
Εκδήλυζη για ηο Ππόγπαμμα «Μεηαποίηζη ζηιρ νέερ ζςνθήκερ» 

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών 
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  

                                                                                                    Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2010     

Το Επιμεληηήπιο Αιηυλοακαπνανίαρ , κέινο ηεο 

«Γηαρεηξηζηηθήο Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Γπηηθήο Διιάδνο – Πειν-

πνλλήζνπ – Ηπείξνπ & Ινλίσλ Νήζσλ», εηαίξνπ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ Δλδηάκε-

ζνπ Φνξέα Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπη-

ρεηξεκαηηθόηεηα», ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013 θαη ηεο πινπνίεζεο 

ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ, καλεί ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ην-

κείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ ππεξεζηώλ πνπ δξνπλ ππνζηεξηθηηθά ζε 

απηέο, όπσο παξαθνινπζήζνπλ ηην παποςζίαζη ηος ππογπάμμαηορ: 

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 

 Τν πνζνζηό ηεο δεκνζίαο ρξεκαηνδόηεζεο (επηρνξήγεζε ) ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ην Ννκό Αηησιναθαξλαλίαο είλαη 50% θαη αθνξά π-

θηζηάκελεο , λέεο θαη ππό ζύζηαζε επηρεηξήζεηο. Οη επηιέμηκεο ελέξγεηεο 

είλαη νη παξαθάησ 

Γηακόξθσζε θηηξίσλ θαη ρώξσλ 

Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ (Γαπάλεο 

ΑΠΔ κόλν γηα ηηο λέεο θαη ππό ζύζηαζε επηρεηξήζεηο) 

Αγνξά ηερλνγλσζίαο 

Γαπάλεο απαζρόιεζεο πξόζζεηνπ πξνζσπηθνύ – εξγαδνκέ-

λσλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. 

Άπιεο δαπάλεο. 

 Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο έληαμεο ππάξρεη δπλαηόηεηα 

ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο κέρξη ην πνζό ηνπ 50% ηεο Γεκόζηαο ρξεκα-

ηνδόηεζεο.         

 Η Εκδήλυζη θα γίνει ζηην  Σςνεδπιακή Αίθοςζα  ηος Επιμε-

ληηηπίος Αιηυλοακαπνανίαρ (Παπαζηπάηος 53 & Σμύπνηρ 1, Αγπί-

νιο) ζηιρ 17 Νοεμβπίος, ημέπα  Τεηάπηη και ώπα  18:00. 



Σελίδα 2 

Αιζθηηή η μείυζη ηυν ειζαγυγών ηοςρ ηελεςηαίοςρ μήνερ 

 Μείσζε 21,3% θαηέγξαςαλ ζην δσδεθάκελν Οθησβξίνπ 2009- Σεπηεκβξί-

νπ 2010 νη εηζαγσγέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ζηελ Διιάδα, θαηαδεηθλύνληαο 

ηελ απνδπλάκσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο. Σύκθσλα κε ηελ Διιεληθή Σηαηηζ-

ηηθή Αξρή, ε ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγώλ ηνλ Σεπηέκβξην  αλήιζε ζε 3,25 δηζ. 

επξώ, έλαληη 4,65 δηζ. επξώ θαηά ηνλ ίδην κήλα ηνπ έηνπο 2009, παξνπζηάδνληαο 

κείσζε 30,1%. Η ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγώλ - αθίμεσλ θαηά ην δσδεθάκελν 

Οθησβξίνπ 2009 - Σεπηεκβξίνπ 2010 παξνπζίαζε κείσζε 21,3%.  

 Σην κεηαμύ, κείσζε 7,1% παξνπζίαζε ν Γεληθόο Γείθηεο Βηνκεραληθήο Πα-

ξαγσγήο ηνπ κελόο Σεπηεκβξίνπ 2010, ζε ζύγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν Γείθηε ηνπ 

Σεπηεκβξίνπ 2009, έλαληη κείσζεο 9,1% πνπ ζεκεηώζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε 

ζύγθξηζε ηνπ έηνπο 2009 πξνο ην 2008. 

Πεπιζζόηεπερ ελληνικέρ επισειπήζειρ μεηαναζηεύοςν ζηο εξυηεπικό 

 Τελ έληνλε αλεζπρία ηεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηη-

θόηεηαο εθθξάδεη ε Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ, θαζώο ζύκθσ-

λα κε ζηνηρεία πεξηζζόηεξεο από 1.500 Α.Δ. θαη ΔΠΔ κεηαπνίεζεο θαη ππεξεζηώλ 

έρνπλ κεηεγθαηαζηαζεί ζε γεηηνληθέο ρώξεο. Όπσο εθηηκά ε ζπλνκνζπνλδία, ε 

«κεηεγθαηάζηαζε» ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ ζα πξνθαιέζεη «αθαηάζρεηε αη-

κνξξαγία» ζηελ ειιεληθή αγνξά, αθνύ νη επηρεηξεκαηίεο όρη κόλν ζα ζηεξήζνπλ 

από έζνδα ηελ νηθνλνκία καο, αιιά δελ πξόθεηηαη λα επαλαπαηξίζνπλ ηα θέξδε 

ηνπο, αθνύ γηα ηελ επηζηξνθή θεθαιαίσλ ζα πξέπεη λα πιεξώζνπλ επηπιένλ θό-

ξν 5%. 

 Σήκεξα, ηνλίδεη ε ΔΣΔΔ, 7 ζηηο 10 επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ξεπζηόηεηαο, 5 ζηηο 10 έρνπλ δηαρεηξίζηκα πξνβιήκαηα, 2 ζηηο 10 

έβαιαλ «ινπθέην» ελώ αξθεηνί έκπνξνη γηα λα απνθύγνπλ ην θιείζηκν ζθέπηνληαη 

ηε θπγή. 



Σελίδα 3 

Μη ενθαππςνηικά μηνύμαηα από πεπαίυζη 

 Τα κελύκαηα πνπ θζάλνπλ από ηηο ΓΟΥ γηα ηελ πνξεία ηεο πεξαίσζεο 

δελ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά. Φαξαθηεξηζηηθό ηεο αλεζπρίαο πνπ επηθξαηεί 

ζην Υπνπξγείν είλαη όηη ζηειέρε ηνπ ΥΠ.ΟΙΚ. πξνζπαζνύλ λα πείζνπλ όηη, κεηά 

ηελ πεξαίσζε δίδεηαη θνξνινγηθή ακλεζηία, ελώ όζνη δελ ππαρζνύλ ζα έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ αξγά ή γξήγνξα ηνλ έιεγρν.      

 Οη θνξνινγνύκελνη πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ TAXIS net, θπ-

ζηθά ή λνκηθά πξόζσπα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα θαηεβάζνπλ ην ζεκείσκα ηεο 

πεξαίσζήο ηνπο ζηε δηεύζπλζε www.gsis.gr/taxisnet/per 2010/mdex.jsp.  

 Δληόο ησλ επόκελσλ εκεξώλ αλακέλεηαη έθδνζε ΚΥΑ γηα ηελ παξάηαζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ΤΔΜΠΜΔ, γηα δάλεηα θάιπςεο νθεηιώλ πξνο δεκόζην θαη 

αζθαιηζηηθά ηακεία, κε εγγύεζε ΤΔΜΠΜΔ, έσο Αύγνπζην 2011, κεηά από εηζή-

γεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Τακείνπ πξνο ην αξκόδην ΥΠΑΑ.     

 Τν πξόγξακκα ίζρπε έσο 31/10 θαη νη αηηήζεηο πνπ εγθξίζεθαλ έσο 29/10  

είλαη πεξηνξηζκέλεο (δόζεθαλ 197 δάλεηα ). Υπελζπκίδεηαη όηη ην θαηώηαην επηιέ-

μηκν πνζό δαλείνπ κε εγγύεζε είλαη 5.000 € θαη ην αλώηαην 100.000 €.  

 Η δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ είλαη 6εηήο κε 2εηή πεξίνδν ράξηηνο, ζηελ νπνία 

θαηαβάιιεηαη κόλν ν ηόθνο.  Δμαζθαιίζεηο απαηηνύληαη γηα δάλεηα άλσ ησλ 

40.000 €,  εθόζνλ δεηεζνύλ από ηελ Τξάπεδα (έσο ην 10% ηνπ δαλείνπ). 

 Τν επηηόθην είλαη: Euribor 6κελσλ + 600 κ.β.  6,00% θαηά αλώηαην όξην…  

θ.ι.π.,   

Τει.: ΤΔΜΠΜΔ. 2103311201-4,   www.tempme.gr 

Αναμένεηαι έκδοζη ΚΥΑ για ηην παπάηαζη ηος ππογπάμμαηορ ΤΕΜΠΜΕ 
για δάνεια κάλςτηρ οθειλών ππορ δημόζιο και αζθαλιζηικά ηαμεία 

http://www.gsis.gr/taxisnet/per%202010/mdex.jsp
http://www.tempme.gr

