
Εκδήλυζη για ηο Ππόγπαμμα «Ππάζινορ Σοςπιζμόρ»                                   
ζηο Επιμεληηήπιο Αιηυλοακαπνανίαρ 

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών 
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  

                                                                                                    Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011     

Σο Επιμεληηήπιο Αιηυλοακαπνανίαρ, κέινο ηεο  Γηαρεηξηζηηθήο Δπ-

ξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Γπηηθήο Διιάδνο – Πεινπνλλήζνπ – Ηπείξνπ & 

Ινλίσλ Νήζσλ εηαίξνπ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», ζηα πιαίζηα ηνπ 

ΔΣΠΑ 2007-2013 θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ, θαιεί ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπξηζκνχ ζηνλ Ννκφ καο, λα παξαθνινπζή-

ζνπλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο : 

«ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» 

 

 Τν πνζνζηφ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο (επηρνξήγεζε) ηνπ πξνγ-

ξάκκαηνο είλαη 40% θαη αθνξά πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πξηλ ηελ 1/1/2009. 

Οη επηιέμηκεο ελέξγεηεο είλαη νη παξαθάησ: 

 

Βειηίσζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη αμηνπνίεζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.) κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο εμνηθνλφκεζεο χδαηνο 

Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ (ξχπαλζε, ζηεξεά θαη πγξά απφβιεηα) 

Αλάπηπμε πξάζηλσλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ελζσκάησζε πξνηχ-

πσλ 

Δλεκέξσζε θαη πξνβνιή 

 

 Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο ππάξρεη δπλαηφηεηα ρνξή-

γεζεο πξνθαηαβνιήο κέρξη ην πνζφ ηνπ 50% ηεο Γεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο. 

           

 Η Εκδήλυζη θα ππαγμαηοποιηθεί ζηην  ςνεδπιακή Αίθοςζα  ηος 

Επιμεληηηπίος Αιηυλοακαπνανίαρ (Παπαζηπάηος 53 & μύπνηρ 1, Αγπί-

νιο) ζηιρ 17 Ιανοςαπίος, ημέπα  Δεςηέπα και ώπα  18:00. 



Σελίδα 2 

Mείυζη ηος ηζίπος ηυν επισειπήζευν                                                                 
ηος λιανικού εμποπίος ηο 2010 

 Σε 7,5 δηζ. επξψ ππνινγίδεηαη απφ ηελ Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Διιελη-

θνχ Δκπνξίνπ ε κείσζε ηνπ ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ην 

2010 ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη απφ 65,9 δηζ. επξψ δηακνξθψ-

ζεθε ζε 58,5 δηζ. επξψ.         

 Οη κεγαιχηεξεο απψιεηεο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο έλδπζεο θαη 

ππφδεζεο κε κείσζε ηδίξνπ ηεο ηάμεο ηνπ 52%, ελψ αθνινπζνχλ ηα θαχζηκα 

κε πηψζε 28%, ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη ηα θαιιπληηθά 27%, ηα έπηπια 

θαη ηα ειεθηξηθά είδε 15%, ηα πνηά θαη ν θαπλφο 14% θαη ηα ηξφθηκα 11%. 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2010 είλαη ε δεχηεξε ζπλερήο ρξνληά πνπ θα-

ηαγξάθεηαη κε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, αθνχ ην 2009 

ζε ζχγθξηζε κε ην 2008 –ρσξίο θαχζηκα θαη ιηπαληηθά απηνθηλήησλ– είρε θα-

ηαγξαθεί κείσζε 7,1%. Αληίζηνηρα ην 2010 ζε ζρέζε κε ην 2009 ν δείθηεο πα-

ξνπζίαζε κείσζε 2,8%. 

 Σχκθσλα κε πξψηεο εθηηκήζεηο ηεο ΔΣΔΔ, ν ζπλνιηθφο ηδίξνο ησλ επηρε-

ηξήζεσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ εθηφο ησλ θαπζίκσλ ην 2010, έθηαζε πεξίπνπ ηα 

51 δηζ. επξψ, ελψ ην 2008 έθηαλε ηα 57 δηζ. επξψ. Ο ζπλνιηθφο ηδίξνο –

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαπζίκσλ– απφ 65,9 δηζ. ππνινγίδεηαη φηη ην 2010 

ζα θπκαλζεί ζηα 58,5 δηζ., δειαδή έρεη ππνζηεί κία κείσζε πεξίπνπ 7,5 δηζ. 

 Αλαιπηηθφηεξα, νη θαηεγνξίεο θαηαζηεκάησλ νη νπνίεο θαηέγξαςαλ ηε 

κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ην 2010 ήηαλ νη αθφινπζεο: 

α) πνιπθαηαζηήκαηα, 9,8% 

β) έπηπια, ειεθηξηθά είδε, νηθηαθφο εμνπιηζκφο, 8,7% 

γ) έλδπζε - ππφδεζε, 8,4% θαη 

δ) πσιήζεηο εθηφο θαηαζηεκάησλ, 6,8%. 



Σελίδα 3 

Τπό εξέηαζη ο ζςμτηθιζμόρ επιζηποθών ΦΠΑ                                                                  
μεηαξύ επισειπήζευν και Δημοζίος 

 Τνλ ζπκςεθηζκφ κφλν ηνπ ΦΠΑ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίνπ, εμεηά-

δεη ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, δήισζε ν γεληθφο γξακκαηέαο Ηιίαο Πιαζθνβίηεο 

ηνλίδνληαο φηη ην νηθνλνκηθφ επηηειείν δελ είλαη ζεηηθφ ζηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ γηα πξνκήζεηεο, κε ην ΦΠΑ πνπ νθείινπλ νη επηρεηξήζεηο.    

 Σχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εμεηάδεη ην ελδερφκε-

λν ζην λέν θνξνινγηθφ λνκνζρέδην, πνπ ζα θαηαηεζεί ζηε Βνπιή κέρξη ην ηέινο 

ηνπ κήλα, λα ζπκπεξηιεθζεί ξχζκηζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ην νπνίν απνηειεί 

«αγθάζη» ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ θξάηνπο θαη επηρεηξήζεσλ. Όπσο είλαη γλσζηφ, ην 

θξάηνο νθείιεη επηζηξνθέο ΦΠΑ ζε επηρεηξήζεηο, ελψ απφ ηελ άιιε νη επηρεηξήζεηο 

έρνπλ νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην απφ ΦΠΑ θαζψο θαη απφ άιιεο θαηεγνξίεο θφ-

ξσλ. 

Ξεκινούν επιζήμυρ ζηιρ 15 Ιανοςαπίος οι σειμεπινέρ εκπηώζειρ 

 Ξεθηλνχλ επηζήκσο ζηηο 15 Ιαλνπαξίνπ νη ρεηκεξηλέο εθπηψζεηο, αλ θαη ηα 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα πσινχλ ήδε κε πξνζθνξέο - πξνεθπηψζεηο θαη κεησκέλεο 

ηηκέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο πειάηεο θαη λα απμήζνπλ ηηο 

πσιήζεηο ηνπο. 

 Όπσο ζεκεηψλεη ε Έλσζε Δξγαδνκέλσλ θαηαλαισηψλ Διιάδνο, ε κείσζε 

ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ησλ ζπληάμεσλ, ε ξαγδαία αχμεζε ηεο αλεξγίαο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απμήζεηο ΦΠΑ ζηα βαζηθά είδε δηαηξνθήο, άιιαμαλ ηα δεδν-

κέλα θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο νη ρεη-

κεξηλέο εθπηψζεηο πνπ θέξλεη ε λέα ρξνληά αλακέλνληαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

θαηαλαισηέο κε ηδηαίηεξε αλππνκνλεζία. 

 Τνλ ζπκςεθηζκφ κφλν ηνπ ΦΠΑ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίνπ, εμεηά-

δεη ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, δήισζε ν γεληθφο γξακκαηέαο Ηιίαο Πιαζθνβίηεο 

ηνλίδνληαο φηη ην νηθνλνκηθφ επηηειείν δελ είλαη ζεηηθφ ζηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ γηα πξνκήζεηεο, κε ην ΦΠΑ πνπ νθείινπλ νη επηρεηξήζεηο.    

Tο ςποςπγείο Οικονομικών εξεηάζει ζςμτηθιζμό μόνο ηος ΦΠΑ                                  

μεηαξύ επισειπήζευν και Δημοζίος 



Σελίδα 4 

 Σχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εμεηάδεη ην ελδερφ-

κελν ζην λέν θνξνινγηθφ λνκνζρέδην, πνπ ζα θαηαηεζεί ζηε Βνπιή κέρξη ην ηέινο 

ηνπ κήλα, λα ζπκπεξηιεθζεί ξχζκηζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ην νπνίν απνηε-

ιεί «αγθάζη» ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ θξάηνπο θαη επηρεηξήζεσλ.    

 Όπσο είλαη γλσζηφ, ην θξάηνο νθείιεη επηζηξνθέο ΦΠΑ ζε επηρεηξήζεηο, 

ελψ απφ ηελ άιιε νη επηρεηξήζεηο έρνπλ νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην απφ ΦΠΑ θα-

ζψο θαη απφ άιιεο θαηεγνξίεο θφξσλ. 

Ο ΟΑΕΔ επισοπηγεί επισειπήζειρ για ππόζλητη 750 ππώην                                 

επγαζομένυν ζε αζθαλιζηικέρ εηαιπείερ  

 Ο ΟΑΔΓ επηρνξεγεί επηρεηξήζεηο γηα πξφζιεςε 750 πξψελ εξγαδνκέλσλ 

ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο (νη νπνίεο θαη θαηαγξάθνληαη νλνκαζηηθά π.ρ. Αζπίο 

Πξφλνηα, General Union θ.ιπ) ειηθίαο 24-64 εηψλ. Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο είλαη ε 

επηρείξεζε λα κελ έρεη κεηψζεη πξνζσπηθφ, δίρσο λα ην αληηθαηαζηήζεη, ηνπο 6 

ηειεπηαίνπο κήλεο πξν ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηεο γηα ππαγσγή.   

 Η επηρνξήγεζε αλέξρεηαη ζε 36€/εκεξεζίσο γηα 36 κήλεο, κεηά απφ ηνπο 

νπνίνπο δεζκεχεηαη ε επηρείξεζε γηα δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα αθφκε 12 

κήλεο. Τν max επηρνξήγεζεο/αλά επηρείξεζε είλαη γηα 6 άηνκα. Οη αηηήζεηο ππν-

βάιινληαη ειεθηξνληθά ή θαη ζηα ΚΔΠ. 

 Με ηελ πξψηε πξνθήξπμε ηνπ Τακείνπ Γεληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζα 

εγθαηληαζζεί απφ ην ππνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο 

ην Διιεληθφ Τακείν γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Αλάπηπμε (ΔΤΔΑΝ). Η ε-

γεζία ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζα πξνρσξήζεη ζηελ ελεξγνπνί-

εζε ηνπ ΔΤΔΑΝ πξνθεξχζζνληαο κέρξη ηα ηέιε Ιαλνπαξίνπ ηηο πξψηεο δξάζεηο 

ηνπ Τακείνπ Γεληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηε ρνξήγεζε επλντθψλ δαλείσλ θαη 

άιισλ πξντφλησλ ζε επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο θιάδνπ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. Θα αθνινπζήζεη ε πξνθήξπμε ζεηξάο εηδηθψλ πξνγξακ-

κάησλ θάζε 2-3 κήλεο. 

 Τν αξρηθφ θεθάιαην ηνπ ΔΤΔΑΝ, ζπλνιηθνχ χςνπο άλσ ηνπ 1,7 δηζ. επξψ 

πξνέξρεηαη απφ ην θεθάιαην ηεο ΤΔΜΠΜΔ ΑΔ, πνπ κε ηελ κνξθή κεηξεηψλ α-

λέξρεηαη ζε 212,8 εθαη. επξψ θαη κε ηελ κνξθή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζί-

νπ ζε 1,5 δηζ. επξψ.  

Ενεπγοποιείηαι ηο ελληνικό Σαμείο για ηην Επισειπημαηικόηηηα                         

και ηην ανάπηςξη 


