
Τν ΥΠΟΙΚ ζρεδηάδεη ην κέηξν ηεο πεξαίσζεο  

 Σν κέηξν ηεο πεξαίσζεο σο πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ δεκνζί-

σλ εζφδσλ 2010-2011 θαηά 3 δηο €, δελ ελζνπζίαζε ηελ Σξφηθα, γηα ηνλ 

ιφγν φηη απνηειεί έθηαθην κέηξν, θαη’ αλαινγία παιαηφηεξσλ πνπ δελ 

έρνπλ θέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

 Σν ΤΠΟΙΚ ζρεδηάδεη λα εληαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο πεξαίσζεο 

θαη πνιχ κεγάιεο επηρεηξήζεηο, κε ηδίξν άλσ ησλ 9 εθ € κε φξην 15 ή θαη 

20 εθ €, ρσξίο λα απνθιείεηαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα, δίρσο φξην ηδίξνπ, 

κε εμαηξέζεηο φπσο ηξάπεδεο θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

 Οη βαζηθέο αξρέο ηεο λέαο ξχζκηζεο πεξαίσζεο εμεηάζηεθαλ ην 

απφγεπκα ηεο Παξαζθεπήο ζε επξεία ζχζθεςε ζπλαξκνδίσλ.  

 Σν ηειηθφ θείκελν αλακέλεηαη εληφο ηεο εβδνκάδαο, κεηά απφ         

επαθέο πνπ ζα έρεη ε εγεζία ηνπ ΤΠΟΙΚ θαη κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών 
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  

                                                                                                    Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010     

Γηα ηελ πεξαίσζε νη παξαγσγηθέο ηάμεηο είραλ δηάινγν κε ηνλ ΤΠΟ-

ΙΚ. Σα Δπηκειεηήξηα δήηεζαλ πεξηζζφηεξεο δφζεηο θαη κηθξφηεξε απφ 

25% πξνθαηαβνιή θφξνπ. 

Σα θχξηα αηηήκαηα ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ είλαη: 

Να εμαηξεζνχλ απφ δηαδηθαζίεο πεξαίσζεο νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ        

ππαρζεί ζην κέηξν απηνπεξαίσζεο γηα ρξήζε 2003-9. 

Να είλαη ε ηειεπηαία θνξά πνπ γίλεηαη πεξαίσζε 

Να κεησζνχλ ηα min πνζά θφξνπ  

Να κεησζεί ε πξνθαηαβνιή 

Να κεησζεί ν ζπληειεζηήο απφ 2% ζην 1% 

Να κεησζεί ν ζπληειεζηήο ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ π.ρ 

εμαγσγηθέο 

Να γίλεηαη ζπκςεθηζκφο κε ηπρφλ επηζηξνθέο ΦΠΑ 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ δεκηέο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο ηεο δεκηάο ζε επφκελεο ρξήζεηο ψζηε λα εληαρζνχλ απηέο 

ζηε πεξαίσζε 

Να «θαίγνληαη» ηα βηβιία θαη λα είλαη ηειεησηηθή ε πεξαίσζε δίρσο 

παξάζπξα επαλειέγρνπ. 

Δηαβνύιεπζε γηα ηελ πεξαίσζε 



Σελίδα 2 

Επηζήκαλζε ρεκηθώλ νπζηώλ  

Έσο 30/9 ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία Reach γηα ρεκηθέο νπζίεο θαη ηελ 

αζθαιή ρξήζε ηνπο, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα θαηαρσξήζνπλ ηα 

επξχηεξεο ρξήζεο ή ηα πιένλ επηθίλδπλα ρεκηθά πξντφληα. 

Μέρξη 3/1/2011 νθείινπλ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηελ ηαμηλφκεζε θαη 

επηζήκαλζε ησλ ρεκηθψλ απηψλ πξντφλησλ ζηνλ ECHA Eπξσπατθφ 

Οξγαληζκφ Υεκηθψλ Πξντφλησλ.  

Οη ηξάπεδεο εμπγηαίλνπλ ηα ραξηνθπιάθηα ηνπο 

 Απνθαζηζκέλεο λα εμπγηάλνπλ ηα ραξηνθπιάθηά ηνπο θαη λα απνδψ-

ζνπλ ζαθέζηεξε εηθφλα ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπο εκθαλίδνληαη απφ ηελ αξρή 

ηνπ έηνπο νη δηνηθήζεηο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, κε απνηέιεζκα λα πξν-

ρσξνχλ ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο δηαγξαθέο δαλείσλ. 

 Ήδε, ζχκθσλα κε ηηο δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, νη    

δηαγξαθέο ησλ ηξαπεδψλ ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 αλήιζαλ ζηα 869 

εθαη. επξψ παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 35% έλαληη ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ 2009. 

 Λφγσ επηθείκελεο έθδνζεο Απφθαζεο Παξάηαζεο θαη Σξνπνπνίε-

ζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο Σπλζήθεο", αλαζηέιιεηαη 

πξνζσξηλά ε ππνβνιή πξνηάζεσλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο. 

 Σελ αλακφξθσζε ηνπ ηξίηνπ θχθινπ πξνγξακκάησλ ηνπ ΣΔΜΠΜΔ 

πξνσζνχλ νη ηξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο φζεο  

επηρεηξήζεηο έρνπλ βξεζεί κε αθάιππηεο επηηαγέο ηξίησλ θαη παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηε ξεπζηφηεηά ηνπο εμαηηίαο απηήο ηεο δπζιεηηνπξγίαο. 

  Η πξφηαζε πνπ εμεηάδεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο είλαη λα θαιχςνπλ νη 

ίδηεο ην πνζφ ησλ αθάιππησλ επηηαγψλ, γηα ηηο νπνίεο δελ επζχλνληαη νη 

επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο δεκηνπξγεί πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. 

Αιιαγέο ζηνλ ηξίην θύθιν πξνγξακκάησλ ηνπ ΤΕΜΠΜΕ                       
πξνσζνύλ νη ηξάπεδεο 

Αλαζηνιή ππνβνιήο θαη  παξάηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο    

"Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο Σπλζήθεο"  



Σελίδα 3 

Ζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ Αλαπηπμηαθό Νόκν 

 Η έιιεηςε ξεπζηφηεηαο απνηππψλεηαη ζηελ αδπλακία δηθαηνχρσλ 

1000 εγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ λα θαιχςνπλ ηελ 

ίδηα ζπκκεηνρή. 

 Έηζη απνζχξνληαη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πξνυπνινγηζκνχ 3,5 δηο 

€, ποσ ενηάτθηκαν και είηε πήραν μέρος ηης επιδόηηζης ηα έηη 2007-2008 

θαη πεξηκέλνπλ εμφθιεζε, είηε μεθηλήζνπλ επέλδπζε θαη δελ κπνξνχλ λα 

ηελ νινθιεξψζνπλ. 

 Σν ρεηξφηεξν είλαη φηη αλακέλεηαη ν αξηζκφο απηφο λα απμεζεί, αθνχ 

νη ππεξεζίεο νπ Τπνπξγείνπ, αμηνινγνχλ αθφκε 2000 επελδπηηθέο πξνηά-

ζεηο, πνπ ππνβιήζεθαλ ζην παιαηφ Α/Ν ηελ πεξίνδν 2007-2009 φηαλ είραλ 

ζπγθεληξσζεί 3.500 αηηήζεηο πξνυπνινγηζκνχ 10,5 δηο €, δίρσο λα ππάξ-

ρεη θάιπςε γηα θξαηηθή επηρνξήγεζε.  

 Γηα ηηο πξνηάζεηο  απηέο δεηήζεθε ην θαινθαίξη ππνβνιή εθ λένπ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ δπλαηφηεηα θάιπςεο ηδίαο ζπκκεηνρήο, ην 1/3 δελ αληα-

πνθξίζεθε θαη ε αίηεζε απνξξίθζεθε. 

 Απφ ηα 10,5 δηο, αλακέλεηαη απψιεηα 4 δηο ηνπ επελδπηηθνχ απνζέ-

καηνο πνπ είρε ν Α/Ν. 

 Με ηνλ λέν Α/Ν αιιάδεη ε ινγηθή ησλ πςειψλ επηδνηήζεσλ 60%. 

 Η θνξνινγηθή απαιιαγή γηα χςνο ίζν κε απηφ ηεο θξαηηθήο επηδφηε-

ζεο ζηελ επέλδπζε, θαη γηα νξίδνληα σο θαη 10 ρξφληα, πεξηιακβάλεηαη ζην 

/Ν ηνπ ΤΠΟΙΑΝ ην νπνίν επαλεμεηάδεη ε λέα εγεζία ΤΠ.Π.Α.Α 

(Υξπζνρντδεο) ψζηε λα πξνζζέζεη θαη λέα θίλεηξα πην ζπκβαηά ζηηο ζεκε-

ξηλέο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο. 

 Σε δηελέξγεηα εληαηηθψλ ειέγρσλ ζε φια ηα ζηάδηα δηαθίλεζεο ησλ 

θαπζίκσλ κε ζθνπφ ηελ εμάξζξσζε ησλ θπθισκάησλ ιαζξεκπνξίαο, δεηεί 

κε εληνιή ηεο πξνο ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ε πξντζηακέλε ηεο 

Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ, Διέλε Ράηθνπ. 



Σελίδα 4 

 Απαηζηόδνμεο πξνβιέςεηο από ηηο ηξάπεδεο γηα ηηο                       
ρνξεγήζεηο δαλείσλ ην 2010 

 Πεξαηηέξσ επηβξάδπλζε ελδέρεηαη λα ζεκεηψζεη ε πηζησηηθή επέθ-

ηαζε ζην ζχλνιν ηνπ 2010, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηξαπεδηθψλ ζηειερψλ 

θαη αλαιπηψλ, ελψ ε αλάθακςε εθηηκάηαη φηη ζα μεθηλήζεη ζηαδηαθά απφ ηα 

κέζα ηνπ 2011.         

 Δηδηθφηεξα, ν ξπζκφο αλφδνπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ ηδησηη-

θφ ηνκέα ζην ζχλνιν ηνπ (επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά) επηβξαδχλζεθε πε-

ξαηηέξσ ζην 2% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Ινχιην ηνπ 2010 απφ 2,4% ηνλ Ινχλην 

ηνπ 2010, 2,8% ηνλ Μάην ηνπ 2010, 4,2% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 θαη 6,6% 

ηνλ Ινχιην ηνπ 2009. 

Νέα απόθαζε ΥΠΕΚΑ γηα θαζνξηζκό αλαινγίαο εγθαηεζηεκέλεο      

ηζρύνο κεηαμύ δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ ΑΠΕ 

χκθσλα κε ηνλ χλδεζκν Δηαηξεηψλ Φσηνβνιηατθψλ (Φ/Β) ε 

πξνρζεζηλή απφθαζε ΤΠΔΚΑ κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη αλαινγία εγθαηεζ-

ηεκέλεο ηζρχνο κεηαμχ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ, δεκηνπξγεί πνιιά 

πξνβιήκαηα ζε ρηιηάδεο επελδπηέο. Η απφθαζε θαηαλέκεη % ηνπ κεξηδίνπ 

θσηνβνιηατθψλ σο εμήο: 34% ζε θαηεγνξία πνιηηψλ (αγξφηεο) ζε βάξνο 

ησλ ππνινίπσλ επελδπηψλ. 

Οη κεγάινη επελδπηέο κε δηαδηθαζία fast truck παξαθάκπηνπλ δηαδη-

θαζίεο θαη δεζκεχνπλ ειεθηξηθφ ρψξν ζε βάξνο άιισλ ΜΜΔ. Σν ππφινηπν 

κεξίδην δελ επαξθεί νχηε γηα ηηο κέρξη ζήκεξα εθδνζείζεο άδεηεο απφ Φ/Β.  

 Αθφκε πξνβιέπεηαη φηη κε απιή απφθαζε ΤΠΔΚΑ, κπνξεί λα αλαζ-

ηαιεί αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία, αθφκε θαη αλ θάπνηνο έρεη θζάζεη ζε ηειηθφ 

ζηάδην πινπνίεζεο έξγνπ (ππνγξαθή ζχκβαζεο αγνξαπσιεζίαο ειεθηξη-

θήο ελέξγεηαο κε ην ΓΔΜΗΔ). 


