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Eπιµέλεια: Π. Θεοδωράκης - N. Kαπαρέλης - Π. Στεργίου - Δ. Xαμεζόπουλος

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα, την οποία 
διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Κυκλάδων και το ΚΕΤΑ 
Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, με στόχο την ενημέρω-
ση των τοπικών φορέων αλλά 
και των επιχειρηματιών σχετικά 
με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 
3299/04, τις αδειοδοτήσεις των 
μεταποιητικών επιχειρήσεων 
και τις δράσεις του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Ανταγω-
νιστικότητα» του Υπουργείου 
Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ). 

Αφορμή για την ημερίδα στάθη-
κε η διήμερη επίσκεψη κλιμακί-
ου του ΥΠΑΝ με επικεφαλής τον 
Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, 
κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, κατόπιν 
εντολής του Υπουργού κ. ∆. Σιού-
φα, η οποία πραγματοποιήθηκε τη 
∆ευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Oκτωβρίου στη Σύρο, προ-
κειμένου να ενημερωθούν οι αρχές και οι τοπικοί φορείς 
για σημαντικά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 24/10/05 
και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητη-
ρίου Κυκλάδων έχοντας ως θέμα τα «ΚΙΝΗΤΡΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ OΙΚOΝOΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ - ΣΥΝΑΦΕΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΤOΥ ΥΠOΥΡΓΕΙOΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων, κ. Γιάννης Ρούσσος 
χαιρέτισε την πολυπληθή αντιπρο-
σωπεία υπό τον Γενικό Γραμματέα 
κ. Σπύρο Παπαδόπουλο και ανα-
φέρθηκε στην καλή συνεργασία με 
το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί 
του Γ.Γ. της Περιφέρειας Ν. Αιγαί-
ου κ. Χ. Κόκκινου, του Βουλευτή 
Κυκλάδων κ. Π. Ρήγα και του Νο-
μάρχη Κυκλάδων κ. ∆. Μπάιλα. 
Την εκδήλωση χαιρέτισαν με επι-
στολές η Βουλευτής Κυκλάδων κα 
Α. Μανούσου και ο ∆ήμαρχος Πο-
σειδωνίας κ. ∆. Ρούσσος. Oι ∆ήμοι 
Ερμούπολης και Άνω Σύρου εκπροσωπήθηκαν από τους 
αντιδημάρχους κ.κ. ∆. Γρυπάρη και Α. Φρέρη αντίστοιχα, 
καθώς οι δήμαρχοι απουσίαζαν εκτός Σύρου.

O Γ.Γ. Βιομηχανίας κ. Σπύρος Παπαδόπουλος παρου-
σίασε το έργο που επιτελείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
στην κατεύθυνση της ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων και της αύξησης της απορρόφησης των 
κοινοτικών κονδυλίων, ενώ, αναφέρθηκε αναλυτικά - μαζί 
με την κα Αδαμαντία Καρτσακλή, Προϊσταμένη ∆/νσης 
Βιομηχανικών Επενδύσεων Γ.Γ.Β. - στις ευκαιρίες επεν-
δύσεων που προσφέρει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, κα-
θώς και οι λοιπές δράσεις ενίσχυσης των Μ.Μ.Ε. μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». 
Στη συνέχεια, ο κ. Φώτιος Φυτσιλής, Ειδικός Σύμβουλος 

Γ.Γ.Β., ενημέρωσε για το νέο καθεστώς αδειοδότησης 
των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια, έγινε μια παρουσίαση του έργου που 
έχει επιτελέσει το Κέντρο Επι-
χειρηματικής & Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.) στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
κατά τα δύο έτη λειτουργίας 
του. O κ. Γεώργιος Καλώστος, 
∆ιευθυντής του Κ.Ε.Τ.Α. Ν. Αι-
γαίου κάλεσε υφιστάμενους και 
δυνητικούς επιχειρηματίες όλων 
των κλάδων να πορευτούν μαζί 
στην ανάπτυξη της ανταγωνιστι-
κότητας των επιχειρήσεων τους 
με στόχο την εκμετάλλευση 
επιχειρηματικών ευκαιριών για 
επενδύσεις που προσφέρονται 
στην ελληνική οικονομία.

Τα ερωτήματα που κατατέ-
θηκαν από τους παρευρισκομένους κάλυψαν ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων και προβληματισμών, στα οποία ο Γενι-
κός Γραμματέας Βιομηχανίας έδωσε απαντήσεις - για το 
πεδίο ευθύνης του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γ.Γ.Β. 
Αναφέρθηκε στο γενικό στρατηγικό σχεδιασμό, βάσει 
του οποίου πραγματοποιούνται επενδυτικά σχέδια όπου 
υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αναγνώρισε την 
πίεση που δέχονται οι Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρή-

σεις και την σημασία διασφά-
λισης ενός υγιούς επιχειρημα-
τικού περιβάλλοντος άρρηκτα 
συνδεδεμένου με την ανάπτυξη 
της ανταγωνιστικότητας και της 
ευημερίας. Τέλος, δεσμεύτηκε 
για την σύνταξη μελέτης για 
την επιχειρηματικότητα στις 
Κυκλάδες, η οποία θα συντε-
λέσει στη διαμόρφωση μίας 
στρατηγικής για την «αειφόρο 
ανάπτυξη» των νησιών προς 
εκείνους τους τομείς όπου είναι 
δυνατή η ανάπτυξη ανταγωνι-
στικών πλεονεκτημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 
πρωί της ∆ευτέρας 24 Oκτω-
βρίου πραγματοποιήθηκε ενη-

μέρωση των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών της Νο-
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την καλύτερη εφαρμογή 
του νόμου 3325/2005 «Ίδρυση & λειτουργία βιομηχα-
νικών -βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της 
Αειφόρου Ανάπτυξης», τη νέα ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 
στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τη θεσμοθέτηση των 
Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών και ακολούθησε ειδική 
διαβούλευση επί των θεμάτων του νόμου. Το ίδιο κλιμά-
κιο πριν την αναχώρησή του για την Αθήνα το πρωί της 
Τρίτης 25 Oκτωβρίου επισκέφθηκε το Νεώριο Σύρου.

Το περιεχόμενο της εκδήλωσης απεστάλη στους φο-
ρείς των Κυκλάδων και σε όλους τους σχετικούς αποδέ-
κτες και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέλους 
μας.

Eπίσκεψη Γ.Γ. Bιομηχανίας στο Eπιμελητήριο Kυκλάδων

O Γ.Γ. κ. Σπύρος Παπαδόπουλος με τον Πρόεδρο του Eπιμελητη-
ρίου κ. Γιάννη Pούσσο και την Προϊσταμένη ∆/νσης Bιομηχανι-

κών Eπενδύσεων Γ.Γ.B. κα Aδαμαντία Kαρτσακλή.

H προσέλευση του επιχειρηματικού κόσμου ήταν σημαντική, 
γεμίζοντας την αίθουσα συνεδριάσεων του Eπιμελητηρίου.
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■ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΥΤOΚΙΝΗΤOΥ: O 
Σύνδεσμος Εισαγω-
γέων Αντιπροσώπων 
διοργανώνει έκθεση 
αυτοκινήτου στο ΜΗ-
ΣΚΑ από 12 έως και 
20 Νοεμβρίου 2005 
(τηλ. 210 3339410)

■ ΛΙΜΕΝΕΣ: Έκθεση 
με θέμα τη κατα-
σκευή ανάπτυξη και 
διαχείριση λιμένων 
στον O.Λ.Π. από 
τις 24/11 έως τις 
26/11. οργάνωση 
EUROPARTNERS ΕΠΕ 
(τηλ. 210 9221254, 
info@europartners.gr)

ΘEΣΣAΛONIKH

■ POLIS: Από τις 24/
11 έως τις 27/11 θα 
πραγματοποιηθεί στη 
∆ΕΘ Θεσσαλονίκης, 
έκθεση με αντικείμε-
νο τους φορείς τις το-
πικής αυτοδιοίκησης, 
του δημόσιου και του 
κοινωνικού τομέα. ∆ι-
οργάνωση HELEXPO 
(τηλ.2310 291162, 
polis@helexpo.gr)

■ ALTEREXPO: Έκ-
θεση με προϊόντα και 
αντικείμενα για άτομα 
με ειδικές ανάγκες 
στους χώρους της 
∆ΕΘ Θεσσαλονίκης 
από τις 8/12 έως 
και 11/12. ∆ιορ-
γάνωση HELEXPO 
(τηλ.2310 291162, 
polis@helexpo.gr)

Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος

Στο Πυθαγόρειο της Σάμου συνήλθε η τακτική Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος υπό την προεδρία του Προέδρου της κ. Γεωργίου Κασιμάτη.

Στη συνεδρίαση παρέστη-
σαν, μεταξύ άλλων, ο βουλευ-
τής κ. Θ. Θαλασσινός, εκπρό-
σωποι της Νομαρχιακής και 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο 
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου 
του Υπουργείου Ανάπτυξης 
κ. Μανούσος Βολουδάκης. O 
τελευταίος τόνισε το άμεσο 
ενδιαφέρον του υπουργείου 
για την αναβάθμιση του θεσμι-
κού ρόλου των Επιμελητηρίων 
στη διαδικασία της οικονομι-
κής ανάπτυξης της χώρας και 
αναφέρθηκε στην προσπάθεια 
εκσυγχρονισμού των διαδικα-
σιών λειτουργίας και στην ει-
σαγωγή του Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου.

O πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης κ. Γ. Κασιμάτης αναφερόμενος στο κεντρικό θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, που ήταν ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2006, τόνισε ότι, για να επι-
τευχθούν οι στόχοι του απαιτούνται άμεσα διαρθρωτικά μέτρα και ευρύτερες μεταρρυθ-
μίσεις. Πιο συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι σημαντικό ρόλο στις επιδιώξεις αυτές θα παίξει ο 
δραστικός περιορισμός του κράτους και των κρατικών δαπανών, η εξάλειψη της φορο-
διαφυγής και η ιδιωτική πρωτοβουλία για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα, το Επιμελητήριο Κυκλάδων εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του 
Βιοτεχνικού Τμήματος και εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου μας στην Κ.Ε.Ε.Ε. κ. Λεονάρδο 
Ρούσσο.

Συμμετοχή στη 19η ∆ιεθνή Έκθεση 
Tροφίμων & Ποτών

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, μετά από δύο επιτυχημένες παρουσίες στη ∆ιεθνή Έκ-
θεση Τροφίμων & Ποτών (2004 και 2005), οργανώνει τη συμμετοχή του στην επερχόμενη 
19η διοργάνωση του γνωστού αυτού θεσμού, η οποία θα λάβει χώρα στο εκθεσιακό κέντρο 
ExpoAthens στην Ανθούσα Αττικής, στις 23-27 Φεβρουαρίου 2006.

Εμμένοντας στην προσπάθειά του για ανάδειξη των κυκλαδικών παραδοσιακών 
προϊόντων τροφίμων και ποτών - με σκοπό την επιχειρηματική ανάπτυξη του κλάδου - το 
Επιμελητήριο Κυκλάδων δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις - μέλη του να παρουσιάσουν 
τα προϊόντα τους και να συνάψουν συμφωνίες είτε μεταξύ τους, είτε με τους δεκάδες 
χιλιάδες εμπορικούς επισκέπτες της έκθεσης αυτής.

Τονίζεται ότι η ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών αποτελεί πλέον θεσμό για τον κλάδο 
αυτό, καθώς είναι η πιο αντιπροσωπευτική και σημαντική διοργάνωση στην Αθήνα, η 
οποία συγκεντρώνει πλήθος εκθετών και επισκεπτών.

Oι ενδιαφερόμενες για συμμετοχή επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία 
του Επιμελητηρίου Κυκλάδων (Σύρος, τηλ. 22810 82346 - Νάξος τηλ. 22850 22767 - Θήρα, τηλ. 
22860 25788)

O κ. Λεονάρδος Pούσσος, εκπρόσωπος του Eπιμελητηρίου Kυκλά-
δων, ανταλλάσει αναμνηστικό δώρο με τον κ. Γεώργιο Kυριαζή, 
πρόεδρο του Eπιμελητηρίου Σάμου.
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Γενική Συνέλευση του Ευρωεπιμελητηρίου 
στη Νορβηγία

Στην όμορφη πόλη του Stavanger της Νορβηγίας 
διεξήχθη, στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, η 13η ετήσια 
Γενική Συνέλευση του Ευρωεπιμελητηρίου για το 
2005.

Το συνέδριο είχε κεντρικό θέμα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΚOΤΗΤΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ - Η απάντηση των Επιμελη-
τηρίων» και συγκέντρωσε περισσότερους από 700 
συμμετέχοντες, στους οποίους συμπεριλαμβάνο-
νταν υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκή Ένωσης, 
Υπουργοί και Ευρωβουλευτές κρατών της Ευρώπης 
και αντιπροσωπείες από Επιμελητήρια όλης της Ευ-
ρώπης (κι όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Στις εργασίες της Συνέλευσης, εξέχουσα θέση κα-
τείχαν οι αρχαιρεσίες και η ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου για το Ευρωεπιμελητήριο, όπου νέος 
Πρόεδρος αναδείχθηκε ο κ. Pierre Simon, πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου του Παρισιού, ενώ ο κ. Γιώργος Κασιμάτης, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος, εξελέγη - για 3η συνεχή θητεία - Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Στα θέματα που συζητήθηκαν, ως βασικά αιτήματα αναδείχθηκαν η μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρή-
σεις, η προώθηση της ιδέας της επιχειρηματικότητας στα σχολεί-
α, καθώς και η περαιτέρω προσέγγιση των κυβερνήσεων στον 
επιχειρηματικό κόσμο και δη στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
ενώ τέθηκαν πολύπλευροι στόχοι με κυριότερο αυτόν για τη μείωση 
της ανεργίας - καθώς στην Ευρώπη υπάρχουν πάνω από 20.000.000 
άνεργοι.

Η σημασία των παραπάνω αιτημάτων και στόχων διαπιστώνεται 
και από τα θέματα των τεσσάρων συναντήσεων - εργαστηρίων που 
διεξήχθησαν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης:

• Εστίαση στην Επιχειρηματική Κουλτούρα 
• Εστίαση στη ∆ημιουργία Εργασίας 
• Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση
• Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
Μάλιστα, στο τελευταίο «εργαστήριο» πήρε μέρος, ως εισηγήτρια, 

η κα Σοφία Oικονομάκου, αντιπρόεδρος του ∆ικτύου Γυναικών Ευρω-
επιμελητηρίου.

Σημειώνεται ότι, ο ρόλος του Ευρωεπιμελητηρίου είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς εκπροσωπεί περισσότε-
ρες από 18.500.000 επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη - π.χ. η διοργανώτρια Νορβηγία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Από την Ελλάδα, συμμετείχαν εκπρόσωποι αρκετών Επιμελητηρίων δημιουργώντας μια πολυμελή ομάδα. Το Επιμελη-
τήριο Κυκλάδων εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Ρούσσος.

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός 
της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

O υπουργός Ανάπτυξης κ. ∆ημήτρης Σιούφας κατέθεσε στις 3 Νοεμβρίου στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Γενικό Εμπο-
ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας». 

Με βάση το σχετικό ∆ελτίο Τύπου, προβλέπεται η αναβολή των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης 
των Επιμελητηρίων και η διεξαγωγή τους κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2006. Παράλληλα, προβλέ-
πεται η παράταση της θητείας των λειτουργούντων οργάνων της διοίκησης των Επιμελητηρίων μέχρι την ανάδειξη των 
νέων, κατά τα ανωτέρω, υπό καθεστώς ομαλής μετάβασης. 

Στο επόμενο τεύχος του «Κερδώου Ερμή… εν τάχει» θα υπάρξει αναλυτική αναφορά στις διατάξεις του νέου - και ση-
μαντικού γα τα Επιμελητήρια - νόμου.

Άποψη του χώρου εργασιών της Γενικής Συνέλευσης

O πρόεδρος του Eπιμελητηρίου κ. Γιάννης Pούσσος 
μπροστά στο κεντρικό πάνελ.
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Ενημέρωση ∆ιοίκησης Επιμελητηρίου 
για το Ακτοπλοϊκό 

Την Πέμπτη 27 Oκτωβρίου 2005, στην αίθου-
σα Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, 
η βουλευτής Κυκλάδων κα Άρια Μανούσου 
- Μπινοπούλου συναντήθηκε με τη ∆ιοίκηση 
του Επιμελητηρίου, προκειμένου να την ενη-
μερώσει σχετικά με τα νέα δεδομένα στο καυτό 
θέμα του ατμοπλοϊκού, όπως αυτά προκύπτουν 
από το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα 
στη Βουλή. 

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η ∆ιοικητική 
Επιτροπή του Επιμελητηρίου, η πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Τμήματος κα Σ. Βαρθαλίτου, ο 
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Τμήματος κ. Λ. Ρούσ-
σος και, μετά από πρόσκληση της βουλευτού, 
ο νομάρχης Κυκλάδων κ. ∆. Μπάιλας, ο αντι-
νομάρχης κ. Γ. Παπαμανώλης και οι δήμαρχοι 
Ερμούπολης κ. Γ. ∆εκαβάλλας και Ποσειδωνίας 
κ. ∆. Ρούσσος. 

Η παραπάνω συνάντηση είχε σαν έναυσμα τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας  
κατά την διάρκεια της οποίας ο κ. Κεφαλογιάννης ενημέρωσε τον Υπουργό Αιγαίου & Νησιώτικης Πολιτικής κ. Παυλίδη, 
αλλά και τους βουλευτές των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην 
ακτοπλοΐα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. 

Σε γενικές γραμμές, με το νέο νομοσχέδιο εντάσσονται ποιοτικά κριτήρια και προδιαγραφές, οι χρόνοι σύμβασης 
για τις άγονες γραμμές κυμαίνονται από 1 έως 6 χρόνια, ενώ διαφοροποιούνται οι υποχρεώσεις των ακτοπλόων. Τέλος, 
καθιερώνεται ένας νέος ακτοπλοϊκός χάρτης ο οποίος θα ισχύσει από τον επόμενο χρόνο και θα καθορίσει τη διανομή 
των πλοίων.

Η κα Μανούσου αναφέρθηκε, επίσης, στο πρωτόκολλο χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
το οποίο ανέρχεται σε 6 δις ευρώ και θα διατεθεί σε ένα «στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης των λιμένων» της χώρας. 

Από την πλευρά του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ο πρόεδρός του κ. Γ. Ρούσσος κατέστησε σαφές ότι το ακτοπλοϊκό 
δεν θα πρέπει να έχει κομματικές «αποχρώσεις» και θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων και προ-
βληματισμού του ΥΕΝ, των ακτοπλόων και των τοπικών φορέων, ώστε, επιτέλους, οι κάτοικοι να πάψουν να 
θεωρούνται πολίτες B’ κατηγορίας και να κρίνεται η βιωσιμότητα των νησιών από τις επιλογές των ακτοπλοϊκών 
εταιρειών.

O κ. Ρούσσος υποστήριξε τη θέση για τον σχεδιασμό «γραμμών-κορμού» και κατέληξε υποστηρίζοντας ότι θα 
χρειαστεί ουσιαστική και δυναμική παρέμβαση των ευρωβουλευτών ώστε να υπάρξει μερική αλλαγή στο ισχύον 
νομικό καθεστώς και να μπορεί η πολιτεία να παρεμβαίνει, ώστε να καλύπτει τις μοναδικές ιδιαιτερότητες που 
παρουσιάζονται στα μικρά νησιά του αρχιπελάγους.

Συμπέρασμα της παραπάνω συνάντησης ήταν η ομόφωνη παραδοχή από τους παρευρισκόμενους, ότι μόνο η συσπεί-
ρωση των  τοπικών φορέων και ο κοινός στόχος θα δώσουν στα νησιά του νομού τις συγκοινωνίες που τους αξίζουν.

Συνεχίζονται τα Σεµινάρια Βασικής Εκπαίδευσης για την Υγιεινή & Ασφάλεια στη ∆ιαχείριση Τροφίµων (σύµ-

φωνα µε το πρόγραµµα του ΕΦΕΤ) από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου του Επιµελητηρίου Κυκλάδων. 

Τα σεµινάρια αφορούν όλες τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τρόφιµα (τόσο τους επιχειρηµατίες, όσο και 

τους εργαζόµενους) ανεξαρτήτως µεγέθους και για τη διεξαγωγή τους τηρούνται αυστηρά οι όροι και οι συν-

θήκες που ορίζει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.).

Mέχρι τα Xριστούγεννα προγραµµατίζονται τµήµατα σε πολλά νησιά (Σαντορίνη, Άνδρος, Ίος, Σίφνος, Πάρος). 

Το ενδιαφέρον των επιχειρηµατιών είναι αυξηµένο µετά την επιτυχία του προγράµµατος στην προηγούµενη 

σεζόν.

Oι ενδιαφερόµενοι να επικοινωνούν άµεσα µε τα γραφεία του Επιµελητηρίου Κυκλάδων (Τµήµα Κατάρτισης 

τηλ. 22810 82346, επιλογή 2, Γραφείο Νάξου τηλ. 22850 22767, Γραφείο Σαντορίνης τηλ. 22860 25788).

ANAKOINΩΣH  ANAKOINΩΣH  ANAKOINΩΣH  ANAKOINΩΣH



Τα Oλοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 
(O.Π.Α.Α.Χ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
υλοποιούνται σε 40 επιλεγµένες περιοχές. Oι  «Περιοχές παρέµβασης» 
στο Νοµό Κυκλάδων είναι οι εξής: 

ΑΝ∆ΡOΣ
 ∆HMOΣ Υ∆ΡOΥΣΣΑΣ

 ∆HMOΣ ΑΝ∆ΡOΥ
 ∆HMOΣ ΚOΡΘΙOΥ

ΤΗΝOΣ
 ∆HMOΣ ΕΞΩΜΒOΥΡΓOΥ

 ΚOINOTHTA ΠΑΝOΡΜOΥ

ΝΑΞOΣ

 ∆HMOΣ ∆ΡΥΜΑΛΙΑΣ
 ∆HMOΣ ΝΑΞOΥ
 ΚOINOTHTA ΚOΥΦOΝΗΣΙΩΝ
 ΚOINOTHTA ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
 ΚOINOTHTA ΣΧOΙΝOΥΣΗΣ
 ΚOINOTHTA ∆OΝOΥΣΗΣ

Η υλοποίηση του O.Π.Α.Α.Χ. συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
του Άξονα 7 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ε.Π. ΑΓΡOΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡOΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡOΥ 2000-2006». 
Επιγραµµατικά οι δράσεις αφορούν τα παρακάτω:
• Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων (∆ράση 7.9.1)
• Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (∆ράση 7.9.2)

• Προβολή συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών παρέµβασης 
(∆ράση 7.9.3)
• Ενίσχυση βιοτεχνικών & οικονοµοτεχνικών δραστηριοτήτων (∆ρά-
ση 7.6.2)
• Ανάπλαση οικισµών (∆ράση 7.5.3)
• Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων (∆ράση 7.6.1)
• Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων (∆ράση 7.4.6)
• Εµπορία γεωργικών προϊόντων (∆ράση 7.3)
• Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών (∆ράση 
7.4.7)
Το πρόγραµµα αφορά Φυσικά πρόσωπα, Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 
& δηµοσίου δικαίου, O.Τ.Α. & επιχειρήσεις των O.Τ.Α., πολιτιστικούς 
φορείς & λοιπούς συλλογικούς φορείς και συνεταιριστικές οργανώ-
σεις κάθε µορφής, ενώ το Ποσοστό Επιχορήγησης κυµαίνεται από 
50% έως 100%.
∆όθηκε παράταση µέχρι τη ∆ευτέρα 12 ∆εκεµβρίου για την υποβολή 
των προτάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή των προ-
γραµµάτων αυτών µπορείτε να απευθυνθείτε στην Αναπτυξιακή Εται-
ρεία Κυκλάδων Α.Ε. (Πλ. Τσιροπινά, 84100 Σύρος, Τηλ.: 22810 88834, 
Fax: 22810 82222, E-mail: info@anetky.gr, Ιστοσελίδα: www.anetky.gr
Επίσης, σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στο ∆ικτυακό Τόπο του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων www.agrotikianaptixi.gr
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Eπιμέλεια: Παναγιώτης Θεοδωράκης

ΠΡOΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤOΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΜΕ - CLUSTERING (Δράση 2.3.3.1)
Ποσοστό Επιχορήγησης: 50%
Προθεσµία: 31 ∆εκεµβρίου 2005
Αφορά: Επιχειρήσεις που ανήκουν στον τοµέα του τουρισµού, 
της µεταποίησης, του εµπορίου και της παροχής υπηρεσιών

ΧΡΗΜΑΤO∆OΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΗΜΙOΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡOΣΒΑΣΗΣ - WIRELESS HOTSPOTS Β’ 
ΚΥΚΛOΣ (Ε. Π. Κοινωνία της Πληροφορίας)
Ποσοστό Επιχορήγησης: 50%
Προθεσµία: 21 Νοεµβρίου 2005
Αφορά: Μεµονωµένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), 
ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, που δρα-
στηριοποιούνται νόµιµα στην Ελληνική επικράτεια

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤOΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ISO 14001 - ΕΤOΥΣ 2005 (Δράση 2.5.2)
Ποσοστό Επιχορήγησης: 50%
Προθεσµία: 20 Ιανουαρίου 2006
Αφορά: Υφιστάµενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν 
στον τοµέα της µεταποίησης, του εµπορίου, του τουρισµού και 
της παροχής υπηρεσιών

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ (Δράση 2.9.2)
Ποσοστό Επιχορήγησης: 55%
Προθεσµία: 20 Ιανουαρίου 2006
Αφορά: Υφιστάµενες µεταποιητικές ή τουριστικές επιχειρήσεις.

ΠOΙOΤΙΚOΣ ΕΚΣΥΓΧΡOΝΙΣΜOΣ ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (Δράση 2.2.2)
Ποσοστό Επιχορήγησης: 40%
Προθεσµία: 30 Ιουνίου 2006 
Αφορά: Υφιστάµενες Επιχειρήσεις Τουριστικών Καταλυµάτων

ΠΡOΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-
ΕΞOΙΚOΝOΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Μέτρο 6.5)
Ποσοστό Επιχορήγησης: από 30% έως 50%
Προθεσµία: 20 ∆εκεµβρίου 2005 (∆όθηκε παράταση)
Αφορά: κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τοµέα ή επιχείρηση 
O.Τ.Α. ή Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου που ασκεί επι-
χειρηµατική δραστηριότητα και δεν περιλαµβάνεται στον δη-
µόσιο τοµέα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚOΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΤOΥΡΙΣΤΙΚΩΝ Μ.Μ.Ε. (Δράση 2.2.3)
Ποσοστό Επιχορήγησης: 40%
Προθεσµία: 30 Ιουνίου 2006
Αφορά: Υφιστάµενες Μικροµεσαίες Τουριστικές Επιχειρήσεις

Β’ ΚΥΚΛOΣ ∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ - ΚOΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΑΣ (Μέτρο 3.2)
Ποσοστό Επιχορήγησης: 40%
Προθεσµία: 31 ∆εκεµβρίου 2005
Αφορά: Μεµονωµένες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατί-
ες, που δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή και τριτογενή 
τοµέα.

Στα µέσα ∆εκεµβρίου θα δηµοσιευθεί η πρόσκληση για 
την υποβολή επιχειρηµατικών σχεδίων στο πλαίσιο του 
3ου κύκλου επιδοτήσεων σε µικρές και µεσαίες επιχει-
ρήσεις στους τοµείς του τουρισµού και της µεταποίη-
σης. Το Υπουργείο Oικονοµίας έχει επιλέξει 27 πιστωτι-
κά ιδρύµατα τα οποία θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο 
στη διάθεση των επιδοτήσεων, συνολικού ύψους 300 
εκατ. Ευρώ. Τα τραπεζικά ιδρύµατα ορίζονται ως τελικοί 

δικαιούχοι και θα έχουν την απόλυτη ευθύνη της υπο-
δοχής και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, την 
παρακολούθησης, της υλοποίησής τους και της κατα-
βολής των ενισχύσεων στους επενδυτές. Το γεγονός ότι 
το ∆ηµόσιο θα έχει εποπτικό ρόλο στους τραπεζικούς 
φορείς εκτιµάται ότι θα µειώσει σηµαντικά την γραφει-
οκρατία. Το ποσοστό ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει έως 
και 50% ανάλογα µε την περιοχή.

ΑΝΑΚOΙΝΩΣΗ

OΛOΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡOΤΙΚOΥ ΧΩΡOΥ



Πολύς λόγος έχει γίνει γύρω από την «περίφημη» 
εκπαίδευση πάνω στο θέμα της Υγιεινής & Ασφά-
λειας Τροφίμων και στα σχετικά σεμινάρια που 
διεξάγονται από διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς 
- μεταξύ των οποίων και το Επιμελητήριο Κυκλάδων 
- και εταιρείες.

Πολλά ερωτηματικά έχουν δημιουργηθεί από 
τους ενδιαφερόμενους, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές 
που πολλοί - ανώνυμα ή επώνυμα - εκφράζονται αρ-
νητικά ή αμφισβητούν το όλο θέμα.

Λόγω της σημαντικότητας του θέματος, παρακά-
τω θα προσπαθήσουμε να θέσουμε τα πράγματα σε 
μια σωστή σειρά, βασιζόμενοι σε επίσημα στοιχεία.

Η Νομοθεσία…

Τον Oκτώβριο του 2000, εκδόθηκε η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 487/ΦΕΚ 1219Β / 
04-10-2000 με την οποία το Ελληνικό δίκαιο εναρ-
μονίζεται προς την Oδηγία 93/43/ΕOΚ του Συμβου-
λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E. L 175/19.7.93).

Συγκεκριμένα, η Κ.Υ.Α. 487 θεσπίζει 
τους γενικούς κανόνες υγιεινής των 
τροφίμων και τις διαδικασίες για την 
εξακρίβωση της τήρησης των κανό-
νων αυτών. Επιπλέον, με την απόφαση 
αυτή, ιδρύεται ο Ενιαίος Φορέας 
Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), μέσα 
στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και ευθυ-
νών του οποίου, συμπεριλαμβάνονται 
η τμηματοποίηση του κλάδου των 
τροφίμων και η θέσπιση ειδικών - 
πλέον - κανόνων για κάθε τομέα του 
κλάδου, αλλά και η μεθοδολογία και 
διεξαγωγή ελέγχων.

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. 
487, ως Υγιεινή των Τροφίμων καλού-
νται «όλα τα μέτρα που απαιτούνται 
για να είναι τα τρόφιμα ασφαλή και υγιεινά. Τα 
μέτρα αυτά καλύπτουν όλα τα στάδια μετά την 
πρωτογενή παραγωγή (η οποία περιλαμβάνει, 
για παράδειγμα, τη συγκομιδή, τη σφαγή, το 
άρμεγμα), δηλαδή την Παρασκευή, μεταποίηση, 
παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, 
διανομή, διακίνηση ή την προσφορά προς πώληση 
ή τη διάθεση στον καταναλωτή», ενώ ως επιχείρηση 
τροφίμων ορίζεται «κάθε επιχείρηση, δημόσια ή 
ιδιωτική, που ασκεί μία 
ή περισσότερες από τις 
παρακάτω δραστηριότη-
τες, κερδοσκοπικές ή μη: 
παρασκευή, μεταποίηση, 
παραγωγή, συσκευασία, 
αποθήκευση, μεταφορά, 
διανομή, διακίνηση και 
προσφορά προς πώληση 
ή διάθεση τροφίμων».

Επίσης, στο Άρθρο 3 
της Κ.Υ.Α. (παράγραφος 2) 
αναφέρεται ρητά ότι «οι 
υπεύθυνοι των επιχειρή-
σεων τροφίμων, όπως 
αυτές ορίζονται στο 
Άρθρο 2 της παρούσας, 
οφείλουν να εφαρμό-

ζουν, να διατηρούν και να αναθεωρούν μία μόνιμη διαδικασία, η 
οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις ακόλουθες 
αρχές του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίμων Σημεί-
ων Έλέγχου (H.A.C.C.P.)...».

Oι Oδηγοί Υγιεινής…

Αμέσως μετά τη σύσταση του Ε.Φ.Ε.Τ. οι ειδικοί επιστήμονες 
του φορέα ξεκίνησαν την επεξεργασία και σύνταξη των Oδηγών 
Υγιεινής - των «Βίβλων», δηλαδή, όπου περιγράφονται οι ειδικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις - για κάθε τομέα του γενικότερου 
κλάδου των τροφίμων. 

O κάθε Oδηγός Υγιεινής περιλαμβάνει πλήθος πληροφοριών 
(χωροταξικές διατάξεις των επιχειρήσεων, υλικών που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται, πρακτικών εργασίας & εκπαίδευσης του 
προσωπικού, αρχείων που πρέπει να τηρούνται κλπ) και είναι 
παραμετροποιημένος στις ειδικές απαιτήσεις και ανάγκες κάθε το-
μέα (π.χ. Μαζική Εστίαση, Αρτοποιεία, Εμφιάλωση Νερού, Λιανική 
Πώληση Τροφίμων κλπ).

Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί 11 Oδηγοί Υγιεινής, ενώ δύο 
τελούν υπό αξιολόγηση και ακόμη δύο είναι βρίσκονται υπό εκτύ-

πωση.

Η Εκπαίδευση…

Επιστρέφοντας στην Κ.Υ.Α. 487, και συγκεκριμέ-
να στο Κεφάλαιο Χ του Παραρτήματος, αναφέρεται 
ότι «οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων 
εξασφαλίζουν την επίβλεψη και την καθοδήγηση 
ή / και την κατάρτιση σχετικά με την υγιεινή των 
τροφίμων όσων χειρίζονται τρόφιμα, ανάλογα με 
τις εκτελούμενες εργασίες».

O Ε.Φ.Ε.Τ., λοιπόν, στο πλαίσιο του ρόλου και των 
αρμοδιοτήτων του για τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων τροφίμων, την αποτελεσματική λει-
τουργία της αγοράς και την εξασφάλιση της υγείας 
των καταναλωτών, δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας 

των τροφίμων για την εκπαίδευση του προσωπικού των επι-
χειρήσεων τροφίμων.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιογενής, συνολική και 
ολοκληρωμένη εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων 
τροφίμων, ο Ε.Φ.Ε.Τ. συγκρότησε Μητρώο Εκπαιδευτών και εκπό-
νησε εκπαιδευτικό πακέτο με εγχειρίδιο βασικής εκπαίδευσης, 
διαφάνειες και οπτικοακουστικό υλικό, που θα χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά από τους ενταγμένους στο Μητρώο εκπαιδευτές.

Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την διαδικασία 
που ορίζει ο Ε.Φ.Ε.Τ., θα πρέπει, οπωσ-
δήποτε, να τηρούνται οι παρακάτω 
όροι:
• O Εκπαιδευτής και ο Αξιολογητής 
θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.Φ.Ε.Τ.
• Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πρέ-
πει να διεξάγεται σε κατάλληλο χώρο 
με επαρκή εκπαιδευτικό εξοπλισμό 
(αναλόγια, οπτικοακουστικά μέσα κλπ)
• Για την εκπαίδευση θα πρέπει να χρη-
σιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό πακέτο 
του Ε.Φ.Ε.Τ. Υπάρχει η δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικό εκ-
παιδευτικό υλικό από τον εκπαιδευτή, 
όμως, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί 
να παραληφθεί ή περικοπεί μέρος του 
εκπαιδευτικού πακέτου του Ε.Φ.Ε.Τ.
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Ασφάλεια των Tροφίμων
• Η υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης 

θα πρέπει να γίνει με βάση τη σχετική διαδικα-
σία που ορίζει ο Ε.Φ.Ε.Τ.
Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται 

με τη διεξαγωγή γραπτής αξιολόγησης, τα αποτε-
λέσματα της οποίας αποστέλλονται στον Ε.Φ.Ε.Τ.. 
Oι επιτυχόντες λαμβάνουν Επίσημη Βεβαίωση 
Εκπαίδευσης από τον Ε.Φ.Ε.Τ., η οποία έχει ισχύ 
για 3 χρόνια.

Με απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. έχει ορισθεί 
ως ανώτατη ενδεικτική τιμή για το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων 
τροφίμων τα 200 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.

Ένα πρακτικό παράδειγμα…

Στις αρχές Ιουλίου του 2004, μετά την ολοκλήρω-
ση της εφαρμογής συστήματος H.A.C.C.P. (σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛ.O.Τ. 1416), κλήθηκε κλιμάκιο ελέγχου του Ε.Φ.Ε.Τ. προκειμένου 
να διενεργήσει έλεγχο στις εγκαταστάσεις και τις διαδικασίες 
γνωστής εταιρείας στην Αθήνα, η οποία ήταν προμηθευτής του 
Ελληνικού ∆ημοσίου. 

Oι επιθεωρητές του Ε.Φ.Ε.Τ. χαρακτήρισαν ως Μη Συμμόρφωση 
τη μη διενέργεια εκπαιδευτικού προγράμματος στο σύνολο του 
προσωπικού της επιχείρησης, απαιτώντας τη συμμόρφωση με 
την απαίτηση αυτή, προκειμένου να χορηγήσουν την ανάλογη 
Βεβαίωση. 

Σημειώνεται δε, ότι είχαν περάσει μόλις 20 μέρες από την 
εξαγγελία της «Βασικής Εκπαίδευσης για την Υγιεινή & Ασφάλεια 
των Τροφίμων» από τον Ε.Φ.Ε.Τ. (Ιούνιος 2004), γεγονός που υπο-
γραμμίζει τη σημαντικότητα του θέματος.

O σχεδιασμός και η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος και η επανεπιθεώρηση από το κλιμάκιο του Ε.Φ.Ε.Τ. χρειάστηκε 
1 ½ επιπλέον μήνα διακινδυνεύοντας τον αποκλεισμό της επι-
χείρησης από διαγωνισμό προμηθειών δημόσιου οργανισμού, 
στον οποίο στηριζόταν περίπου το 1/3 του συνολικού τζίρου της 
επιχείρησης.

 
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων…

∆ιαπιστώνοντας αφενός τη σημαντικότητα και αφετέρου το 
μέγεθος του όλου θέματος, σε συνάρτηση με τις δυσκολίες που 
θα παρουσιάζονταν στα μικρότερα νησιά του Νομού Κυκλά-
δων, (δηλαδή τις κακές καιρικές συνθήκες, την απουσία πολλών 
επιχειρηματιών κατά την χειμερινή περίοδο, το μικρό αριθμό επι-
χειρήσεων τροφίμων και την αδυναμία διεξαγωγής σεμιναρίων το 
καλοκαίρι λόγω τουριστικής περιόδου), το Τμήμα Εκπαίδευσης & 
Κατάρτισης του Επιμελητηρίου Κυκλάδων ξεκίνησε το σχεδιασμό 
σεμιναρίων πάνω στο θέμα αυτό.

Στις αρχές του ∆εκέμβρη του 2004, διεξήχθησαν, με ευθύνη 
της Εταιρείας Ανάπτυξης & Προόδου (ΕΤ.Α.Π.) Κυκλάδων, δύο 
κύκλοι σεμιναρίων στο νησί της Τήνου. Παρά τα μικρο-προβλήμα-
τα που συναντώνται σε κάθε αρχική προσπάθεια, η διοργάνωση 
κρίθηκε επιτυχής, ενώ τα συμπεράσματα που βγήκαν βοήθησαν 
στην άρτια οργάνωση και διεξαγωγή πλήθους σεμιναρίων σε 
αρκετά νησιά την άνοιξη και το φθινόπωρο του 2005. 

Αξίζει να αναφερθεί το σεμινάριο της Ανάφης, το οποίο διεξή-
χθη τον Φεβρουάριο κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές και 
συγκοινωνιακές συνθήκες και ήταν ενδεικτικό των δυσκολιών που 
η εκπαιδευτική ομάδα της ΕΤ.Α.Π. καλείται να αντιμετωπίσει.

Συνοπτικά, η δέσμευση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων συνίστα-
ται στους εξής άξονες:
• Oι εκπαιδευτές και αξιολογητές που χρησιμοποιούνται 

διαμένουν - ως επί των πλείστων - στις Κυκλάδες. Εξακολου-
θούμε να προτρέπουμε επιστήμονες, οι οποίοι διαθέτουν τις 

προϋποθέσεις που θέτει ο Ε.Φ.Ε.Τ., να εγγραφούν 
στο Μητρώο Εκπαιδευτών. 
• Θα διεξαχθούν σεμινάρια - κατόπιν ζήτησης 
- σε όλα τα νησιά. Ακόμη και στα μικρά νησιά, 
όπου δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των 25 εκ-
παιδευομένων (ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων 
ανά σεμινάριο), το Επιμελητήριο θα είναι δίπλα 
στους επιχειρηματίες - μέλη του και στο προσωπικό 
των επιχειρήσεών τους (π.χ. στην Ανάφη, το σύνολο 
των επιχειρηματιών και του προσωπικού που χειρί-
ζονται τρόφιμα δεν ξεπερνούσε τα 19 άτομα).
• Το κόστος ανά εκπαιδευόμενο έχει ορισθεί 
στα 80 Ευρώ και ισχύει για όλα τα νησιά μας 
- αν και, σε αρκετές περιπτώσεις, το κόστος αυτό 
ξεπερνάει τα 140 Ευρώ, λόγω απόστασης και συν-
θηκών. Υπενθυμίζεται, ότι το ανώτατο ενδεικτικό 
κόστος που έχει ορισθεί από τον Ε.Φ.Ε.Τ. (και που 

εφαρμόζεται από τις περισσότερες εταιρείες που διεξάγουν 
παρόμοια εκπαιδευτικά προγράμματα στην Αθήνα και αλ-
λού) ανέρχεται σε 200 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.

• Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών είναι η βέλτιστη 
δυνατή, καθώς ο σχεδιασμός της υλοποίησης εκτελείται από 
έμπειρα στελέχη και πάντα σε συνεργασία με τους κατά τόπους 
φορείς και συλλόγους με τους οποίους διατηρείται άριστη σχέ-
ση
Στους ενδιαφερόμενους, εξηγείται η υποχρέωση που πηγάζει 

από τη νομοθεσία και η κάλυψη που παρέχεται σε περίπτωση δι-
εξαγωγής ελέγχου από τον Ε.Φ.Ε.Τ. (καθώς η ύπαρξη εκπαίδευσης 
υποδηλώνει, σαφώς, την προσπάθεια, από πλευράς του επιχειρη-
ματία, για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας), ενώ 
δίδεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ πρωινού ή απογευματινού 
τμήματος προκειμένου να διευκολύνονται οι εκπαιδευόμενοι.

Το μέχρι τώρα ενδιαφέρον είναι ενδεικτικό της καλής προσπά-
θειας που έχει γίνει από πλευράς του Επιμελητηρίου:

Από το ∆εκέμβριο του 2004 και μέχρι τη στιγμή που διαβάζετε 
αυτές τις γραμμές, στα σεμινάρια του Επιμελητηρίου Κυκλάδων 
έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 800 άτομα (επιχειρηματίες και προ-
σωπικό) σε 6 νησιά (Ανάφη, Θήρα, Νάξο, Πάρο, Σύρο & Τήνο), ενώ 
προγραμματίζονται, άμεσα, σεμινάρια στην Άνδρο, στη Μύκονο, 
στη Μήλο και στη Σίφνο.

Τέλος, εμμένοντας στη δέσμευση του για παροχή όσο το δυ-
νατόν καλύτερων υπηρεσιών 
προς τα μέλη του, το Επιμελη-
τήριο Κυκλάδων προχώρησε 
στη «μαζική» παραγωγή του 
Εγχειριδίου Βασικής Εκπαίδευ-
σης, το οποίο συμπεριλαμ-
βάνεται στον εκπαιδευτικό 
φάκελο που παραλαμβάνει 
ο κάθε εκπαιδευόμενος (το 
οποίο διδόταν, μέχρι τώρα, σε 
«δεμένες» φωτοτυπίες). Το πε-
ριεχόμενο του Εγχειριδίου έχει 
συνταχθεί εξ’ ολοκλήρου από 
τους ειδικούς του Ε.Φ.Ε.Τ., 
ενώ η ΕΤ.Α.Π. Κυκλάδων ανέλα-
βε την επιμέλεια, τη δημιουργία 
του εξωφύλλου, καθώς και το 
συντονισμό της παραγωγής. 

* O κ. ∆ημήτρης Χαμεζόπουλος είναι συνεργάτης της ΕΤ.Α.Π. Κυκλάδων 
και έχει διατελέσει Σύμβουλος Ανάπτυξης Συστημάτων ∆ιαχείρισης (ISO, 
H.A.C.C.P. κλπ)



Βιομάζα
Βιομάζα είναι το βιοαποδομήσιμο κλάσμα των 
προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων που 
προέρχονται από τη γεωργία, τη δασοκομία 
καθώς και το βιοαποδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμά-
των, π.χ. πυρήνες ελιών, υπολείμματα ξυλείας 
ή άλλων γεωργικών προϊόντων, βιοαέριο 
από λύματα, κλπ. Είναι δηλαδή τα κατάλοιπα 
διαφόρων διεργασιών που άμεσα ή έμμεσα 
προέρχονται από το φυτικό κόσμο τα οποία 
χρησιμοποιούνται για θέρμανση,  παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και κίνηση. 
Τα κατάλοιπα αυτά μπορεί να είναι από 
αστικά σκουπίδια, από την αγροτική πα-
ραγωγή (υπολείμματα ξυλείας, σοδειάς, 
ζωικά απόβλητα) καθώς επίσης και υπο-
προϊόντα της βιομηχανίας (από επεξερ-
γασία τροφίμων ή οργανικών υλών). Με 
κατάλληλη επεξεργασία, η βιομάζα μετα-
τρέπεται σε καύσιμο αέριο (biofuel). Με 
την καύση του αερίου αυτού παράγεται 
ηλεκτρική ενέργεια, με μεγάλη απόδοση 
αλλά και μειωμένες περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις παράλληλα. Η τεχνολογία αυτή 
παρέχει το μέγιστο δυναμικό για παρα-
γωγή ενέργειας σε Πανευρωπαϊκό επί-
πεδο. Η καύση όμως τελικά δεν μπορεί 
να την χαρακτηρίσει σαν καθαρή για το 
περιβάλλον. Σε ιδιωτικό επίπεδο χρησιμοποι-
είται για τη κάλυψη αναγκών θέρμανσης, όπως 
άμεση καύση ξύλου, αλλά και μέσω μικρών ή 
ατομικών δικτύων τηλεθέρμανσης κτιρίων. 
Η χώρα διαθέτει μεγάλη ποικιλία γεωργικών 
και δασικών υπολειμμάτων. Σε συνδυασμό με 
το υψηλό ποσοστό αγροτών στη χώρα μας, η 
βιομηχανία της βιομάζας μπορεί να αναδειχθεί 
ως θετικός παράγοντας για την εξέλιξη της γε-
ωργικής πολιτικής της Ελλάδας και παράλληλα 
να συμβάλει στην αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ 
στην χώρα μας.

Γεωθερμική ενέργεια
Η γεωθερμική ενέργεια παράγεται με τη μετα-
τροπή ζεστού νερού ή υδρατμού που βρίσκεται 
σε αρκετό βάθος από την επιφάνεια της γης σε 
ηλεκτρική ενέργεια. Η θερμοκρασία του γεω-
θερμικού ρευστού ποικίλλει από περιοχή σε 
περιοχή και μπορεί να έχει τιμές από 25°C μέχρι 
350°C.‘Oταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, 
η γεωθερμική ενέργεια αξιοποιείται για τη θέρ-
μανση κατοικιών και άλλων κτιρίων ή κτιριακών 
εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων, κτηνοτροφικών 

μονάδων, ιχθυοκαλλιεργειών κ.λ.π. Στις περιπτώσεις που τα 
γεωθερμικά ρευστά έχουν υψηλή θερμοκρασία (πάνω από 
150 °C), η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η χώρα 
μας λόγω της διαμόρφωσης του υπεδάφους της, είναι πλού-
σια σε γεωθερμική ενέργεια. Η ενέργεια αυτή αξιοποιείται 
σήμερα με αυξανόμενους ρυθμούς. Στην περιοχή του Νό-
τιου Αιγαίου οι θερμοκρασίες των γεωθερμικών ρευστών 
είναι πολύ ψηλές, ενώ περιοχές πλούσιες σε γεωθερμία, με 
ρευστά χαμηλότερων θερμοκρασιών, είναι διάσπαρτες σε 
ολόκληρη τη χώρα.

Η κυριότερη θερμική χρήση της γεωθερμικής ενέργειας 
σήμερα, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια, αφορά 
στη θέρμανση θερμοκηπίων. Μπορεί επίσης να χρησι-
μοποιηθεί στις υδατοκαλλιέργειες, δεδομένου ότι πολλά 
είδη υδρόβιων οργανισμών, όπως χέλια, γαρίδες ή φύκια, 
αναπτύσσονται γρηγορότερα σε αυξημένες θερμοκρασίες 
(25 έως 30°C).
Άλλη διαδεδομένη χρήση της γεωθερμίας είναι η θέρμανση 
οικισμών. Η θερμική ενέργεια που δεσμεύεται από τη γεω-
θερμική πηγή διοχετεύεται προς τους χρήστες με τη βοήθει-
α ενός δικτύου αγωγών (τηλεθέρμανση). Στις άνυδρες νη-
σιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές, μια άλλη εφαρμογή 
μπορεί να είναι η θερμική αφαλάτωση θαλασσινού νερού, 
ενώ στις περιπτώσεις γεωθερμικών ρευστών υψηλής θερ-
μοκρασίας (>150°C) μπορεί να γίνει παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος με την εκτόνωση ατμού. 
Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλο αριθμό επιβεβαιωμένων γεωθερ-
μικών πεδίων που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη σχεδόν τη 
χώρα, όπως στη Ν.Κεσσάνη Ξάνθης, Νιγρίτα Σερρών, Λα-
γκαδά Θεσ/κης, Ελαιοχώρια Χαλκιδικής, Στύψη και Άργεννο 
Λέσβου, Μήλο, Σαντορίνη και Νίσυρο. Η συστηματική εκμε-
τάλλευσή τους μπορεί να επιφέρει στη χώρα μας σημαντικά 
οφέλη.

10
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Aνανεώσιμες πηγές ενέργε

BB
Γεώργιος Αρ. Βόκας, ∆ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Επικεφαλής ∆ράσεων Ενέργειας ΕΛΑΝΕΤ
Βασίλειος Γ. Χριστόφιλος, Msc Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνικός Πιστοποιητής ΕΛΑΝΕΤ

Χρήση γεωθερμικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
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ειας (AΠE)                           B’ MEPOΣ

Υδροηλεκτρική Ενέργεια: 
Μια από τις παλαιότερες μορφές ενέργειας που χρησιμοποί-
ησε ο άνθρωπος, για να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του, εί-
ναι η ενέργεια που αξιοποιούσε από τα υδάτινα αποθέματα 
της γης. Τους τελευταίους δύο αιώνες, εξαιτίας της ανάγκης 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιείται η δυνα-
μική ενέργεια του νερού, που μπορεί να έχει λόγω θέσης 
(υψομετρική διαφορά μεταξύ στάθμης νερού και σημείου 
πρόσπτωσης), με κατάλληλες μηχανές που ονομάζονται 
υδροστρόβιλοι.

Με τα υδροηλεκτρικά έργα (υδροταμιευτήρας, φράγμα, 
κλειστός αγωγός πτώσεως, υδροστρόβιλος, ηλεκτρογεννή-
τρια, διώρυγα φυγής) εκμεταλλευόμαστε την ενέργεια του 
νερού για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο 
διοχετεύεται στην κατανάλωση με το ηλεκτρικό δίκτυο. 
Το γρήγορα κινούμενο νερό οδηγείται μέσα από τούνελ 
να περιστρέψει τουρμπίνες, δημιουργώντας έτσι μηχανι-
κή ενέργεια. Μια γεννήτρια μετατρέπει αυτή την ενέργεια 
σε ηλεκτρική. Η υδροηλεκτρική ενέργεια ταξινομείται σε 
μεγάλης και μικρής κλίμακας. Oι μεγάλης κλίμακας υδροη-
λεκτρικές μονάδες απαιτούν τη δημιουργία φραγμάτων και 
τεράστιων δεξαμενών. Τα μικρής κλίμακας συστήματα τοπο-
θετούνται δίπλα σε ποτάμια και κανάλια. Υδροηλεκτρικές 
μονάδες λιγότερες των 30 MW σε μέγεθος χαρακτηρίζονται 
μικρής κλίμακας. ∆ιαφορετικά από ότι συμβαίνει με τα ορυ-
κτά καύσιμα, το νερό δεν αχρηστεύεται κατά την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
άλλους σκοπούς.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της υδραυλικής ενέργειας 
είναι:
• Αποτελεί  ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς  να ρυπαίνει το περιβάλλον.
• Oι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το 

νερό μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα και με λίγο προ-
σωπικό.

• Έχει μεγάλο βαθμό απόδοσης  (της τάξης του 90%).
• Η αντίστοιχη εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας έχει σπάνιες βλάβες, μικρό λειτουργικό κόστος  και 
ελάχιστα έξοδα συντήρησης.

• Oι υδροηλεκτρικοί σταθμοί δεν ξοδεύουν καύσιμα, άρα 
εξοικονομούν συνάλλαγμα.

Φυσικά, μόνο σε περιοχές με σημαντικές υδατοπτώσεις, 
πλούσιες πηγές και κατάλληλη γεωλογική διαμόρφωση είναι 
δυνατόν να κατασκευασθούν υδατοταμιευτήρες. Συνήθως 
η ενέργεια που τελικώς παράγεται, χρησιμοποιείται μόνο 
συμπληρωματικά με άλλες συμβατικές πηγές ενέργειας, 
σε ώρες αιχμής. Σε περιοχές χωρίς υδατοπτώσεις είναι 
δυνατή η εγκατάσταση δύο ταμιευτήρων, ενός ψηλά και 
ενός χαμηλά που θα συλλέγει το νερό. Το σύστημα αυτό θα 
χρησιμοποιεί την απορριπτόμενη ηλεκτρική ενέργεια που 

θα προέρχεται από ένα αιολικό πάρκο (η ∆ΕΗ δεν αγοράζει 
όλη την ενέργεια) και θα «ανεβάζει» το νερό με αντλίες στην 
υψηλότερη δεξαμενή. Ένα τέτοιο έργο κατασκευάζει η ∆ΕΗ 
στην νήσο Ικαρία.
Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι Στη χώρα μας η υδρο-
ηλεκτρική ενέργεια ικανοποιεί το 10% των ενεργειακών μας 
αναγκών.
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Ενέργειες για την αντιμετώπιση 
φοροδιαφυγής από την «πειρατεία»  

■ Νέος στόχος του υπουργείου Oικονομίας και Oικονομικών 
είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στο χώρο του «πειρα-
τικού» λογισμικού, το οποίο αγγίζει το ύψος των 100 εκατ. ευρώ 
ετησίως.
Τα στελέχη της ΥΠ.Ε.Ε. δέχθηκαν εντολή να επεκτείνουν το ελε-
γκτικό έργο τους στο δύσκολο τομέα των πνευματικών δικαιω-
μάτων αρχίζοντας με την πειρατεία στο software.
Τα προϊόντα κλοπής διακινούνται συνήθως χωρίς φορολογικά 
στοιχεία, γεγονός που εκτοξεύει τον διαφυγόντα Φ.Π.Α. σε δε-
κάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μπορούν να ενισχύσουν 
σημαντικά τα κρατικά ταμεία.

Τέλος το αφορολόγητο αποθεματικό
■  Παράνομο κρίθηκε το άρθρο 2 του νόμου 3220/2004, από 
την Επίτροπο για θέματα Ανταγωνιστικότητας κα Νέλι Κρους.
Η ρύθμιση αφορά τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να κρατούν 
ως αφορολόγητο αποθεματικό για επενδύσεις έως και το 35% 
από τα κέρδη τους. Σύμφωνα με την κα Κρους, η συγκεκριμένη 
διάταξη αντίκειται στις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Προγραμματίζονται νέοι έλεγχοι 
■  Μειωμένα παρουσιάζονται τα κρατικά έσοδα από τον Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για το χρονικό διάστημα Ιανουά-
ριος - Ιούνιος 2005 σε σχέση με τα περσινά δεδομένα, γεγονός 
που οδηγεί το οικονομικό επιτελείο της κυβερνήσεως στη λήψη 
νέων σκληρότερων μέτρων για τον ελεγκτικό μηχανισμό.
Στο στόχαστρο μπαίνουν κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι υπάγονται στις περίπου 
150 εφορίες της επικράτειας, οι οποίες παρουσιάζουν μειωμένα 
έσοδα από τις εισπράξεις του Φ.Π.Α. σε σύγκριση με τα περ-
σινά επίπεδα, καθώς και οι επαγγελματικές δραστηριότητες 
που κατά το παρελθόν έχουν κριθεί ως επιρρεπείς στην φο-
ροδιαφυγή με εικονικές ενάρξεις εργασιών και συναλλαγών ή 
δημιουργούν προβλήματα με το Φ.Π.Α. ή και άλλα φορολογικά 
αντικείμενα.
Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων θα προχωρήσει σε πλήθος ελέγ-
χων σε Μ.Μ.Ε. Παράλληλα, ελεγκτικά κλιμάκια θα πραγματο-
ποιήσουν, δειγματοληπτικά και με τη συμβολή κατάλληλων 
ηλεκτρονικών εργαλείων, διεξοδικούς ελέγχους στις μεγάλες 
επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν την μεγαλύτερη φοροδο-
τική ικανότητα. Εν συνεχεία, το υπουργείο προχωρεί, σύμφωνα 
με έγγραφο της αρμόδιας διεύθυνσης, στην ηλεκτρονική τιμο-
λόγηση όλων των συναλλαγών των επιχειρήσεων, οι οποίες θα 
παρακολουθούνται από ηλεκτρονικά εργαλεία ελέγχου δεδο-
μένων και θα παρέχουν τη δυνατότητα άντλησης απεριόριστου 
όγκου δεδομένων.
Επίσης, ο ελεγκτικός μηχανισμός θα προχωρήσει και σε επιτό-
πιους ελέγχους επιχειρήσεων που κάνουν έναρξη εργασιών και 
θα δώσει έμφαση στις δηλώσεις με ύποπτα στοιχεία π.χ. η δρα-
στηριότητα σε συνδυασμό με την έδρα μιας επιχείρησης, έτσι 
ώστε να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για εταιρεία - «μαϊμού».
Τελειώνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι το οικονομικό επιτε-
λείο μελετά την μερική επαναφορά του point system και την 
σταδιακή κατάργηση των προληπτικών ελέγχων, οι οποίοι 
θα αντικατασταθούν από τακτικούς και σε βάθος ελέγχους 
ακολουθώντας έτσι τις συστάσεις του ∆ιεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου, επιλέγοντας το βρετανικό μοντέλο.
∆ίμηνη παράταση στην υποχρέωση έκδοσης παραστατικών 
από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης βιντεοκασετών, DVD και άλ-
λων συναφών αγαθών.
∆ίμηνη παράταση έδωσε το Υπουργείο Oικονομικών, στην 
εφαρμογή της υποχρέωσης έκδοσης αποδείξεων παροχής 

υπηρεσιών και τήρησης βιβλίων παράδοσης και παραλαβής 
των επιχειρήσεων εκμίσθωσης βιντεοκασετών, DVD και άλλων 
συναφών αγαθών.
Η προθεσμία παρατείνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, αναγνωρί-
ζοντας το οικονομικό επιτελείο της κυβερνήσεως τις μηχανο-
γραφικές δυσκολίες της πρώτης εφαρμογής του μέτρου που 
επικαλείται ο κλάδος.

Κατάργηση θεώρησης φορολογικών στοι-
χείων
■  Κατάργηση της θεώρησης των φορολογικών στοιχείων μετά 
την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτι-
κών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών από όλες τις επι-
χειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, εναρμόνιση των 
φορολογικών διατάξεων με τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αλ-
λαγές στα πρόστιμα αλλά και στις διαδικασίες χαρακτηρισμού 
των βιβλίων ως ανακριβών προωθεί το Υπουργείο Oικονομίας 
και Oικονομικών. O νέος Κ.Β.Σ. θα είναι έτοιμος μέχρι το τέλος 
του έτους και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 
2006, ενώ η βασικότερη αλλαγή που εξετάζει η επιτροπή που 
έχει συσταθεί για την αναθεώρηση του είναι η πλήρης κατάργη-
ση της διατήρησης των τιμολογίων για όλους τους επιτηδευμα-
τίες, αφού από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων 
έχουν ήδη απαλλαγεί οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Oι προτάσεις της επιτροπής
Όσον αφορά αναλυτικότερα στις προτάσεις, που περιλαμβά-
νονται στο πόρισμα της ειδικής επιτροπής αυτές προβλέπουν 
τα εξής:
• O χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων να καθοριστεί σε 45 ημέ-
ρες αλλά και σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας απόδο-
σης του Φ.Π.Α.
• Να μην συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστά-
σεις πελατών -προμηθευτών συναλλαγές στην περίπτωση που 
η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί δεν υπερβαίνει 
τα 10.000 ευρώ.
• Την κατάργηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών παραγω-
γής κοστολογίου για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις.
• Την απλούστερη της διαδικασίας διακίνηση εμπορευμάτων 
από τους πωλητές (υπάλληλοι της εταιρείας) για δειγματισμό 
προς τους πελάτες. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει να μην εκδίδο-
νται δελτία αποστολής στις περιπτώσεις που η ποσότητα αλλά 
και η αξία είναι μικρή.
• Τη δυνατότητα να εκδίδονται στοιχεία διακίνησης την τρέχου-
σα ημερομηνία για παραδόσεις της ίδιας ημέρας, αλλά και της 
επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ίδια σειρά εντύπων.
• Oι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν την 
διάκριση του είδους των εμπορεύσιμων προϊόντων τους σύμ-
φωνα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.
• Να μην θεωρούνται παραβάσεις οι τυπικές και μη ουσιαστικές 
παραλείψεις.
• Να μην αποτελούν παραβάσεις οι διαφορές κατά την διακίνη-
ση των ειδών που οφείλονται σε λάθη.
• Να καταργηθεί η υποχρέωση δίγραμμων επιταγών στις περι-
πτώσεις συμψηφισμού λογαριασμών πελατών - προμηθευτών 
του ίδιου συναλλασσόμενου, καθώς και στις συναλλαγές μετα-
ξύ της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών.
• Η εκ παραδρομής πληρωμή με μη δίγραμμη επιταγή να μη 
συνεπάγεται τις συνέπειες ανακρίβειας ή ανεπάρκειας των 
βιβλίων.
• Την αύξηση του ποσοστού που προβλέπεται για την υποχρέω-
ση τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις βοηθητικές ύλες και 
τα υλικά συσκευασίας από 3% σε 10%
• Την έκδοση των δελτίων αποστολής με προγενέστερη ημερο-
μηνία από αυτή της μεταφοράς με ευθύνη του εκδότη.
• Την πλήρη εναρμόνιση του Κ.Β.Σ. με τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρό-
τυπα κ.λ.π. 
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On-line σύνδεση του Επιµελητηρίου 

Κυκλάδων µε τα Κ.Ε.Π.

Το Επιµελητήριο Κυκλάδων ανακοινώνει στα µέλη του ότι 

στα πλαίσια της προσπάθειάς του για καλύτερη εξυπηρέτηση 

των µελών του, µετέχει στο έργο «Ολοκληρωµένη Υπηρεσία 

συνεργασίας Επιµελητηρίων µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» 

Με το πρόγραµµα αυτό επιτυγχάνεται ένας αυτοµατοποιη-

µένος µηχανισµός εξυπηρέτησης των µελών από τα Κ.Ε.Π. 

όλης της Ελλάδος.

Σήµερα, το Επιµελητήριό µας παρέχει τη δυνατότητα 

στα µέλη του να παραλαµβάνουν άµεσα και ηλεκτρονικά 

(on-line) από τα Κ.Ε.Π. του νησιού τους, αλλά και από 

οποιοδήποτε άλλο Κ.Ε.Π. της χώρας:

i)   Αποδεικτικό Ταµειακής Ενηµερότητας, και

ii)  Πιστοποιητικό Γενικού Μητρώου

που είναι οι δύο (2) συνηθέστερες διοικητικές διαδικασίες 

που τα µέλη µας έχουν άµεση ανάγκη.

Πολύ σύντοµα θα προστεθούν και άλλες διοικητικές 

διαδικασίες που θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά µέσω 

των Κ.Ε.Π.

Τα µέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονοµικές τους 

υποχρεώσεις προς το Επιµελητήριο µπορούν άµεσα, τη 

στιγµή που χρειάζονται Αποδεικτικό Ταµειακής Ενηµε-

ρότητας για θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων στην αρµόδια 

∆.Ο.Υ. ή Πιστοποιητικό Γενικού Μητρώου για τη συµµετοχή 

τους σε δηµοπρασία,  χρηµατοδοτικό πρόγραµµα κλπ, να 

απευθύνονται για την εξυπηρέτησή τους στο πλησιέστερο 

Κ.Ε.Π. του νησιού τους ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. της χώρας.

Για τα µέλη που τώρα θα τακτοποιήσουν τις οικονο-

µικές τους υποχρεώσεις, υπενθυµίζεται ότι η καταβολή 

της συνδροµής µπορεί να γίνει στο λογαριασµό 

626002002003702 της ALPHA BANK.

Μετά την καταβολή και σε ελάχιστο χρόνο µπορείτε να 

εξυπηρετηθείτε από το Κ.Ε.Π.

30 Νοεµβρίου 2005 - 

Λήξη προθεσµίας για καταβολή 

της συνδροµής µέσω Ταχυπληρωµής

Προς αποφυγήν ταλαιπωρίας, υπενθυµίζουµε στα µέλη 
µας που έλαβαν έντυπο ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ  για την κα-
ταβολή των συνδροµών τους, ότι την 30η Νοεµβρίου 2005 
λήγει η προθεσµία για χρήση της συγκεκριµένης υπηρεσίας 
(ταχυπληρωµή).

Oι συνδροµές για το έτος 2005 ως γνωστόν είναι:
•  ΑΤOΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 40 ευρώ
•  OΜOΡΡΥΘΜΕΣ / ΕΤΕΡOΡΡΥΘΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 50 ευρώ
•  Ε.Π.Ε. / ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜOΙ / ΚOΙΝOΠΡΑΞΙΕΣ 80 ευρώ 
•  Α. Ε. µε µετοχικό κεφάλαιο έως 300.000  ευρώ 110 ευρώ
•  Α.Ε. µε µετοχικό κεφάλαιο άνω των 300.000 ευρώ 250 ευρώ

Μετά τη λήξη της προθεσµίας για την ταχυπληρωµή, οι 
συνδροµές θα µπορούν να καταβληθούν µε τους εξής τρό-
πους:
i) Με κατάθεση στην ALPHA BANK στο λογαριασµό 

626002002003702
ii) Με απλή ταχυδροµική επιταγή
iii) Στα γραφεία του Επιµελητηρίου: 
 Αγ. Νικολάου 6, Σύρος (τηλ. 22810 82346, επιλογή 2) 
 Περ. ∆ρόµος Χώρας - Εγγαρών, Νάξος (τηλ. 22850 22767)
 Καρτεράδο (έναντι γηπ. Πανθηραϊκού), Θήρα (τηλ. 22860 25788)

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούµε επι-
κοινωνήστε µε την Υπηρεσία του Επιµελητηρίου - Τµήµα Μητρώου 
- τηλ.22810 82346 & 80246 (εσωτ. 1) κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα.

ÙÔ ÌËÙÚÒÔ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ...

°. ¶∞¶π∆™∏™ & ™π∞ O.∂.
∂∆∞πƒ∂π∞ ™ÀªµOÀ§ø¡ ∞¡∞¶∆À•∏™

∫π¡π - ™ÀƒO™ - 84100
∆ËÏ: 22810 / 71376 - 6936670266, Fax: 22810 / 71376

4 XPONIA “AEIºOPO™”
4 XPONIA E¶ITYXIE™

� ∂°∫ƒπ£∏∫∞¡ Oπ ¶ƒO∆∞™∂π™ ª∞™ ™∆O ∂ª¶Oƒπ∫O 
     ¶ƒO°ƒ∞ªª∞ 2.7.1.
 
� À¶Oµ§∏£∏∫∞¡ ∫∞π ∞•πO§O°OÀ¡∆∞π Oπ ¶ƒO∆∞™∂π™ ™∆O 
    ¶ƒO°ƒ∞ªª∞ LEADER+. ¶ƒø∆∏ ∏ ∞∂πºOƒO™ ª∂ ∫∞∆∞£∂™∏ 
    15 ¶ƒO∆∞™∂ø¡, ¶O™O™∆O 15% ∆ø¡ ™À¡O§π∫ø¡ 
    À¶Oµ§∏£∂¡∆ø¡ ¶ƒO∆∞™∂ø¡. 

™À¡∂Ãπ∑O¡∆∞π ∆∞ ¶ƒO°ƒ∞ªª∞∆∞: 

o 2.2.2 ¶OπO∆π∫O™ ∂∫™À°ÃƒO¡π™ªO™ ∫∞∆∞§Àª∞∆ø¡ 
o 2.2.3. ∂¡π™ÃÀ™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™∆π∫O∆∏∆∞™ ªª∂ ∆OÀƒπ™∆π∫OÀ 
   ∆Oª∂∞
∫∞∆∞§∏∫∆π∫∏ ∏ª∂ƒOª∏¡π∞: πOÀ¡πO™ 2006

o ¢π∫∆Àø£∂π∆∂ 
o ∞¡∞¶∆À•π∞∫O™ ¡OªO™
o 6.5 ∞•πO¶Oπ∏™∏ ∞¡∞¡∂ø™πªø¡ ¶∏°ø¡ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ 

O§OK§HPøMENA ¶PO°PAMMATA ANA¶TY•H™ A°POTIKOY XøPOY 
°IA TA NH™IA ∞¡¢ƒO, ∆∏¡O, ¡∞•O, ¢O¡OÀ™∞, ™ÃOπ¡OÀ™∞, 

∏ƒ∞∫§∂π∞, KOYºONH™IA. 
¶APATA™H ¶PO£E™MIA™ Eø™ 12 ¢EKEMBPIOY

∂πª∞™∆∂ ™∆∏ ¢π∞£∂™∏ ™∞™ ™∂ ∫∞£∂ ∞¡∞¶∆À•π∞∫∏ ™∞™ 
¶ƒø∆OµOÀ§π∞

Eπιµέλεια: Kατερίνα Pούσσου
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E¶IKAIPOTHTA

Γενική Συνέλευση του ∆ικτύου INSULEUR στο Παλέρμο
Το ∆ίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης INSULEUR διοργάνωσε τη Γενική του Συνέλευση στο 

Παλέρμο της Σικελίας από 5 έως 9 Oκτωβρίου.
Το κεντρικό θέμα της συνέλευσης ήταν ο «ΤOΥΡΙΣΜOΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΣΙΑ - Για Αειφορία και ποιότητα» και 

προσεγγίσθηκε μέσα από πολυάριθμες εισηγήσεις ειδικών όπως εκπροσώπων πανεπιστημίων, κρατικών και ιδιωτικών 
τουριστικών φορέων, επιμελητηρίων και πολιτικών.

Σημαντική ήταν η συμμετοχή της Ελλάδας, μέσω του 
Επιμελητηριακού Oμίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών 
(Ε.O.Α.Ε.Ν.), από όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των περισ-
σοτέρων νησιωτικών επιμελητηρίων της χώρας καθιστώντας 
σαφές το πόσο σημαντικό θέμα αποτελεί η ανάπτυξη του 
τουριστικού κλάδου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, μεταξύ άλλων, ο κ. Νικήτας 
∆ολαψάκης, πρόεδρος του Ε.O.Α.Ε.Ν. ενώ σημαντική χαρα-
κτηρίσθηκε η συμβολή της κας Ελισάβετ Παπαζώη, πρώην 
Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, ως εισηγήτριας και 
συντονίστριας.

Σε παρέμβασή του προς τους αρμόδιους, ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Κυκλάδων κ. Γιάννης Ρούσσος εξέφρασε την 
αναγκαιότητα για ενδυνάμωση και οργάνωση - με κάθε τρό-
πο - της τεχνικής επιτροπής του ∆ικτύου, ώστε η τελευταία να 
είναι σε θέση να παρακολουθεί συστηματικά και με αποτελεσματικό τρόπο ότι συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο στις Βρυξέλλες και αφορά νησιωτικά ζητήματα. Τονίζοντας τη θέση του, ο κ. Ρούσσος ανέφερε ότι, πρόσφατα, 
η εν λόγω επιτροπή βρέθηκε να διεκδικεί - μόνη και χωρίς υποστήριξη - τη μη διακοπή μια σειράς ευεργετικών διατά-
ξεων και εξαιρέσεων για τα νησιά μας (όπως π.χ. ειδικό καθεστώς χρηματοδότησης).

Από το Επιμελητήριο Κυκλάδων, παρευρέθησαν - εκτός από τον πρόεδρο - οι κ.κ. Αλοϊσιος Γαδ, αντιπρόεδρος του 
Επιμελητηρίου και Γιάννης Καλοφωλιάς, μέλος του ∆.Σ. και Γενικός Γραμματέας του Ε.O.Α.Ε.Ν.

Τριετές Σχέδιο ∆ράσης 
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου ΜΜΕ, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, ανακοινώ-
θηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης κ. ∆. Σιούφα η εκπόνηση 
τριετούς σχεδίου δράσης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 
Ανακοινώθηκε, επίσης, η ίδρυση δύο ινστιτούτων έρευνας 
και μελέτης για το εμπόριο και τις υπηρεσίες, τα οποία θα 
λειτουργούν υποστηρικτικά στην ΓΣΕΒΕΕ και την Εθνική Συ-
νομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, καθώς και η σύσταση του 
Σώματος Συμβούλων Εμπειρογνωμόνων, το οποίο θα αποτε-
λείται από συνταξιοδοτημένα στελέχη επιχειρήσεων και θα 
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, κατά το 
πρότυπο παρόμοιων φορέων των Η.Π.Α. και της Γαλλίας.
Κεντρικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι η απελευθέρω-
ση του τεράστιου δυναμικού που διαθέτουν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. 

Έκδοση αποδείξεων για λιανικές 
πωλήσεις Πετρελαίου Θέρμανσης 
- Oδηγίες & ∆ιευκρινήσεις
Σε συνέχεια της απόφασης (ΠOΛ. 1121/15.09.05) του Υπουρ-
γείου Oικονομίας & Oικονομικών για την υποχρέωση έκδο-
σης αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους επιτηδευματίες 

που διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης - όπως είχαμε δημοσι-
εύσει στο προηγούμενο τεύχος του «ΚΕΡ∆ΩOΥ ΕΡΜΗ… εν 
τάχει» - εκδόθηκε νέα απόφαση, η οποία παρέχει οδηγίες 
και διευκρινήσεις και λειτουργεί συμπληρωματικά προς την 
προηγούμενη.
Λόγω του όγκου των πληροφοριών που περιέχει, η νέα 
απόφαση δεν είναι δυνατόν να παρουσιασθεί μέσω του πε-
ριοδικού. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Κυκλάδων (τηλ. 22810 
82346), ώστε να τους αποσταλούν τα στοιχεία αυτά.

Ενεργοποίηση ονομάτων 
Internet με κατάληξη .eu 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Σε σχέση με το άρθρο που δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο 
τεύχος του «Κερδώου Ερμή… εν τάχει» και είχε ως θέμα την 
ενεργοποίηση ονομάτων Internet με κατάληξη .eu από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, λάβαμε διευκρινιστική επιστολή, σύμ-
φωνα με την οποία η εταιρεία IpDomain δεν είναι η μοναδι-
κή που έχει εγκριθεί και αδειοδοτηθεί από την Ε.Ε. ώστε να 
μπορεί να αναλαμβάνει κατοχυρώσεις ονομάτων.
Αυτή τη στιγμή, επτά εταιρείες στην Ελλάδα έχουν το δικαί-
ωμα να κατοχυρώνουν ονόματα με κατάληξη .eu και οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δικτυακό χώρο 
list.eurid.eu/registrars για να ενημερώνονται τακτικά για το 
ποιες εταιρείες διαθέτουν σχετική αδειοδότηση.

Î˘ÎÏ¿‰Â˜ & ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
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Tης Iωάννας Mίγγινα*

«Oδύσσεια» αποτελούσε για τους επενδυ-
τές η σύσταση µίας εταιρίας. Από τη σύνταξη 
του καταστατικού µίας εταιρίας έως και την 
έναρξη των εργασιών και της θεώρησης των 
στοιχείων ο ενδιαφερόµενος οφείλει να συ-
γκεντρώσει µια πληθώρα δικαιολογητικών 

και να επισκεφθεί πολλές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες  και άλλους φορείς. Στο 
πλαίσιο της προσπάθειας για απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότη-
σης πρόσφατα ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας το 
Νέο Σύστηµα Αδειοδότησης, το οποίο περιλαµβάνει δώδεκα πρακτικά 
µέτρα.

1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤOΥΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΙOΛOΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΧOΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤOΥΡ-
ΓΙΑΣ: επιπλέον, η υποβολή των απαιτούµενων µελετών (εκτός από την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων) για τη χορήγη-
ση της  άδειας εγκατάστασης θα υποβάλλεται 
στη δεύτερη φάση για τη χορήγηση της άδειας 
λειτουργίας 

2. ΑΥΞΗΣΗ ΤOΥ OΡΙOΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗ-
ΡΙΑΣ ΙΣΧΥOΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠO 12KW  ΣΕ 22KW 
(30HP): η τροποποίηση αυτή απαλλάσσει από 
την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης 
και λειτουργίας  µεγάλου αριθµό µικρών επιχει-
ρήσεων της περιφέρειας 

3. ΚΑΤΑΡΓΕΙΤAI Η ∆ΙΠΛΗ Α∆ΕΙO∆OΤΗ-
ΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙOΝOΜΙΚOΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡOΝΤOΣ: τα εργοστάσια, εργαστή-
ρια και αποθήκες που υπάγονται στις διατάξεις 
του νόµου 3325/05 και του άρθρου 52  της Υγει-
ονοµικής ∆ιάταξης ΑΙβ/8577/83 αδειοδοτούνται 
από τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης 
των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ενώ τα 
παρασκευαστήρια που υπάγονται στις διατάξεις 
του άρθρου 39 της Υγειονοµικής ∆ιάταξης ΑΙβ/
8577/83 αδειοδοτούνται από τον οικείο νόµο. 

4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠO ΤΗΝ ΥΠOΧΡΕΩΣΗ 
ΕΚ∆OΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑΣ: οι πάσης φύσεως ηλεκτροµη-
χανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών 
χαµηλής όχλησης εξοπλισµού µε κινητήρια ισχύ 
µέχρι 4KW και θερµική ισχύ µέχρι 8 KW. 

5. ΑΠΑΛΛΑΣΣOΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ που εγκαθίστανται σε 
χώρους κύριας χρήσης από την υποχρέωση αλ-
λαγής της χρήσης του χώρου εγκατάστασης.

6. ΠΡOΒΛΕΠΕΤΑΙ ΧOΡΗΓΗΣΗ ΠΡOΘΕ-
ΣΜΙΑΣ (µέχρι τρία χρόνια) για µεταφορά των 
βιοτεχνικών και βιοµηχανικών µονάδων 

7. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΝOΜΙΜΑ ΥΦΙ-
ΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤOΥΡΓOΥΣΕΣ ΒΙOΜΗ-
ΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙOΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜOΝΑ∆ΕΣ 
να εξακολουθούν να λειτουργούν στη θέση που 
βρίσκονται ακόµα και σε περίπτωση αλλαγής 
χρήσης γης.

8. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑΣ 
ΠOΥ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ (και παράλληλα έχει αλλά-
ξει και η χρήση της γης): δίνεται η δυνατότητα 
της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας µε την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει διακοπεί η άδεια λει-
τουργίας 

9. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦOΡΕΑ 
ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ µεταβιβάζεται η άδεια 
λειτουργίας στο νέο φορέα

10. ∆ΙΝΕΤΑΙ Η ∆ΥΝΑΤOΤΗΤΑ σε επιχειρήσεις που δεν έχουν άδεια 
λειτουργίας, αλλά συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις, να εφοδιαστούν µε 
ενιαία άδεια εγκατάσταση και λειτουργίας

11. ΜΠΑΙΝΕΙ ΦΡΑΓΜOΣ ΣΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΝOΜΩΝ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ µε την προσκόµιση άδειας λειτουργίας στην Oικονοµική 
Εφορία για την έναρξη εργασιών ή τη µεταβολή δραστηριοτήτων

12. ΠΡOΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝΤΙΚΩΝ 
OΡΩΝ για τις µονάδες χαµηλής όχλησης από τις αρµόδιες υπηρεσίες, να 
ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ηµερών

Oι επιχειρηµατικοί Σύµβουλοι του ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου θα είναι στη 
διάθεση των ενδιαφεροµένων για την παροχή διευκρινήσεων. 

12 πρακτικά μέτρα υπέρ των επιχειρήσεων

KYKΛA∆EΣ: Mάρτεν Nόρδενστροµ 4, 841 00 Eρµούπολη, Σύρος, 
Tηλ.: +30 22810 89142, -3, -4 • Fax: +30 22810 89145
∆Ω∆EKANHΣOΣ: Γρ. Λαµπράκη 8, 85 100 Pόδος, 
Tηλ.: +30 22410 30661, -2, -3 • Fax: +30 22410 30664
www.keta-notioaigaio.gr • e-mail: contact@keta-notioaigaio.gr

*Η κα I. Μίγγινα είναι Επιχειρηµατική Σύµβουλος του ΚΕΤΑ Ν. Αιγαίου, 
 στις Κυκλάδες. Email: jmin@keta-notioaigaio.gr

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:


