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2η Συνάντηση            
Οµοσπονδίας             

Συλλόγων Υπαλ-           
λήλων Επιµελη-
τηρίων στο               
Αγρίνιο  

Βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνι-

στικότητας και Ναυτιλίας αναδεικνύεται οριστικά η άµεση ενεργοποίηση 

- λειτουργία του Γενικού Εµπορικού Μητρώου το προσεχές φθινόπωρο 

ως πρώτο κυρίαρχο βήµα για την απλοποίηση των διαδικασιών 

ίδρυσης νέων επιχειρήσεων εντός των Επιµελητηρίων που θα ακολου-

θήσει σε συνέχεια των σχετικών κυβερνητικών πρωτοβουλιών και επι-

µέρους νοµοθετηµάτων. Αυτό ήταν το βασικότερο συµπέρασµα των ερ-

γασιών της 2ης Συνδιάσκεψης Επιµελητηριακών Στελεχών που διοργα-

νώθηκε στο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας το διήµερο 7 και 8 Μαϊου 

2010.  

Τις εργασίες του Συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας 

Συλλόγων Υπαλλήλων Επιµελητηρίων (Ε.Σ.Υ.Ε) κ. Μιχάλης Γιάγκας και ο οι-

κοδεσπότης Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης 

Τσιχριτζής, ενώ σηµαντικό µέρος των εργασιών της 1ης ηµέρας κάλυψε η πα-

ρουσίαση της λειτουργίας µέσω σχετικών παραδειγµάτων εγγραφής επιχει-

ρήσεων από την επιστηµονική οµάδα της Unisystems κκ. Φώτη Ζωγράφο και 

Βασιλική Παππά ενώ σχετικές επεξηγήσεις έδωσε και η Επιστηµονική Σύµ-

βουλος της ΚΕΕΕ κα Νατάσσα Ξαρχά.  Στο σηµείο αυτό στελέχη, διευθυντές 

επιµελητηρίων – σύνεδροι απ` όλη την Ελλάδα εξέφρασαν τις απορίες τους 

και αναπτύχθηκε παραγωγικός διάλογος.  

Ευρύτερα, σύµφωνα µε τις βασικότερες εισηγήσεις της Συνδιάσκεψης, η λει-

τουργία του Γενικού Εµπορικού Μητρώου θα γίνει ξεχωριστό άρθρο στο νο-

µοσχέδιο που αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή έως τέλους του Ιουνίου 

2010, το οποίο θα επιτρέψει την οριστική λειτουργία του, όπως τόνισαν τόσο 

ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου κ. Στέφανος Κοµνηνός, που τίµησε µε την 

παρουσία του τις εργασίες της πρώτης ηµέρας,  όσο και ο Ειδικός Σύµβουλος 

της Υπουργού κας Λούκας Κατσέλη, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστηµί-

ου Κρήτης κ. Άρης Αλεξόπουλος στην παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης 

στις εργασίες της 2ης ηµέρας.  

Επιπλέον, ο κ. Κοµνηνός στην παρέµβασή του υποστήριξε πως το ΓΕ-

ΜΗ είναι ένα εργαλείο το οποίο συνδέεται άµεσα µε την ανταγωνιστικότητα 



της χώρας και το οποίο στην παρούσα χρονική στιγµή έχει τεθεί άµεσα σε 

προτεραιότητα και από τους ευρωπαίους εταίρους µας που ζητούν επιτακτικά 

την απελευθέρωση ίδρυσης επιχειρήσεων και τη µείωση της γραφειοκρατίας.  

Ακόµη, έκανε πολλές αναφορές στην γενικότερη σκέψη που υπάρχει στο Υ-

ΠΟΙΑΝ προκειµένου ο επιµελητηριακός θεσµός να περάσει σε µια νέα περίο-

δο ανάπτυξης και δράσης, έκανε λόγο για την χρησιµότητα και τον αποτελε-

σµατικό τους ρόλο για τον επιχειρηµατία – µέλος τους ενώ προετοίµασε και 

τον διάλογο για την δηµιουργία περιφερειακών επιµελητηρίων στην λογική 

του σχεδίου Καλλικράτης.  

«∆εν θέλουµε επιµελητήρια ληξιαρχεία, θέλουµε επιµελητήρια κοιτίδες 

ανάπτυξης και σαν µοχλούς λειτουργίας των επιχειρήσεων µαζί µε τις τεχνικές 

τους δραστηριότητες, δηλαδή το ΓΕΜΗ, το οποίο θέλουµε να το τρέχουν τα 

επιµελητήρια και κανένας άλλος» τόνισε, µεταξύ άλλων,  ο  Γενικός Γραµµατέ-

ας Εµπορίου ενώ έθεσε και ένα «ερώτηµα», όπως το χαρακτήρισε, λέγοντας 

«µε το υπάρχον προσωπικό θα περάσουµε στην νέα περίοδο; Θα χρειαστού-

µε τη συµµετοχή τις αναπτυξιακές εταιρείες των επιµελητηρίων ως µοχλούς 

ανάπτυξης; Σ` αυτό το νέο επιµελητήριο που το θέλουµε ακόµη πιο κοντά στις 

ανάγκες του επιχειρηµατία, πως θα πάµε;» αναρωτήθηκε ο κ. Κοµνηνός.  

Από την πλευρά της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων, ο Γενικός 

Γραµµατέας κ. Παναγιώτης Αγνιάδης ζήτησε από την ηγεσία του Υπουργείου 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να γίνει «ακόµη περισσότερο 

συγκεκριµένη» στις προθέσεις της και στις αλλαγές που σχεδιάζει για τον επι-

µελητηριακό θεσµό.  «∆εν µπορεί αυτή τη στιγµή να ξέρουν οι συµβολαιογρά-

φοι, για παράδειγµα, τον τρόπο της συµµετοχής τους στην ίδρυση των επιχει-

ρήσεων και να µη γνωρίζουν µε σαφήνεια το ρόλο τους τα ίδια τα Επιµελητή-

ρια. Θέλουµε συγκεκριµένα να ξέρουµε εάν τα Επιµελητήρια θα µπορούν να 

χορηγούν, για παράδειγµα,  ΑΦΜ! Υπάρχουν ανοικτά ερωτήµατα και είναι 

ώρες που όλοι µαζί πρέπει να δούµε τις ιδανικές λύσεις» τόνισε ο κ. Αγνιά-

δης. Επίσης, σε άλλο σηµείο της τοποθέτησής του αναφέρθηκε στο ανθρώπι-

νο δυναµικό των επιµελητηρίων, χαρακτηρίζοντας τους ως «διψασµένα στε-

λέχη που δεν διαθέτουν δηµοσιοϋπαλληλίστικη νοοτροπία».   «Είναι γεγονός 

πως χρειάζεται πολύ δουλειά τόσο από τις διοικήσεις όσο και από τους υπαλ-

λήλους µας προκειµένου να περάσουµε σε ένα νέο σχήµα λειτουργία. ∆εν εί-

µαστε όλοι έτοιµοι αλλά µπορούµε να τα καταφέρουµε» ανέφερε στην δική του  
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τοποθέτηση ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας                    

κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής και συνέχισε:   

«Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας επιλέχθηκε γι` αυτή την συνδιά-

σκεψη, κατά κάποιο τρόπο, επειδή έχουµε προχωρήσει από το 2006 σε µια 

πολύ σηµαντική εκκαθάριση του µητρώου µας, να στελεχώσουµε µε νέους υ-

παλλήλους το τµήµα της µηχανογράφησης ενώ έχουµε προχωρήσει και στην 

δηµιουργία τεσσάρων παραρτηµάτων στις µεγαλύτερες πόλεις του Νοµού µας 

(Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Αµφιλοχία και Βόνιτσα) και άµεσα θα λειτουργήσει και 

το παράρτηµα του Αστακού. Μαζί µε το κεντρικό του Αγρινίου θα έχουµε σε 

έξι σηµεία του Νοµού µας σηµεία εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων. Γνωρίζω 

ότι και το Επιµελητήριο Κυκλάδων έχει κάνει κάτι αντίστοιχο, νωρίτερα η Βοι-

ωτία µε παράρτηµα στη Θήβα, τα επιµελητήρια της Αθήνας έχουν ξεκινήσει 

αντίστοιχες δράσεις, ανάλογα µε το µέγεθος τους» εξήγησε ο κ. Τσιχριτζής. 

«Τέλος σύµφωνα µε το νόµο του 2005 έχουµε συστήσει τα τρία βασικά τµήµα-

τα στο Επιµελητήριο µας, τα Τµήµατα Μεταποίησης, Εµπορίου και Υπηρεσιών 

και πριν από τρεις µήνες ιδρύσαµε τα Τµήµατα Τουρισµού, Εξαγωγών και Με-

ταφορών» κατέληξε ο οικοδεσπότης Πρόεδρος. Σχολιάζοντας τις εργασίες 

της Συνδιάσκεψης, ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας των  Συλλόγων Υπαλλή-

λων Επιµελητηρίων κ. Γιάγκας τόνισε στις δηλώσεις του πως «τα Επιµελητή-

ρια έχουν αναλάβει πρωτοβουλία για την υλοποίηση του Γενικού Εµπορικού 

Μητρώου από το 1999. Από τότε προσπαθούµε αναδείξουµε την έλλειψη της 

υλοποίησης του. Αυτή η πολύ σηµαντική εκκρεµότητα σε συνδυασµό µε την 

απλοποίηση των εργασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων -που είναι πρωτοβου-

λία προς την  αµεσότερη εξυπηρέτηση του Επιχειρηµατία – αποτελούν τα κυ-

ριότερα θέµατα της συνάντησής µας» είπε ο κ. Γιάγκας. Και συνέχισε: «Το 

πώς θα υλοποιηθεί το ΓΕΜΗ αλλά και η υπηρεσία µιας στάσης, σύµφωνα µε 

τις προτάσεις του ΥΠΟΙΑΝ, είναι προτάσεις που µας βρίσκουν σύµφωνους. 

Υπάρχει ένα ζήτηµα που πρέπει να διευκρινιστεί σχετικά µε το ρόλο που θα 

κληθούν να αναλάβουν οι συµβολαιογράφοι σε σχέση µε τα επιµελητήρια, α-

φού ο φόβος µας είναι να µην µετακυλήσουν άλλα κόστη στις επιχειρήσεις για 

την ίδρυσή τους και η τελική διαδικασία να ολοκληρώνεται από τα Επιµελητή-

ρια. Η ΟΣΥΕ επιθυµεί να γίνουν θεσµικές παρεµβάσεις για την διευκόλυνση 

των επιχειρήσεων. Γι` αυτό και µετά από αυτό το νοµοθέτηµα θα πρέπει να 

ανοίξει και το ζήτηµα της αδειοδότησης των επιχειρήσεων» κατέληξε µεταξύ  
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άλλων ο Πρόεδρος της ΟΣΥΕ. Η συνάντηση του Αγρινίου ολοκλη-

ρώθηκε τη δεύτερη ηµέρα µε σηµαντικά υπαλληλικά θέµατα των Επιµελη-

τηρίων όπως είναι η οικονοµική κατάσταση των υπαλλήλων, το µισθολό-

γιό τους και η συµµετοχή τους σε επιτροπές, η κατάσταση Πρόνοιας και 

γενικότερα οι ανάγκες προσαρµογής τους στο νέο οικονοµικό περιβάλλον 

που διαµορφώνεται από τα οικονοµικά µέτρα της κυβέρνησης.  

Τις εργασίες τις  2ης Συνδιάσκεψης Επιµελητηριακών Στελεχών που 

διοργανώθηκε στο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας τίµησαν µε την πα-

ρουσία τους, ακόµη ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων κ. ∆ηµή-

τρης Μπαράτσας,   ο Αντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου Πρέβεζας κ. Γιάν-

νης Γιαµάς, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Λευκάδας κ. Αντώνης ∆ουβί-

τσας, ο ∆ήµαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός ενώ χαιρετισµός απέ-

στειλαν ο Νοµάρχης κ. Θύµιος Σώκος και ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέ-

ρειας ∆υτικής Ελλάδας κ. Τάσος Αποστολόπουλος, ∆ιευθυντές Επιµελη-

τηρίων απ` όλη την Ελλάδα, κ.α.  

 
Παρουσίασε το νέο ασφαλιστικό και εργασιακό τοπίο σε               

ενηµερωτική εκδήλωση  
 

 Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και η  Ένωση Αστυνοµικών Υ-

παλλήλων Νοµού Αιτωλοακαρνανίας συνδιοργάνωσαν ενηµερωτική εκδή-

λωση που πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 3 Μαΐου και ώρα 18.00 στη Συ-

νεδριακή Αίθουσα  του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο, µε 

θέµα: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙ-

ΩΜΑΤΑ. 

Κεντρικός οµιλητής ήταν  ο καθηγητής Εργατικού ∆ικαίου κ. Αλέξης 

Μητρόπουλος που σε µια κατάµεστη αίθουσα από πολίτες των παραγωγι-

κών τάξεων, εκπροσώπους Φορέων και εργαζοµένους    παρουσίασε τις 

αλλαγές που επίκεινται µε το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που αναµένεται 

να ισχύσει από τις αρχές Ιουνίου, αλλαγές που ήδη προκαλούν ανησυχία 

σε εργαζοµένους, αυτοαπασχολούµενους, επαγγελµατίες και επιχειρή-

σεις.  Αναφέρθηκε στα βασικά σηµεία των αλλαγών αυτών, µε τη θεσµο-

θέτηση ορίου 40ετίας για συνταξιοδότηση, την σύνδεση του ορίου συνταξι-

οδότησης µε το προσδόκιµο ζωής (κάτι που όπως είπε πρώτη φορά  

Ο καθηγητής 
Εργατικού ∆ικαίου 

κ. Αλέξης 
Μητρόπουλος στο 
Επιµελητήριο 

Αιτωλοακαρνανίας 
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αποφασίζεται παγκόσµια), µιλώντας για τη χειρότερη ρύθµιση που 

µπήκε ποτέ στο ασφαλιστικό. Παράλληλα για την αύξηση των ορίων ηλικί-

ας συνταξιοδότησης των γυναικών στο δηµόσιο στα 65 χρόνια, έως το τέ-

λος του 2013 µε έναρξη το 2011 την οποία χαρακτήρισε πολύ επαχθή για 

όσους θίγονται. 

Τέλος παράλληλα µε την εκδήλωση παρουσιάστηκε για πρώτη φο-

ρά  το βιβλίο του καθηγητή «Ασφαλιστικό ώρα µηδέν. Το µέλλον των συ-

ντάξεων», ενώ  ακολούθησε  συζήτηση και δόθηκε πλήθος απαντήσεων 

σε πολίτες όλων των επαγγελµάτων και ηλικιών για ασφαλιστικά και εργα-

σιακά θέµατα . 

Να σηµειωθεί ότι το πρωί της ίδιας ηµέρας στην συνεδριακή αίθου-

σα του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, δόθηκε συνέντευξη τύπου για 

τα τοπικά ΜΜΕ από τον καθηγητή κ. Μητρόπουλο, ο οποίος ανέπτυξε διε-

ξοδικά τις απόψεις του για τις εξελίξεις και απάντησε σε ερωτήµατα δηµο-

σιογράφων. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι κ.κ.: Σταµάτης ∆ηµήτρης, Βου-

λευτής Αιτωλοακαρνανίας, ο Αντιδήµαρχος Αγρινίου Θόδωρος Λαδάς,  

η Εκπρόσωπος Γενικής Αστυνοµικής ∆/νσης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλά-

δας Ταξίαρχος κα Ευσταθία Γιαννειά, ο Αστυνοµικός ∆/ντης Αιτωλίας Αθα-

νάσιος Σπυρόπουλος , ο Αστυνοµικός ∆/ντης Ακαρνανίας Γεώργιος Κολο-

νέλος, ο Αστυνοµικός ∆/ντης Ευρυτανίας Νικόλαος Παυλέτσης, ο Πρόε-

δρος ∆ικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου Ανδρέας Ζώης, ο Πρόεδρος Νοσο-

κοµείου Αγρινίου Γιάννης Μπίνας, ο Πρόεδρος Νοµαρχιακού Τµήµατος 

Α∆Ε∆Υ Αιτωλ/νιας Κώστας Παπαθανασίου, ο Πρόεδρος ΙΝΚΑ  Γιώργος 

Λεχουρίτης, Πρόεδροι  Αποστράτων Αξιωµατικών Αστυνοµίας και Ενό-

πλων ∆υνάµεων, ο Πρόεδρος ΠΟΑΣΥ Χρήστος Φωτόπουλος, ο Παναγιώ-

της Λάζος Γενικός Γραµµατέας ΠΟΑΣΥ, ο  Γραµµατέας ∆Σ ΠΟΑΣΥ Βασί-

λειος Κωνσταντόπουλος, ο Πρόεδρος Ένωσης Λιµενικών Περιφέρειας ∆υ-

τικής Ελλάδας και Νήσων, ο Πρόεδρος Ένωσης Αξιωµατικών Π.∆.Ε. Φώ-

της  Τζιµάνης, ο Εκπρόσωπος Συνδικαλιστικού Φορέας Πυροσβεστικής ο 

Αντιπρόεδρος Επιµελητηρίου Άρτας κ. Ευστράτιος Ζιώγος, Πολιτευτές του 

Νοµού, Αντιπροσωπείες Α΄ Βάθµιων Συνδικαλιστικών Ενώσεων Αστυνο-

µικών Αχαΐας, Λευκάδας, Άρτας, Κέρκυρας, Πρέβεζας, Ευρυτανίας, Φωκί-

δας και Θεσπρωτίας. 
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 Πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Μαΐου εκδήλωση στη συνε-

δριακή αίθουσα του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας µε σκοπό την ανα-

κοίνωση του Προγράµµατος «Πράσινη Επιχείρηση 2010». Το Πρόγραµµα 

παρουσίασε ο ∆ιευθυντής της ∆ιαχειριστικής κος Αλέκος Παράσχης και η 

υπεύθυνη του Προγράµµατος κα Μαγδαληνή Πετροπούλου. Η περίληψη 

του Προγράµµατος παρουσιάζεται κάτωθι :  

 Σκοπός και στόχος του προγράµµατος 

To πρόγραµµα έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση των υφιστάµενων µετα-

ποιητικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και συγκεκριµένων επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά στη µεταποίηση για την 

ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία της παραγω-

γικής τους διαδικασίας και την εν γένει παραγωγική αλυσίδα. 

Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

Επιλέξιµες θεωρούνται όλοι οι τύποι µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσε-

ων κατά την έννοια του άρθρου 3 του ορισµού ΜΜΕ του Παραρτήµατος Ι 

του Κανονισµού 800/2008 που κατά τη χρήση του 2009 και την προη-

γούµενη αυτής χρήση 2008 απασχολούσαν 0 έως 50 άτοµα µε σχέση ε-

ξαρτηµένης εργασίας (εκφραζόµενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας 

(ΕΜΕ)) και το όριο του κύκλου εργασιών ή εκείνο του συνόλου του ισολο-

γισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ (για τον ορισµό της ΜΜΕ βλ. Πα-

ράρτηµα Ι του Οδηγού του Προγράµµατος). 

 Για το παρόν πρόγραµµα ως υφιστάµενες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές 

που έχουν κλείσει τρεις (3) πλήρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις. 

 Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυµη 

Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρ-

ρυθµη Εταιρία) καθώς και οι ατοµικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β 

και Γ κατηγορίας, µε δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν 

από τους κωδικούς Κ.Α.∆. 2008 (NACE—αναθεώρηση 2 όπως ισχύει) 

που αντιστοιχούν σε µεταποιητικές επιχειρήσεις (Κωδικοί 10–332), όπως 

επίσης και οι κωδικοί 82.92 και 96.01 του τοµέα υπηρεσιών, όπως αυτοί 

οι κωδικοί αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της µονάδας ή τη βεβαίω-

ση έναρξης επιτηδεύµατος, ή σε άλλο στοιχείο ισοδύναµης αποδεικτικής 

αξίας εκτός από τις επιχειρήσεις µε δραστηριότητες που εξαιρούνται από 

τον κανονισµό de minimis. 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΡΑΣΙΝΗ                    

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» 
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Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) 

καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές µη κερ-

δοσκοπικές εταιρείες. 

  Επιπλέον προϋποθέσεις:  

Η επιχείρηση να µην είναι προβληµατική 

Το ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου από την 

επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας (2007, 2008 και 2009). 

Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόµιµα έχοντας στην επωνυµία τους άδεια λει-

τουργίας για τη δραστηριότητά τους ή σχετικό απαλλακτικό (για τις επιλέξιµες 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οποιαδήποτε άλλο έγγραφο για τη νόµιµη 

λειτουργία τους). 

Συνολικός Προϋπολογισµός-Προϋπολογισµός προτάσεων 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος ανέρ-

χεται σε 30 εκ. € µε συγκεκριµένη περιφερειακή κατανοµή που περιγράφεται α-

ναλυτικά στον Οδηγό του Προγράµµατος. 

Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης το οποίο συµβάλλει στην άµβλυνση των ανισοτήτων µεταξύ των πε-

ριφερειών της Ε.Ε. 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος χρηµατοδοτούνται έργα προϋπολογισµού από 

30.000,00 € έως 200.000,00 €. 

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση(επιχορήγηση) 

Το ποσοστό της δηµόσιας χρηµατοδότησης (επιχορήγηση) του προγράµµατος 

κυµαίνεται από 35% έως και 45% ανάλογα µε τον τόπο-γεωγραφική περιοχή υ-

λοποίησης του έργου.  

Επιλέξιµες ενέργειες 

∆ιαχείριση/ανακύκλωση/διάθεση αποβλήτων. 

Παρακολούθηση εκποµπών ρύπων. 

Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών. 

Ανάκτηση/εξοικονόµηση ενέργειας και ύδατος. 

Ενσωµάτωση προτύπων. 

Ανάπτυξη υποδοµών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας. 

Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών. 
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      Επιλέξιµες ∆απάνες  
Το πρόγραµµα ενισχύει δράσεις διαχείρισης, ανακύκλωσης, διάθεσης αποβλήτων, 
εξοικονόµησης ενέργειας, ενσωµάτωσης προτύπων, συµβουλευτικών υπηρεσιών, 
κ.λ.π. χρηµατοδοτώντας δαπάνες όπως : 
 

 
Υποβολή προτάσεων 

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει υποχρεωτικά µε ηλεκτρονικό τρόπο ενώ τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν εις διπλούν µαζί µε εκτυπωµένο αντίτυ-

πο της πρότασης σε διάστηµα επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από την καταληκτι-

κή ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. 

Η ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι στις 

25/5/2010 και η καταληκτική ηµεροµηνία στις 18/6/2010.  

Επιλέξιµες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν µετά την ηµεροµηνία ηλεκτρονι-

κής υποβολής της πρότασης. 

Ιδία Συµµετοχή-Προκαταβολή 

Η ελάχιστη ιδία συµµετοχή ανέρχεται σε 25% επί του υποβαλλόµενου προϋπολογι-

σµού ενώ υπάρχει δυνατότητα τραπεζικού δανεισµού, ανάλογα και µε το ποσοστό 

χρηµατοδότησης (επιχορήγηση) του έργου. 

Για όλα τα έργα που θα ενταχθούν υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 50%

της δηµόσιας χρηµατοδότησης µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής 

προκαταβολής. 

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας (∆απάνης) 

Μέγιστο επιλέξιµο 
ποσοστό στον προϋ-
πολογισµό του έργου 

1. ∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων 25% 

2. Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού 100% 

3. Μεταφορικά µέσα (πλην επιβατικών) 20% 

4. Προµήθεια λογισµικού 10% 

5. ∆απάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, ε-
πικύρωσης συστηµάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. ∆απάνες δοκιµών και επαλη-
θεύσεων από εργαστήρια 

10% 

6. Αγορά τεχνογνωσίας 5% 

7. Αµοιβές συµβούλων (οι δαπάνες συµβού-
λων για την παροχή υπηρεσιών υποστή-
ριξης, οργάνωσης και διοίκησης του 
έργου δε µπορούν να υπερβαίνουν τις 
5.000€). 

10% 
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        ∆ιάρκεια Έργων  

Τα έργα των δικαιούχων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 18 µηνών από την 

ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης τους στο Πρόγραµµα ενώ υπάρχει και η 

δυνατότητα 6µηνης παράτασης για την ολοκλήρωσή τους. Σε εξαιρετικές περιπτώ-

σεις εφόσον αποδεδειγµένα δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα του δικαιούχους υπάρχει 

η δυνατότητα επιπλέον τρίµηνης παράτασης.  

Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων: Μεταξύ των άλλων υποχρεώσεων των δικαιούχων για 

την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου τους επισηµαίνονται : 

Στην ολοκλήρωση του έργου η έκδοση άδειας λειτουργίας ή νόµιµου απαλλακτικού 

στην οποία να περιλαµβάνεται ο εξοπλισµός που προµηθεύτηκε ο δικαιούχος 

(επιχείρηση) στο πλαίσιο του έργου της 

Η ανάρτηση αναµνηστικής πλάκας κατά την ολοκλήρωσή του έργου και η διατήρησή 

της για τρία χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου 

Για τρία χρόνια από την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου τους οι δικαιούχοι να 

τηρούν τους όρους υπαγωγής. 

Η υποχρέωση των δικαιούχων να διατηρήσουν τον αριθµό των απασχολουµένων 

(σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) που είχαν δηλώσει στην υποβολή της πρότασης 

ένα(1) χρόνο µετά τη λήξη του έργου τους. 

Φορείς Υλοποίησης Προγράµµατος: Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί από τη Γενι-

κή Γραµµατεία Βιοµηχανίας- ∆ιεύθυνση Bιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλο-

ντος(∆ΒΧΠ) και τον ΕΦΕΠΑΕ. Οι δύο αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάµεσοι 

Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση 

του ΕΣΠΑ.  

Πληροφορίες :  Για τον Οδηγό του Προγράµµατος, τα απαιτούµενα έντυπα υποβo 

λής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρό-

γραµµα και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν οι ενδιαφερό-

µενοι µπορούν να απευθύνονται/ενηµερώνονται : 

α) Από τους διαδικτυακούς τόπους www.ypoian.gr, www.ggb.gr, 

www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr, www.diaxeiristiki.gr και www.etakcci.gr   

β)  Από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, καθώς και τα συνεργαζόµενα µε τον ΕΦΕΠΑΕ 

Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς, τα στοιχεία επικοινωνίας των ο-

ποίων αναφέρονται στο VI του Οδηγού του Προγράµµατος. 

γ)  Από το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, επικοινωνία : τηλ 26410 74621, 26410     

74600.  
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Σύντοµη περιγραφή του προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» 

 

Το Πρόγραµµα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» αποτελεί µια επιµέρους πρωτο-

βουλία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο πλαίσι-

ο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2003» (ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ) 

που συνδέεται µε την δηµιουργία των προϋποθέσεων, ώστε ο τοµέας της προστα-

σίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηµατικής δραστη-

ριότητας. Πιο συγκεκριµένα, ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι: 

• Ο προσανατολισµός της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα της 

διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. 

• Η τόνωση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της απορρύπανσης βιοµηχανικών 

αποβλήτων. 

• Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η 

µείωση του ελλείµµατος κοινωνικής αποδοχής για τη µεταποιητική δραστηριότητα. 

• Η κάλυψη του ελλείµµατος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθε-

σης αποβλήτων. 

• Η επέκταση της δυναµικότητας της βιοµηχανίας για την αξιοποίηση ανακυκλώσι-

µων υλικών. 

• Η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 30.000.000 € 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆ ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανί-

ας-∆ιεύθυνση Bιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος(∆ΒΧΠ). 

Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση υφιστάµενες και νεο-

συσταθείσες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Για το παρόν πρόγραµ-

µα ως υφιστάµενες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν κλείσει τρεις (3) πλή-

ρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις. 

Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυµη Εταιρία, 

Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία) µε 

δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς 

Κ.Α.∆,. 2008 (NACE – αναθεώρηση 2 όπως ισχύει), όπως αυτοί αναγράφονται 

στην άδεια λειτουργίας της µονάδας ή τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος ή σε 

άλλο στοιχείο ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας:                                                                

• 37: Επεξεργασία λυµάτων 
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• 38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών 

• 39: ∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση Αποβλή-

των Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης 

(franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες και αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες. 

Στο πλαίσιο της Προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» ενισχύονται 

έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από €300.000 έως €2.500.000 

Οι κύριες επιλέξιµες ενέργειες, εκ των οποίων µία τουλάχιστον πρέπει υποχρε-

ωτικά να περιλαµβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο, αφορούν επενδύσεις στις κατω-

τέρω κατηγορίες διαχείρισης ή/και εναλλακτικής διαχείρισης 3 αποβλήτων: 

Συλλογή: Η συγκέντρωση και ο διαχωρισµός αποβλήτων ή/και ειδικών ρευµάτων 

υλικών σε κατηγορίες υλικών σύµφωνα µε τις φυσικές ή/και χηµικές ιδιότητες ή/και 

ανάµειξη των αποβλήτων για τη µεταφορά τους. 

Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών µετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευ-

µάτων υλικών από τα µέσα συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή µε-

ταφόρτωσης. 

Μεταφόρτωση: Οι εργασίες µετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευµάτων υλι-

κών από τα µέσα συλλογής σε άλλα µέσα µεταφοράς. 

Προσωρινή αποθήκευση: Η τοποθέτηση αποβλήτων ή/και ειδικών ρευµάτων 

υλικών σε ορισµένο και κατάλληλο χώρο µέχρι να πραγµατοποιηθεί η συλλογή 

τους. 

Επεξεργασία: Οι κάτωθι εργασίες, µετά την παράδοση των αποβλήτων ή/και ειδι-

κών ρευµάτων υλικών στη µονάδα: 

• Απορρύπανση 

• Αποσυναρµολόγηση 

• Τεµαχισµός 

• Ανάκτηση ή αναγέννηση διαλυτών 

• Ανακύκλωση ή ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιµοποιούνται ως δια-

λύτες 

• Ανακύκλωση ή ανάκτηση µετάλλων ή µεταλλικών ενώσεων 

• Αναγέννηση οξέων ή βάσεων 
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• Αξιοποίηση προϊόντων που χρησιµεύουν για τη δέσµευση ρύπων 

• Αξιοποίηση προϊόντων που προέρχονται από καταλύτες 

• Αναγέννηση ή άλλη επαναχρησιµοποίηση ελαίων 

• ∆ιασπορά στο έδαφος χρήσιµη από γεωργική ή οικολογική άποψη 

συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών λιπασµατοποίησης και άλλων µετατροπών 

βιολογικού χαρακτήρα. 

Οι κατηγορίες των επιλέξιµων δαπανών του προγράµµατος καθώς και τα µέγι-

στα επιλέξιµα ποσοστά στον προϋπολογισµό του έργου είναι τα εξής: 

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας (∆απάνης) 

Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό στον προϋπολογισµό του έργου 

1. Ανέγερση/επέκταση/διαµόρφωση κτιρίων                            25% 

2. Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού                           100% 

3. Μεταφορικά Μέσα (πλην επιβατικών)                                   20% 

4. Προµήθεια λογισµικού                                                            10% 

5. ∆απάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστηµάτων περι-

βαλλοντικής διαχείρισης. ∆απάνες δοκιµών και επαληθεύσεις από εργα-

στήρια                                                                                            5% 

6. Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις)                             5% 

7. Αµοιβές συµβούλων                                                               10% 

Το ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρη-

σης και ανέρχεται για τον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας στο 45% του επιλέξιµου εξο-

πλισµού.  

«ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ» 

Ιδία Συµµετοχή (τουλάχιστον)                                                        25% 

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση (αναλόγως την περίπτωση)           30% έως 45% 

Τραπεζική Συµµετοχή                                             Το υπολειπόµενο ποσοστό 

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Μαίου 2010 και µέχρι τις 18 

Ιουνίου 2010 µέσω των δικτυακών τόπων www.ypoian.gr, www.ggb.gr και 

www.antagonistikotita.gr. 

Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της 

ηµέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. 

Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν 

γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων. Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν  
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θα είναι αυτές οι οποίες έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και έχουν αποσταλεί 

στο µέρος υποβολής τα φυσικά δικαιολογητικά. 

Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβλη-

θούν και σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες 

ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής 

των προτάσεων στη ∆ΒΧΠ. Εναλλακτικά, µπορούν να αποσταλούν ταχυδρο-

µικά µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά το αργότερο σε επτά (7) η-

µέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υπο-

Συµµετοχή του 

Επιµελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανί-

ας στην 10η 

Έκδοση     του 

FORUM AIC στην 

Αγκώνα της              

Ιταλίας 

 Πραγµατοποιήθηκε στην Αγκώνα στις 27 και 28 Μαΐου 2010 η 10η 

έκδοση του FORUM των Επιµελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου.  Πιο συγκεκρι-

µένα την πρώτη ηµέρα των εργασιών 27 Μαΐου πραγµατοποιήθηκαν τα τρα-

πέζια εργασίας µε τις εξής θεµατικές ενότητες : 

Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα 

Μεταφορές 

Τουρισµός 

Αγροτική οικονοµία 

Περιβάλλον 

Ιχθυοκαλλιέργειες 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

 Τα αποτελέσµατα των αποτελεσµάτων των τραπεζιών εργασίας ανα-

µένονται να κοινοποιηθούν εντός των επόµενων εβδοµάδων στην επίσηµη 

ιστοσελίδα του FORUM AIC www.forumaic.org. 

 Την δεύτερη µέρα των εργασιών Πέµπτη 28 Μαΐου πραγµατοποιήθη-

καν οι εργασίες του FORUM AIC µε γενικό θέµα διαβούλευσης «Η δέσµευση 

του FORUM στην υποστήριξη των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στην περιο-

χή της Αδριατικής και Ιονίου καθώς και οι µελλοντικές τους προοπτικές». 

 Την εκδήλωση χαιρέτησαν µε οµιλίες η Πρόεδρος του θεσµού κα Jad-

ranka Radovanic, o Πρόεδρος του Εµπορικού Επιµελητηρίου της Αγκώνα 

κος Rodolfo Giampieri, o Πρόεδρος της Περιφέρειας των Μάρκε κος Gian 

Mario Spacca, o Πρόεδρος της Νοµαρχίας της Αγκώνα κα Patrizia 

Casagrande, ο ∆ήµαρχος της πόλης της Αγκώνα κος Fiorello Gramilano κα-

θώς και ο Πρόεδρος της Ένωσης Εποιµελητηρίων της Περιφέρειας των Μάρ-

κε κος Alberto Drudi.  
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Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ιταλικών Επιµελητηρί-

ων κος Ferruccio Dardanello µε θέµα οµιλίας «Η αναµόρφωση των ιταλικών 

επιµελητηρίων για περαιτέρω ανάπτυξη». 

 Ακολούθησαν εν συνεχεία 2 ακόµη συζητήσεις. Η πρώτη αφορούσε 

στην «Πρόσβαση στα χρηµατοοικονοµικά για την επανώθηση της οικονοµί-

ας» ενώ η δεύτερη στην «Καινοτοµία για µια ανταγωνιστική επανόρθωση». 

Στις οµιλίες αυτές εξέφρασαν τις απόψεις τους  εκπρόσωποι πολιτικών, πολι-

τειακών, οικονοµικών και λοιπών θεσµικών φορέων. 

 Την εκδήλωση έκλεισε µε οµιλία του ο Γενικός Γραµµατέας του Επιµε-

λητηρίου της Αγκώνα κος Michele De Vita, όπου αναφέρθηκε στις δραστηριό-

τητες του θεσµού µε αφορµή την επέτειο της δεκαετούς λειτουργίας του.  

 Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εκπροσώπησαν τα στελέχη της 

Αναπτυξιακής του Εταιρείας κύριοι Κωνσταντίνος Καρράς και Ιωάννης Ζά-

βρας. 


