακόπουλο (αριστερά).
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Τρία νέα προγράμματα για την ενίσχυση της επι-
χειρηματικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος 
«ΕΠΙΧΕΙΡΩ 2009», το οποίο χρηματοδοτείται από 
το ΕΠΑΝ ΙΙ, παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Ανά-
πτυξης Κωστής Χατζηδάκης. 
Πρόκειται για τα προγράμματα:

• «Εξελίσσομαι» 
• «Πρωτοτυπώ»
• «Μετοικώ» 

με προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ, εκ των οποί-
ων δημόσια δαπάνη είναι τα 90 εκατ. ευρώ.

«Στόχος των προγραμμάτων αυτών –τόνισε ο 
υπουργός- είναι όχι μόνο να στηρίξουν τις ελληνι-
κές επιχειρήσεις σε αυτή τη δύσκολη διεθνή οικο-
νομική συγκυρία, αλλά κυρίως να τους δώσουν μία 
νέα αναπτυξιακή πνοή». 
Αναλυτικά τα προγράμματα είναι τα ακόλουθα:
1. Το πρόγραμμα «Εξελίσσομαι» για την ενίσχυ-

ση εκσυγχρονιστικών επιχειρηματικών σχεδίων για 
μεσαίες επιχειρήσεις 

2. Το πρόγραμμα «Πρωτοτυπώ» για την προώθη-
ση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας σε 
μικρές επιχειρήσεις. 

3. Το πρόγραμμα «Μετοικώ» που προωθεί τη 
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων από την Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη στην περιφέρεια και γενικότερα 
το άνοιγμα νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
στην ελληνική περιφέρεια από κατοίκους των με-
γάλων αστικών κέντρων.

Το πρόγραμμα «Εξελίσσομαι 2009» 
Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο επιμέρους 

προγράμματα. Σήμερα, θα παρουσιάσουμε αυτό 
που απευθύνεται στις μεσαίες επιχειρήσεις. Για τις 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, θα ακολου-
θήσει, στο άμεσο μέλλον, νέα ανακοίνωση. 
Το «Εξελίσσομαι» αποσκοπεί στον εκσυγχρονι-

σμό των μεσαίων επιχειρήσεων – που δραστηριο-
ποιούνται κυρίως στον κλάδο της μεταποίησης – με 
στόχο την ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματι-
κών σχεδίων για νέες παραγωγικές υποδομές. Στό-
χος είναι οι επιχειρήσεις αυτές να μπορέσουν να: 

• Ενδυναμώσουν την παρουσία τους στην εγχώ-
ρια και διεθνή αγορά

• Ενσωματώσουν τεχνολογική ή/και μη τεχνολο-
γική καινοτομία

• Αναπτύξουν νέα και πιστοποιημένα προϊόντα 
και υπηρεσίες ή/και να διαφοροποιήσουν τα υπάρ-
χοντα 

Το Πρόγραμμα «Πρωτοτυπώ 2009»
Το πρόγραμμα «Πρωτοτυπώ 2009» αφορά τόσο 

τις υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχει-
ρήσεις, όσο και την ίδρυση από φυσικά πρόσωπα 
νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.
Σε σχέση με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, το 

πρόγραμμα επιδιώκει την προώθηση της καινοτο-
μίας ως βασικής παραμέτρου για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, καθώς και την διαφοροποίηση 
και αναγέννηση παραδοσιακών κλάδων της οικονο-

μίας, μέσα από την εμπορική αξιοποίηση πρωτότυ-
πων και καινοτόμων ιδεών.
Σε ό,τι αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, το 

πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της επιχει-
ρηματικότητας μέσα από την ίδρυση Πολύ Μικρών 
και Μικρών Επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα 
οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία πρωτότυπη 
ιδέα σε επιχειρηματική καινοτομία.
Το Πρόγραμμα «Μετοικώ» 
Στόχοι του προγράμματος:
• Ανάπτυξη τοπικών οικονομιών μέσω της ίδρυ-

σης νέων επιχειρήσεων
• Ενθάρρυνση της κινητικότητας του ανθρώπινου 

δυναμικού από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την 
ελληνική περιφέρεια

• Αποκέντρωση επιχειρηματικών και βιομηχανι-
κών δραστηριοτήτων και ενδυνάμωση της περιφε-
ρειακής ανάπτυξης 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

μετεγκατασταθούν από τους νομούς Αττικής και 
Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια
Β. Νέες επιχειρήσεις, που ιδρύονται στην περι-

φέρεια της χώρας από φυσικά πρόσωπα ηλικίας 
μέχρι 55 ετών, που δεν ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα και είναι μόνιμοι κάτοικοι των νο-
μών Αττικής και Θεσσαλονίκης
Τα ανωτέρω προγράμματα θα προκηρυχθούν 

όταν ολοκληρωθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής.

Περίληψη
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής 

Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς 
της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της 
Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ) καλεί τις νέες ελλη-
νικές επιχειρήσεις, να υποβάλουν προτάσεις για 
εκτέλεση έργων έρευνας και τεχνολογικής ανά-
πτυξης στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη Νέων 
Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τε-
χνολογικής Ανάπτυξης».
Η Πράξη στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση 

της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής 
ανάπτυξης με την επιχορήγηση έργων, που θα 
εκτελεσθούν στην Ελλάδα από δυναμικές επιχει-
ρήσεις, οι οποίες ξεκινούν ή έχουν ήδη ανεπτυγμέ-
νη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα στους 
παρακάτω τομείς:
1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 
2. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιο-

τεχνολογία, 
3. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τε-

χνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσι-

ακούς κλάδους (κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, 
κατασκευές, έπιπλο, χημική βιομηχανία, δέρμα), 

4. Προηγμένα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπι-
στήμες και Μικροηλεκτρονική, 

5. Ενέργεια, 
6. Μεταφορές, 
7. Περιβάλλον, 
8. Υγεία, 
9. Διάστημα και Τεχνολογίες ασφάλειας, 
10. Πολιτιστική Κληρονομιά. 
Ο πρώτος κύκλος υποβολής προτάσεων έχει 

ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων 
4/8/2009 και καταληκτική 9/11/2009
Η διάρκεια των έργων που θα χρηματοδοτηθούν 

στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης είναι από 
24 μέχρι 36 μήνες το μέγιστο.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Προτάσεις για επιχορήγηση υποβάλλονται από 

μία και μόνο «νέα» επιχείρηση. Ως νέες επιχειρή-
σεις νοούνται οι επιχειρήσεις έως 6 ετών από την 
ίδρυσή τους (ανεξαρτήτως μεγέθους και μορφής) 
και επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, χρό-
νου λειτουργίας και μορφής, οι οποίες δεν έχουν 
χρηματοδοτηθεί για έρευνα έως σήμερα από εθνι-
κούς ή κοινοτικούς πόρους και προγράμματα. Δί-
νεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται 
υπεργολαβικά από τους παρακάτω ερευνητικούς-
τεχνολογικούς φορείς (εργαστήρια των ΑΕΙ, ΤΕΙ 

και Ερευνητικών Κέντρων, Εταιρείες Βιομηχανικής 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΓΓΕΤ και 
Κέντρο Καινοτομιών του ΕΟΜΜΕΧ, Φορείς του άρ-
θρου 12 του Ν.3297/23.12.2004).

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων μπορούν αρχι-

κά να υποβάλλονται καθημερινά στη ακόλουθη δι-
εύθυνση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία 
Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ), Μεσογείων 
14-18, ΑΘΗΝΑ 115 27. Η αξιολόγησή τους θα γίνει 
σε δύο διακριτούς κύκλους.
Πρώτη αξιολόγηση θα αφορά τις προτάσεις που 

θα υποβληθούν από την ημερομηνία προκήρυξης 
της πράξης έως και 09/11/09, και η δεύτερη τις 
προτάσεις που θα υποβληθούν από 10/11/2009 
έως και 15/09/2010.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ή πα-

ράδοση με εταιρεία ταχυμεταφοράς, η πρόταση θα 
πρέπει να έχει παραδοθεί στη ΓΓΕΤ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ) 
μέχρι τις παραπάνω καταληκτικές ημερομηνίες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν όλα τα 

απαραίτητα έντυπα σε ψηφιακή μορφή μέσω της 
ιστοσελίδας της ΓΓΕΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση www.gsrt.gr. 
Πληροφορίες για την Πράξη παρέχονται από 

τους κκ Σαργιάνο Νικόλαο, Κωδωνά Κων/νο, τηλ.: 
210 7458196, 210 7458123, e-mail: nis@gsrt.gr, 
kodonas@gsrt.gr.

«Στόχος των προγραμμάτων αυτών –τόνισε ο κ. Χατζηδάκης- είναι όχι μόνο να 
στηρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις σε αυτή τη δύσκολη διεθνή οικονομική 
συγκυρία, αλλά κυρίως να τους δώσουν μία νέα αναπτυξιακή πνοή».

ΥΠΑΝ:
Νέα προγράμματα για την ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας

Πρώτη ημέρα υποβολής: 4/8/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 9/11/2009
Συνολική δαπάνη: 19.000.000 €.
Δημόσια δαπάνη: 11.280.000 € (Η συνολική 
δημόσια δαπάνη της πράξης 
θα κατανεμηθεί σε ποσοστό 60% και 40% σε 
δύο (2) κύκλους υποβολής προτάσεων)

Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για 
Δραστηριότητες Έρευνας & 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης
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Μετά από συζητήσεις και διαβουλεύσεις μηνών, 
με συναρμόδια υπουργεία και επαγγελματικούς 
φορείς, ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδά-
κης, ανακοίνωσε το πρόγραμμα ενεργειακής ανα-
βάθμισης κατοικιών, μέσω του οποίου θα ενισχύ-
ονται παρεμβάσεις για τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης.
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε κατοικίες ή 

κτήρια, τα οποία κατά το 50% χρησιμοποιούνται ως 
κατοικίες και των οποίων η άδεια εκδόθηκε πριν 
ισχύσει ο κανονισμός θερμομόνωσης, δηλαδή πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 1980.
Το ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται από 30%-

50% των δαπανών, ενώ θα ισχύσει σε περιοχές, 
όπου η τιμή ζώνης είναι μέχρι 1.500 ευρώ ανά τε-
τραγωνικό μέτρο. Για τις περιοχές με υψηλότερη 
τιμή ζώνης και με τον όρο ότι οι άδειες των κατοι-
κιών εκδόθηκαν πριν από την ισχύ του κανονισμού 
θερμομόνωσης, θα ισχύσουν φορολογικά κίνητρα, 
τα οποία θα ανακοινώσει το επόμενο διάστημα ο 
υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο να 
έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τις επιδοτήσεις. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτελείο του 

υπουργού κ. Γιάννη Παπαθανασίου, επιδιώκει να 
εφαρμοστεί σύστημα φορολογικών κινήτρων, μέσω 
του οποίου θα ενισχύονται κυρίως τα χαμηλά εισο-
δήματα. 
Έτσι, επεξεργάζεται πολιτικές κινήτρων που 

εφαρμόζονται και σε άλλες κοινοτικές χώρες, προ-
κειμένου να επιλέξει το καταλληλότερο σύστημα 
και να το προσαρμόσει στα ελληνικά δεδομένα. 
Ως ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, ορί-

ζεται η 1η Νοεμβρίου, ενώ σύμφωνα με τον υπουρ-
γό, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε αυτό να ισχύ-
σει από την 1η Οκτωβρίου. 
Η διαδικασία κατάθεσης προτάσεων, έγκρισης 

κ.λπ., θα γίνεται μέσω των ΚΕΠ Μόνο στις περι-
πτώσεις που στις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται και 
η μόνωση κελύφους κτηρίου, η οποία απαιτεί την 
ανέγερση σκαλωσιάς, θα απαιτείται η λήψη σχετι-
κής άδειας από την Πολεοδομία. 
Σε ό,τι αφορά στις δαπάνες που θα ενισχύονται, 

αυτές διαχωρίζονται σε υποχρεωτικές και προαιρε-
τικές. 

Υποχρεωτικές: 
* θερμομόνωση στο δώμα του κτηρίου, εφόσον 

δεν έχει, * τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών 
υαλοπινάκων και θερμομονωτικών πλαισίων - κου-
φωμάτων, εφόσον δεν έχει, * αντικατάσταση παλαι-
ού συστήματος καυστήρα - λέβητα με νέο υψηλής 
απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου ή με σύ-
στημα που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας, εφόσον δεν έχει. 

Προαιρετικές: 
* εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για παρα-

γωγή ζεστού νερού χρήσης σε επίπεδο κτηρίου ή 
ανά ιδιοκτησία, * θερμομόνωση στο λοιπό κέλυφος 
του κτηρίου. 
Το ποσοστό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 30%-

50%, με ανώτατο όριο δαπάνης τις 120.000 ευρώ, 
μαζί με το ΦΠΑ 
Στις μονοκατοικίες το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχε-

ται στο 30% και στις πολυκατοικίες στο 35%.Τα πο-
σοστά αυξάνονται σε 40% και 50% αντίστοιχα (μονο-
κατοικία, πολυκατοικία) για το σύνολο του κόστους 
των επιλέξιμων επεμβάσεων, σε περίπτωση υλοποί-
ησης της επέμβασης θερμομόνωσης στο συνολικό 
κέλυφος του κτηρίου και όχι μόνο στο δώμα. 
Στην απόφαση αυτή κατέληξε το υπουργείο επει-

δή με τη θερμομόνωση στο σύνολο του κελύφους 
αναμένεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ανά μονάδα 
κόστους επένδυσης, ενώ αυτή αποτελεί ένα επι-
πλέον κίνητρο, διότι υπάρχει μεγαλύτερο διοικητι-

κό και τεχνικό βάρος υλοποίησης της επέμβασης. 
Η προετοιμασία της πρότασης θα γίνεται με βάση 

προτυποποιημένα έντυπα - δικαιολογητικά, όπως 
απόφαση γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας, 
αίτηση χρηματοδότησης, οικονομική προσφορά, 
καθώς και συμπληρωματικό υλικό, δηλαδή πολεο-
δομική άδεια ακινήτου, υπεύθυνες δηλώσεις ιδιο-
κτησίας, λογαριασμοί καταναλώσεων, φωτογραφίες 
όψεων ακινήτου κ.λπ. 
Συνολικά υπολογίζεται ότι θα απαιτούνται περί-

που 10 δικαιολογητικά. 
Τα έντυπα θα είναι διαθέσιμα στα ΚΕΠ και σε 

ειδική ιστοσελίδα, ενώ το υπουργείο κρίνει ότι το 
χρονικό διάστημα μέχρι τον Οκτώβριο επαρκεί για 
την προετοιμασία των ενδιαφερομένων. 
Σε ό,τι αφορά στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν 

και τις τιμές, το υπουργείο σε συνεργασία με τους 
επαγγελματικούς φορείς, έχει καταλήξει σε τιμο-
καταλόγους και προδιαγραφές των υλικών.
Συγκεκριμένα, για κάθε παρέμβαση, όπως αλλα-

γή κουφωμάτων, εγκατάσταση διπλών υαλοπινά-
κων, αλλαγή λέβητα κ.λπ., θα εγκρίνονται δαπάνες 
με ανώτατο όριο αυτό που ορίζει για κάθε περί-
πτωση το υπουργείο. Επίσης, τα υλικά που χρησι-
μοποιούνται, πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένες 
προδιαγραφές. 
Το υπουργείο εκτιμά ότι από το πρόγραμμα, θα 

ωφεληθούν περίπου 100.000 νοικοκυριά σε ολό-
κληρη τη χώρα. Σε αυτή τη φάση του προγράμμα-
τος, έχει εγκριθεί συνολικό ύψος επιδότησης 400 
εκατομμύρια ευρώ. 
Ωστόσο, ανάλογα με το ενδιαφέρον, υπάρχει δυ-

νατότητα να φτάσει και τα 500 εκατομμύρια. Σε 
κάθε περίπτωση, στους εμπλεκόμενους κλάδους, 
δηλαδή επιχειρήσεις υαλοπινάκων, κουφωμάτων, 
αλουμινίου, μονωτικών, λεβήτων κ.λπ., θα εισρεύ-
σει πάνω από 1 δισ. ευρώ. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι κλά-

δοι, υπέστησαν φέτος διπλό πλήγμα. Η οικονομική 
κρίση και ο περιορισμός της οικοδομικής δραστηρι-
ότητας συρρίκνωσε τον τζίρο τους, ενώ από την άλλη 
η προσδοκία των ιδιοκτητών ότι θα εφαρμοστεί το 
πρόγραμμα αυτό, ανέβαλε τον προγραμματισμό για 
αλλαγές σε λέβητες, κουφώματα κ.λπ.

Σπίτι: Φωτοβολταϊκά 
με απλές διαδικασίες

Δυνατότητα πώλησης της ενέργειας που περισ-
σεύει στη ΔΕΗ σε προκαθορισμένη τιμή 55 λεπτά/
Kwh για τα πρώτα χρόνια
Απλοποιημένες διαδικασίες, που δεν λύνουν 

όμως και όλα τα προβλήματα, για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες, με δυνατότητα 
πώλησης της ενέργειας που περισσεύει στη ΔΕΗ σε 
προκαθορισμένη τιμή 55 λεπτά/Kwh για τα πρώτα 
χρόνια, ανακοίνωσε, ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής 
Χατζηδάκης, εξαγγέλλοντας παράλληλα απλοποιη-
μένες ρυθμίσεις και για την ανάπτυξη γεωθερμίας.

Εγκαταστάσεις 
Το πρόγραμμα αφορά σε εγκαταστάσεις Φ/Β ως 

10 kW στις ταράτσες, σε μονοκατοικίες ή πολυκα-
τοικίες, από ιδιώτες ή από μικρές επιχειρήσεις (με 
προσωπικό ως 10 άτομα και τζίρο ως 2 εκατ. ευρώ), 
με την προϋπόθεση, όμως, ότι η εγκατάσταση γίνεται 
σε περιοχή που καλύπτεται από το διασυνδεδεμένο 
ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας, καθώς για τεχνικούς 
λόγους στη φάση αυτή τα νησιά έχουν εξαιρεθεί. 
Με τους ίδιους όρους μπορούν να εγκατασταθούν 

Φ/Β και σε οικόπεδα εκτός σχεδίου στέγες, σε μη 
άρτια και οικοδομήσιμα κ.λπ.
Στα υπέρ είναι ότι δεν απαιτούνται άδειες από το 

υπουργείο Ανάπτυξης ή το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, ούτε 
δημιουργούνται φορολογικές υποχρεώσεις όπως 
π.χ. έναρξη εργασιών, ΦΠΑ ή φορολογία εισοδήμα-
τος, όπως προέβλεπαν παλαιότερες διατάξεις. 
Θα απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας 

από την Πολεοδομία, καθώς και ορισμένες, αρκετά 
δαπανηρές εργασίες, για τη σύνδεση του φωτοβολ-
ταϊκού με τη ΔΕΗ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης η ύπαρξη 

ηλιακού θερμοσίφωνα.
Όπως δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης οι ρυθμίσεις, οι 

οποίες συμφωνήθηκαν με τους υπουργούς Οικο-
νομίας Γιάννη Παπαθανασίου και ΠΕΧΩΔΕ Γιώργο 
Σουφλιά, θα συμπεριληφθούν σε κοινή υπουργική 
απόφαση, που θα υπογραφεί εντός των ημερών. 
Για τις δεύτερες και τις παραθεριστικές κατοικί-

ες θα υπάρξει ξεχωριστή ρύθμιση.
Το κόστος για μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση της 

τάξης του 1kW μπορεί να φθάσει στα 6.500 ευρώ, 
εκ των οποίων μάξιμουμ 5.000 ευρώ το πάνελ, 500 
- 1.000 ευρώ αμοιβή για την τεχνική εταιρεία που 
θα εκπονήσει το μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέ-
διο, τα τεχνικά φυλλάδια, θα κάνει την αίτηση στη 
ΔΕΗ και την τεχνική μελέτη, καθώς και 300 - 500 
ευρώ για τη σύνδεση με τη ΔΕΗ και τα έργα που θα 
χρειαστεί να κάνει. 
Το κόστος δεν είναι καθόλου αμελητέο αν υπολο-

γιστεί ότι ένα Φ/Β ισχύος 1kW έχει μέγιστη ετήσια 
παραγωγή 1.300 kWh, που καλύπτει το 1/5- 1/3 των 
αναγκών σε ρεύμα ενός μέσου νοικοκυριού τεσσάρων 
ατόμων σε σπίτι 100 τετραγωνικών, καθώς η μέση κα-
τανάλωση φθάνει τις 5.000 - 7.000 kWh ετησίως. 

Διάρκεια 
Η ΔΕΗ θα μπορεί να αρνείται τη σύνδεση σε περι-

πτώσεις που διαπιστώνει τεχνικά κωλύματα κ.λπ. Η 
σύμβαση με τη ΔΕΗ θα έχει διάρκεια 25 χρόνια και θα 
αφορά στην πώληση της περισσευούμενης ενέργειας 
στην τιμή των 55 λεπτών/kwh ως το 2012. Κατόπιν η 
τιμή αποκλιμακώνεται 5% ετησίως ως το 2019. 
Η σύμβαση θα προβλέπει λογιστικό συμψηφισμό 

των εσόδων από την παραγόμενη ενέργεια με το κό-
στος της καταναλισκόμενης ενέργειας, μέσω του λο-
γαριασμού της ΔΕΗ. Αν υπάρξει πιστωτικό υπόλοιπο 
θα εξοφλείται μέσω τράπεζας. Τα 10 βήματα (διαδι-
κασίες) που χρειάζεται να κάνει ο καταναλωτής προ-
κειμένου να εγκαταστήσει ένα Φ/Β υπολογίζεται ότι 
μπορούν να ολοκληρωθούν σε διάστημα 70 ημερών.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών 
Τίθεται σε εφαρμογή σχετικό 

πρόγραμμα
(εφόσον η άδεια εκδόθηκε πριν το 1980 

και η τιμή ζώνης δεν ξεπερνά τα 1.500 ευρώ ανά τ.μ.)
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Την 6η Ιουλίου, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 105Α/1-
7-2009, ο νόμος 3769/2009 «Εφαρμογή της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή 
αυτών και άλλες διατάξεις», ο οποίος εισάγει ση-
μαντικές τροποποιήσεις στο πλαίσιο του υπαιθρίου 
εμπορίου και των εκπτώσεων - προσφορών.
Οι εν λόγω τροποποιήσεις περιλαμβάνονται στο 

κεφάλαιο Β΄, άρθρα 16 και 17 (για το υπαίθριο 
εμπόριο) και άρθρο 19 παρ. 8 (για τις εκπτώσεις - 
προσφορές).
Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που εισάγει ο 

νέος νόμος είναι οι ακόλουθες:
- Εξειδικεύονται αλλά και διευρύνονται οι υπαί-

θριες αγορές, οι οποίες πλέον διακρίνονται σε: 
α) εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την 

ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών (μέ-
γιστη διάρκεια 5 ημέρες), 
β) παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις ή ζωοπα-

νηγύρεις που τελούνται υποχρεωτικά μία φορά το 
χρόνο (μέγιστη διάρκεια 7 ημέρες), 
γ) χριστουγεννιάτικες αγορές (μέγιστη διάρκεια 

15 ημέρες) και 
δ) πασχαλινές αγορές (μέγιστη διάρκεια 10 ημέρες). 
- Εισάγεται δημόσια κλήρωση στο Δήμο ή στην 

Κοινότητα για τους συμμετέχοντες στις εμποροπα-
νηγύρεις: ποσοστό 75% των προς διάθεση αδειών 
θα κατανέμεται σε πωλητές λαϊκών αγορών, κυρια-
κάτικων αγορών και μικροπωλητές αποκλειστικής 
απασχόλησης και ποσοστό 25% αυτών σε πλανόδι-
ους και στάσιμους μικροπωλητές και σε εμπόρους. 
Δημόσια κληρώνονται και οι θέσεις που θα τοποθε-
τηθούν οι αδειοδοτούμενοι.

- Εισάγεται νέα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, 
την άδεια του δικαιούχου συμμετοχής σε εμπορο-
πανήγυρη, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει η σύζυ-
γος ή τα παιδιά του, ειδικά όταν αυτοί κατέχουν 
άλλη άδεια άσκησης υπαιθρίου εμπορίου οποιασ-
δήποτε μορφής.

- Τα είδη που θα διατίθενται στις χριστουγεννιά-
τικες και πασχαλινές αγορές πρέπει να δικαιολο-
γούν το χαρακτήρα της συγκεκριμένης αγοράς. Ο 
νέος νόμος προχωρεί στην ενδεικτική απαρίθμηση 
αυτών, η οποία περιλαμβάνει τα χριστουγεννιάτι-
κα και πασχαλινά στολίδια και είδη διακόσμησης, 
χριστουγεννιάτικες κάρτες και δέντρα, πασχαλινά 
αυγά, μπαλόνια, υλικά περιτυλίγματος δώρων, κε-
ριά και λαμπάδες κλπ.

- Δίνεται η δυνατότητα νομιμοποίησης του πα-
ράνομου κυριακάτικου παζαριού του Σχιστού, κατά 
παρέκκλιση των πληθυσμιακών ορίων που απαιτεί 
ο νόμος. Η νομιμοποίηση δεν είναι αυτόματη, αλλά 
απαιτείται η προηγούμενη λήψη σχετικής απόφα-

σης από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Πειραιά. 
- Εισάγεται δημόσια κλήρωση στην αρμόδια Νο-

μαρχία για τους συμμετέχοντες στις κυριακάτικες 
αγορές: ποσοστό 75% των προς διάθεση αδειών θα 
κατανέμεται σε πωλητές λαϊκών αγορών, κυριακά-
τικων αγορών, μικροπωλητές αποκλειστικής απα-
σχόλησης και ποσοστό 25% αυτών σε πλανόδιους 
και στάσιμους μικροπωλητές και σε εμπόρους. Δη-
μόσια κληρώνονται και οι θέσεις που θα τοποθετη-
θούν οι αδειοδοτούμενοι.

- Εισάγεται νέα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, την 
άδεια του δικαιούχου συμμετοχής σε κυριακάτικη αγο-
ρά, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει η σύζυγος ή τα παι-
διά του, ειδικά όταν αυτοί κατέχουν άλλη άδεια άσκη-
σης υπαιθρίου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής.

- Απαλείφεται η απαγόρευση διενέργειας προ-
σφορών κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται των 
τακτικών εκπτώσεων. Διευκρινίζονται τα κάτωθι: 
Πρώτον, ότι η άρση της απαγόρευσης δεν αφορά 
μόνο στις προσεχείς θερινές εκπτώσεις έτους 2009 
αλλά έχει γενική εφαρμογή και για τις μελλοντικές 
τακτικές εκπτώσεις.
Δεύτερον, ότι οι προσφορές δεν αφορούν μόνο σε 

ένα δεκαήμερο, όπως τεχνηέντως έχει διαδοθεί, 
αλλά ισχύουν ως προς τις γενικές τους διατάξεις, 
ήτοι μία δεδομένη επιχείρηση μπορεί να κάνει 
προσφορές στο σύνολο των 30 ημερών, για 3 δε-
καήμερα, προσφέροντας -εάν το επιθυμεί- το 30% 
των ειδών της κάθε φορά. Είναι σημαντικό να επι-
σημανθεί ότι, πρόκειται για κανονικές και όχι «ει-
δικές» προσφορές, άρα πρέπει να τηρηθούν όλες 
οι προβλεπόμενες νόμιμες διατυπώσεις (αναγγελία 
των προσφερομένων ειδών στον Εμπορικό Σύλλογο 
- Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας, απαγόρευση 
διάθεσης άνω του 50% των ειδών της επιχείρησης, 
απαγόρευση νέων προσφορών για τα αυτά είδη προ 
της παρέλευσης 2 μηνών κλπ.). 
Τρίτον, ότι ο νόμος άρχισε να έχει γενική εφαρμο-

γή από την ημέρα δημοσίευσης (ήτοι την 1η Ιουλί-
ου, ασχέτως εάν κυκλοφόρησε την 6η Ιουλίου) και 
ως εκ τούτου, όσοι εκ των εμπόρων μελών, προχώ-
ρησαν από 1ης Ιουλίου και μετά προσφορές, έστω 
και χωρίς να έχει δημοσιευθεί το ως άνω ΦΕΚ, 
έπραξαν σύννομα και δεν έχουν καμία ευθύνη ένα-
ντι οποιασδήποτε αρχής.

Στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του προ-
γράμματος του ΤΕΜΠΜΕ για την ενίσχυση των Μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερε-
άς Ελλάδας παρουσίασε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης 
κ. Ι. Μπούγας. 
Συνολικά από την αρχή του προγράμματος και 

μέχρι τις 25 Αυγούστου το ΤΕΜΠΜΕ έχει εγγυηθεί 
δάνεια σε περίπου 2.150 επιχειρήσεις της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας, προσφέροντας ρευστότητα 
στην αγορά ύψους €188 εκατ. 
Το ύψος των εγγυήσεων ανέρχεται σε €150 εκατ.
Η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων που 

έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 4 υπαλλήλους, 
ενώ συνολικά εξασφαλίστηκαν περίπου 8.000 θέ-

σεις εργασίας, καθώς στο πρόγραμμα υπάρχει όρος 
που επιβάλλει στην επιχείρηση να διατηρήσει τους 
εργαζομένους της. 
Η πορεία του προγράμματος στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας αναλυτικά ανά νομό μέχρι τις 25η 
Αυγούστου είναι η παρακάτω:

Εύβοια 
Πλήθος Επιχειρήσεων: 732
Δάνειο: 62.758.245
Εγγύηση: 50.206.596

Βοιωτία
Πλήθος Επιχειρήσεων: 529
Δάνειο: 53.645.745
Εγγύηση: 42.916.596

Ευρυτανία
Πλήθος Επιχειρήσεων: 66
Δάνειο: 4.452.300
Εγγύηση: 3.561.840

Φθιώτιδα
Πλήθος Επιχειρήσεων: 649
Δάνειο: 56.881.395
Εγγύηση: 45.505.116

Φωκίδα
Πλήθος Επιχειρήσεων: 173
Δάνειο: 10.278.070
Εγγύηση: 8.222.456

Καθορισμός Καθορισμός 
χρονικών ορίων χρονικών ορίων 

λειτουργίας κέντρων λειτουργίας κέντρων 
διασκεδάσεως διασκεδάσεως 
και συναφών και συναφών 
καταστημάτωνκαταστημάτων
Υπουργική Απόφαση 1011/22/28-ε 

ΦΕΚ 1334/Β/3.7.2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

αποφασίζουμε:

Αρθρο 1. 
Ωράριο λειτουργίας. 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 
1011/22/19-ιβ/29.9.1994 από 26.9.1994 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας 
Τάξης (Β'- 724) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων 
διασκεδάσεως, των μπαρ, των λεσχών και των 
καφετεριών καθορίζονται ως ακολούθως:
α. Τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι 

την 04.30 ώρα της επόμενης ημέρας για την πε-
ρίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου και μέ-
χρι την 05.00 ώρα της επόμενης ημέρας για την 
περίοδο από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Δεν 
επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών πριν από 
την 06.00 ώρα.
β. Χωρίς χρονικό περιορισμό τις ημέρες Παρα-

σκευή και Σάββατο, τις παραμονές των επίσημων 
αργιών, την Τσικνοπέμπτη, την παραμονή και την 
ημέρα της εορτής του τοπικού πολιούχου Αγίου 
όταν ισχύει και τοπική αργία, καθώς και κατά τη 
διάρκεια τοπικών, θρησκευτικών ή άλλων λαϊ-
κών πανηγύρεων».

Αρθρο 2. 
Εναρξη ισχύος. 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Νέος Νόμος για το Υπαίθριο Εμπόριο 
και τις Προσφορές

Τα δάνεια μέσω ΤΕΜΠΜΕ 
και ο απολογισμός για την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδος
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∆ιευκρινίσεις, σχετικά με την ∆ιευκρινίσεις, σχετικά με την 
ορθή εφαρμογή της κείμενης ορθή εφαρμογή της κείμενης 
νομοθεσίας από τους εργο-νομοθεσίας από τους εργο-
δότες,δότες, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μην 
είναι εκτεθειμένες στους ελέγχους του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) παρέχει με εγκύ-
κλιό του το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνι-
κής Προστασίας (ΥΠΑΚΠ).
Η ελλιπής ενημέρωση των επιχειρηματιών ως 

προς τις διατάξεις των σχετικών νόμων είναι ένας 
από τους κυριότερους λόγους για τη διαπίστωση 
πληθώρας λαθών και παραλείψεων στις καταστά-
σεις προσωπικού και ωρών εργασίας των επιχει-
ρήσεων, οδηγώντας, πολλές φορές, στην επιβολή 
προστίμων. 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, 

με το άρθρο 16 του Ν. 2874/00 καθιερώνεται νέος 
τρόπος υποβολής των καταστάσεων προσωπικού 
και των προγραμμάτων ωρών εργασίας (κατάθεση 
μία φορά το χρόνο αντί της προηγούμενης ισχύ-
ουσας θεωρήσεως δύο φορές το χρόνο, εντός 
προθεσμίας δύο μηνών και συγκεκριμένα από 15 
Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου), που θα πρέπει 
να κατατίθενται από τους εργοδότες εις διπλούν, 
περιλαμβάνοντας τα εξής στοιχεία: 
Πλήρη στοιχεία επιχείρησης: Επωνυμία (στοι-

χεία υπεύθυνου εργοδότη ή του ορισθέντος νό-
μιμου εκπροσώπου του), είδος δραστηριότητας, 
διεύθυνση λειτουργίας, ΑΦΜ, αριθμό τηλεφώνου 
και fax.
Πλήρη και ακριβή στοιχεία των απασχολουμέ-

νων στην επιχείρηση μισθωτών: Ονοματεπώνυμο, 
όνομα πατέρα και μητέρας, ηλικία, οικογενειακή 
κατάσταση (άγαμος, έγγαμος, τέκνα) ειδικότητα, 
ημερομηνία πρόσληψης, τυχόν προϋπηρεσία σε 
όμοια ή παρεμφερή καθήκοντα, στοιχεία κάρτας 
πρόσληψης ΟΑΕΔ και κυρίως ημερομηνία αναγ-
γελίας, αριθμός Μητρώου ΙΚΑ αριθμός βιβλιαρίου 
ανηλίκων και άδεια εργασίας αλλοδαπού σε περί-
πτωση απασχόλησης ανηλίκου ή αλλοδαπού αντί-
στοιχα, διάρκεια εργασίας (ώρα έναρξης και λήξης 
της ημερήσιας εργασίας, ώρες διαλείμματος και 
διακοπών εργασίας καθώς και το σύνολο των πά-
σης φύσεως καταβαλλομένων μεικτών αποδοχών. 
Η υποβολή των στοιχείων γίνεται ταχυδρομικά, 

ενώ στην περίπτωση που η κατάσταση κινδυνεύει 
να χαρακτηριστεί εκπρόθεσμη, η αποστολή μπορεί 
να γίνει με fax (στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία 
θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν αποστα-
λούν ταχυδρομικά οι πρωτότυπες καταστάσεις).
Τα στοιχεία μισθωτού πρέπει να παρατίθενται σε 

ευθεία γραμμή με το ονοματεπώνυμο του και σε 
κάθετες στήλες του πίνακα. Η συμπλήρωση των 
στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματι-
κή κατάσταση μισθωτού τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο (π.χ. προϋπηρεσία, οικογενειακή κατά-
σταση κλπ) θα γίνεται με την αναγραφή στην αντί-
στοιχη στήλη των λέξεων Ναι ή Οχι και σε καμία 
περίπτωση με το σημείο της παύλας (-).
Επίσης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 

17/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του 
Π.Δ. 159/99, στον ανωτέρω πίνακα θα περιλαμβά-
νονται και τα στοιχεία του τεχνικού ασφάλειας και 
του γιατρού εργασίας, καθώς και το ωράριο απα-
σχόλησής τους στην επιχείρηση (Τεχνικός ασφά-
λειας απαιτείται για απασχόληση ενός ατόμου και 
άνω, γιατρός εργασίας απαιτείται για απασχόληση 
πάνω από 50 άτομα).
Κατά ρητή διάταξη, πλέον, του Νόμου, την ευ-

θύνη για την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων 
που περιέχονται στους πίνακες προσωπικού που 

κατατίθενται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Σ.ΕΠ.Ε. 
αναλαμβάνουν οι εργοδότες ή τα εξουσιοδοτημένα 
απ' αυτούς πρόσωπα.
Επίσης, καθιερώνεται η υποχρεωτική προσυπο-

γραφή του πίνακα προσωπικού από τον προϊστά-
μενο προσωπικού (ή οικονομικού ή λογιστηρίου) 
ή τον υπεύθυνο λογιστή, που συμπράττει στη σύ-
νταξη του πίνακα, ο οποίος βεβαιώνει στον πίνακα 
την ακρίβεια των πάσης φύσεως καταβαλλομένων 
αποδοχών των μισθωτών, έχοντας τις ευθύνες του 
Ν.1559/86 σε περίπτωση ψευδούς βεβαίωσης.
Εφόσον ο εργοδότης δεν χρησιμοποιεί τις υπη-

ρεσίες λογιστή ή άλλου εντεταλμένου προσώπου 
για τη σύνταξη του πίνακα, υποχρεούται να το δη-
λώσει, καταθέτοντας μαζί με τον πίνακα σχετική 
υπεύθυνη δήλωση του ν.1559/86, η οποία προσαρ-
τάται στον πίνακα που παρακρατείται για το αρχείο 
της υπηρεσίας. Θεωρείται αυτονόητο ότι, σε κάθε 
περίπτωση, την υπογραφή των προσώπων, που βε-
βαιώνουν τα ανωτέρω, συνοδεύουν τα πλήρη στοι-
χεία της ταυτότητά τους, η διεύθυνση διαμονής 
τους και το νούμερο του τηλεφώνου τους.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα, 

ως προθεσμία κατάθεσης του πίνακα ορίζεται ένας 
(1) μήνας από την έναρξη της εποχικής περιόδου. 
Εξυπακούεται ότι εφόσον η διάρκεια λειτουργίας 
της επιχείρησης θα είναι μικρότερη του μηνός, η 
κατάθεση των πινάκων προσωπικού και ωρών ερ-
γασίας θα γίνεται έγκαιρα και οπωσδήποτε μέσα 
στο χρονικό διάστημα της λειτουργίας της επιχεί-
ρησης.
Επειδή, η έναρξη της εποχικής περιόδου δια-

φέρει κατά περιοχή και κατά κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας (λόγω τοπικών, κλιματολογικών, 
εθιμικών ή άλλων συνθηκών), η έναρξη της προ-
θεσμίας του μήνα για κατάθεση του πίνακα, θεω-
ρείται ότι αρχίζει από την έναρξη λειτουργίας της 
επιχείρησης που αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο 
στοιχείο (π.χ. βιβλίο νεοπροσλαμβανομένου προ-
σωπικού, κάρτα αναγγελίας πρόσληψης, ατομικές 
συμβάσεις εργασίας).
Μετά την κατάθεση του πίνακα, ο εργοδότης 

οφείλει, έγκαιρα και με δική του φροντίδα, να πα-
ραλαμβάνει το ένα αντίγραφο του πίνακα από την 
αρμόδια τοπική υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Υποχρεού-
ται δε να έχει αναρτημένο αντίγραφο του πίνακα σε 
εμφανές σημείο του τόπου εργασίας προφυλασσό-
μενο κατάλληλα από τυχόν φθορές (εάν επιθυμεί 
να αναρτά πίνακα χωρίς αποδοχές πρέπει να κατα-
θέσει καταστάσεις εις τριπλούν).
Κατάθεση πίνακα προσωπικού στις Υπηρεσίες 

του Σ.ΕΠ.Ε, σε χρονική περίοδο διαφορετική από 
εκείνη, που ορίζει ο νόμος, γίνεται, εφόσον συ-
ντρέχουν οι εξής περιπτώσεις:
* αλλαγή τη νομικής εκπροσώπησης της επιχεί-

ρησης ή εκμετάλλευσης, 
* αλλαγή του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης 

του χρόνου εργασίας και,
* νέες προσλήψεις προσωπικού.
Μόνο για τις περιπτώσεις αυτές, ο εργοδότης 

υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικό πί-
νακα με τα νέα στοιχεία, σε άλλη χρονική περίοδο 
και πάντως εντός προθεσμίας 15 ημερών από την 
ημερομηνία που έγινε η όποια αλλαγή.
Σύμφωνα με μια πρόσφατη τροποποίηση, επιση-

μαίνεται πως σε περίπτωση αλλαγής της νομικής 
εκπροσώπησης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης 
ή σε περίπτωση πρόσληψης νέων εργαζομένων, ο 
εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρω-
ματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα 
νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός δεκαπέντε 
ημερών από της επέλευσης της μεταβολής.
Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του 

ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ο 

εργοδότης υποχρεούται να καταθέτει, με οποιον-
δήποτε τρόπο συμπληρωματικούς πίνακες προσω-
πικού, μόνο ως προς τα νέα στοιχεία το αργότερο 
ως και την ίδια ημέρα αλλαγής του ωραρίου ή της 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε πε-
ρίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους 
εργαζόμενους. Οι εργοδότες ξενοδοχειακών επι-
χειρήσεων υποχρεούνται να προβαίνουν στην προ-
βλεπόμενη από το προηγούμενο εδάφιο κατάθεση 
εντός 48 ωρών.

Συμβάσεις του Π.Δ. 156/94 (αορίστου χρόνου 
πλήρους απασχόλησης)
Με το Π.Δ. 156/94 «Υποχρέωση του εργοδό-

τη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους 
που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας», 
καθιερώθηκε η υποχρέωση των εργοδοτών να κα-
ταρτίζουν και να παραδίδουν στους εργαζόμενους 
γραπτή σύμβαση εργασίας ή άλλο έγγραφο, όπου 
θα περιλαμβάνονται οι ουσιώδεις όροι της σύμβα-
σης ή της σχέσης εργασίας. Οι διατάξεις του Π.Δ. 
156/94 δεν εφαρμόζονται για εργαζόμενους που 
η διάρκεια απασχόλησής τους δεν υπερβαίνει τον 
ένα μήνα και σε εργαζόμενους σε μη συστηματικές 
αγροτικές απασχολήσεις.
Ο εργοδότης δε έχει την υποχρέωση να γνωστο-

ποιήσει στον εργαζόμενο εγγράφως τους ουσιώ-
δεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας, το 
αργότερο, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη της 
εργασίας του εργαζομένου.

Συμβάσεις του Ν. 2639/98
Βάσει των άρθρων 1 και 2 του Ν.2639/98 «Ρύθ-

μιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επι-
θεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις», οι ερ-
γοδότες έχουν τις εξής υποχρεώσεις:
* Κάθε συμφωνία περί παροχής υπηρεσιών ή 

έργου πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως και να 
γνωστοποιείται άμεσα σε 15 ημέρες στην Επι-
θεώρηση Εργασίας, για να τεκμαίρεται ότι δεν 
υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. 

* Υποχρέωση γνωστοποίησης στην Επιθεώρηση 
Εργασίας συμφωνιών Μερικής Απασχόλησης, 
μέσα σε 15 ημέρες από την κατάρτισή τους

* Υποχρέωση γνωστοποίησης στην Επιθεώρηση 
Εργασίας κάθε μορφής απασχόλησης εκ περι-
τροπής, μέσα σε 8 ημέρες από την κατάρτιση 
της συμφωνίας ή τη λήψη της απόφασης.

Βιβλίο Αδειών 
Κατά το άρθρο 4 παράγρ. 3 του ΑΝ 539/45, οι 

εργοδότες πρέπει να τηρούν βιβλίο αδειών, κατά 
τις υποδείξεις του Υπ. Εργασίας, στο οποίο να εγ-
γράφεται η ημερομηνία πρόσληψης, η χρονική δι-
άρκεια της άδειας της οποίας δικαιούται κάθε μι-
σθωτός, η χρονολογία χορηγήσεως της άδειας και 
οι αποδοχές αδείας που κατεβλήθησαν σε κάθε 
μισθωτό. 
Το βιβλίο αυτό πρέπει να ευρίσκεται στη διάθεση 

των Επιθεωρητών Εργασίας, παρ' όλο που ο νόμος 
δεν προβλέπει «θεώρηση» του βοηθητικού αυτού 
βιβλίου από τον οικείο Επιθεωρητή Εργασίας. 

Εκκαθαριστικό Σημείωμα 
Ο εργοδότης έχει υποχρέωση χορήγησης στο 

μισθωτό κατά την καταβολή του μισθού, εκκαθα-
ριστικού σημειώματος (εξοφλητικής απόδειξης) 
ή, εάν εφαρμόζεται μηχανογραφημένο σύστημα, 
ανάλυση μισθοδοσίας.
Στο εκκαθαριστικό σημείωμα πρέπει να απεικο-

νίζονται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του 
μισθωτού (βασικός μισθός, επιδόματα, τριετίες 
κλπ), καθώς και οι γενόμενες νόμιμες κρατήσεις 
υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών, φορολογίας εισο-
δήματος κ.ο.κ.
Σύμφωνα με πρόσφατη διάταξη του νόμου, η μη 

Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 
απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας
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τήρηση της παραπάνω υποχρέωσης αποτελεί αξι-
όποινη πράξη και τιμωρείται σύμφωνα με το άρ-
θρο 458 του Ποινικού Κώδικα.
Τέλος, κατά τον έλεγχο, ο Κοινωνικός Επιθεω-

ρητής μπορεί να ζητήσει την επίδειξη συγκεκριμέ-
νων στοιχείων (βιβλίου υπερωριών, βιβλίου αδει-
ών, καταστάσεις προσωπικού και ωρών εργασίας, 
άδειες υπερωριακής εργασίας, άδειες Κυριακής 
εργασίας, βιβλιάρια εργασίας ανηλίκων, μισθο-
λόγια του ΙΚΑ, αναλυτικές εξοφλητικές αποδεί-
ξεις), τα οποία οι εργοδότες επιχειρηματίες που 
απασχολούν προσωπικό, θα πρέπει να διατηρούν 
απαραίτητα στο χώρο της επιχείρησης, καθώς για 
την έλλειψη τους προβλέπονται ποινικές και διοι-
κητικές κυρώσεις.

Προστασία Ανηλίκων (Ν. 1837/89) 
Σύμφωνα με τον Ν. 1837/89 προβλέπονται τα 

εξής:
* Οι ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο 

έτος της ηλικίας τους, απαγορεύεται να απα-
σχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία, εκτός από 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

* Οι ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας τους, δεν επιτρέπεται να απα-
σχολούνται σε εργασίες επικίνδυνες, βαριές ή 
ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλά-
πτουν την ψυχική τους υγεία και γενικά εμπο-
δίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπι-
κότητάς τους. Οι εργασίες αυτές καθορίσθηκαν 
με την 130627/1990 απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας.

* Οι ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο 
έτος της ηλικίας τους, καθώς και οι ανήλικοι 
που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου, 
ή τεχνικές επαγγελματικές σχολές, δημόσιες 
ή ιδιωτικές, αναγνωρισμένες από το Κράτος, 
δεν επιτρέπεται να απασχολούνται περισσότε-
ρο από έξι (6) ώρες την ημέρα και τριάντα (30) 
ώρες την εβδομάδα. Παράλληλα δικαιούνται 
ημερήσια ανάπαυση από δώδεκα (12) τουλά-
χιστον συνεχείς ώρες, στις οποίες πρέπει να 
περιλαμβάνονται το χρονικό διάστημα από τις 
10 το βράδυ, μέχρι τις 6 το πρωί. Η ημερήσια 
απασχόληση των ανηλίκων που φοιτούν σε γυ-
μνάσια ή λύκεια κάθε τύπου, ή τεχνικές επαγ-
γελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές, ανα-
γνωρισμένες από το Κράτος, αρχίζει ή λήγει 
δύο (2) τουλάχιστον ώρες μετά τη λήξη ή πριν 
από την έναρξη των μαθημάτων αντίστοιχα.

* Απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση ανη-
λίκων.

* Προκειμένου να είναι νόμιμη η απασχόληση 
των ανηλίκων μισθωτών, δηλαδή των εργαζο-
μένων κάτω των 18 ετών, απαιτείται κατά το 
άρθρο 8 του νόμου ο εφοδιασμός τους με βι-
βλιάριο ανηλίκου που εκδίδεται από τις οικείες 
Επιθεωρήσεις Εργασίας πριν την έναρξη της 
εργασιακής σύμβασης. 

Τι είναι το Σ.ΕΠ.Ε. και ποιες οι αρμοδιότητές του
Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι ένας θεσμός πα-

γκόσμια αποδεκτός με στόχους και άξονες λει-
τουργίας που προσδιορίζονται από την 81 Διεθνή 
Σύμβαση εργασίας την οποία έχει κυρώσει η χώρα 
μας από το 1955 (ν.3249/1955).
Ο βασικός στόχος της επιθεώρησης εργασίας, ας 

σημειωθεί ότι αποτελεί επιδίωξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία, μετά την υιοθέτηση πολλών οδη-
γιών στον τομέα των εργασιακών σχέσεων αλλά και 
στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, απαιτεί 
από τα κράτη - μέλη τη σωστή και ενιαία εφαρμογή 
τους, που θα διαπιστώνεται μέσω ενός αξιόπιστου 
ελεγκτικού μηχανισμού.
Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ιδρύ-

θηκε με το Ν.2639/98 και λειτουργεί σύμφωνα με 
το Π.Δ. 136/99. Είναι ένας κατεξοχήν ελεγκτικός 
μηχανισμός με κύριο έργο τον έλεγχο της εφαρ-
μογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας 
που αφορά στους όρους εργασίας (χρονικά όρια, 
αμοιβή) τη νομιμότητα απασχόλησης, την έρευνα 
της ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων κα-
θώς και τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων. 
Οι υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. λειτουργούν όλες τις 

ημέρες του μήνα και οι υπάλληλοι, λόγω της φύ-
σεως του αντικειμένου, ασκούν τις ελεγκτικές αρ-
μοδιότητες όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας.
Το Σ.ΕΠ.Ε. προκειμένου να ανταποκριθεί στο 

έργο του έχει τις εξής μεταξύ άλλων αρμοδιότητες, 
που ασκούνται από τους Κοινωνικούς - Τεχνικούς 
και Υγειονομικούς Επιθεωρητές.
Βάσει των αρμοδιοτήτων του κάθε Κοινωνικός 

Επιθεωρητής μπορεί:
* Να εισέρχεται ελεύθερα σε κάθε χώρο εργα-

σίας οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και της νύχτας, ακόμα και χωρίς προει-
δοποίηση

* Να προβαίνει σε κάθε είδους αναγκαία εξέτα-
ση, έλεγχο ή έρευνα αναφορικά με τη διαπί-
στωση της τήρησης των διατάξεων της εργατι-
κής νομοθεσίας

* Να επιβάλει κυρώσεις διοικητικές ή να προ-
σφεύγει στη δικαιοσύνη για την επιβολή ποινι-
κών κυρώσεων

* Να έχει πρόσβαση σε αρχεία, έγγραφα, μητρώα, 
βιβλία και άλλα στοιχεία της επιχείρησης

* Η παραλαβή καταστάσεων προσωπικού, όπως 
προβλέπεται από τον Ν.2874/00

* Η παρακολούθηση χορήγησης κανονικών αδει-
ών, καταβολής επιδόματος αδείας, τήρησης 
χρονικών ορίων απασχόλησης των εργαζομέ-
νων, εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων 
και τήρησης της ισότητας των δύο φύλων στις 
εργασιακές σχέσεις

* Η διαμεσολάβηση μεταξύ εργοδοτών και εργα-
ζομένων για την ειρηνική επίλυση των διαφο-
ρών που ανακύπτουν μεταξύ τους (π.χ. μη κα-
ταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, αποδοχών 
αδείας και επιδόματος αδείας, μη καταβολή 
νόμιμης αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης 
κλπ), με τη διεξαγωγή συμφιλιωτικών διαδικα-
σιών, με κυριότερες από αυτές τις εργατικές 
διαφορές.

* Η μέριμνα για την τήρηση των προστατευτικών 
διατάξεων που ισχύουν σε ειδικές κατηγορίες 
εργαζομένων όπως π.χ. προστασία μητρότητας, 
απαγόρευση απασχόλησης ανηλίκων σε ορι-
σμένες εργασίες, χορήγηση βιβλιαρίων εργα-
σίας ανηλίκων.

* Η πληροφόρηση των εργοδοτών και των εργα-
ζομένων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώ-
σεις τους.

* Η θεώρηση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας 
προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματικές 
άδειες (π.χ. χειριστές μηχανημάτων)

* Η έκδοση αδειών υπερωριακής και Κυριακής 
εργασίας, όπου ο νόμος προβλέπει 

* Η παρεμπόδιση της εισόδου των επιθεωρητών 
εργασίας στις επιχειρήσεις ή παροχή ψευδών 
στοιχείων συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις.

Όλες οι διοικητικές, αστυνομικές, λιμενικές αρ-
χές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρε-
σίες, καθώς και οι υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης 
υποχρεούνται να παρέχουν στο ΣΕΠΕ κάθε αιτού-
μενη συνδρομή. 

Για τη γραμμή 
Κύμη – Νησιά 
Ανατολικού 
Αιγαίου 
Δυστυχώς 
δεν υπήρξε 
ενδιαφέρον

Ως γνωστό το Επιμελητήριο έχει κάνει πολλές 
ενέργειες για την σύνδεση της Εύβοιας και ει-
δικότερα της Κύμης με τα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου (Χίος, Λήμνος κ.λ.π.).
Την Τρίτη 21 Ιουλίου κατατέθηκαν οι προσφο-

ρές για τις επιδοτήσεις του Υπουργείου Εμπορι-
κής Ναυτιλίας σε άγονες γραμμές, στον πρώτο 
διαγωνισμό που πραγματοποιείται για την περί-
οδο 2009-2010. 
Ο διαγωνισμός αφορούσε 19 άγονες γραμμές 

και κατατέθηκαν προσφορές για τις 10. 
Από την εταιρία Σκύρος Ν.Ε. κατατέθηκε προ-

σφορά για τη γραμμή Κύμη-Σκύρος και επιστρο-
φή, για το επιβατηγό - οχηματαγωγό "Αχιλλέας" 
για δύο χρόνια. 
Για τη γραμμή Κύμη - Λήμνος και επιστροφή 

δεν υπήρχε ενδιαφέρον.
Έτσι λοιπόν για άλλη μία περίοδο αυτή η σύν-

δεση δεν θα υπάρξει.

Ρύθμιση για 
ταχύτερη ίδρυση 
επιχειρήσεων

Νομοθετική ρύθμιση για περαιτέρω μείωση 
των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων θα προωθήσει το 
αμέσως επόμενο διάστημα το υπουργείο Ανά-
πτυξης. 
Μετά τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις 

του υπουργείου Ανάπτυξης με τις οποίες τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά μειώθηκαν σε περίπου 
17 το υπουργείο θα μειώσει ακόμη περισσότερο 
τις διαδικασίες σε συνδυασμό με τη λειτουργία 
του γενικού εμπορικού μητρώου.
Το «πράσινο φως» για την προώθηση του νο-

μοσχεδίου δόθηκε από την Οικονομική Επιτρο-
πή η οποία συνεδρίασε υπό τον υπουργό Εθνι-
κής Οικονομίας, Γιάννη Παπαθανασίου, και με 
τη συμμετοχή του υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή 
Χατζηδάκη, και του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργου 
Σουφλιά. 
Σημειώνεται ότι η λειτουργία του Γενικού 

Εμπορικού Μητρώου βρίσκεται στην τελική 
φάση και ήδη η υλικοτεχνική υποδομή έχει 
εγκατασταθεί στα γραφεία της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων. Αντικειμενικός σκοπός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και των Επιμελη-
τηρίων, είναι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες 
για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων να εξυπηρε-
τούνται με το σύστημα ONE STOP SHOP μέσω 
των επιμελητηρίων.

Διευκρινιστική εγκύκλιος 
του υπουργείου
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Την κατάθεση σχεδίου Την κατάθεση σχεδίου 
νόμου με το οποίο θα νόμου με το οποίο θα 
ενσωματώνεται στην εθνική ενσωματώνεται στην εθνική 
νομοθεσία η οδηγία της νομοθεσία η οδηγία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την απελευθέρωση των την απελευθέρωση των 
υπηρεσιών, ανακοίνωσε στις υπηρεσιών, ανακοίνωσε στις 
16 Ιουλίου ο υπουργός 16 Ιουλίου ο υπουργός 
Οικονομίας και Οικονομικών Οικονομίας και Οικονομικών 
Γ. Παπαθανασίου, αμέσως Γ. Παπαθανασίου, αμέσως 
μετά τη συνεδρίαση της μετά τη συνεδρίαση της 
∆ιυπουργικής Επιτροπής ∆ιυπουργικής Επιτροπής 
Οικονομικής Πολιτικής Οικονομικής Πολιτικής 
υπό την προεδρία του υπό την προεδρία του 
πρωθυπουργού. πρωθυπουργού. 

«Πρόκειται -είπε- για μια πολύ σημαντική μεταρ-
ρύθμιση, η οποία σε πλήρη εξέλιξη, θα συμβάλει 
στη μείωση των τιμών για τον καταναλωτή, στην 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, στην 
οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της απασχό-
λησης, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέ-
ους». 

«Είναι ένα σημαντικό βήμα, που θα βοηθήσει και 
στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Είναι 
το πρώτο βήμα. Θα ακολουθήσουν, μετά από μελέ-
τη και διάλογο, οι αλλαγές στις κλειστές αγορές και 
τα κλειστά επαγγέλματα, που δεν περιλαμβάνονται 
στην οδηγία», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ποιες υπηρεσίες καλύπτονται από την οδηγία
Η Κοινοτική Οδηγία των Υπηρεσιών εφαρμόζε-

ται στις υπηρεσίες παρόχων εγκατεστημένων σε 
κράτος μέλος. Η έννοια της «υπηρεσίας» κατά την 
Οδηγία, ορίζεται κατά τρόπο ευρύ και περιλαμβάνει 
κάθε μη μισθωτή οικονομική δραστηριότητα που 
παρέχεται κατά κανόνα έναντι αμοιβής
Έτσι, για να αποτελεί «υπηρεσία» μια δραστη-

ριότητα πρέπει να είναι μη μισθωτή δραστηριότη-
τα, δηλαδή πρέπει να παρέχεται από έναν πάροχο 
(ο οποίος μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό 
πρόσωπο) εκτός του νομικού δεσμού σύμβασης ερ-
γασίας και η δραστηριότητα πρέπει κατά κανόνα να 
παρέχεται έναντι αμοιβής, (δηλ. να είναι οικονομι-
κής φύσεως).
Χωρίς να είναι εξαντλητικά, τα ακόλουθα μπο-

ρούν να αναφερθούν ως παραδείγματα των υπηρε-
σιών που καλύπτονται από την οδηγία: 

- οι υπηρεσίες των τεχνιτών (λ.χ. ξυλουργοί, 
υδραυλικοί, εφαρμοστές κ.λπ. καθώς και υπηρεσί-
ες που αφορούν επισκευή και συντήρηση). 

- οι υπηρεσίες που σχετίζονται με επιχειρήσεις 
(όπως οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης 
γραφείων, παροχής διαχειριστικών συμβουλών, 

οργάνωσης εκδηλώσεων, τηλεφωνικών κέντρων, 
παροχής συμβουλών μηχανογράφησης, είσπραξης 
οφειλών, διαφήμισης, δραστηριότητες επιχειρή-
σεων τοποθέτησης και πρόσληψης, έρευνας και 
ανάπτυξης, πιστοποίησης, ελέγχου, εκπαίδευσης 
κ.λ.π.),

- το διανεμητικό εμπόριο (συμπεριλαμβανομένου 
του λιανικού και χονδρικού εμπορίου προϊόντων και 
υπηρεσιών. Π.χ. supermarkets και άλλα εμπορικά 
καταστήματα, εμπορικές εκθέσεις και περιοδεύο-
ντες πωλητές, υπηρεσίες μετά την πώληση (after 
sale services), όπως εγκαταστάσεις, συντηρήσεις 
και επισκευές κ.λ.π.), 

- οι υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού (όπως 
οι υπηρεσίες των ταξιδιωτικών πρακτορείων), 

- οι υπηρεσίες ψυχαγωγίας (όπως οι υπηρεσίες 
που παρέχουν τα αθλητικά κέντρα και τα πάρκα δι-
ασκέδασης), 

- οι υπηρεσίες κατασκευής (π.χ. κατασκευαστικές 
εταιρίες, εταιρίες παροχής συναφών δραστηριοτή-
των, όπως προετοιμασίας εδάφους, κατεδαφίσεων, 
δοκιμαστικών διατρήσεων, ενοικίασης εξοπλισμού, 
καθώς και υπηρεσίες στον τομέα της ολοκλήρωσης 
των κατασκευών, όπως π.χ. υπηρεσίες ηλεκτρολό-
γων, υπηρεσίες μόνωσης κ.λ.π.)

- υπηρεσίες που δεν είναι μεταφορικές υπηρε-
σίες καθ'εαυτές, όπως οι υπηρεσίες των σχολών 
οδήγησης, οι υπηρεσίες μετακόμισης, οι υπηρεσί-
ες ενοικίασης αυτοκινήτων, οι υπηρεσίες γραφείων 
τελετών, οι υπηρεσίες λήψης αεροφωτογραφιών, οι 
υπηρεσίες ρυμούλκησης, οι πτήσεις αναψυχής, οι 
εμπορικές δραστηριότητες σε λιμένες ή αερολι-
μένες (όπως οι δραστηριότητες καταστημάτων και 
εστιατορίων).

- οι υπηρεσίες που είναι βοηθητικές στις μετα-
φορές (λ.χ. υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης),

- οι υπηρεσίες στον τομέα της εγκατάστασης και 
συντήρησης εξοπλισμού, 

- οι υπηρεσίες πληροφόρησης (όπως οι δικτυα-
κές πύλες, οι δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσε-
ων, οι εκδόσεις, οι δραστηριότητες προγραμματι-
σμού ηλεκτρονικών υπολογιστών),

- οι υπηρεσίες διαμονής και 
σίτισης (όπως υπηρεσίες ξενο-
δοχείων, εστιατορίων και τρο-
φοδοσίας), 

- οι υπηρεσίες εκμίσθωσης 
(συμπεριλαμβανομένης της 
εκμίσθωσης αυτοκινήτων) και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, 

- οι υπηρεσίες ακινήτων συ-
μπεριλαμβανομένων και των 
υπηρεσιών των μεσιτών 

- οι υπηρεσίες πιστοποίησης 
και δοκιμής, 

- οι υπηρεσίες οικιακής υπο-
στήριξης (όπως υπηρεσίες κα-
θαρισμού, φύλαξης παιδιών ή 
κηπουρικής) κ.λ.π.

- οι υπηρεσίες πολιτισμού 
(π.χ. ιδιωτικά μουσεία και βι-
βλιοθήκες, θέατρα, κονσέρτα, 
διοργάνωση ανοικτών εκδηλώ-

σεων και συναυλιών)
- οι υπηρεσίες που συνδέονται με τον αγροτικό 

τομέα και τη δασοκομία (π.χ. υποστήριξη δραστη-
ριοτήτων αγροτικής παραγωγής με υπηρεσίες όπως 
ψεκασμοί και συγκομιδή, εργασίες μετά τη συγκο-
μιδή, αγροτουρισμός, κτηνιατρικά και βιολογικά 
εργαστήρια (ρυθμίσεις που αφορούν στην καλλιέρ-
γεια (farming), την εκτροφή (herding) και την αλι-
εία (fishing) ΔΕΝ αποτελούν πεδίο εφαρμογής της 
Οδηγίας, όπως επίσης και ρυθμίσεις που αφορούν 
προϊόντα όπως αυτά για την ποιότητα της σοδιάς ή 
αυτά που απαγορεύουν τη χρήση συγκεκριμένων 
εντομοκτόνων) 

- οι υπηρεσίες που συνδέονται με τη βιομηχανία 
(λ.χ. εγκατάσταση και συντήρηση μηχανών, βιομη-
χανικοί καθαρισμοί, γραμματειακές υπηρεσίες) 

- οι υπηρεσίες σχετικές με πνευματικά δικαιώ-
ματα (λ.χ. διαχείριση δικαιωμάτων Π.Ι. από εισπρα-
κτικές επιχειρήσεις, υπηρεσίες που παρέχονται 
από δικηγόρους πατεντών (patent attorneys),

- οι υπηρεσίες βοηθητικές στην υγειονομική πε-
ρίθαλψη (λ.χ. προμήθεια και συντήρηση ιατρικών 
μηχανημάτων, εργαστηρίων, κ.λπ.),

- οι κοινωνικές υπηρεσίες που ΔΕΝ παρέχονται 
από το κράτος, και αναγνωρισμένους φιλανθρωπι-
κούς οργανισμούς (λ.χ. παιδικοί σταθμοί, φροντίδα 
ηλικιωμένων, οικιακοί βοηθοί, κ.λπ.)

- οι υπηρεσίες δικτύων (ηλεκτρισμού, φυσικού 
αερίου, ύδρευσης, ταχυδρομικών (postal) υπηρε-
σιών, κ.λπ.)

- οι υπηρεσίες άθλησης και περιποίησης (λ.χ. γυ-
μναστήρια, spa, κ.λπ.)

- οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέρο-
ντος-ΥΓΟΣ κατά το μέτρο που δεν καλύπτονται από 
ρητή εξαίρεση (π.χ. υπάγονται αυτές που δεν έχουν 
ανατεθεί αποκλειστικά σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 
φορείς)
Η Κοινοτική Οδηγία των Υπηρεσιών δεν αναφέρε-

ται στους ακόλουθους τομείς:
α) στις μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού ενδι-

αφέροντος.

Στη ΒουλήΣτη Βουλή  σχέδιο νόμου
για την για την απελευθέρωση  
τωντων  υπηρεσιών
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β) στις υπηρεσίες που παρέχονται από γραφεία 
εύρεσης προσωρινής εργασίας.
γ) στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Η 

εξαίρεση καλύπτει «τις ιατρικές και φαρμακευτι-
κές υπηρεσίες που προσφέρονται από επαγγελμα-
τίες του τομέα της υγείας σε ασθενείς για την αξι-
ολόγηση, διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας 
τους, όταν η άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων 
επιφυλάσσεται αποκλειστικά σε νομοθετικώς κα-
τοχυρωμένα επαγγέλματα στο κράτος μέλος στο 
οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες». Κατά συνέπεια, οι 
υπηρεσίες που δεν παρέχονται σε ασθενείς, αλλά 
σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας ή σε νοσο-
κομεία, όπως λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κα-
θαρισμού, γραμματειακές και διοικητικές υπηρεσί-
ες, η παροχή και συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού, 
καθώς και οι υπηρεσίες κέντρων ιατρικής έρευνας, 
δεν καλύπτονται από αυτήν την εξαίρεση. Επιπλέ-
ον, η εξαίρεση δεν καλύπτει τις δραστηριότητες 
που δεν αποσκοπούν στη διατήρηση, αξιολόγηση ή 
αποκατάσταση της υγείας των ασθενών. Για παρά-
δειγμα, οι δραστηριότητες που στόχο έχουν να προ-
άγουν την ευεξία ή να προσφέρουν χαλάρωση, όπως 
οι αθλητικές λέσχες ή τα γυμναστήρια, καλύπτονται 
από την οδηγία για τις υπηρεσίες και θα πρέπει να 
καλύπτονται και από τα μέτρα εφαρμογής. Επίσης, 
η εξαίρεση των υγειονομικών υπηρεσιών καλύπτει 
μόνο τις δραστηριότητες που επιφυλάσσονται απο-
κλειστικά σε νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγ-
γελμα στο κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η 
υπηρεσία. Έτσι, οι υπηρεσίες για την παροχή των 
οποίων δεν απαιτούνται συγκεκριμένα επαγγελμα-
τικά προσόντα πρέπει να καλύπτονται από τα μέτρα 
εφαρμογής. Τέλος, πρέπει να καταστεί σαφές ότι 
η εξαίρεση των υγειονομικών υπηρεσιών αφορά 
υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία 
και δεν πρέπει να νοηθεί ότι καλύπτουν και τις κτη-
νιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες, συνεπώς, πρέπει 
να καλύπτονται από τα μέτρα εφαρμογής.
δ) στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, συμπερι-

λαμβανομένων των κινηματογραφικών υπηρεσιών, 
ανεξάρτητα από τον τρόπο παραγωγής, διανομής ή 
μετάδοσής τους, και στις ραδιοφωνικές εκπομπές.
ε) στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών τυ-

χερών παιγνίων στα οποία ο παίκτης στοιχηματίζει 

νομισματική αξία, συμπεριλαμβανομένων των λα-
χειοφόρων αγορών, των τυχερών παιγνίων σε καζί-
να και των συναλλαγών που αφορούν στοιχήματα.
στ) στις δραστηριότητες που συνδέονται με την 

άσκηση δημόσιας εξουσίας.
ζ) στις κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται με 

την κοινωνική στέγαση, την παιδική μέριμνα και τη 
στήριξη των οικογενειών και των ατόμων που έχουν 
μονίμως ή προσωρινών ανάγκη
η) στις ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας.
θ) στις υπηρεσίες των συμβολαιογράφων και των 

δικαστικών επιμελητών, που διορίζονται με επίση-
μη πράξη της Διοικήσεως.
Καθώς και στους ακόλουθους τομείς που καλύ-

πτονται από ειδική κοινοτική νομοθεσία και είναι:
ι) στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως αυ-

τές που αφορούν τράπεζες, πιστώσεις, ασφαλίσεις 
και αντασφαλίσεις, επαγγελματικές ή προσωπικές 
συντάξεις, χρεόγραφα, επενδύσεις, ταμεία, πληρω-
μές, συμβουλές επενδύσεων.
ια) στις υπηρεσίες και τα δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών καθώς και στις συναφείς εγκαταστά-
σεις και υπηρεσίες.
ιβ) στις υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών, 

συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών υπηρεσιών. 
Έτσι, η Οδηγία δεν καλύπτει τις εναέριες μεταφο-
ρές, τις θαλάσσιες και τις εσωτερικές πλωτές με-
ταφορές, καθώς και τις οδικές και σιδηροδρομικές 
μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των αστι-
κών συγκοινωνιών, των αγοραίων οχημάτων (ταξί) 
και των ασθενοφόρων. 

Tα οφέλη
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έχουν δείξει ότι 

η απελευθέρωση των υπηρεσιών θα έχει ως άμεση 
επίπτωση:

1. Την αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% (περίπου 5 δισ. 
ευρώ), αφού τόσο υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί το 
επιπλέον εισόδημα από επιχειρηματικά κέρδη και 
εισοδήματα εργαζομένων που θα προκύψουν από 
την αύξηση του τζίρου της αγοράς των υπηρεσιών.

2. Τη μείωση του κόστους της γραφειοκρατίας 
(διοικητικού βάρους) προς τις επιχειρήσεις κατά 
περίπου 2 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου 
στο 0,75% του ΑΕΠ. Η μείωση αυτή εκτιμάται ότι θα 

προκύψει άμεσα, αφού οι προδιαγραφές που θέτει 
η Ε.Ε. για την απελευθέρωση των υπηρεσιών απαι-
τούν παρεμβάσεις που συνιστούν αυτόματα μείωση 
της γραφειοκρατίας.
Συγκεκριμένα, η εφαρμογή της οδηγίας για την 

απελευθέρωση των υπηρεσιών προβλέπει γρήγο-
ρες και διαφανείς διαδικασίες για την εξάσκηση 
κάποιων από τα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών 
σε όλες τις χώρες - μέλη. Αυτό απαιτεί την καλή 
λειτουργία κέντρων εξυπηρέτησης μια στάσης (one 
stop shop) για όλους τους εργαζομένους. Η πραγ-
ματική καινοτομία όμως αφορά στη συντόμευση 
και τη μείωση του κόστους των διαδικασιών που 
θα απαιτούνται πριν να μπορεί κάποιος να εργαστεί 
στη χώρα μας, με ευθύνη του κάθε κράτους - μέ-
λους. Αυτό προϋποθέτει για το κάθε υπουργείο το 
ξεκαθάρισμα και την κωδικοποίηση της κείμενης 
νομοθεσίας, καθώς επίσης και την κατάργηση πε-
ριττών διαδικασιών. 
Υπενθυμίζεται επίσης ότι η εφαρμογή της οδηγί-

ας με βάση την Ε.Ε. προϋποθέτει την καταγραφή σε 
μια ενιαία βάση δεδομένων όλων των τυπικών προ-
σόντων που θα πρέπει να έχει ο ελεύθερος επαγ-
γελματίας που θέλει να δραστηριοποιηθεί εντός 
της Ε.Ε. 

3. Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την 
ενίσχυση της απασχόλησης. Η μέτρηση αυτή δεν 
έχει ολοκληρωθεί, εκτιμάται, σε ό,τι αφορά τον 
αριθμό των νέων επιχειρήσεων που θα δημιουρ-
γηθούν. Ωστόσο, στην επιμέρους μέτρηση για την 
αύξηση των θέσεων εργασίας γίνεται εκτίμηση από 
το όφελος που θα υπάρξει για την ανάπτυξη. Με την 
αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης κατά 2,75% του ΑΕΠ 
εκτιμάται ότι το όφελος θα είναι μια μόνιμη αύξηση 
των θέσεων εργασίας κατά 10.000 - 15.000. 
Επιμέρους εκτιμήσεις της ίδιας έρευνας αναφέ-

ρουν ότι ο κλάδος των νομικών υπηρεσιών (πλην 
συμβολαιογράφων, οι οποίοι εξαιρούνται της απε-
λευθέρωσης) θα έχει μεγαλύτερη αύξηση του τζί-
ρου από την απελευθέρωση των υπηρεσιών από 
ό,τι π.χ. οι υπηρεσίες του κλάδου των επισκευών.
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Εμπόδια στα 
σχέδια του ΟΣΕ 
ο διατηρητέος 
σταθμός της 
Χαλκίδας

Θα υπάρξει άραγε καθυστέρηση στην λειτουργία 
του τρένου στην Χαλκίδα λόγω σταθμού;
Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στα σχέδιά του 

ΟΣΕ είναι η ανάθεση σε ιδιώτες της κατασκευής 
και της εκμετάλλευσης του σιδηροδρομικού σταθ-
μού Χαλκίδας.
Υπάρχει όμως σοβαρό πρόβλημα δεδομένου ότι ο 

σταθμός έχει κριθεί από το υπουργείο Πολιτισμού 
διατηρητέος. 
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, προκειμένου να 

προχωρήσουν τα σχέδια για είσοδο ιδιωτών θα πρέ-
πει να προηγηθεί σειρά χρονοβόρων διαδικασιών 
που αφορούν αλλαγές χρήσης, νέες μελέτες κλπ. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις η καθυστέρηση στο συ-

γκεκριμένο έργο είναι πιθανόν να φτάσει ακόμα και 
τα δύο χρόνια.
Συνδέεται άραγε η άμεση λειτουργία του προα-

στιακού με αυτό το θέμα;

Η Κωδικοποίηση 
των Αγορανομικών 
Διατάξεων
Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ αρ. 7 (αρ. πρωτ.

Α2-3391/2.7.09) Αγορανομική Διάταξη προέβη σε 
τροποποιήσεις και εκ νέου κωδικοποίηση όλων των 
υπαρχουσών εν ισχύει αγορανομικών διατάξεων.
Αυτή η κωδικοποίηση αποτελεί σήμερα ένα καλό 

μέσο ενημέρωσης για ό,τι ισχύει σήμερα σχετικά 
με τον Αγορανομικό Κώδικα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση 

αυτής της κωδικοποίησης είτε προσωπικά από την 
υπηρεσία του Επιμελητηρίου είτε μέσα από το site 
του Επιμελητηρίου (www.eviachamber.gr)

Έξοδος εταίρου 
από ΕΠΕ

Για τη χορήγηση δήλωσης μεταβολής εργασι-
ών σε περίπτωση εξόδου εταίρου από Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης (άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 
3190/1955) δεν αρκεί η απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου, αφού η απώλεια της εταιρικής ιδι-
ότητας δεν συντελείται με την τελεσιδικία της συ-
γκεκριμένης απόφασης η οποία αναγνωρίζει την 
ύπαρξη και τη σπουδαιότητα του προτεινόμενου 
λόγου και επιτρέπει τη ζητούμενη έξοδο, αλλά από 
την καταβολή της προσδιορισθείσας με την απόφα-
ση αυτή αξίας της μερίδας συμμετοχής του εξερχό-
μενου εταίρου.
Αυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με την υπ' αρίθμ. 

1077067/1192/ΔΜ Β'/ΠΟΛ.1100/4.8.2009 εγκύ-
κλιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 
ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση (υπ' αρίθμ. 
152/2009) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η 
οποία έγινε δεκτή.
Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι στην εν λόγω 

γνωμοδότηση επισημαίνεται ότι στην περίπτωση 
που ο εξερχόμενος εταίρος ΕΠΕ παραιτείται από την 
αξίωση καταβολής σ' αυτόν της αξίας της μερίδας 
συμμετοχής του και αναφέρεται τούτο ρητά στη δι-
καστική απόφαση, καθώς επίσης και ότι δεν τίθεται 
για το λόγο αυτό θέμα προσδιορισμού της αξίας της 
μερίδας συμμετοχής του, ο εν λόγω εταίρος θεωρεί-
ται ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους της ΕΠΕ με 
την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης.

Ζητείται 
Επέκταση 
του χρόνου 
για τη σφράγιση 
επιταγών

Επέκταση του χρονικού ορίου για το σφράγισμα 
των επιταγών από τις τράπεζες και την αναγγελία 
στον Τειρεσία από 8+8 ημέρες που ισχύει σήμερα, 
σε 30 ημέρες, καθώς, επίσης, άρση των ποινικών 
κυρώσεων και μη καταχώρηση στον Τειρεσία των 
ακάλυπτων επιταγών κάτω των 3.000 ευρώ και των 
σχετικών με αυτές διαταγών πληρωμής, προτείνε-
ται από Παραγωγικές Τάξεις ως άμεσα μέτρα στή-
ριξης των ΜΜΕ, με δεδομένο το σοβαρό πρόβλημα 
των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συ-
ναλλαγματικών.

Σε ο,τι αφορά, ειδικότερα, το πρώτο μέτρο, θεω-
ρείται αναγκαία η παράταση του διαστήματος στο 
οποίο μια επιχείρηση θα μπορέσει να φανεί συ-
νεπής στη συγκεκριμένη υποχρέωσή της, ενώ, ως 
προς το δεύτερο, υπογραμμίζεται πως πρέπει να 
διατηρηθούν μόνο τα αστικά μέσα είσπραξης των 
χρημάτων.
Η αύξηση του αριθμού των σφραγισμένων επιτα-

γών, που στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου 2009 
ανήλθαν στα 196.431 τεμάχια, έναντι 118.036 για 
όλο το 2008 και 89.072 για όλο το 2007, δείχνουν 
ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων κα-
ταχωρούνται στη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία και 
συνεπώς κλείνουν γι' αυτές οι πόρτες των τραπε-
ζών και όχι μόνον. 
Εάν μάλιστα αυτό συνδυαστεί με την αύξηση των 

καθυστερούμενων εισφορών στα Ασφαλιστικά Τα-
μεία ΙΚΑ και ΟΑΕΕ αποδεικνύεται η τεράστια δυ-
σκολία που έχουν οι επιχειρήσεις για να ανταπο-
κριθούν στις άμεσες υποχρεώσεις τους». 

Εκείνο που προέχει είναι «να προστατευθούν οι 
υγιείς επιχειρήσεις από την καταχώρησή τους στα 
"μαύρα κατάστιχα" του Τειρεσία».
Με τα μέτρα που προτείνονται, όπως επισημαίνε-

ται αρμοδίως, εκτιμάται πως θα δοθεί μία «ανάσα» 
στους επιχειρηματίες που βρίσκονται σε δυσχερή 
θέση και θα υπάρξει ομαλότερη λειτουργία της 
αγοράς, τόσο στην παρούσα φάση, όσο και, κυρίως, 
στο μέλλον, που η ύφεση αναμένεται να δώσει τη 
θέση της στην ανάπτυξη.

Το ασφαλιστικό 
πρόβλημα της 
χώρας
Η λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος της 

χώρας επανέρχεται και πάλι στο προσκήνιο, λόγω 
πολλών συγκυριών. Από τη μια η βαθιά ελλειμμα-
τικότητα που το χαρακτηρίζει και από την άλλη οι 
συζητήσεις που γίνονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
σχετικά με το καθεστώς συνταξιοδότησης των γυ-
ναικών εργαζομένων στο Δημόσιο και τις αντιδρά-
σεις που δημιουργεί. 
Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι μέχρι το τέλος του 

έτους θα χρειαστούν κοντά στα πέντε δισεκατομ-
μύρια ευρώ τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία είναι 
απαραίτητα για την κάλυψη μιας σειράς υποχρεώ-
σεων τόσο προς τους ασφαλισμένους τους όσο και 
προς τρίτους για την παροχή υπηρεσιών.
Το ποσό είναι ιδιαίτερα υψηλό υπό τις τρέχουσες 

οικονομικές και ειδικότερα δημοσιονομικές συνθή-
κες. Μεταξύ των αιτίων που προκαλούν τα ελλείμ-
ματα αυτού του μεγέθους καταγράφονται η ασυνέ-
πεια του κράτους έναντι των υποχρεώσεων που έχει 
αναλάβει απέναντι στα Ταμεία, η εισφοροδιαφυγή η 
οποία, όπως και η φοροδιαφυγή, έχει λάβει σοβα-
ρές διαστάσεις αλλά και η αύξηση των δαπανών. 
Πρόκειται για χρόνια προβλήματα τα οποία κα-

ταγράφονται στα επίσημα κείμενα, αναλύονται στις 
συζητήσεις των πολιτικών εντός και εκτός της Βου-
λής και τίθενται μετ' επιτάσεως από τους κοινωνι-
κούς φορείς κατά τις συναντήσεις με τους υπεύθυ-
νους χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής. 
Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι ότι ενώ είναι 

γνωστά τα προβλήματα πώς αυτά δεν αντιμετωπί-
στηκαν με τόσες ρυθμίσεις που έγιναν στο παρελθόν 
αλλά και σχετικά πρόσφατα; Αν ανατρέξει λοιπόν 
ένας μελετητής στις εισηγητικές εκθέσεις που συνό-
δευαν τα προς ψήφιση νομοθετήματα θα διαπίστωνε 
ότι οι αναγκαιότητες των πάσης φύσεως ρυθμίσεων 
αναλύονται κατά περίπου ομοιόμορφο τρόπο.
Τονίζεται μεταξύ των άλλων ότι βασικός σκοπός 

είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης με στόχο την οικοδόμηση ενός καθε-
στώτος σύγχρονου, ορθολογικού, κοινωνικά βιώσι-
μου σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και 
τις μακροχρόνιες προοπτικές.
Με άλλα λόγια ενός συστήματος το οποίο θα βασί-

ζεται στις αρχές του δημόσιου, καθολικού, υποχρε-
ωτικού και αναδιανεμητικού χαρακτήρα της κοινω-
νικής ασφάλισης με έμφαση τόσο στην ομοιόμορφη 
μεταχείριση των ασφαλισμένων που συνέβαλαν στον 
ίδιο βαθμό στη χρηματοδότηση των φορέων τους 
όσο και την ευμενέστερη μεταχείριση εκείνων που 
εμφανίζονται οικονομικά ασθενέστεροι. 
Ένα είναι βέβαιο. Οι στόχοι αυτοί δεν επιτυγχάνο-

νται αυτόματα, αλλά με ουσιαστική παρέμβαση της 
πολιτείας στους τρεις τομείς ευθύνης της. Της χρη-
ματοδότησης, της καταπολέμησης της εισφοροδια-
φυγής και του ελέγχου των δαπανών.
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Την «κατάργηση των περισσότερων μορφών αυ-
τοτελούς φορολόγησης», προανήγγειλε με συνέ-
ντευξή του, ο υπουργός Οικονομίας, Γιάννης Παπα-
θανασίου, ενώ σε ερώτηση για ενδεχόμενη επιβολή 
νέων φόρων από το φθινόπωρο, υπογραμμίζει πως 
«δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για νέες φορολο-
γικές επιβαρύνσεις».
Εμφανίζεται δε, κατηγορηματικός πως δεν θα 

επιβαρυνθούν φορολογικά επιχειρήσεις, καθώς, 
όπως λέει, «αν αυξήσουμε τη φορολογία των επι-

χειρήσεων, θα αυξηθεί και η ανεργία».
Ο κ. Παπαθανασίου μιλά για εξίσωση ορίων συ-

νταξιοδότησης ανδρών και γυναικών, διευκρινί-
ζοντας πως δεν θα θιγούν οι γυναίκες, που έχουν 
θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως τις 26 
Μαρτίου 2009.
Κάνει επίσης, λόγο για εξίσωση μισθολογικών 

αποδοχών σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες για τους 
νεοπροσλαμβανόμενους από το 2010 με το νέο μι-
σθολόγιο.

Κατατέθηκε απόψε στη Βουλή Κατατέθηκε απόψε στη Βουλή 
η τροπολογία του ΥΠΕΧΩ∆Εη τροπολογία του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
που προβλέπει τη θέσπιση «περιβαλλοντικών» τε-
λών κυκλοφορίας, οικονομικών κινήτρων για την 
απόσυρση παλαιών οχημάτων και την καθιέρωση 
«πράσινου» δακτυλίου στην Αθήνα.
Η τροπολογία προβλέπει τα εξής:
- Ορίζεται ότι για την εφαρμογή των νέων μέτρων 

τα οχήματα κατατάσσονται, με βάση την περιβαλ-
λοντική επιβάρυνση του κινητήρα τους και ανάλογα 
με την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας τους, σε 
τέσσερις κλάσεις.
Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις 

τέλη κυκλοφορίας αναπροσαρμόζονται υπολογιζό-
μενα εφεξής με βάση τον κυβισμό και την περιβαλ-
λοντική επιβάρυνση του κινητήρα του οχήματος ως 
εξής:
* Για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης 

κλάσης Α, τα υφιστάμενα ετήσια τέλη μειώνο-
νται κατά 18 ευρώ, κλάσης Β, αυξάνονται κατά 
50 ευρώ, κλάσης Γ, αυξάνονται κατά 100 ευρώ, 
κλάσης Δ, αυξάνονται κατά 150 ευρώ. Για τα 
υβριδικά και για τα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς 
και για τα οχήματα υδρογόνου με κυβισμό μέ-
χρι 1928 κ.ε. που ανήκουν στην κλάση Α, δεν 
οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, ενώ για τα οχή-
ματα αυτά με μεγαλύτερο κυβισμό, τα τέλη κυ-
κλοφορίας περιορίζονται στο ήμισυ των προ-
βλεπομένων.

* Για τα ελαφρά και βαρέα φορ-
τηγά οχήματα δημόσιας ή ιδιω-
τικής χρήσης κλάσης Α τα τέλη 
μειώνονται κατά 30%, κλάσης Β 
αυξάνονται κατά 10%, κλάσης Γ 
αυξάνονται κατά 15%, κλάσης Δ 
αυξάνονται κατά 20%.

Για την προμήθεια του σήματος τε-
λών κυκλοφορίας, από τα πιστοποι-
ημένα σημεία συναλλαγής (τράπεζες 
κ.λ.π.) είναι απαραίτητη εφεξής η 
προσκόμιση της κάρτας ελέγχου καυ-
σαερίων του οχήματος.
Η αναπροσαρμογή των τελών κυ-

κλοφορίας εφαρμόζεται για τα τέλη 
του έτους 2010 στα επιβατικά αυτοκί-
νητα ιδιωτικής χρήσης και για τα τέλη 
του έτους 2011 στα φορτηγά εν γένει 
οχήματα.
Η επιπλέον διαφορά των τελών κυ-

κλοφορίας που προκύπτει από την 
εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων και 
των καταβαλλομένων με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία, αποτελεί, στο σύνολό της, 
έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Λεπτομέρει-
ες για την εφαρμογή των προαναφερόμενων καθο-
ρίζονται με κοινή υπουργική απόφαση.

- Παρέχονται οικονομικά κίνητρα για την αποδε-
δειγμένη απόσυρση οχημάτων παλαιάς τεχνολο-
γίας ή μεγάλης ηλικίας, τα οποία κλιμακώνονται, 
ανάλογα με τον κυβισμό τους ως εξής: 500 μέχρι 
2.200 ευρώ για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης, 500 μέχρι 2.000 ευρώ για τα ελαφρά φορ-
τηγά (μέχρι 1,5 τ.) και 3.000 μέχρι 9.000 ευρώ για 
βαρέα φορτηγά. Παράλληλα προβλέπεται ότι, τα 
προαναφερόμενα ποσά (κίνητρα) προσαυξάνουν 
κατά 1.000, 1.500 και 4.000 ευρώ αντίστοιχα, στην 
περίπτωση αντικατάστασης με αγορά καινούργιου 
ή μη οχήματος. Παρέχεται εξουσιοδότηση στου 
υπουργούς Οικονομίας, ΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών 
να καθορίζουν με αποφάσεις τους, την ειδικότερη 
διαδικασία, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα απαιτούμε-
να δικαιολογητικά, τη διάρκεια ισχύος, τον τρόπο 
καταβολής των οικονομικών κινήτρων κ.λ.π.

- Αναθεωρείται από 1-9-2011, το σύστημα περιο-
ρισμού της εισόδου των οχημάτων στον υφιστάμενο 
δακτύλιο της Αθήνας, με βάση την κατηγορία του 
οχήματος και την κλάση στην οποία ανάλογα με την 
περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα του. Για 
την επιβολή περιορισμών στην κυκλοφορία των 
οχημάτων στον πράσινο δακτύλιο της Αθήνας, εκ-
δίδονται ειδικά έγχρωμα σήματα.

Ενημερώστε το 
Επιμελητήριο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Βασικό μέλημά της Διοίκησης του Επιμελη-

τηρίου είναι η συνεχής καταγραφή όλων των 
προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη και όλων 
των θεμάτων για τα οποία τα μέλη θα ήθελαν να 
ασχοληθεί το Επιμελητήριο.
Για το σκοπό αυτό θέλουμε και την δική σας 

συμπαράσταση και βοήθεια.
Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε όλα τα προβλή-

ματά σας!
Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε με τι επί πλέον 

θα θέλατε να ασχοληθούμε!
Δηλώστε τα προβλήματά σας και τα θέματα 

που τυχόν θέλετε να ασχοληθούμε και στείλτε τα 
στο Επιμελητήριο.
Θα μας είναι πολύ χρήσιμο.
Η Δήλωση μπορεί να γίνει προφορικά ή εγ-

γράφως (Επιμελητήριο Ευβοίας, Βενιζέλου 12, 
34100 Χαλκίδα) ή τηλεφωνικά στο 2221086452 
και 22210 23510 ή με fax στο Νο 22210 80918.

Συνάδελφε,

Ξέρεις ότι πολλές επιχειρήσεις της περιοχής 
έκλεισαν ή φυτοζωούν και ότι πολλοί έμειναν 
άνεργοι και ακόμα πιο πολλοί κινδυνεύουν με 
απόλυση.
Διαπίστωσες ήδη τις επιπτώσεις στην οικο-

νομία του νομού μας και κάθε μέρα βλέπεις την 
πτώση του τζίρου σου και την αδυναμία του κα-
ταναλωτή να ικανοποιήσει τις ανάγκες του.
Φίλε Έμπορα, Επαγγελματία, Βιοτέχνη, Βιομή-

χανε, έχεις τον τρόπο και την υποχρέωση αλλά 
και για το δικό σου συμφέρον να στηρίξεις πρώ-
τα απ όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ντό-
πιων επιχειρήσεων.
Κατ αυτό το τρόπο προασπίζεις:
• Την τύχη των ευβοϊκών επιχειρήσεων
• Την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων σε 

αυτές
• Το Δικό Σου εν γένει συμφέρον
Προσπάθησε να διαθέτεις και να καταναλώ-

νεις ντόπια προϊόντα
Προσπάθησε να χρησιμοποιείς υπηρεσίες ντό-

πιων επιχειρήσεων

Φίλε 
Επαγγελματία
Τώρα έχεις ένα ακόμα μέσο πληροφόρησης
Είναι το Portal του Επιμελητηρίου Ευβοίας
www.eviachamber.gr
Μια επίσκεψη και μια διερεύνηση
θα σου φανεί χρήσιμη...

Κατατέθηκε στη Βουλή 
η τροπολογία 

για την απόσυρση IX

Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης 
προαναγγέλλει ο Γ. Παπαθανασίου
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Η αναπροσαρμογή των Μοναδικών Συντελεστών 
Καθαρού Κέρδους κρίνεται επιβεβλημένη από τα 
στελέχη του υπουργείου ως ένα σημαντικό «ερ-
γαλείο» του ελεγκτικού μηχανισμού.
Στην αναπροσαρμογή των Μοναδικών Συντελε-

στών Καθαρού Κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) προσανατο-
λίζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, 
στο πλαίσιο των μέτρων που σχεδιάζονται για την 
ενίσχυση των δημόσιων εσόδων. 
Οι νέοι Μ.Σ.Κ.Κ., που αφορούν περίπου 850.000 

ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, εκτός 
απροόπτου θα εφαρμοστούν από το οικονομικό έτος 
2010 (χρήση 2009) με αποτέλεσμα το επόμενο έτος 
χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις 
να δηλώσουν μεγαλύτερα κέρδη και ως εκ τούτου 
να καταβάλλουν υψηλότερο φόρο στην Εφορία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ελάχιστα ποσά εξωλογι-

στικών καθαρών κερδών που θα πρέπει να δηλώνουν 
οι φορολογούμενοι που υπάγονται στη διαδικασία 
της αυτοπεραίωσης θα προσδιορίζονται, σύμφωνα 
με τις προτάσεις των στελεχών του υπουργείου Οικο-
νομίας και Οικονομικών, με βάση τους Μοναδικούς 
Συντελεστές Καθαρού Κέρδους που ισχύουν αλλά 
προσαυξημένους κατά 10% έως και 20%.
Ποσοστά που θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στην αύ-

ξηση και των ελαχίστων καθαρών κερδών που προσ-
διορίζονται εξωλογιστικά και θα λαμβάνονται υπόψη 
για την αυτόματη περαίωση της χρήσης του 2009.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι χιλιάδες ελεύθεροι 

επαγγελματίες και επιχειρήσεις για να αποφύγουν 
τον τακτικό έλεγχο της Εφορίας, εφόσον είναι «τυ-

χεροί» και δεν πέσουν στο δείγμα που ελέγχεται 
ούτως ή άλλως κάθε χρόνο, θα πρέπει να δηλώ-
σουν υψηλότερα εισοδήματα και ως εκ τούτου να 
πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο.
Υπενθυμίζεται ότι οι υπόχρεοι που ακολουθούν 

τη διαδικασία της αυτοπεραίωσης υπολογίζουν τα 
καθαρά τους κέρδη λογιστικά (έσοδα μείον δαπά-
νες) και εξωλογιστικά (ακαθάριστα έσοδα Χ ΜΣΚΚ). 
Στη συνέχεια, τα δύο ποσά καθαρών κερδών συ-
γκρίνονται και όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο 
λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή του φόρου εισο-
δήματος και την «αυτοπεραίωση» της δήλωσης με 
απαλλαγή από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναπροσαρμογή των 

Μ.Σ.Κ.Κ. ενδέχεται να συνδυαστεί και με τις αλλαγές 
που, όπως έχει ήδη δημοσιευτεί (Ναφτεμπορική φ. 
29/6/2009), σχεδιάζονται όσον αφορά στην αυτοπε-
ραίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. 
Υπενθυμίζεται ότι τα νέα όρια που εξετάζονται 

για την αυτοπεραίωση είναι τα εξής:
** επί επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή 

παραγωγής προϊόντων, κατ' ανώτατο όριο μέχρι 
600.000 ευρώ.

** επί επιχειρήσεων αμιγώς παροχής υπηρεσιών, 
κατ' ανώτατο όριο μέχρι 300.000 ευρώ.

** επί μεικτών επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμά-
των ή παραγωγής προϊόντων και παροχής υπη-
ρεσιών, κατ' ανώτατο όριο μέχρι 600.000 ευρώ 
για το σύνολο των δραστηριοτήτων και με την 
προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα από τη 
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών είναι κατώ-
τερα ή ίσα κατ' ανώτατο όριο των 300.000 ευρώ.

** επί αμιγώς ελευθέρων επαγγελματιών, κατ' 
ανώτατο όριο μέχρι 200.000 ευρώ.

Ανεξάρτητα ωστόσο από το ποια θα είναι τα νέα 
όρια της αυτοπεραίωσης, η αναπροσαρμογή των 
Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους κρίνε-
ται επιβεβλημένη από τα στελέχη του υπουργείου 
όχι μόνο γιατί αποτελούν ένα βασικό προσδιοριστι-
κό παράγοντα για τον υπολογισμό του φόρου που 
πληρώνουν οι υπόχρεοι που ρυθμίζουν τις εκκρε-
μότητές τους, αλλά ταυτόχρονα και ένα σημαντικό 
«εργαλείο» του ελεγκτικού μηχανισμού.
Συγκεκριμένα ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός 

θα μπορεί εύκολα, όπως ανέφερε ανώτατο στέλε-
χος του υπουργείου, να εντοπίζει τις επιχειρήσεις 
που, ενώ με βάση τους συντελεστές θα έπρεπε να 
δηλώνουν υψηλότερα εισοδήματα αυτές, εκμεταλ-
λευόμενες το λογιστικό προσδιορισμό, εμφανίζουν 
μικρότερα καθαρά κέρδη.

Σχεδιάζεται αναπροσαρμογή των Μοναδικών Συντελεστών Κέρδους

Αυξάνεται η φορολογία 
ελεύθερων επαγγελματιών

χ ζ ρ ρμ γή ρ ς
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Μετά την Οδηγία 2000/53 Ε Μετά την Οδηγία 2000/53 Ε 
και την έκδοση του 116/2004και την έκδοση του 116/2004 
(ΦΕΚ81Α/05.03.04) όλα τα παλιά αυτοκίνητα θα 
πρέπει πριν από την αποταξινόμησή τους να παρα-
δοθούν σε εγκεκριμένα κέντρα συλλογής και επε-
ξεργασίας τα οποία έχουν σύμβαση με την ΕΔΟΕ 
και φέρουν κατάλληλη σύμβαση.
Κάτοχοι Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής) 

-τι πρέπει να κάνουν, που να παραδώσουν το παλιό 
αυτοκίνητο, τι δικαιολογητικά απαιτούνται

Διαδικασία παράδοσης
Η παράδοση των ΟΤΚΖ γίνεται μόνο σε εγκεκρι-

μένα κέντρα συλλογής και επεξεργασίας τα οποία 
έχουν σύμβαση με την ΕΔΟΕ και φέρουν κατάλληλη 
σύμβαση. Τα αδειοδοτημένα από την ΕΔΟΕ κέντρα 
έχουν αναρτημένη την πινακίδα της ΕΔΟΕ. 
Το αυτοκίνητο μπορεί να παραδοθεί είτε στα κέ-

ντρα συλλογής είτε στα κέντρα επεξεργασίας.

Παράδοση οχήματος και δικαιολογητικά
Με τη παράδοση του αυτοκινήτου θα σας δοθεί 

η Βεβαίωση Παραλαβής. Οχτώ μέρες μετά θα σας 
αποσταλεί ταχυδρομικώς το πιστοποιητικό κατα-
στροφής, το οποίο αποτελεί το μόνο νόμιμο έγγρα-
φο για την αποταξινόμηση του αυτοκινήτου. (ορι-
στική παράδοση πινακίδων του αυτοκινήτου). Τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα του αυτοκινήτου (άδεια, 
πινακίδες) παραδίδονται στο κέντρο (συλλογής ή 
επεξεργασίας). Μετά την έκδοση του Πιστοποιητι-
κού Καταστροφής τα νομιμοποιητικά έγγραφα πα-
ραδίδονται από το κέντρο στις αρμόδιες Αρχές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Στη Βεβαίωση Παραλαβής και στο Πιστοποιητικό 

Καταστροφής θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία 
της ΕΔΟΕ και του κέντρου παράδοσης του οχήμα-
τος. Στο Πιστοποιητικό Καταστροφής θα πρέπει 
απαραίτητα να υπάρχει πρωτότυπη σφραγίδα της 
ΕΔΟΕ και υπογραφή εκπροσώπου του Κέντρου 
Επεξεργασίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση παρακαλούμε να επι-

κοινωνήσετε άμεσα με την ΕΔΟΕ (210-6899039).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το όχημα πρέπει να παραδοθεί έως τις 16 Δεκεμ-

βρίου κάθε έτους ώστε να γίνει η αποταξινόμιση και 
να μην σας χρεωθούν τα τέλη του επόμενου έτους.

Δικαιολογητικά
Το αυτοκίνητο μπορεί να παραδοθεί από το νόμι-

μο ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα είναι: 

> Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. 
> Πινακίδες του οχήματος 
> Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο παραδίδο-

ντος 
> Θεωρημένη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που 

το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο του νόμι-
μου ιδιοκτήτη)

ΠΡΟΣΟΧΗ στις περιπτώσεις του παρακάτω πίνακα:

Συλλογή και ανακύκλωση 
των παλαιών αυτοκινήτων

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απώλεια οχήματος Δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί Πιστοποιητικό 
Καταστροφής από την ΕΔΟΕ ή την 
εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας. 
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Διεύθυνση 
Μεταφορών της Νομαρχίας

Απώλεια Άδειας 
Κυκλοφορίας

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 
και δήλωση απώλειας από την 
Αστυνομική Αρχή.

Το όχημα παραλαμβάνεται από την ΕΔΟΕ 
και εκδίδεται Πιστοποιητικό Καταστροφής 
(διαγραφή οχήματος)

Απώλεια Πινακίδας Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 
και δήλωση απώλειας από την 
Αστυνομική Αρχή.

Χρειάζεται να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση 
Μεταφορών της Νομαρχίας

Θανάτου ιδιοκτήτη Αποδοχή κληρονομιάς
Αλλαγή άδειας κυκλοφορίας
Αποδεικτικό πληρωμής εφορίας

Το όχημα παραλαμβάνεται από την ΕΔΟΕ 
και εκδίδεται Πιστοποιητικό Καταστροφής 
(διαγραφή οχήματος)

Παρακράτηση 
Κυριότητας

Άρση Παρακράτησης Το όχημα παραλαμβάνεται από την ΕΔΟΕ 
και εκδίδεται Πιστοποιητικό Καταστροφής 
(διαγραφή οχήματος)

Πολλοί Ιδιοκτήτες Εξουσιοδότηση προς έναν από 
τους κατόχους

Το όχημα παραλαμβάνεται από την ΕΔΟΕ 
και εκδίδεται Πιστοποιητικό Καταστροφής 
(διαγραφή οχήματος)

Συχνές Ερωτήσεις (με απαντήσεις)
> Γιατί πρέπει να ανακυκλώσω το αυτοκίνητό μου; 
Για τη διατήρηση της καθαριότητας στη πόλη και 

την αξιοποίηση του αυτοκινήτου στη παραγωγή άλ-
λων προϊόντων 
> Πότε πρέπει να ανακυκλώσω το αυτοκίνητό μου; 
Δεν υπάρχει προδιαγεγραμμένη ημερομηνία. Το 

αυτοκίνητο μπορεί να αποσυρθεί από τη κυκλοφορία 
όποτε θελήσει ο ιδιοκτήτης του. Μπορεί ακόμα και 
μην αποσυρθεί ποτέ, εφόσον ο ιδιοκτήτης συνεχίσει 
να πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας και την ασφάλεια 
και να το περνάει από τεχνικό έλεγχο-ΚΤΕΟ. 
> Που θα πάω το αυτοκίνητό μου για ανακύκλωση;
Σε οποιοδήποτε από τα εγκεκριμένα κέντρα Εναλ-

λακτικής Διαχείρισης που φέρουν τη πινακίδα και 
το σήμα της ΕΔΟΕ, έχοντας απλώς μαζί την άδεια 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και τη ταυτότητά. 
Εκεί θα εκδοθεί το πιστοποιητικό καταστροφής με 
το οποίο θα αποταξινομηθεί οριστικά το αυτοκίνη-
τό. (παράδοση πινακίδων) 
> Είμαι υποχρεωμένος να παραδώσω το αυτοκί-

νητό μου;
Ναι, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποκτη-

θεί το πιστοποιητικό καταστροφής που θα μου επι-
τρέψει την αποταξινομήση. (παράδοση πινακίδων) 
> Τι θα μου κοστίσει;
Απολύτως τίποτα! Η παράδοση του οχήματος γί-

νεται δωρεάν εφόσον αυτό είναι ακέραιο και αυ-
τούσιο. 
> Υπάρχει ένα εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο στη 

γειτονιά μου. Που θα απευθυνθώ;
Σύμφωνα με το ΠΔ, αρμόδιος φορέας είναι η το-

πική αυτοδιοίκηση. Συνεπώς κάθε ιδιώτης θα πρέ-
πει να απευθυνθεί στο δήμο ή στη κοινότητα που 
ανήκει. 
> Tι διαδικασία χρειάζεται για να από-ταξινομήσω 

το αυτοκίνητο μου οριστικά.
Πρωταρχικά να παραδώσετε το όχημα σας σε ένα 

από τα Εγκεκριμένα Κέντρα Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης. Η αποταξινόμιση του οχήματος γίνεται από 
το Εγκεκριμένο Κέντρο Εναλλακτικής Διαχείρισης. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το όχημα πρέπει να παραδοθεί έως 

τις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέ-
φωνα της ΕΔΟΕ(2106899039) ή των κατα τόπους 
επεξεργαστών (σημεία παράδοσης) 
> Μπορώ να παραδώσω το όχημα μου όπου θέλω;
Ναι, εφ'όσον το Κέντρο Εναλλακτικής Διαχείρι-

σης είναι εγκεκριμένο και φέρει την πινακίδα και 
το σήμα σας ΕΔΟΕ. Τα εγκεκριμένα κέντρα πρόκει-
ται να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα σας ΕΔΟΕ, 
στον Τύπο και σας αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. 

> Θα πάρω χρήματα όταν παραδώσω το αυτοκίνη-
τό μου; 

Η παράδοση του οχήματος σας ανακύκλωση είναι 
υποχρέωση κάθε τελικού χρήστη και συνεπώς δεν 
προβλέπεται καμία αξία αγοράς. Εντούτοις αν πι-
στεύετε ότι το όχημα σας διατηρεί κάποια εμπορική 
αξία τότε μπορείτε να την επιδιώξετε πουλώντας το 
όχημα είτε σαν όχημα, είτε σαν ανταλλακτικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πώληση νοείται η νόμιμη μεταβίβαση 

σας άδειας κυκλοφορίας. 
> Το αυτοκίνητο μου δεν μετακινείται. Είμαι υπο-

χρεωμένος να το πάω για καταστροφή;
Ναι. Θυμηθείτε ένα ακίνητο όχημα είναι εστία 

περιβαλλοντικής μόλυνσης. Να υπολογίσετε ότι το 
κόστος μεταφοράς του είναι μικρότερο από το κό-
στος των τελών κυκλοφορίας για ένα έτος. 
> Είμαι υποχρεωμένος να παραστώ αυτοπροσώ-

πως στην παράδοση του αυτοκινήτου μου σας 
καταστροφή; 

Όχι. Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιον τρίτο 
με απλή εξουσιοδότηση. Επιπλέον θα χρειαστούν 
η φωτοτυπία σας ταυτότητα σας καθώς και η άδεια 
κυκλοφορίας του οχήματος σας. 
> Το αυτοκίνητο μου δεν είναι στο όνομα μου. 

Μπορώ να το παραδώσω;
Για λόγους ασφαλείας χρειάζεται εξουσιοδότηση 

από τον νόμιμο κάτοχο του οχήματος ή κάποια άλλη 
βεβαίωση ότι είστε νόμιμος χρήστης του οχήματος. 
Π.χ. Πληρεξούσιο η αποδοχή κληρονομιάς κ.α. 
> Ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου μου δεν 

υπάρχει πια. Είμαι υποχρεωμένος να το πάω για 
να ανακύκλωση; 

Ναι. Ισχύει ο σας κανόνας σας και για τα υπόλοι-
πα αυτοκίνητα. 
> Ο νόμος της ανακύκλωσης αυτοκινήτων ισχύει 

για όλα τα αυτοκίνητα;
Ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα επιβατικά και ελα-

φρά φορτηγά με μικτό βάρος έως 3.5 τ. 
> Ποιος μπορεί να μου παρέχει περισσότερες πλη-

ροφορίες για την ανακύκλωση του οχήματος μου;
Αρμόδιος φορέας είναι η ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Δι-

αχείριση Οχημάτων Ελλάδος). 
Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 210-6899039 
Σημεία Παράδοσης για το Νομό Ευβοίας είναι οι 

Επιχειρήσεις:
1. TECHNOSCRAP
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΤΗΛ. 2221053797

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΛΛΙΑΡΗ 
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΤΗΛ. 22280 71896
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Οι ευρεσιτεχνίες αφορούν 
επινοήματα νέα, που 
εμπεριέχουν εφευρετική 
δραστηριότητα και είναι 
επιδεκτικά βιομηχανικής 
εφαρμογής. Η ευρεσιτεχνία 
μπορεί να αναφέρεται σε 
προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική 
εφαρμογή.

Κατοχύρωση Εφευρέσεων
Μία εφεύρεση έχει νομική προστασία μόνο όταν 

κατοχυρωθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) ή Πι-
στοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) ή 
Πιστοποιητικό Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊ-
κού ΔΕ ή άλλους τίτλους προστασίας. Αποκλειστικά 
αρμόδιος για τη χορήγησή τους στην Ελλάδα είναι ο 
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Ο ΟΒΙ παράλληλα λειτουργεί ως γραφείο παρα-

λαβής αιτήσεων για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών 
στο εξωτερικό, καθώς και για την καταχώριση των 
βιομηχανικών σχεδίων στο εξωτερικό.

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας 
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστα-

σίας με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στο δικαιού-
χο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριό-
τητα και επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Μία 
εφεύρεση κρίνεται νέα αν δεν ανήκει στη στάθμη 
της τεχνικής και εμπεριέχει εφευρετική δραστη-
ριότητα -αν δηλαδή, κατά την κρίση ειδικού, δεν 
προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα 
στάθμη της τεχνικής. Επιδεκτική βιομηχανικής 
εφαρμογής είναι εφόσον μπορεί να παραχθεί και 
να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγω-
γικής δραστηριότητας.
Η διαδικασία χορήγησης περιλαμβάνει:

• Την κατάθεση της αίτησης 
• Προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή 
συμπλήρωση ελλείψεων 

• Έλεγχος για το "νέο" και την εφευρετική δρα-
στηριότητα, σύνταξη έκθεσης έρευνας 

• Προθεσμία 3 μηνών για παρατηρήσεις του κα-
ταθέτη στην έκθεση έρευνας 

• Σύνταξη τελικής έκθεσης έρευνας 
• Έκδοση ΔΕ 

Τα δικαιώματα που παρέχονται με το Δίπλωμα 
Ευρεσιτεχνίας αποκτώνται και διατηρούνται σε ισχύ 

με την καταβολή αντίστοιχων τελών στον ΟΒΙ (από 
τη σχετική νομοθεσία προβλέπονται περιπτώσεις 
εκπτώσεων επί των οφειλομένων τελών).

Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας
Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) 

είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνων, που χορη-
γείται στον δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα, 
με καθορισμένο σχήμα και μορφή, που δίνουν λύση 
σε τεχνικό πρόβλημα και διαθέτουν τα χαρακτηρι-
στικά του "νέου" και βιομηχανικά εφαρμόσιμου.
Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού 

υποδείγματος χρησιμότητας περιλαμβάνει:
• κατάθεση αίτησης
• προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή 
συμπλήρωση ελλείψεων

• έκδοση ΠΥΧ
Τα δικαιώματα που παρέχονται με το Πιστοποι-

ητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας αποκτώνται και 
διατηρούνται σε ισχύ με την καταβολή αντίστοιχων 
τελών στον ΟΒΙ (από τη σχετική νομοθεσία προβλέ-
πονται περιπτώσεις εκπτώσεων επί των οφειλομέ-
νων τελών).

Πιστοποιητικό Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊ-
κού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
Ο δικαιούχος Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρε-

σιτεχνίας ο οποίος επιθυμεί να προστατεύσει την 
εφεύρεσή του και στην Ελλάδα πρέπει να ακολου-
θήσει την παρακάτω διαδικασία:

• Κατάθεση μετάφρασης του ΕΔΕ στα γραφεία 
του ΟΒΙ. 

• Χορήγηση Πιστοποιητικού Κατάθεσης Μετά-
φρασης Ευρωπαϊκού ΔΕ 

Τα δικαιώματα που παρέχονται με το ΕΔΕ απο-
κτώνται και διατηρούνται με την καταβολή αντί-
στοιχων τελών στον ΟΒΙ (από τη σχετική νομοθε-
σία προβλέπονται περιπτώσεις εκπτώσεων επί των 
οφειλομένων τελών).

Άλλοι Τίτλοι Προστασίας
Εκτός από τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και τα 

Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας, ο ΟΒΙ 
χορηγεί:

• Διπλώματα Τροποποίησης, για εφευρέσεις 
που αποτελούν τροποποίηση προηγούμενης 
εφεύρεσης που προστατεύεται ήδη με ΔΕ 

• Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας 

για φάρμακα (για μεγαλύτερη χρονική προ-
στασία ενός φαρμάκου υπό τις προϋποθέσεις 
της ισχύουσας νομοθεσίας) 

• Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας 
για φυτοπροστατευτικά προϊόντα (για μεγα-
λύτερη χρονική προστασία ενός φυτοπροστα-
τευτικού προϊόντος υπό τις προϋποθέσεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας) 

• Πιστοποιητικά καταχώρισης για τις τοπογρα-
φίες προϊόντων ημιαγωγών 

Τα δικαιώματα που παρέχονται με τους παραπά-
νω τίτλους προστασίας αποκτώνται και διατη-
ρούνται σε ισχύ με την καταβολή αντίστοιχων 
τελών στον ΟΒΙ (από τη σχετική νομοθεσία 
προβλέπονται περιπτώσεις εκπτώσεων επί 
των οφειλομένων τελών).

Κατοχύρωση Ευρεσιτεχνιών στο Εξωτερικό
Ο ΟΒΙ λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων:

• για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας για την 
προστασία μιας εφεύρεσης σε οποιαδήποτε από 
τα 34 κράτη-μέλη της Σύμβασης του Μονάχου 

Επίσης, μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονικά την 
αίτησή σας για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας 
απευθείας στο ΕΓΔΕ (Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλω-
μάτων Ευρεσιτεχνίας) στην ακόλουθη ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.epoline.org/portal/public 

• για διεθνή κατάθεση διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας με βάση τη Συνθήκη Διεθνούς Συνερ-
γασίας (Patent Cooperation Treaty) - γνωστή 
περισσότερο ως PCT- όπου με την κατάθεση 
μιας κοινής αίτησης ο καταθέτης μπορεί να 
ζητήσει τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτε-
χνίας σε οποιεσδήποτε από τις 141 χώρες-
μέλη της παραπάνω αναφερόμενης συνθήκης

Για ηλεκτρονική κατάθεση PCT, μπορείτε να επι-
σκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.
wipo.int/pct/en/forms/request/ed_request.pdf 

• για την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων 
και υποδειγμάτων σε διεθνές (Διακανονισμός 
Χάγης) και σε Κοινοτικό επίπεδο -ΓΕΕΑ- 
(Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς), 
Κανονισμός 6/2002 του Συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και 
υποδείγματα.

Ευρεσιτεχνίες
και ο ρόλος του Οργανισμού

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
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Συμπίεση περιθωρίων και κερδών, καθώς και 
μείωση τζίρου προβλέπει η συντριπτική πλειονό-
τητα των ελληνικών επιχειρήσεων για το επόμενο 
12μηνο, ως αποτέλεσμα της κρίσης. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 85% των ελληνικών 

επιχειρήσεων κρίνει ότι τα δύσκολα δεν έχουν πε-
ράσει, προβλέποντας περαιτέρω επιδείνωση των 
οικονομικών συνθηκών το επόμενο 12μηνο.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, το ποσοστό 

απώλειας εσόδων εξαιτίας της κρίσης θα ανέλθει 
σε 3,3% στη μεταποίηση, 6,4% στις υπηρεσίες, 
10% στο λιανικό εμπόριο, 18% στις κατασκευές και 
5,5% συνολικά.
Επιπλέον ένα 60% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι 

η χρηματοδότησή του από το τραπεζικό σύστημα 
έχει επηρεαστεί από την κρίση, ενώ το ποσοστό 
ανεβαίνει στο 70% για τις κατασκευαστικές. 
Τα παραπάνω προκύπτουν από την έρευνα του 

ΙΟΒΕ για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, 
την οποία παρουσίασε χθες στο ΕΒΕΑ ο επιστημο-
νικός διευθυντής του Ιδρύματος, Γιάννης Στουρνά-
ρας. 
Ενα στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι 

ότι, ενώ το οικονομικό κλίμα έχει πάψει να επιδει-
νώνεται και ανακάμπτει το τελευταίο δίμηνο, όπως 
προκύπτει από τις έρευνες οικονομικής συγκυρίας 
του ΙΟΒΕ, οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τις 
συνέπειες της κρίσης παραμένουν δυσμενείς.
Η μελέτη του ΙΟΒΕ πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 

587 επιχειρήσεων (Α.Ε. και ΕΠΕ), που απασχολούν 
συνολικά πάνω από 90.000 εργαζόμενους. Βασικοί 
στόχοι της μελέτης ήταν η καταγραφή των μέχρι 
τώρα επιδράσεων της κρίσης, των προβλέψεων 
των επιχειρήσεων για τους προσεχείς μήνες και 
των τρόπων αντίδρασής τους στις προκλήσεις της 
κρίσης.
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, το 77% 

των επιχειρήσεων διατυπώνει αρνητικές εκτιμή-
σεις για τη μέχρι στιγμής επίδραση της κρίσης, ενώ 
το 85% κρίνει ότι τα δύσκολα δεν έχουν περάσει, 
προβλέποντας περαιτέρω επιδείνωση των οικονο-
μικών συνθηκών το επόμενο 12μηνο. 
Σε όλους τους υπό εξέταση τομείς δραστηριότη-

τας, τα κέρδη αναμένεται να υποχωρήσουν περισσό-
τερο από τις πωλήσεις, με αποτέλεσμα να εκτιμάται 
ότι θα σημειωθεί αποκλιμάκωση των περιθωρίων 
κέρδους. 
Στο σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, τα 

κέρδη αναμένεται ότι θα μειωθούν κατά 13%, στη 
βιομηχανία κατά 7,7%, στις υπηρεσίες κατά 33,5%, 
στο λιανικό εμπόριο κατά 17% και στις κατασκευές 
κατά 23,8%.

Περισσότερο αρνητική εικόνα παρουσιάζουν επι-
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία 
και το εμπόριο (80% των επιχειρήσεων), ενώ δυ-
σμενέστερες εκτιμήσεις διατυπώνουν οι επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και 
επισκευή αυτοκινήτων και πώληση καυσίμων (92% 
των επιχειρήσεων).
Αντίθετα, ανθεκτικότερες στην κρίση εμφανίζο-

νται οι επιχειρήσεις στους κλάδους της ιδιωτικής 
υγείας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Επιπτώσεις σε σχέση με μέγεθος 
Οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (50-249 άτο-

μα) εμφανίζονται περισσότερο αρνητικές (σε ποσο-
στό 81%) αναφορικά με τις επιδράσεις της κρίσης, 
ενώ ηπιότερη είναι η εικόνα στις πολύ μικρές επι-
χειρήσεις, μέχρι 9 άτομα (71% οι αρνητικές εκτι-
μήσεις). 
Ανθεκτικότερες εμφανίζονται και οι μεγάλες επι-

χειρήσεις, με προσωπικό άνω των 250 ατόμων, με 
τις αρνητικές εκτιμήσεις να ανέρχονται στο 72,5%.

Εκτιμήσεις για το μέλλον 
Το 85% των επιχειρήσεων προβλέπει ότι η επί-

δραση της κρίσης το επόμενο 12μηνο θα είναι 
αρνητική ή πολύ αρνητική. Αναμένεται περαιτέρω 
επιδείνωση των συνθηκών λειτουργίας των επιχει-
ρήσεων, ενώ βιομηχανία και εμπόριο είναι οι κλά-
δοι που διατυπώνουν τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις 
για το μέλλον. 
Ηπιότερη είναι η εικόνα για τους ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τον κλάδο 
των ασφαλειών (67% αρνητικές εκτιμήσεις).
Λιγότερο απαισιόδοξες εμφανίζονται οι πολύ 

μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ οι μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις εξακολουθούν να διατυπώ-
νουν περισσότερο δυσοίωνες προβλέψεις.
Περίπου οι μισές επιχειρήσεις αναμένουν έως 

20% πτώση το επόμενο 12μηνο σε κύκλο εργασιών 
και κέρδη, ενώ 2 στις 5 επιχειρήσεις κρίνουν ότι 
τα κέρδη τους θα μειωθούν πάνω από 
20%. 
Ομως καταγράφεται και ένα 18% 

που αναμένει άνοδο πωλήσεων. Δυι-
σμός αποτυπώνεται στις επενδύσεις, 
καθώς 3 στις 10 επιχειρήσεις δηλώ-
νουν ότι θα μειώσουν τις επενδύσεις 
πάνω από 30%, αλλά 1 στις 4 θα προ-
βεί σε αύξηση. 

Η χρηματοδότηση 
Κύριο συμπέρασμα της έρευνας 

είναι ότι η κρίση έχει επηρεάσει αρ-
νητικά τη χρηματοδότηση από τις 
τράπεζες του 60% των επιχειρήσεων, 
ποσοστό που ανεβαίνει στο 70% για 
τις κατασκευαστικές.
Ακόμη, το 64% εντοπίζει ως βασι-

κότερο πρόβλημα της χρηματοδότη-
σης τον περιορισμό της ρευστότητας 
των πελατών - προμηθευτών, το 42,3% 
το υψηλότερο κόστος δανεισμού, το 
37,9% την άρνηση των τραπεζών να 
εγκρίνουν νέα δάνεια και το 28,1% τον 
περιορισμό της ρευστότητας υφιστά-
μενων γραμμών χρηματοδότησης. 

Τρόποι αντίδρασης
Για το 93% των επιχειρήσεων, ο 

πλέον πιθανός τρόπος αντίδρασης 
είναι η περικοπή στο κόστος λειτουρ-
γίας. Ακολουθεί ο περιορισμός των 

περιθωρίων κέρδους με 86%, η μείωση τιμών με 
73% και η μείωση παραγωγής - δραστηριότητας με 
67%.
Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις, η περιστολή του 

κόστους επιτυγχάνεται κυρίως μέσω στασιμότητας - 
συγκρατημένων αυξήσεων των τακτικών αποδοχών, 
αλλά και μείωση του αριθμού απασχολουμένων. 
Σε μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται οι θέσεις 

ανειδίκευτης εργασίας, αλλά κατά περίπτωση και 
ειδικευμένης. Το 49% των επιχειρήσεων, κυρίως 
σε βιομηχανία, εμπόριο και μικρές επιχειρήσεις 
ανέφερε ότι θα προχωρήσει σε μείωση ειδικευμέ-
νων απασχολούμενων, ενώ το 59% των επιχειρήσε-
ων θα προσχωρήσει σε μείωση του αριθμού ανειδί-
κευτων εργατών. 
Ο κ. Δημήτρης Τσόπελας, επικεφαλής του γρα-

φείου της McKinsey & Company στην Αθήνα, πα-
ρουσιάζοντας τις προοπτικές για τις επιχειρήσεις 
με βάση τη διεθνή εμπειρία, επεσήμανε ότι οι ελ-
ληνικές επιχειρήσεις μπορούν να πετύχουν ακόμα 
καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθώντας το παρά-
δειγμα εταιρειών του εξωτερικού. 
Οπως είπε, με βάση την εμπειρία από προηγού-

μενες κρίσεις, η ύφεση δεν είναι ανάγκη να είναι 
μόνο μια εποχή αμυντικών κινήσεων και εστίασης 
στο λειτουργικό επίπεδο, αλλά και ευκαιρία σημα-
ντικών κινήσεων και εκμετάλλευσης ασυνεχειών 
σε στρατηγικό επίπεδο. 

Μέτρα 
Στα μέτρα που προτείνονται από τις επιχειρήσεις, 

για την αντιμετώπιση της κρίσης, περιλαμβάνο-
νται:

* Μείωση της φορολογίας
* Μείωση επιτοκίων δανεισμού
* Περιορισμός της γραφειοκρατίας
* Αύξηση της ρευστότητας στην αγορά 
* Ενίσχυση του ΤΕΜΠΜΕ 
* Αύξηση δημόσιων επενδύσεων 

«Γκρίζο» το επόμενο δωδεκάμηνο
εκτιμά έρευνα του ΙΟΒΕ

Αρνητικές προβλέψεις από το 85% 
των επιχειρήσεων
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Εξέλιξη Μεγεθών 
Οικονομικής Συμπεριφοράς (Ιούνιος 2009)

Στους πίνακες και τα διαγράμματα που ακολου-
θούν παρατίθενται δεδομένα για την εξέλιξη των 
μεγεθών της οικονομικής συμπεριφοράς (Απλή-
ρωτες Συναλλαγματικές - Ακάλυπτες Επιταγές) 
στην Ελλάδα για την περίοδο Ιουνίου 2009. 

Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από την εταιρεία 
Τειρεσίας Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΑΕ. 
Μελετώντας την εξέλιξη μεγεθών οικονομικής 

συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των μηνών Μαΐου 
και Ιουνίου 2009, διαπιστώνεται ότι υπήρξε αύξη-

ση τόσο στον αριθμό τεμαχίων όσο και στην αξία 
των Απλήρωτων Συναλλαγματικών.
Όσον αφορά τις Ακάλυπτες επιταγές οι αξίες αυ-

τών κινήθηκαν αυξητικά ενώ ο αριθμός των τεμα-
χίων παρουσίασε μικρή μείωση.

Συγκρίνοντας την εξέλιξη των οικονομικών με-
γεθών Ιανουαρίου - Ιουνίου 2009 και 2008, παρα-
τηρείται ότι υπήρξε σημαντική αύξηση τόσο στον 
αριθμό τεμαχίων όσο και στην αξία των Ακάλυ-
πτων Επιταγών. Επίσης, όσον αφορά τις Απλήρω-
τες Συναλλαγματικές οι αξίες και ο αριθμός των 
τεμαχίων κινήθηκαν αυξητικά.


