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ΕΡΕΥΝΑ: ΕΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Η ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύμβουλοι και πολιτικοί 
ροκανίζουν tous (pôpous
Α ν  και εργαζόμενοι έβα
λαν πέρυσι στην τσέπη 
t o u s  περισσότερα απ' όσα 
το ίδιο το KpÔTOS συγκέ
ντρωσε από τη φορολογία 
τηε επιχείρησήε t o u s .

Του ΜΠΑΜΠΗ ΜΙΧΑΛΗ

Ο λόγος αφορά είκοσι πέ
ντε από τους 100 πιο υ
ψηλά αμειβόμενους δι- 

ευθύνοντες συμβούλους (CEO) 
μερικών από τις μεγαλύτερες ε
πιχειρήσεις των ΗΠΑ, οι οποίοι 
απήλαυσαν πέρυσι αποδοχές 
μεγαλύτερες των φόρων που η 
εταιρεία τους κατέβαλε στην ο
μοσπονδιακή κυβέρνηση.

Σύμφωνα με μελέτη του 
Institute for Policy Studies 
(IPS), που δόθηκε χθες στη δη
μοσιότητα, οι παραπάνω CEOs 
είχαν πέρυσι μέσες αποδοχές 
16,7 εκατ. δολαρίων. Στο ίδιο 
διάστημα, οι περισσότερες των 
επιχειρήσεων που διήυθηναν, 
όχι μόνο δεν πλήρωσαν φόρους 
αλλά απήλαυσαν επιστροφές 
-ο  μέσος όρος των οποίων α
νήλθε στα 304 εκατ. δολάρια.

Η τεράστια ανισοκατανομή 
δείχνει ότι η φοροαποφυγή των 
επιχειρήσεων στις Η Π Α είναι 
πλέον εκτός ελέγχου, καθώς 
και ότι ένα σημαντικό τμήμα 
αυτής πηγαίνει στην τσέπη των 
επικεφαλής τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 
παραπάνω 25 επιχειρήσεις, που 
καλοπλήρωσαν πέρυσι τους 
CEO τους, κατέγραψαν από τη

διεθνή τους
δραστηριότητα κέρδη 1,9 δισ. 
δολαρίων. Κατάφεραν όμως να 
αποφύγουν τη φορολόγησή 
τους και αρκετές από αυτές να 
έχουν επιστροφές χάρη στις 
556 θυγατρικές που διατηρούν 
στους φορολογικούς παραδεί
σους του πλανήτη και τα πολλά 
«παραθυράκια» που υπάρχουν 
στον αμερικανικό φορολογικό 
κώδικα.

Μόνο από τους offshore πα
ραδείσους, η αμερικανική κυ
βέρνηση έχασε πέρυσι 100 δισ. 
δολάρια, ενώ ενδεικτικό -και 
ειρωνεία- του διάτρητου φορο
λογικού κώδικα που ευνοεί τις 
επιχειρήσεις είναι ότι, όσο πιο 
υψηλά αυτές αμείβουν τους 
CEOs τους, τόσο μεγαλύτερη 
μείωση φορολογίας απολαμβά
νουν!

Η έκθεση-κόλαφος του IPS 
δεν σταματά όμως εδώ. Πρόχω
μά μέχρι το μεδούλι, δίνοντας 
την εξήγησή της για τα παραπά
νω «παραθυράκια» στη νομοθε
σία. Διαπιστώνει έτσι ότι από 
τις 25 παραπάνω επιχειρήσεις:

α. Οι 20 δαπάνησαν περισσό
τερα για λόμπι -π ίεση  προς 
στην πολιτική εξουσία για την

προώθηση των συμφερόντων 
τους- απ’ όσα κατέβαλαν για 
φόρους.

β. Οι 18 έδωσαν περισσότερα 
για τις εκλογικές εκστρατείες 

των αγαπημένων τους πο
λιτικών απ’ όσα πλήρω
σαν στην αμερικανική ε

φορία.
γ. Η πλέον κερδοφόρα -η  

General Electric- ήταν πρώτη 
σε δαπάνες για λόμπι και κα- 
μπάνιες πολιτικών. Η συνολική 
της «επένδυση» για πολιτική ε
πιρροή έφτασε τα 41,8 εκατ. δο
λάρια. Δεύτερη ήταν η Boeing, 
που δαπάνησε για τον ίδιο λό
γο 20,8 εκατ. δολάρια, 60% πε
ρισσότερα από τους φόρους 
που πλήρωσε προς το αμερικα
νικό κράτος.

Τέλος, η έκθεση αναδεικνύ- 
ει και το αυξανόμενο χάσμα 
που υπάρχει στις αμοιβές ανώ
τερων επιχειρηματικών στελε
χών και των απλών εργαζόμε
νων. Διαπιστώνει ότι οι CEOs 
των 500 εισηγμένων επιχειρή
σεων -που η μετοχή τους συμ
μετέχει στη διαμόρφωση του 
δείκτη S&P 500 της Wall 
Street- αύξησαν πέρυσι τις μέ
σες αποδοχές τους κατά 27,8% 
σε σχέση με το 2009, στα 10,8 ε
κατ. δολάρια. Οι αντίστοιχες α
μοιβές των εργαζομένων αυξή
θηκαν μόλις κατά 3,3%, στα 
33.121 δολάρια. Ετσι, οι CEOs 
που το 2009 απολάμβαναν 263 
φορές περισσότερα απ’ όσα έ
παιρνε ένας μέσος Αμερικανός, 
το 2010 έλαβαν 325πλάσια!»

ιι σωρευτικές ζημιές 249  εισηγμένων στο εξάμηνο
ύσκολα 
ιρία του 
νών θα 
ns φετι- 
ιισηγμε- 
ν συνο- 
έσσερις 
ιό Tis α- 
τημα το

ιανάλυ- 
ΙΕΥ» που 
ιχεία, οι 
ι 249 ει-

σηγμένων εταιρειών, που δημο
σίευσαν ισολογισμό, ανήλθαν 
σε 4,39 δισ. ευρώ το διάστημα 
Ιανουαρίου-Ιουνίου, έναντι 966 
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διά
στημα την περσινή χρονιά.

Κι όλα αυτά παρά το γεγονός 
ότι ο συνολικός τζίρος αυξήθη
κε κατά 3 %  στα 38,3 δισ. ευρώ 
στο εξάμηνο από 37,2 δισ. την 
ίδια περίοδο το 2010.

θα  έπρεπε να επισημανθεί ό
τι το οικονομικό αποτέλεσμα ό
λων των εταιρειών πλη ν τραπε

ζών, επενδυτικών και ασφαλι
στικών εταιρειών, δηλαδή του 
χρηματοοικονομικού κλάδου, 
είναι θετικό.

Οι εταιρείες καταγράφουν κα
θαρά κέρδη ύστερα από δικαι
ώματα μειοψηφία ύψους 129,9 
εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 669 
εκ. ευρώ το α ' εξάμηνο του 
2010, που δείχνει πόσο Βαρίδι 
είναι ο πάλαι ποτέ ιοχυρός χρη
ματοοικονομικός κλάδος για το 
Χ.Α. Αν μάλιστα αφαιρεθούν τα 
αποτελέσματα των εταιρειών

τού, επίσης χειμαζόμενου, κα
τασκευαστικού κλάδου, τα συ
νολικά καθαρά κέρδη των υπο
λοίπων εταιρειών ανέρχονται 
σε 227 εκατ. ευρώ έναντι ζη 
μιών 632,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, 
σύμφωνα με την «Πήγασος 
ΑΧΕΠΕΥ».

Σημειώνεται ότι από τΐ5 249 
εισηγμένες εταιρείες, περίπου 
τα 2/3, δηλαδή 154 εταιρείες ή 
το 6 2 %  εμφάνισαν ζημιές, και 
μόλις 95 εταιρείες ήταν κερδο- 
φόρες. ΔΗΜ. ΚΟΝΤ.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ dkgianis@enet.gr

Ο μουντζούρα
Σήμερα δεν μπορούν να 

γίνουν αυτά γιατί υπάρχουν 
αυστηρότεροι κανόνες και ε- 
ποητεία. Ομως, υπάρχουν κι 
άλλοι λόγοι. Δεν είναι τυχαίο 
ότι περίπου το 15%  του ημε
ρήσιου όγκου των συναλ
λαγών στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών γίνεται με εντολές εξ 
αποστάσεως (remote) από 
ξένους οίκους.

Αναφερθήκαμε σ ' όλα αυ
τά γιατί όλες οι συγκλίνου- 
σες εκτιμήσει οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι η μεγάλη 
άνοδος του Γενικού Δείκτη 
κατά 14%  και πλέον τη Δευ
τέρα, που τον έφερε προσω
ρινά πάνω από t i s  1.000 μο
νάδες, οφείλεται κυρίως, αν 
όχι αποκλειστικά, o t i s  εντο
λές Ελλήνων επενδυτών.

Αντίθετα με την παλιά ε
ποχή, οι εγχώριοι παίκτες 
μπήκαν πρώτοι στο χορό ε
πηρεασμένοι προφανώς α
πό τον απόηχο του ανακοι
νωθέντος ντιλ Alpha- 
Eurobank με t o u s ξένους 
στο περιθώριο. Απομένει να 
δούμε τη συνέχεια. Πάντως, 
οι ξένοι είχαν μεγαλύτερη 
συμμετοχή o s  πωλητές χθες 
οτο Χ.Α.

Τα «ψάρια»
Να κι ένας κλάδοι στο 
Χ.Α. που ξεχωρίζει εν 
μέσω κρίσης. 

Αναφερόμαστε στον κλάδο τηε ιχθυοκαλλιέργειας, 
ο οποίος εμφάνισε αύξηση πωλήσεων της τάξης 
περίπου του 12% στο εξάμηνο σε σχέση με το 
αντίστοιχο περσινό και αύξηση των καθαρών 
κερδών κατά 50%. Από τους μεγάλους του κλάδου, 
Νηρεύς και Δίας εμφανίζουν αύξηση πωλήσεων και 
αύξηση κερδών. Σ' αυτό Βοήθησαν οι τιμές για την 
τσιπούρα και το λαβράκι που εμφανίζουν διψήφια 
αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

Alpha Bank-Eurobank

Τη χρυσή εποχή του Χρη- 
ματιστηρίου Αθηνώ ν οι 
Ελληνες ιδιώτες επενδυτέ5, 
γνωστοί σαν «μαρίδα», έ
μπαιναν συνήθως τελευταί
οι στο χορό Tns ανόδου, με 
αποτέλεσμα να ξεφορτώ
νουν πάνω t o u s  οι ξένοι και 
Ελληνες θεσμικοί t i s  μετοχές 
που είχαν αγοράσει νωρίτε
ρα. Εμεναν λοιπόν πού και 
πού με το μουντζούρη.

Η ιστορία ήθελε t o u s  ξέ- 
vous θεσμικού5 να αντιλαμ
βάνονται πρώτοι την τάση 
Tns ελληνικής αγοράς και 
t o u s  Ελληνες συναδέλφους 
τους να ακολουθούν. Ομως, 
αρκετές φορές οι Ελληνες 
χρηματιστές ακολουθούσαν 
πρώτοι τους ξένους θεσμι
κούς γνωρίζοντας τις εντο
λές αγοράς των τελευταίων 
σε συγκεκριμένες μετοχές.

Πέρα από τα προσωπικά 
τους λεφτά, κάποιοι χρημα
τιστές έβαζαν συχνά στο 
παιχνίδι, κοινώς έδιναν την 
πληροφορία, και άλλους κα
λούς πελάτες τους, π.χ. ιδιώ
τες ή Ελληνες θεσμικούς, για 
να βγάλουν κι εκείνοι κέρδη 
και να είναι όλοι ευχαριστη
μένοι.

Οι συνέπειες της σχεδια
ζόμενης συνένω σης των 
δύο πιστωτικών ιδρυμάτων 
σε μια νέα μεγαλύτερη τρά
πεζα έχουν αρχίσει να γίνο
νται αισθητές σε μια σειρά α
πό ντιλ ή χώρους, αν προτι
μάτε, πριν ακόμη στεγνώσει 
το μελάνι των ανακοινώσε
ων για τη συγχώνευση.

Η στήλη έχει αναφερθεί 
ξανά στο θέμα της αξιοποίη
σης της ακίνητης περιουσίας 
του Δημοσίου με τη συμμε
τοχή των τραπεζών. Το γεγο
νός ότι το κράτος απέστειλε 
προσκλήσεις τον περασμένο 
Απρίλιο ζητώντας τους να υ
ποβάλουν επειγόντως προ
τάσεις εντός μιας εβδομάδας

κι έχουμε φτάσει αρχές Σε
πτεμβρίου χωρίς να έχουν υ
πογραφτεί οι σχετικές συμ
βάσεις είναι ενδεικτικό της 
ταχύτητας και του τρόπου 
που λειτουργεί το Δημόσιο.

Ομως, η καθυστέρηση 
συνέπεσε με τη δημιουργία 
του νέου τραπεζικού σχήμα
τος, οπότε οι τράπεζες έγιναν 
8 από 9 πριν. Κάποιος μπο
ρεί να ρωτήσει δικαιολογη
μένα: Και τι έγινε; Υπό φυσιο
λογικές συνθήκες, η απάντη
ση θα ήταν: τίποτε. Οταν ό
μως μπαίνουν στη μέση ζη
τήματα όπως π.χ. το μερίδιο 
που θα έχει κάθε τράπεζα σε 
κοινοπραξίες, η απάντηση 
δεν είναι το ίδιο εύκολη.

179 εκατ. 

ία κέρδη ίων 

ΕΛ.ΠΕ. (+ 20 3% )

Α ύξηση 2 0 3 %  κατέγρα
ψαν τα καθαρά κέρδη 

του ομίλου Ελληνικά Πετρέ
λαια στο πρώτο 6μηνο του 
2011 φτάνοντας στα 179 ε
κατ. ευρώ.

Μ ε την αναπροσαρμογή 
των αποτελεσμάτων, ώστε να 
συμπεριληφθούν οι επιπτώ
σεις από την αποτίμηση των 
αποθεμάτω ν και των έκτα
κτων αποτελεσμάτων, τα συ
γκρίσιμα καθαρά κέρδη του 
ομίλου διαμορφώθηκαν στα 
138 εκατ. ευρώ αυξημένα κα
τά 3 4 %  σε σχέση με το αντί
στοιχο περσινό διάστημα. Ο 
όμιλος ευνοήθηκε από τη 
συμμετοχή του στη ΔΕΠΑ, η 
οποία συνεισέφερε 10 εκατ. 
ευρώ στα καθαρά κέρδη, αλ
λά και από την εταιρεία ηλε
κτροπαραγωγής Elpedison 
(2 εκατ. ευρώ).

Σε λειτουργικό επίπεδο, 
συγκρινόμενα τα κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέ
σεων (EBITDA) υποχώρησαν 
κατά 2 9 %  στα 306 εκατ. ευ
ρώ. Σύμφωνα με τα ΕΛ.ΠΕ.,η 
υποχώρηση αντικατοπτρίζει 
την αρνητική επίδραση από 
τα χαμηλά περιθώρια διύλι
σης και τη συνεχιζόμενη κρί
ση της οικονομίας.

Ο κύκλος εργασιών του ο
μίλου αυξήθηκε κατά 9 %  και 
διαμορφώθηκε στα 4,6 δισ. 
ευρώ. Σε επίπεδο δεύτερου 
τριμήνου οι πωλήσεις ήταν 
αυξημένες κατά 5 %  στα 2,18 
δισ. ευρώ. Β.Γ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΕ ΑΦΑΝΕΙΑ
Με την με αριθμό 2.475/2011 

απόφαση του Μονομελού5 Πρωτοδι
κείου Αθηνών, που εκδόθηκε μετά 
την από 19 Μαΐου 2010 και με γενι
κό αριθμό κατάθεσή 96.396/2010 
και αριθμό κατάθεσή δικογράφου 
4.577/2010 αίτηση του Βασιλείου Δα- 
γρέ του Αναστασίου και τη$ Αλεξάν
δρας κατοίκου Κάτω Χαλανδρίου 
Αττικής οδό$ Κεφαλλήνιά αριθμό$ 
17, με την οποία ζητά να κηρυχθεί σε 
αφάνεια ο ετεροθαλή5 αδελφό$ του 
Χρήστο$ Δαγρέ$ του Αναστασίου και 
τη$ Αικατερίνης που γεννήθηκε στην 
Τρίπολη του Νομού Αρκαδία$ το έτο$ 
1951 και κατοικούσε εκεί μέχρι το 
έτο$ 1959 και στη συνέχεια έγινε κά- 
τοικο$ των Ηνωμένων Πολιτειών τη5 
Αμερική$ (ΗΠΑ) και ο οποίθ5 από το 
έτο$ 1996 εξαφανίστηκε χωρί$ ειδή- 
σει$, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΤΑΙ, αυτό$ που έχει 
εξαφανιστεί, ή οποιοσδήποτε άλλο$ 
γνωρίζει σχετικά με τη ζωή ή το θά
νατό του, όπω$ μέσα σε προθεσμία 
ενό$ (1) έτου$ από τη δημοσίευση τη$ 
παρούσα5 πρόσκλησή δώσει πλη
ροφορία σχετικά με τη ζωή ή το θά
νατό του στη Γραμματεία του Πρωτο
δικείου Αθηνών.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2011 

Ο πληρεξούσιοΒ δικηγόρο$ 
Ηλία$ Κατσερέλη$

mailto:dkgianis@enet.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Τη στιγμή που χιλιάδε$ ε
πιχειρηματία αναζητούν 
διακαώε ρευστότητα, η 
κυβέρνηση παραδέχεται 
ότι έχει 20 δια. ευρώ  
npos... διάθεση αλλά τα 
λεφτά παραμένουν στο... 
ράφι. Ο unoupYOS Ανά
πτυξή Mix. XpuaoxoT6ns

Ο MIX. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΗΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΠΛΕΥΡΑ...

Μίλησε για επενδυσειβ 20 δισ. 
αλλά έχει εκχαμιευσει μόλιβ 1,9!

ανακοίνωσε χθε$ ότι η κυ
βέρνηση «χρηματοδοτεί 
12.019 επενδύσεις συνο
λικού προϋπολογισμού 
20 δισεκατομμυρίων ευ
ρώ».

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΔΔΑ

Μ όνο που τα στοι
χεία που διέθε
σε σε σχετική 

συνέντευξη Τόπου καταμε
τρούν... άλλα: επενδύσεις 
αξίας 10,8 δισ. ευρώ που... 
θα χρηματοδοτηθούν με 
3,86 δισ. ευρώ και προς το

παρόν έχουν λάβει (από το 
2009 μέχρι σήμερα) 1,88 
δισ. ευρώ. Ο λόγος για έργα 
που προκηρύχθηκαν ακόμη 
και επί ημερών Ν.Δ.

Σε πολλά εξ αυτών δεν έ
χουν ακόμη αρχίσει να χρη
ματοδοτούνται οι υποψήφιοι 
επενδυτές, λαμβάνοντας έ
στω την προκαταβολή (τα 
προγράμματα έδιναν το δι
καίωμα να κάνουν οι επιχει
ρηματίες δαπάνες από την η
μερομηνία υποβολής του φα
κέλου ή έγκρισης του έργου, 
και έτσι πολλοί εξ αυτών βρί

σκονται πλέον σε πολύ δυ
σχερή θέση). Αυτό συμβαίνει 
στα προγράμματα: μεταποίη
ση στις νέες συνθήκες, πρά
σινες υποδομές, δράση ένδυ- 
ση/υπόδηση κ.λπ.

Σε πολλά άλλα «παλαιά» 
έργα τα λεφτά που έχουν 
φτάσει στον προορισμό τους 
είναι πολύ λίγα. Χαρακτηρι
στικό παράδειγμα είναι η ε
πιχειρηματικότητα γυναι
κών που έχει διαθέσει 7,56 ε- 
κατ. ευρώ επί συνόλου 44,2 
εκατ. ευρώ και η επιχειρη
ματικότητα νέων που από τα

Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιατικότητας και Ναυτιλίας

ίμεΦΕΠΑε
w W >Mfl*ra«RW0mrA s emxEiPHUATiKCTHíí·

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Ε.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩ ΝΙΣΠΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ II)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
0  Ενδιάμεσος Φ ορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΑΝΤΑΓΩ ΝΙΣΠΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΚΕΠΑΝ II), ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώ
νει τους υποψήφιους επενδυτές ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυπλίας -Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας προκήρυξε το πρόγραμμα 

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ·
Το Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρημαπκότητα» εντάσσεται στο Επιχειρη
σιακό Πρόγραμμα Ανταγωνισπκότητα και Επιχειρημαπκότητα (ΕΠΑΝ II) του ΕΣΠΑ 
2007-2013 και αποσκοπεί στην δημιουργία, ενθάρρυνση και ενίσχυση της καινο- 
τομικής επιχειρημαπκότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγι
κή αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προσπθέμενης 
αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης ποιότητα και περιβαλλονπκή ευαισθησία.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000,00 €  
(Δημόσια Δαπάνη),το οποίο κατανέμεται κατά 6 0 %  δηλ. 18.000.000,00 €  για τα 
επιχειρημαπκά σχέδια που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση 
επιχείρησης ή από επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και 
κατά 4 0 %  δηλ. 12.000.000,00 €  για τα επιχειρημαπκά οχέδια που υποβάλλονται 
από επιχειρήσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προ
γράμματος από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράμματα:

1. Ποσό 8.500.000,00 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνισπκό- 
τητα και Επιχειρημαπκότητα- που εγκρίθηκε με την υτΥ αριθ. Ε(2007) 
5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, 
στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (C C I G R161 
Ρ0001). Το πρόγραμμα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση 
της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας» στον κωδικό θεματικής προ
τεραιότητας 09  «Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας 
και της επιχειρημαπκότητας των MME».
2. Ποσό 8.500.000,00 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ατπκής που εγκρί- 
θηκε με την uif αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοι
νοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (C C I R161P0006).
3. Ποσό 8.000.000,00 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Ορά- 
κης (Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε με την υτί αριθ. Ε(2007) 5337/26-
10- 2007απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (C C I 
GR161UP0008).
4. Ποσό 1.000.000,00 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Ορά- 
κης (Δυτική Μακεδονία) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5 3 3 7 /26-10- 
200 7  απόφαση έγκρισης για κοινοπκή ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (C C I 
GR161UP0008).
5. Ποσό 3.500.000,00 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερε- 
άς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε με την υτί αριθ Ε(2007) 
5332/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοπκή ενίσχυση από το ΕΤΠΑ 
(C C I GR161UP0001).
6. Ποσό 500.000,00 €  από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και 
Νήσων Αιγαίου (Νάπο Αιγαίο) που εγκρίθηκε με την υτί αριθ Ε(2007) 5439/5-
11- 2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (C C I 
GR161UP0002).

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδστείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν από μια πρόταση:
Α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 
18° έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρό
τασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν / συστήσουν (start -up) μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επι
τροπής 2003/361/ΕΚ  ως προσαρμόστηκε με το Παράρτημα του Κανονισμού 
800/2008  της Επιτροπής), οι οποίες θα  δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό Χώρο 
στους επιλέξιμους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί αναφέρονται 
αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.
Β) Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη 
Σύσταση της Εππροπής 2003/361/ΕΚ  ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του 
Κανονισμού 800 /2008  της Επιτροπής), εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα, 
καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρα
κτήρα που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο, οι οποίες έχουν συσταθεί και 
κάνει έναρξη δραστηριότητας χωρίς να έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειρι-

σπκή χρήση, αλλά δραστηριοποιούνται (ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν) 
στους επιλέξιμους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί αναφέρονται 
αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.
0  Υφιστάμενες (νέες) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, (όπως αυτές ορίζονται 
στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ  ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα 
του κανονισμού 8 0 0 /2008  της Εππροπής), εταιρικού /  εμπορικού χαρακτήρα 
καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρα
κτήρα, οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρή
σεις, δραστηριοποιούνται (ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν) στο Ελληνικό 
Χώρο σε επιλέξιμους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως αυτοί αναφέρο- 
νται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης:
• 30.000,00 €  έως 300 .000,00 €  για εττενδυπκά σχέδια μεταποιητικού χαρα

κτήρα, καθώς και για επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε συγκε
κριμένους τομείς -  κλάδους (36,37,38,39) (ΝΑΟΕ 2008) και

• 20.000,00 €  έως 200.000,00 €  για επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται 
σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.

Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 6 0%  για όλη την Ελλη
νική Επικράτεια
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 1 8  μήνες από την 
ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης 
(6) παράτασης.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και σε συγκεκριμένη περίο
δο υποβολής. Για τον πρώτο χρόνο (κύκλο) υποβολής οι προτάσεις υποβάλλονται 
από την 1-08-2011 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολήν υέχρι τις 3 0 0 9 -2 0 1 1  ώρα 
14:00, μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependvseis.gr. νννν^ΒΡθηόν- 
seis.gr/mis. στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται και μέσω συν
δέσμων άλλων ιστοτόπων / ιστοσελίδων όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στον 
οδηγό του Προγράμματος. Οι περίοδοι υποβολής και οι ειδικοί όροι και προϋποθέ
σεις για κάθε κύκλο παρατίθενται αναλυπκά στον Οδηγό του Προγράμματος.
Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται, ενώ 
κατά την παραλαβή των φακέλων των προτάσεων θα  ελέγχεται η τήρηση της υπο
χρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) 
πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το 
αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκπκή ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους Εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ 
ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και στα συνεργαζόμενα 
Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς.
Για να θεωρηθεί σπ η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα 
πρέπει η ηλεκτρονική υποβολή να ολοκληρωθεί πριν την καταληκπκή ημερομηνία 
και ώρα υποβολής προτάσεων και να έχει πραγματοποιηθεί η υποβολή /  απο
στολή του φακέλου υποψηφιότητας, μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται. 
Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία 
που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ - συστημένη 
αποστολή) ή στο παρασταπκό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία 
θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας 
ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. Αντί
στοιχα, οι Προτάσεις που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θεω
ρούνται εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται. 0  ενδιαφερόμενος ενημερώνεται 
εγγράφως με σχετική επιστολή από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Το'Εντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους του ΥΠ.ΟΙΑΝ. 
(www.vDoian.gr. www.startuDgreece.gr1 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr). 
του ΕΦΕΠΑΕ (www.efeoae.gr). του ΕΣΠΑ (www.esoa.gr. www.ependvseis.gr/mis) 
και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ffib.gr).
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ΕΦΕΠΑΕ (τηλ. 2 10 69852 10 ), 
τους εταίρους του και με τις Συνεργαζόμενες Συνεταιρισπκές Τράπεζες και Ανα
πτυξιακούς Φορείς, τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται λεπτομερώς στον 
Οδηγό του Προγράμματος καθώς και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
στο τηλ. 801 11363 00.

0  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΠΑΕ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Το έργο συγχρηματοδστείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση -  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δ φ ό α ο  ({Ε.Π. Ανταγωνισπκότητα 
και Επιχειρημαπκότητα (ΕΠΑΝ 10), ΠΕΠ Μακεδονίας -  Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Ατπκής).

55,9 εκατ. ευρώ έδωσε τα 
5,07 εκατ. ευρώ. Ο κ. Χρυσο- 
χοΐδης ερωτηθείς σχετικά 
παραδέχτηκε ότι πολλά από 
τα προγράμματα διέπονται 
από παλαιές αντιλήψεις και 
έλλειψη στόχευσης και πλέ
ον θα στραφούν οε άλλου εί
δους έργα.

YneúOuvos και για 
Tis στρατηγικέ*

Ο υπουργός, έχοντας πλέ
ον και την ευθύνη των στρα
τηγικών επενδύοεων, ανα
κοίνωσε τα πρώτα 4 στρατη
γικά επενδυτικά σχέδια α
ξίας 1,2 δισ. ευρώ, που προ
ωθούνται ήδη για να εγκρι- 
θουν από τη Διυπουργική 
Επιτροπή. Πρόκειται, σύμ
φωνα με αρμόδια στελέχη, 
για την κατασκευή φωτο- 
βολταϊκου πάρκου ισχύος 
200 M W  στην περιοχή της 
Πτολεμαΐδας του νομού Κο
ζάνης (Δ Ε Η ) από την 
«Ηλιακό Βέλος Ενα», την α
ξιοποίηση κοιτάσματος χρυ
σού στο νομό Εβρου από τα 
Χρυσωρυχεία Θράκης 
AMBE, την ανάπτυξη Φωτο- 
βολταϊκών Σταθμών συνολι
κής ισχύος 131,074 M W  από 
τις Δ. Παναγάκος -  Solar 
Concept -  Spes Solaris και

Φωτοβολταϊκών Σταθμών 
συνολικής ισχύος 126,82 
ΜΥΥ από τη ΣΙΛΙΣΙΟ  Φωτο- 
βολταϊκά Πάρκα Α.Ε.

Αναφορά έγινε από τον 
αρμόδιο υφυπουργό Θάνο 
Μωραΐτη στην πορεία του ε
πενδυτικού νόμου που είχε 
μία πολύ μεγάλη καθυστέ
ρηση: για πάνω από 2.500 
προτάσεις η αξιολόγηση εκ- 
κρεμουσε από το 2007 και 
μετά. Οπως ανέφερε, το 
2010 αξιολόγησαν 1.300 
προτάσεις, ενώ κατά το 2011 
ο αριθμός τους φτάνει ήδη 
στο 1.000.
■  Επίσης, το υπουργείο κα
τέθεσε δυο τροπολογίες. 
Μία προβλέπει την παράτα
ση ενός έτους για όλες τις ε
πιχειρήσεις που έχουν εντα
χθεί στον αναπτυξιακό νόμο. 
Η δεύτερη αφορά την ολο
κλήρωση επενδυτικών σχε
δίων με τέτοιον τρόπο ώστε 
η μέγιστη επιδότηση να μην 
ξεπερνά το ποσό της αρχι
κής έγκρισης για να μη συσ
σωρεύονται τα ποσά σε μι
κρό αριθμό επενδυτών.
■  Ο υπεύθυνος του τομέα 
Ανάπτυξης της Ν.Δ. Κωστής 
Χατζηδάκης σχολίασε ότι «ε 
νώ η άφεση τρέχει με 7%, η 
κυβέρνηση πανηγυρίζει για

Ξεκόλλησαν ΣΔΙΤ 
για 10 σχολεία
Ξεμπλοκάρεται ο διαγωνισμός για 
την κατασκευή 10 νέων σχολι
κών μονάδων στην Αττική, συ
νολικού ύψους 59,4 εκατ. ευρώ, 
που θα υλοποιηθούν μέσω ΙΔΙΤ 
(ΣύμπραΕη Δημόσιου και Ιδιωτι
κού Τομέα). Πρόκειται για σχο
λεία στην Ακαδημία Πλάτωνος, 
τα Σεπόλια, τα Μέγαρα, τον 
Ορωπό και το κέντρο της Αθή
νας, που θα κατασκευαστούν με 
ιδιωτικά κεφάλαια και θα μισθω
θούν στη συνέχεια στο Δημόσιο. 
Το ΣτΕ αηέρριψε την προσφυγή 
εταιρειών που είχαν αντιρρήσεις 
για τις διαδικασίες και η εταιρεία 
«ϋ&Ρ-ΑΒαΕ» αναδείχθηκε προσω
ρινός μειοδότης. Είναι ο τρίτος 
διαγωνισμός του Οργανισμού 
Σχολικών Κτιρίων που προχωρά 
μέσω ΣΔΙΤ. Μέσα στο 2011 Εεκί- 
νηαε η κατασκευή 12 μονάδων 
στην Αττική και 16 στη Θεσσαλο
νίκη. Χ.ΤΖ.

τη στήριξη ιδιωτικών επενδυ
τικών σχεδίων από προηγού
μενο επενδυτικό νόμο. Και ε
νώ σκότωσε την εμπιστοσύ
νη της αγοράς, προσπαθεί να 
την αναστήσει με περίσσευ
μα επικοινωνίας και έλλειμ
μα ουσίας»»

Στο ράφι οι επενδύσεις που τρέχει η κυβέρνηση
(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Προγράμματα Εγκεκριμένα
έργα

Προϋπο
λογισμός

Δημόσια
δαπάνη

Εκταμιεύσεις

Fast track 4 1.200
Ν έος επενδυτικός νόμος 145 725 197
Εξωστρέφ εια- Ανταγωνιστικότητα 746 100 44,8
Μ εταποίηση στις νέες  συνθήκες 1.849 437 184,3
Π ράσινες υποδομές 54 57 22
Ενίσχυση M M E όλων τω ν κλάδων 7.580 1.043 651 93
Πράσινη Επιχείρηση 52 7,3 2,94 0,92
Επιχειρηματικότητα γυναικών 1.151 90,9 44,2 7,56
Επιχειρηματικότητα νέων _ _  1.380 113,7 55,9 5,07
Ενδυση-υπόδηση Λ 50 5,6 2,8
Ε Security / 664 14,7 9,29 7,25
Digi Lodge | Ί 1 2.766 41 20,5 1,5
Digi content ■ 190 23,3 11,7
Digi Retail l i  J 667 30,7 15,3
Π αλαιός αναπτυξιακός νόμος Γ 2.300 7.000 2.600 1.771
ΣΥΝΟΛΟ 1 19.598 10.889,2 3.861,73 1.886,3

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων υπουργείου Ανάπτυξης

http://www.vDoian.gr
http://www.startuDgreece.gr1
http://www.antagonistikotita.gr
http://www.efeoae.gr
http://www.esoa.gr
http://www.ependvseis.gr/mis
http://www.ffib.gr

