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Ενημερωτικό Δελτίο μελών 

Επιμελητηρίου  

Αιτωλοακαρνανίας 

Τεύχος 7                                                                                      Δεκέμβριος 2008 

Σηµαντική εκδήλωση 

στο Επιµελητήριο      

Αιτωλοακαρνανίας για 

το ΕΣΠΑ 

Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας µαζί µε 

την Ειδική Γραµµατεία Ανταγωνιστικότητας 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Ελληνική 

Εταιρεία ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) 

πραγµατοποίησαν µε µεγάλη επιτυχία την 

Τετάρτη 26 Νοεµβρίου µία πολύ σηµαντική 

εκδήλωση µε τίτλο  ‘‘Επιχειρώντας το µέλλον’’ στη συνεδριακή αίθουσα του 

Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής χαιρέτισε την πολύ σηµαντική 

πρωτοβουλία της Ειδικής Γραµµατείας Ανταγωνιστικότητας αλλά και της 

ΕΕ∆Ε, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πολύ µεγάλη συµµετοχή του 

Επιχειρηµατικού κόσµου της περιοχής ενώ δεν παρέλειψε να θυµίσει την 

διεθνή συγκυρία που όπως είπε, «δηµιουργεί σοβαρούς κραδασµούς στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων και την πορεία των οικονοµικών τους 

µεγεθών». Ο Ειδικός Γραµµατέας Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης Ελευθέριος Σταυρόπουλος παρουσίασε το νέο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» ΕΠΑΝ ΙΙ στα 

πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, αναλύοντας όλες τις νέες δράσεις που 

πρόκειται να ανοίξουν και ενηµερώνοντας κατατοπιστικά τους 

παρευρισκοµένους σε θέµατα που αφορούν την επιχειρηµατικότητα, ενώ δεν 

παρέλειψε τέλος να χαρακτηρίσει ως πρότυπο το κτίριο του Επιµελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας. Ο Γενικός ∆/ντης της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων  ΕΕ∆Ε Αθανάσιος Ρούλιας παρουσίασε το πρόγραµµα 

Συµπληρωµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τις Μικροµεσαίες και 

πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που αφορούν τόσο τους εργαζόµενους αλλά και 

τους Επιχειρηµατίες. «Έχουν εγκριθεί για υλοποίηση εντός του 2008 πέντε 

προγράµµατα για την Αιτωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια» δήλωσε 

χαρακτηριστικά. Αξιοσηµείωτη υπήρξε η πολύ µεγάλη παρουσία και 

συµµετοχή του Επιχειρηµατικού κόσµου στην εκδήλωση.          

 

‘‘Επιχειρώντας το µέλλον’’   



Σελίδα 2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

Κριτήρια για την 

υπαγωγή ανωνύ-

μων εταιρειών 

στον έλεγχο από 

Ένα από τα σπουδαία επιχειρηµατικά γεγονότα της χρονιάς 

πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη 

συνδιοργάνωση του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας την 1η ∆εκεµ-

βρίου στο συνεδριακό χώρο του. Καταξιωµένα στελέχη από το χώρο 

του Franchise αλλά και της τράπεζας µπόρεσαν να ενηµερώσουν 

τους επιχειρηµατίες της περιοχής αλλά και όσους πρόκειται να επι-

χειρήσουν στο άµεσο µέλλον, για τις ευκαιρίες που τους παρέχει το 

Franchise. Βασικοί άξονες της συζήτησης και των παρουσιάσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν ήταν το νοµικό καθεστώς, καθώς και το πώς 

µπορούν να χρηµατοδοτηθούν νέες και υφιστάµενες επιχειρήσεις, 

αλλά κυρίως γιατί στη δύσκολη συγκυρία για το χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα το Franchise είναι µια πολύ τεκµηριωµένη και αποδοτική 

πρόταση. Όλοι οι οµιλητές συνέκλιναν στο ότι το αναγνωρισµένο 

όνοµα και η τεχνογνωσία που σου παρέχει µια καταξιωµένη επιχεί-

ρηση είναι σηµαντικά όπλα στην µεγάλη και πολυσύνθετη προσπά-

θεια που απαιτεί το επιχειρείν πλέον. Κατά γενική οµολογία το Επιµε-

λητήριο Αιτωλοακαρνανίας πραγµατοποίησε για µια ακόµη φορά στη 

συνεδριακή του αίθουσα µια άρτια ενηµερωτική εκδήλωση και το 

πλήθος των ενδιαφεροµένων που συνέρρευσε σίγουρα έµαθε πολλά 

για τις προοπτικές που ανοίγει το Franchise στην επιχειρηµατικότητα 

της περιοχής. 

Εκδήλωση Franchise 

στο Επιμελητήριο 

Αιτωλοακαρνανίας 

Ξεκίνησε από την ∆ευτέρα 15 ∆εκεµβρίου να υλοποιείται η παροχή 

δανείων επιδοτούµενου επιτοκίου από το ΤΕΜΠΜΕ. Τα άτοκα αυτά 

δάνεια θα είναι εγγυηµένα κατά 80% από το ΤΕΜΠΜΕ, ενώ για το 

υπόλοιπο 20% του δανείου, η τράπεζα δεν θα αναζητά περαιτέρω 

εξασφαλίσεις από τις επιχειρήσεις. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις µε 

προσωπικό από 0 - 49 άτοµα, ενώ για την υλοποίηση του 

Προγράµµατος θα συνεργαστούν όλες οι τράπεζες της χώρας. Το 

ύψος του δανείου για κεφάλαιο κίνησης µπορεί να φτάσει το 30% 

του µέσου κύκλου εργασιών της επιχείρησης των τριών τελευταίων 

ετών,  µε ανώτατο όριο δανείου 350.000€. Η διάρκεια της εγγύησης 

και της επιδότησης θα είναι 3 έτη. Η προµήθεια του ΤΕΜΠΜΕ θα 

είναι σταθερή 1% επί της εγγύησης και θα καταβάλλεται εφάπαξ. Η 

υποβολή της αίτησης από τον επιχειρηµατία θα γίνεται ηλεκτρονικά.  

«Εγγύηση και 

Επιδότηση Επιτοκίου 

∆ανείων Κεφαλαίου 

Κίνησης Μικρών και 

Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων». 


