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      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ         ΙΝ - ΦΟΡΟ
            ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ     ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
                    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ       ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.),  σε συνερ-
γασία με το Ινστιτούτο Φοροτεχνικών ( ΙΝ–ΦΟΡΟ), διοργανώνουν  στις   5,6 & 7 Δεκεμβρίου  
2008 στην πόλη της Δράμας το 2ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Λογιστών - Φοροτεχνικών με θέμα 

Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός και η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα
Με τη διοργάνωση του Συνεδρίου η Ομοσπονδία μας επιδιώκει να επεξεργαστεί και να 
αναδείξει τα ζητήματα του Κλάδου στη χώρα μας, τον ρόλο των Φοροτεχνικών στη νέα 
οικονομική πραγματικότητα και τις αναγκαίες αλλαγές που απαιτούνται ενόψει της υπό 

σύστασης Οδηγίας, για την αναγνώριση των προσόντων άσκησης επαγγέλματος, της  ποιό-
τητας των υπηρεσιών,  την ανάγκη δημιουργίας πινακα ελαχιστων αμοιβων και την σύνταξη 

Κώδικα Δεοντολογίας όπως αυτά καθορίζονται από την Οδηγία 36/2005.   Να εξετασθεί 
δηλαδή   το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης του Επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και πληροφορίες για την διεξαγωγή του 2ου Πανελλήνιου  

Συνεδρίου θα σας σταλούν σύντομα.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και πιστεύουμε στη συμβολή σας στη δύσκολη προ-

σπάθεια της Ομοσπονδίας μας.
Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης  Αβραάμ                                                   Πατέλης Γ. Νικόλαος

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΑΝΙΑΣ 
 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

     Ευχαριστούμε θερμά την 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) και τον πρόεδρο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
Παναγιώτη Παπουτσή , για την προσφορά παιδικής χαράς στα Δ.Δ Δεσύλλα και Καρνασίου,  

ως ελάχιστη συνεισφορά   στις πυρόπληκτες αυτές περιοχές.
 
  Ο δήμαρχος             ο Πρόεδρος              ο  Πρόεδρος                                       
   Δ. Ανδανίας       του ΤΣ Δεσύλλα       του ΤΣ Καρνασίου    
   Γ .ΔΙΑΓΟΥΠΗΣ     ΠΕΡ. ΝΙΚΑΣ                       ΓΡ .ΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
 

*ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ(Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) ΣΤΙΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008     

- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
 Θέμα: Αλλαγή τακτικής και 
                 ημερομηνιών των κινητοποι
                ήσεων. Κλείσιμο επιχειρήσεων 
                στις 22 Οκτωβρίου σε συνεργασία
                 με την ΕΣΕΕ (Συνομοσπονδία
                 Εμπορίου).

- ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
     ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

- ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    
  ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

- Η Epsilon Net και η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. 
      διοργανώνουν  
      ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΑΛΛΑΓΩΝ 

- ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ε.Φ.Ε.Ε.Η.
- Epsilon net
              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
- E-services: Ενίσχυση επιχειρήσεων για 
την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

- Σε οκτώ μήνες το Περιουσιολόγιο
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.:: επιγραμματικά::.
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Το ΙΝ-ΦΟΡΟ σύντομα θα ανακοι-
νώσει την έναρξη 

Προγραμμάτων 
Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης
τα οποία  θα υλοποιηθούν με τη 
μέθοδο της Ανοικτής Εξ Αποστά-
σεως Εκπαίδευσης και διαδικτυα-
κές τεχνολογίες (που επιτρέπουν 
την παρακολούθηση από κάθε πε-
ριοχή της χώρας). 

http://www.bmsoftware.gr


Θέμα: Αλλαγή τακτικής και ημερομηνιών των κινητοποιήσεων. Κλείσιμο επιχειρήσε-
ων στις 22 Οκτωβρίου σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ (Συνομοσπονδία Εμπορίου).

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μόλις χθες 2/10/2008 έγινε δυνατή η επίτευξη συμφωνίας και με την Συνομοσπονδία Εμπορί-
ου (ΕΣΕΕ), για τον καθορισμό ΚΟΙΝΗΣ ημερομηνίας ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ επιχειρήσεων, στις 22 Οκτω-
βρίου 2008 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ.
Η συμφωνία αυτή για να υλοποιηθεί απαιτεί αλλαγές στους σχεδιασμούς της ΓΣΕΒΕΕ.
Οι οποίες, όμως, δυσκολίες που δημιουργεί η αλλαγή της προκαθορισμένης, από την ΓΣΕΒΕΕ, 
ημερομηνίας κλεισίματος (13 Οκτωβρίου) είναι αμελητέες, όταν επιτέλους και για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
η ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ μαζί, συμφωνούν να  διαμορφώσουν ένα ενιαίο και ισχυρό μέτωπο για την 
επίλυση προβλημάτων όπως το Ασφαλιστικό και Φορολογικό.
Η ΕΝΟΤΗΤΑ του κοινωνικού και οικονομικού στρώματος των αυτοαπασχολούμενων και μικρο-
μεσαίων επιχειρηματιών, καθώς και των Φορέων που θεσμοθετημένα τους εκπροσωπούν, είναι 
πάνω από όλα και πρέπει να επιτυγχάνεται με οποιοδήποτε κόστος και τρόπο.
Γιατί μόνο τότε  θα μπορεί να εκφράζεται με καταλυτικά θετικά αποτελέσματα η αντίθεση σε 
πολιτικές όπως το Φορολογικό και Ασφαλιστικό.
Η αντίδραση των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των εμπόρων, των αυτοκινητιστών σε αυτές 
τις πολιτικές πρέπει να είναι μαζική, δυναμική και προ πάντων ΕΝΩΤΙΚΗ.
Οι όποιες διασπατικές κινήσεις, που γίνονται αποκλειστικά και μόνο για μικροκομματικούς, ιδι-
οτελείς σκοπούς, φέρνουν σύγχυση και τελικά αποσυσπείρωση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που 
δυστυχώς εισπράττουμε εδώ και χρόνια παρά τις όποιες θεωρητικολογίες, μεγαλοστομίες και 
λεονταρισμούς.
Η ΓΣΕΒΕΕ διαπιστώνοντας την έλλειψη πολιτικής βούληση της Κυβέρνησης να δώσει λύσεις 
για το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΟΑΕΕ, από τον Ιούλιο αποφάσισε κινητοποιήσεις και ΚΛΕΙΣΙΜΟ των επι-
χειρήσεων για τον Οκτώβριο. Προέκυψε  στην πορεία και το Φορολογικό και εντάχθηκε στο 
πλαίσιο των Διεκδικήσεων (Ασφαλιστικό και Φορολογικό).

Για την μεγαλύτερη, λοιπόν, επιτυχία των κινητοποιήσεων ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ από το Προεδρείο 
της ΓΣΕΒΕΕ:
1. Στις 22 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη:
Α) ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε κοινή πορεία της ΓΣΕΒΕΕ με την Συνομοσπονδία Εμπορίου 
(ΕΣΕΕ) και τους τόπους εμπορικούς Συλλόγους.
Β) Κεντρική Συγκέντρωση στην Αθήνα: στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Κοραή (πεζόδρομος, σταθ-
μό μετρό Πανεπιστήμιο).
Γ) Συγκεντρώσεις στις Πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας που θα καθορίσουν οι Τοπι-
κές Ομοσπονδίες.
2. Για τις 13 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα καλούνται οι Τοπικές και Κλαδικές  Ομοσπονδίες στην 
Περιφέρεια και τα μεγάλα αστικά κέντρα να προχωρήσουν σε άλλες μορφές κινητοποιήσεων 
τις οποίες θα επιλέξουν (καταλήψεις Δημοσίων κτιρίων, επιδόσεις ψηφισμάτων, συγκεντρώ-
σεις, συνεντεύξεις τύπου . . .), ώστε να δημιουργηθούν ακόμα καλύτερες συνθήκες για την 
επιτυχία του κλεισίματος και την μαζικότητας των κινητοποιήσεων – συγκεντρώσεων στις 22 
Οκτωβρίου

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                    ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Για τις Ομοσπονδίες που έχουν ήδη παραλάβει αφίσες: Θα αποσταλούν αυτοκόλλητα για την 
Αλλαγή της ημερομηνίας του ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ επιχειρήσεων από τις 13 στις 22 Οκτωβρίου

- Θα αποσταλεί εντός 6 ημερών το αργότερο και ενημερωτικό φυλλάδιο που πρέπει να δια-
νεμηθεί στους Συναδέλφους στις επιχειρήσεις και στα καταστήματα με ευθύνη των Τοπικών 
Ομοσπονδιών

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, 
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου 049• 6  Οκτωβρίου  2008 • σελίδα 2 •  

Δράσεις | Αντιδράσεις

http://www.specisoft.gr


Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Θεσσαλονί-

κης (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.) σε συνεργασία με την ΑΙΓΙΔΑ Α.Ε.,

στα πλαίσια των επιμορφωτικών τους δραστηριοτήτων, διοργα-

νώνουν σεμινάριο 

που θα γίνει που θα γίνει στο Περίπτερο 8 της Δ.Ε.Θ. στο Συνεδρι-

ακό Κέντρο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ»

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2008 και  ώρα 16:30 π.μ. - 21:30  μ.μ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

   1.ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός 

– Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

- ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.:  80,00 €

- ΜΗ ΜΕΛΗ           :100,00 €

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

¨ Στα γραφεία της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Πλ. Δημοκρατίας 12, 1ος όροφος,

    τηλ. 2310-554073

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

¨ Η ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή μέχρι την Τρίτη  7/10/2008

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- Στην Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Πλ. Δημοκρατίας 12, 1ος όροφος, από Δευτέρα 

έως 

     Παρασκευή

     και  ώρες 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

- Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - Αρ. Λογ/μου:   39409810

ΠΡΟΣΟΧΗ:  > Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το δελτίο κατάθε-

σης για την επιβεβαίωση της  συμμετοχής σας.                      

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)

ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12, Τ.Κ. 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.:2310-554073  FAX: 2310-523666  

www.efeeth.gr  -  e-mail:efeethe@otenet.gr, efeeth@efeeth.gr,

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    
  ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Θεσσαλονίκη 8/10/2008

Η Epsilon Net και η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. 
      διοργανώνουν  

                        

      ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΑΛΛΑΓΩΝ 

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2008-2009 ΟΛΕΣ  ΟΙ  
ΝΕΕΣ  ΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟ  

ΝΕΟ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΝΟΜΟ        
            

            Αλλαγές στη Φορολογία 
            Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων και 

            Εταιρειών- Ποιες είναι οι περιπτώσεις που διατηρείται το 
αφορολόγητο για τους μη μισθωτούς συνταξιούχους ;

- Πως διαμορφώνεται η φορολογία των συναλλαγών των μετο-
χών στο ΧΑ μετά τις νέες μεταβολές;

            -Πώς θα φορολογούνται τα διανεμόμενα κέρδη των Ανω-
νύμων  Εταιριών;

            
            Α’ ΜΕΡΟΣ Εισηγητής 

            Σ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
            Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Φορολογίας Υπουργείου 

        Οικονομικών
           Περαίωση Εκκρεμών Φορολογικών Υποθέσεων μέχρι και 
            τη χρήση 2006- Πώς θα περαιωθούν οι χρήσεις 2000 έως 

και  2006;
- Τυχόν ζημία μίας περαιούμενης χρήσης συμψηφίζεται στην 
            επόμενη;- Μπορεί να περαιωθεί χρήση με βεβαιωμένες 

παραβάσεις  του Κ.Β.Σ.;        
    

            Β’ ΜΕΡΟΣ Εισηγητής 
            ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

            ΧΡΗΣΤΟΣτ. Γενικός Διευθυντής 
            Φορολογικού Ελέγχου Υπ. Οικονομικών 

        
       ΑΘΗΝΑ  Σάββατο 18 

      Οκτωβρίου 2008 (09:00-15:00) Hotel Novotel
       Μιχαήλ Βόδα   4-6 

      Κόστος   συμμετοχής ΗΜΕΡΙΔΑΣ: 
      Ειδική έκπτωση για τη συμμετοχή σας & την αγορά του 

      βιβλίου   για την περαίωσηΜέλη του Epsilon Network και 
συνδρομητές του EPSILON       7 : 130  / Μη μέλη: 155 

       
   Για  περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε 

            
            κα Αθανασοπούλου Μαρτίνα, Τηλ. 

            211-5007000(εσωτ.2914),
            κα Παστογιάννη  Κρυσταλένια,

Τηλ.  211-5007000(εσωτ.2917), E-mail: asem@epsilonnet.gr
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ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ε.Φ.Ε.Ε.Η.  

ΠΑΠΑ ΠΕΤΡΟΥ ΓΑΒΑΛΑ 21 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΗΛ: 2810360998 - FAX: 2810211399

Τέταρτη 01 Οκτωβρίου  2008
ΠΡΟΣ  Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου
          Δικηγορικό Σύλλογο Λασιθίου  

  Το Δ Σ  της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών  Ν Ηρακλείου  σας εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση του στον 
δίκαιο και διαχρονικό αγώνα που κάνετε για την ίδρυση Εφετείου στην Ανατολική Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου πρέπει να εφαρμοστεί  άμεσα και να υλοποιηθεί από την Κυβέρνηση.
Είναι πλέον επιτακτική  ανάγκη η ίδρυση του Εφετείου για τους κατοίκους των δυο νομών της Ανατολικής Κρήτης για την σωστή απονο-

μή της Δικαιοσύνης, αλλά και την εξυπηρέτηση των πολιτών που σήμερα αντιμετωπίζονται ως πολίτες τρίτης κατηγορίας .
Πρέπει να γνωρίζετε πως στον αγώνα αυτό δεν είστε μόνοι αλλά έχετε την συμπαράσταση όλων μας, προκειμένου να δοθεί επιτελούς  η 

λύση στο δίκαιο αίτημα των Νομών της Ανατολικής Κρήτης 
  

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

  
     Ο Πρόεδρος                                      Η  Γενική  Γραμματέας

             
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ                          ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε συνέχεια πρόσφατων ανακοινώσεων που δημοσιεύθηκαν κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 

διάφορους φορείς, ανακοινώνω τα εξής:
Το προσεχές διάστημα θα συμμετάσχω ως εισηγητής αποκλειστικά στις κάτωθι 3 ημερίδες με τον τίτλο

 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2008-2009» που διοργανώνει η Epsilon net και το περιοδικό EPSILON 7:
Αθήνα : Σάββατο 18 Οκτωβρίου Ξενοδοχείο NOVOTEL (σε συνδιοργάνωση με την Ε.Φ.Ε.Ε.Α.)

Θεσσαλονίκη : Κυριακή 19 Οκτωβρίου Βελλίδο Συνεδριακό Κέντρο
Ηράκλειο: Σάββατο 1 Νοεμβρίου Ξενοδοχείο ATLANTIS

 Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διατύπωση σχετικά με την παρουσία μου σε «ημερίδες » που διοργανώνο-
νται από άλλους φορείς και πιο συγκεκριμένα από την ΠΕΦΕ, είναι αναληθής και παραπλανητική.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία σχετικά με τις ανωτέρω ημερίδες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνή-
σουν στα τηλέφωνα: 211 - 50070000, 2310 - 981700

Με εκτίμηση 
Σπύρος Βούλγαρης

Διεύθυνση Επιστημονικής Επιτροπής
Epsilon net Α.Ε.

Epsilon net
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Περιγραφή: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την 
παροχή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπη-
ρεσιών προς το υφιστάμενο και το δυνητικό 
πελατολόγιο τους.
 
Πρόγραμμα: Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΑΣ
 
Αποδέκτες:
Μεμονωμένες επιχειρήσεις (πλην αυτών με 
δραστηριότητες σχετικές με την πρωτογε-
νή παραγωγή των γεωργικών προϊόντων, 
την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες).
 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 
...-29/10/2008  

Τα στοιχεία αφορούν προδημοσίευση της 
δράσης, επομένως για την έναρξη υποβο-
λής αιτήσεων θα υπάρξει σχετική ανακοί-
νωση στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.

Οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να συμ-
μετάσχουν, θα πρέπει να υποβάλουν την 
πρόταση τους:
• κατ’ αρχήν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύ-
ου) και 
• εφόσον ολοκληρωθεί ορθά η ηλεκτρο-
νική υποβολή, εν συνεχεία έντυπα (μέσω 
ταχυδρομείου – courier – ιδιοχείρως στα 
γραφεία της ΚτΠ Α.Ε.) το αργότερο μέχρι 
την Τετάρτη 29.10.2008, 14:00. 
 
Περιοχή εφαρμογής:  ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ 
 
Όροι και προϋποθέσεις: 
Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμο-
νωμένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρή-
σεων), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού 
ή μη χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται 
νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. 
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρού-
νται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέ-
χουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέ-
σεις:
1. Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημε-
ρομηνία σύστασης πριν την 01.01.2008 (ως 
ημερομηνία σύστασης της επιχείρησης νο-
είται η ημερομηνία Έναρξης δραστηριότη-
τας, όπως
αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίω-
ση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας  
Δ.Ο.Υ. Η κάλυψη του συγκεκριμένου κριτη-
ρίου μπορεί να τεκμηριώνεται εναλλακτικά 
με ισοδύναμα έγγραφα από τα οποία μπο-
ρεί να εξαχθεί (π.χ. δηλώσεις φορολογίας ή 
εκκαθαριστικά σημειώματα προηγούμενων 
ετών, κλπ). 

 E-services: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών

2. Ο κλάδος δραστηριότητας της επιχείρη-
σης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγο-
ρίες δραστηριότητας της δράσης, οι οποίες 
αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 
του Οδηγού (εξαιρέσεις λόγω του καθεστώ-
τος ενίσχυσης De Minimis).
Ο έλεγχος των επιλέξιμων – εξαιρούμενων 
δραστηριοτήτων γίνεται με βάση τους Κω-
δικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της επι-
χείρησης (ΚΑΔ) του εντύπου Ε3 της πλέον 
πρόσφατης φορολογικής δήλωσης της επι-
χείρησης. 
3. Η Επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία 
δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμ-
ματα και δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων 
που εμπίπτουν στον κανόνα De minimis, τα 
οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επι-
χορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 Ευρώ (ή 
100.000 ευρώ εάν η επιχείρηση δραστηρι-
οποιείται στον κλάδο των Οδικών Μεταφο-
ρών).
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που υπο-
βάλλει επενδυτικό σχέδιο προς αξιολόγηση 
στα πλαίσια της δράσης, θα δηλώσει απα-
ραίτητα στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση 
που περιλαμβάνεται στο Φάκελο Υποβολής 
τα συγκεκριμένα προγράμματα στα οποία 
συμμετείχε/ εντάχθηκε κατά την τρέχουσα 
χρήση και τις δύο προηγούμενες χρήσεις, 
καθώς και το συνολικό ύψος των επιχορη-
γήσεων που είχε λάβει σε κάθε περίπτωση, 
για να ελεγχθεί η συγκεκριμένη απαίτηση. 
4. Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατη-
ρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες 
από το νόμο άδειες λειτουργίας. 
Κάθε επιχείρηση (ξεχωριστόΑΦΜ) που 
επιθυμείνα συμμετάσχει στη δράση,  έχει 
δικαίωμα να υποβάλλει/ υλοποιήσει μία 
(1) το πολύ πρόταση έργου. Κάθε πρόταση 
μπορείνα περιλαμβάνει μια ή περισσότερες 
εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-
services). 
Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν 
στο πλαίσιο της δράσης δεν είναι δυνα-
τόν να ξεπεράσει το χρονικό ορόσημο της 
31/12/2008. Μέχρι την εν λόγω ημερομηνία 
θα πρέπει να έχει εκδοθεί το σύνολο των πα-
ραστατικών των ενισχυόμενων έργων (Δελ-
τία Αποστολής, τιμολόγια, κλπ) καθώς και 
να έχουν ολοκληρωθεί οι εξοφλήσειςτων 
σχετικών παραστατικών δαπανών.
 
Τι χρηματοδοτείται: 
Αντιπροσωπευτικές (αλλά όχι περιοριστι-
κές / εξαντλητικές) περιπτώσεις εφαρμογής 
εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
θεωρούνται:
1. το ηλεκτρονικό εμπόριο 

2. η ηλεκτρονική εκπαίδευση, επιμόρφωση, 
ξενάγηση 
3. οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαδραστικής 
ενημέρωσης - πληρόφόρησης 
4. λοιπές εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπη-
ρεσίες (πχ. τηλεδιάσκεψη κλπ) 
(περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
βρείτε στον οδηγό υποβολής της δράσης 
(σελ. 8 και μετά).
Στο πλαίσιο της δράσης δεν υποστηρίζεται/ 
επιχορηγείται:
• Η ανάπτυξη στατικών ιστοσελίδων ή 
ιστοσελίδων αποκλειστικά πληροφοριακού 
χαρακτήρα που περιορίζονται σε απλή κα-
ταγραφή/ παρουσίαση της εταιρίας και των 
προϊόντων/ υπηρεσιών της (π.χ. ενημερωτι-
κά σάιτ), χωρίς την υλοποίηση συγκεκριμέ-
νης υπηρεσίας με δοσοληπτικές λειτουργί-
ες 
• Η υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
που παρέχονται ήδη από την επιχείρηση 
• Τερματικός εξοπλισμός (PCs, PDAs κλπ.) 
που στοχεύει στην πρόσβαση στην υπηρε-
σία του προσωπικού της επιχείρησης ή συ-
νεργατών – προμηθευτών της 
• Η ανάπτυξη/ επέκταση υπηρεσιών που 
δεν στοχεύουν σε πελάτες αλλά στην ανα-
βάθμιση εσωτερικών λειτουργιών της επι-
χείρησης ή λειτουργιών σε σχέση με συνερ-
γάτες - προμηθευτές 
• Η ανάπτυξη/ επέκταση υφιστάμενων συ-
στημάτων CRM, CMS, ERP κλπ, η σκοπιμό-
τητα των οποίων δεν διασυνδέεται σαφώς 
με συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία 
που θα
παρασχεθεί στο πλαίσιο του έργου και με 
βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας δράσης 
• H απλή υλοποίηση αυτοματοποιημένων 
δικτύων φωνής (IVR) που περιλαμβάνει γε-
νική ενημέρωση και απλή δρομολόγηση, 
ενώ η τελική υπηρεσία – ολοκλήρωση της 
συναλλαγής διεκπεραιώνεται στη συνέχεια 
μέσω τηλε-εκπροσώπου (live agent) 
• Ενέργεια καθαρά προωθητικού χαρακτή-
ρα (π.χ. internet marketing campaign) που 
δεν αφορά και δεν διασυνδέεται σαφώς με 
την βασική υπηρεσία που παρέχεται στο 
πλαίσιο του έργου 
Η διανομή των υπηρεσιών που θα παρέχο-
νται στο πλαίσιο των ενισχυόμενων έργων 
θα πρέπει να βασίζεται σε ένα ή σε συνδυα-
σμό περισσοτέρων καναλιών διανομής,
• Internet (www)
• Mobile (GPRS, 3G)
• Voice (interactive)
Ενθαρρύνεται η αξιοποίηση σύγχρονων 
εργαλείων και τεχνολογιών που υποστηρί-

συνέχεια στην σελίδα 6
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 E-services: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών

ζει το καθένα από αυτά, όπως: eCommerce 
platforms, interactive web portals, web-
stream, wikis, blogs, podcasts, RSS feeds, 
Web2SMS, bluetooth, SMS, MMS κλπ., αλλά 
και σύγχρονων τάσεων όπως Web και Social 
Networks.
 
Ύψος και είδος ενίσχυσης: 
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:
1. δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού λει-
τουργίας του e-service
2. δαπάνες λογισμικού
3. τηλεπικοινωνιακές δαπάνες συνδρομής 
στο ίντερνετ
4. δαπάνες συνδρομής σε υπηρεσίες
5. ενέργειες προώθησης / προβολής
6. υπηρεσίες συμβούλων
Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογι-
σμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχε-
ται στα 50.000 ευρώ και το ανώτατο ποσό 
της επιχορήγησης ανά έργο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ (ήτοι το 60% του 
μέγιστου προϋπολογισμού). 

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλ-
λόμενη πρόταση ορίζεται στα 5.000 ευρώ. 
(Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρού-
νται τα επιμέρους όρια ειδικών κατηγοριών 
υπηρεσιών, όπως αυτά αναλύονται στο Κε-
φάλαιο 3 του Οδηγού Υποβολής).
Το ύψος του προτεινόμενου προϋπολογι-
σμού ανά υποβαλλόμενη πρόταση μπορεί 
να κυμαίνεται αναλόγως της λύσης, των 
υπηρεσιών που παρέχονται κλπ. και ως 
απόλυτο μέγεθος δεν αποτελεί σημείο συ-
γκριτικής αξιολόγησης. Αντίθετα, θα ληφθεί 
υπόψη η ρεαλιστική εκτίμηση του κόστους 
της επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση ο επιχο-
ρηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότα-
σης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του 
κύκλου εργασιών της επιχείρησης.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εάν έχουν πραγ-
ματοποιηθεί μετά την ημερομηνία προκή-
ρυξης της δράσης.
Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και 
βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. Οι 
προτεινόμενες δαπάνες στις υποβαλλόμε-

νες προτάσεις θα αφορούν δαπάνες χωρίς 
ΦΠΑ.
 
Προϋπολογισμός: 
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δρά-
ση: 17.000.000,00 €
60% (ήτοι 10.200.000 ευρώ) προέρχονται 
από δημόσια δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο
40% (ήτοι 6.800.000 ευρώ) θα καλυφθεί με 
ιδιωτική συμμετοχή.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ 

 
Αρμόδιος Φορέας 

Επωνυμία: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
Α.Ε.

  Πληροφορίες
Επωνυμία: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Α.Ε.
Διεύθυνση: Ηλιουπόλεως 2-4 (Υμηττός) 

172 37 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1300700

Ιστοσελίδα:http://www.ktpae.gr

Το δεύτερο εξάμηνο του 2009 θα τεθούν 
σε λειτουργία όλες οι εφαρμογές του 
περίφημου περιουσιολογίου, που θα 

παρέχουν τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες 
ακινήτων να τροποποιούν τα περιουσιακά 
τους στοιχεία χωρίς να χρειάζεται η φυσική 
τους παρουσία στις εφορίες. Το περιουσιο-
λόγιο θα έπρεπε να έχει τεθεί σε λειτουργία 
από το τρέχον έτος, αλλά λόγω της θέσπισης 
του ενιαίου τέλους ακινήτων και του υπολογι-
σμού του φόρου μέσω του περιουσιολογίου, 
οι εργασίες των υπαλλήλων της Γενικής Γραμ-
ματείας Πληροφορικών Συστημάτων εστρά-
φησαν αποκλειστικά στην ολοκλήρωση της 
εφαρμογής του ΕΤΑΚ, καταχωρίζοντας όλα 
τα έντυπα Ε9 στο ηλεκτρονικό σύστημα. Συ-
νολικά στο σύστημα θα εγγραφούν περί τα 
30 εκατ. ακίνητα και μέσω αυτού θα ελέγχο-
νται on line οι μεταβιβάσεις που διενεργού-
νται, θα λαμβάνονται στοιχεία από την εται-
ρεία Κτηματολόγιο Α.Ε., ενώ θα εκδίδονται 
άμεσα όλα τα πιστοποιητικά που χρειάζονται 
οι φορολογούμενοι για να μεταβιβάσουν τα 
ακίνητά τους. Σημειώνεται ότι η δημιουργία 
του ηλεκτρονικού «περιουσιολογίου» βασί-
ζεται στις δηλώσεις Ε9 που υπέβαλαν από το 
2005 μέχρι σήμερα περίπου 5,5 εκατομμύρια 

Σε οκτώ μήνες το Περιουσιολόγιο 
 Στο σύστημα θα εγγραφούν περί τα 30 εκατ. ακίνητα σε ολόκληρη την Ελλάδα 

νοικοκυριά και 185.000 εταιρείες.

Επί της ουσίας με το υπό κατάρτιση περιου-
σιολόγιο η εφορία θα γνωρίζει επ’ ακριβώς 
τα ακίνητα που κατέχουν οι επιχειρήσεις και 
τα φυσικά πρόσωπα. Οι υπάλληλοι του αρ-
μόδιου τμήματος κεφαλαίου των εφοριών 
θα μπορούν από τον ηλεκτρονικό τους υπο-
λογιστή πληκτρολογώντας τον ΑΦΜ ή τον 
αριθμό ταυτότητας των φορολογούμενων να 
λαμβάνουν στοιχεία που αφορούν την ακί-
νητη περιουσία τους, καθώς και το ιστορικό 
των μεταβολών της περιουσιακής του κατά-
στασης. Η εφορία θα γνωρίζει, δηλαδή, τα 
ακίνητα που έχουν οι φορολογούμενοι, την 
αξία τους, πότε αποκτήθηκαν και από ποι-
ους. Παράλληλα, οι ελεγκτικές υπηρεσίες του 
υπουργείου θα μπορούν να ελέγχουν:

1. Εάν οι νέοι ιδιοκτήτες δήλωσαν ως τεκμή-
ριο το τίμημα που κατέβαλαν για την απόκτη-
ση του ακινήτου.
2. Εάν το ύψος του τιμήματος που δήλωσε ο 
νέος ιδιοκτήτης αγοραστής είναι ίδιο με αυτό 
που δήλωσε ο πωλητής.
3. Εάν ο αγοραστής καλύπτει με τα εισοδήμα-

τά του ή με άλλες νόμιμες πηγές εσόδων την 
αξία των ακινήτων που απέκτησε (έλεγχος 
«πόθεν έσχες»).
4. Εάν δηλώνονται εισοδήματα από αποκτη-
θέντα ακίνητα κ.λπ.
Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα πι-
στοποιηθούν στο σύστημα taxis θα μπορούν 
να λαμβάνουν πιστοποιητικό δηλωθείσας 
περιουσιακής κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα 
θα μπορούν να ενημερωθούν για το ιστορικό 
μεταβολών περιουσιακής κατάστασης. Οι πι-
στοποιημένοι πολίτες, χρήστες του TAXISNet 
είναι σήμερα περίπου 1.700.000.
Οι πιστοποιημένοι φορολογούμενοι θα έχουν 
τη δυνατότητα να αλλάζουν τα στοιχεία των 
ακινήτων τους με όρους που θα μελετη-
θούν και θα ορισθούν από την Φορολογική 
Αρχή. Κατά τη διαδικασία αυτή οι χρήστες 
θα παρακολουθούνται από υπαλλήλους του 
υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να 
διασφαλισθεί η εγκυρότητα των αλλαγών. 
Πρόκειται επίσης να παρέχεται η δυνατότητα 
πληροφόρησης, δήλωσης μεταβολής στοι-
χείων ακινήτων καθώς και έκδοσης των σχε-
τικών πιστοποιητικών μέσω του Διαδικτύου 
σε 24ωρη βάση.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 6/10/2008
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