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Σελίδα 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Υπογράφθηκε η απόφαση για την ‘‘Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού 

Δημοσίου προς τις Τράπεζες για την χορήγηση Δανείων για κεφάλαια κίνη-

σης και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελματί-

ες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το σεισμό της 8
ης

 

Ιουνίου 2008’’. Προβλέπεται ότι στα δάνεια, τα οποία θα χορηγηθούν σε 

επαγγελματίες και επιχειρήσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που 

υπέστησαν από τον σεισμό στον μηχανολογικό εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες 

και τα εμπορεύματα, η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παρέχεται σε 

ποσοστό 100% και μέχρι του ποσού των 590,000 ευρώ ανά επιχείρηση ή 

ανά επαγγελματία. Τα δάνεια θα χορηγηθούν μέσω μιας νέας αυτοτελούς 

δανειακής σύμβασης πενταετούς διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης περιό-

δους χάριτος 2 ετών και θα εξοφλούνται σε ισόποσες εξαμηνιαίες τοκο-

χρεωλυτικές δόσεις, με περίοδο χάριτος από την ημέρα της εκταμίευσης 

έως την 31/12/2010. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί από την 30/06/2011 

και η τελευταία την 31/12/2013. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με 

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την 31/10/2008.       

΄΄Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων   

μηνών Μαιου και Ιουνίου 2008΄΄ 

Λόγω των προβλημάτων που 

ανέκυψαν από τους πρόσφατους 

καταστροφικούς σεισμούς για 

τους  ε ργ οδότε ς  Κο ινώ ν 

Επιχειρήσεων και Οικοδομικών 

Έργων, με έδρα τους Νομούς 

Αχαΐας, Ηλείας  και Αιτωλο- 

ακαρνανίας οι προθεσμίες καταβο- 

λής τρεχουσών εισφορών και 

μηνιαίων δόσεων μηνών Μαΐου, 

Ιουνίου καθώς και εισφορών Δώρου 

Πάσχα 2008, που λήγουν μέχρι τις 

31/7/08 παρατείνονται έως και την 

31/8/08.    

Προγραμμα ΟΑΕΔ 22-32 

Υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ Πρό-

γραμμα 3.000 νέων ελεύθερων 

επαγγελματιών για ανέργους, ηλι-

κίας 22-32 ετών, με τον διακριτικό 

τίτλο «ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ-

ΤΗΤΑ». . ΟιΟι  Αιτήσεις εκδήλωσης εν-

διαφέροντος για συμμετοχή στο 

πρόγραμμα μπορούν να υποβάλ-

λονται ηλεκτρονικά στη σχετική 

περιοχή του δικτυακού τόπου του 

Ο.Α.Ε.Δ. από τις 01/08/2008. Η η-

μερομηνία λήξης της υποβολής 

των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέ-

ροντος για συμμετοχή στο πρό-

γραμμα των υποψηφίων θα καθο-

ριστεί με σχετική  

απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η 

προώθηση ανέργων νέων στην απα-

σχόληση, μέσω της οικονομικής ενί-

σχυσης επιχειρηματικών πρωτοβου-

λιών. Το ποσό της επιχορήγησης  για 

κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία 

που υπάγεται στο πρόγραμμα καθο-

ρίζεται στα 18.000,00 € σε τρεις (3) 

ισόποσες  δόσεις. Η διάρκεια της 

επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθε-

ρο επαγγελματία που εντάσσεται 

στο πρόγραμμα ορίζεται σε  δώδεκα 

(12) μήνες από την Απόφαση Υπαγω-

γής στο πρόγραμμα . 
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