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 Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ελεκεξψλεη ηηο επηρεηξήζεηο 

– κέιε ηνπ φηη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηη-

ιίαο θαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ πξνθεξχζζνπλ ην 

πξφγξακκα: 

«ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» 

 

 Η Πξάμε «Πξάζηλνο Σνπξηζκφο» αθνξά ζηελ πινπνίεζε επελδχ-

ζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ απφ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνη-

νχληαη σο μελνδνρεηαθά ή ινηπά ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη ιεηηνπξγνχλ 

εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, ελψ δελ εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1998/20061. 

 Η ζπγθεθξηκέλε πξάμε απνζθνπεί: 

 ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ εκπιεθφκελσλ 

ζηελ ηνπξηζηηθή δηαδηθαζία θαη ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

κνλάδσλ, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπο επηδφζεσλ. 

 ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη ζρεδίσλ δξάζεσλ πνπ πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα νηθνινγηθήο πηζηνπνίεζεο. 

Γηα ηνλ νδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεην-

ρήο, ηα απαηηνχκελα έληππα ππνβνιήο, ηνπο ηφπνπο ππνβνιήο ησλ 

πξνηάζεσλ, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα θαη ηα απαηηνχ-

κελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ, νη ελδηαθεξφκελνη κπν-

ξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηηο ηζηνζειίδεο www.efepae,gr, www.yppo.gr, 

www.visitgreece.gr, www.antaginistikotita.gr, www.espa.gr θαη ηνπ Δπη-

κειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.etakcci.gr). 

  Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε µε ην Δπηκειεηή-

ξην Αηησιναθαξλαλίαο ζην ηειέθσλν 26410 74500. 

http://www.efepae,gr
http://www.yppo.gr
http://www.visitgreece.gr
http://www.antaginistikotita.gr
http://www.espa.gr


 Σε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαηά 25% έσο ην 2013, 

πξναλήγγεηιε ν αλαπιεξσηήο ππνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζ-

θάιηζεο Γ. Κνπηξνπκάλεο.       

 Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ ζπλεπψλ εξγνδνηψλ αιιά θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζα κεησζνχλ κέρξη θαη 25% ζηαδηαθά έσο ην 2013. Η θίλε-

ζε απηή ζα πινπνηεζεί σο απνηέιεζκα ηεο πιήξνπο κεραλνγξάθεζεο 

ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο θνηλήο βάζεο 

δεδνκέλσλ κε ην ΙΚΑ θαη ηνλ ΟΑΔΓ.      

 Η θνηλή απηή πιαηθφξκα ζα δηεπθνιχλεη θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο 

δειψζεηο ηνπο, αιιά θαη ηνπο ειέγρνπο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αδήισ-

ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εηζθνξνδηαθπγήο.               

Μειώνονηαι οι αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ 

4,65 Γιρ εςπώ για 10 μεγάλα έπγα 

 Ο ππνπξγφο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο 

θ. Μ. Υξπζνρντδεο, ελεκέξσζε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Κάξν-

ιν Παπνχιηα, γηα ηα λνκνζρέδηα ηνπ αλαπηπμηαθνχ θαη ηνπ Δζληθνχ Σα-

κείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο.    

 Σν ππνπξγείν πξνρσξεί ζε 10 κεγάια έξγα χςνπο 4,65 δηο. επ-

ξψ, κε ηα νπνία επηρεηξεί ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο. Η 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ηα έξγα ππνδνκήο, θαζψο ηα θαηαρψξη-

ζε ζην Κνηλφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη είλαη 

έηνηκα πξνο ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ.     

 εηξά έρνπλ ηψξα νη ζπκβαζηνπνηήζεηο ησλ έξγσλ, δειαδή ε π-

πνγξαθή ζχκβαζεο κε ηνπο αλαδφρνπο ησλ έξγσλ, ψζηε απηά λα πιν-

πνηεζνχλ θαη «λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ ηφλσζε ηεο αγνξάο, ζηελ 

αζθάιεηα ησλ κεηαθνξψλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», 

φπσο ζεκείσζε ν θ. Υξπζνρντδεο.               



Σελίδα 3 

 Γιεςκπινήζειρ ωρ ππορ ηην απόδοζη ηος ΦΠΑ για ςπηπεζίερ               

λογοθεπαπεςηών παπέσονηαι ζε εγκύκλιο πος εξέδωζε                                                   

ηο Yποςπγείο Oικονομικών. 

 Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 30.6.2010 γίλεηαη δεθηφ φηη νη ππεξεζίεο 

ινγνζεξαπεπηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί ζε παηδηά κέρξη 22 εηψλ απαιιάζζνλ-

ηαη απφ ηνλ ΦΠΑ, εθφζνλ ππάξρεη γλσκάηεπζε νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ θνξέα, 

απφ ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ παηδηψλ απηψλ.  

 Απφ απηή ηελ εκεξνκελία θαη κεηά νη ινγνζεξαπεπηέο πνπ έρνπλ εηζ-

πξάμεη ΦΠΑ γηα ππεξεζίεο πνπ έρνπλ παξάζρεη ζε παηδηά κέρξη 22 εηψλ νθεί-

ινπλ λα ηνλ απνδψζνπλ ζην Γεκφζην, ελψ γηα ην ίδην δηάζηεκα δελ απαιιάζ-

ζνληαη απφ ηνλ ΦΠΑ γηα ππεξεζίεο πνπ παξείραλ πξνο ελήιηθεο ή γεληθφηεξα 

ζε άηνκα άλσ ησλ 22 εηψλ. 

Γύο θέζειρ ‘έσαζε’ ζηην εξαγωγική καηάηαξη η Δλλάδα  

 Υακειφηεξα θαηά δχν ζέζεηο βξέζεθε ε Διιάδα ζηελ εμαγσγηθή θαηάηα-

με ηεο Δ.Δ. ησλ 27 θξαηψλ-κειψλ γηα ην ελλεάκελν ηνπ 2010, θαζψο νη εληππσ-

ζηαθέο επηδφζεηο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ληζνπαλίαο, «έζπξσμαλ» ηε ρψξα 

πξνο ηα θάησ, κε απνηέιεζκα λα θαηαηάζζεηαη πιένλ 22ε.    

 Παξάιιεια, ε Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο πέληε ρψξεο κε ηε κηθξφηεξε 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζε αμία γηα ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα, καδί κε ηελ Ιξιαλ-

δία, ην Λνπμεκβνχξγν, ηε Γαλία θαη ηε Γαιιία.  Αληίζηνηρα, νη ρψξεο ηεο ΔΔ-27, 

κε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε εμαγσγψλ ζην 9κελν είλαη: Βνπιγαξία, Λεηνλία, Ληζν-

παλία, Δζζνλία θαη Ρνπκαλία.        

 Η ζπλεηζθνξά ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντ-

φλ (ΑΔΠ) ηεο ρψξαο καο γηα ην ελλεάκελν ηνπ 2010 ππνινγίδεηαη ζε 6,4%, πςε-

ιφηεξε θαηά 0,3% απφ ην αληίζηνηρν πεξζηλφ δηάζηεκα.  



Σελίδα 4 

 Μείσζε ηνπ δείθηε επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαηαδεηθλχεη ε εηήζηα έξεπλα ηνπ 

Ιδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΙΟΒΔ). Η κείσζε ζχκθσλα 

κε ην ίδξπκα απνδίδεηαη ζηηο δπζκελείο εμειίμεηο θαη ην θφβν. Σν 2009 ν βαζηθφο 

δείθηεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα κεηψζεθε ζην 8,8% απφ 9,9% ην 

2008 θαη ππνρψξεζε ζην 5,5% ην 2010, ελψ ραξαθηεξηζηηθά πεξίπνπ 180.000 

άηνκα δήισζαλ πσο δηέθνςαλ ην 2009 ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ηνπο κε θχ-

ξηα αηηία ηελ έιιεηςε επαξθνχο θεξδνθνξίαο.       

 χκθσλα κε ηελ έθζεζε, έρεη απμεζεί ην κέζν επηρεηξεκαηηθφ θεθάιαην απφ 

ηηο 40.000 ζηηο 60.000 επξψ αιιά εμαθνινπζεί λα είλαη αλεζπρεηηθφ ην φηη δελ 

πξνέξρεηαη ην θεθάιαην απηφ απφ ηξαπεδηθνχο πφξνπο κε θξηηήξηα βησζηκφηεηαο 

αιιά απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ επηρεηξεκαηία.      

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία, πεξί ηα 1,6 εθαη. άηνκα αλαπηχζζνπλ 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε θαη πεξί ηα 600.000 άηνκα βξίζθνληαη ζηα αξρηθά ζηάδηα 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηα. Πεξί ηα 1,2 εθαη. άηνκα ζθνπεχνπλ λα εηζέιζνπλ 

ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν κέζα ζηα επφκελα ηξία ρξφληα ελψ ε επηρεηξεκαηηθφηε-

ηα επθαηξίαο αλήιζε ζην 47% ησλ επηρεηξεκαηία αξρηθψλ ζηαδίσλ, έλαληη 39,5% 

πέξπζη. 

 ΙΟΒΔ:   Πεπαιηέπω ςποσώπηζη ηος δείκηη επισειπημαηικόηηηαρ 

Μεηά ηιρ γιοπηέρ ηο νομοζσέδιο για ηα κλειζηά επαγγέλμαηα 

 Όπσο απνθαζίζηεθε, ην ζρέδην λφκνπ γηα ηα θιεηζηά επαγγέικαηα ζα θα-

ηαηεζεί ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο θαη ην «άλνηγκα» ησλ επαγγεικάησλ ζα γίλεη ζε 

δχν θάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί ζε βάζνο εμακήλνπ.   

 Η φιε δηαδηθαζία αθνξά πεξίπνπ 150 επαγγέικαηα θαη ζε πξψηε θάζε α-

λακέλεηαη ην «άλνηγκα» ησλ επαγγεικάησλ ησλ δηθεγφξσλ, θαξκαθνπνηψλ, ζπκ-

βνιαηνγξάθσλ, δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ, νξθσηψλ ινγηζηψλ, γεσηερληθψλ, αξρη-

ηεθηφλσλ, κεραληθψλ θαη νδνληηάηξσλ.       

 Όπσο ηφληζε ν πξσζππνπξγφο, Γ. Παπαλδξένπ, ην ζρεηηθφ λνκνζρέδην ζα 

θαηαηεζεί πεξί ηα ηέιε Ιαλνπαξίνπ, αξρέο Φεβξνπαξίνπ θαη ζην ελδηάκεζν δηάζηε-

κα ζα ππάξμεη δηαβνχιεπζε κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. 


