
 

Σημαντική χαρακτηρίζεται η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

’’Νέοι Ορίζοντες στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα - Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπηρε-

σιών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας’’ με την δημιουργία του νέου Web Site του 

Επιμελητηρίου www.etakcci.gr. το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 80% 

από το ΕΤΠΑ ενώ το 20 % προέρχεται από εθνικούς πόρους. Οι Νέοι Ορίζοντες θα 

παρέχουν τη δυνατότητα: Ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενημέρωσης, για την ενεργή 

συμμετοχή των μελών, για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την 

ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, για συμμετοχή σε παγκόσμιες 

ηλεκτρονικές αγορές . 

 

Το νέο Web Site του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας www.etakcci.gr 

‘’Νέοι Ορίζοντες στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα 

Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας’’. 

Σεμινάρια επιχειρηματικότητας από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

Ολοκληρώθηκε με επι-

τυχία η θεωρητική κα-

τάρτιση των επιχειρημα-

τιών και απασχολουμέ-

νων σε επιχειρήσεις του 

Νομού Αιτωλοακαρνανί-

ας που το Επιμελητήριο 

διοργάνωσε στα πλαίσι-

α του προγράμματος  In-

terreg IIIA Ελλάδα Ιταλία 

2000—2006. Τα θεματικά 

αντικείμενα των σεμιναρί-

ων ήταν τα εξής : Τουρι-

σμός, Ηλεκτρονικό Εμπό-

ριο και Logistics. Τον Σε-

πτέμβριο θα πραγματο-

ποιηθεί η πρακτική 

άσκηση των σεμιναρίων 

με τη συνδρομή των 

Ιταλών Εταίρων - Επιμε-

λητηρίων του Προγράμ-

ματος. 
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Απλούστευση της 

διαδικασίας 

επιχορήγησης νέων 

ελεύθερων 

επαγγελματιών από 

τον Ο.Α.Ε.Δ.  

Σελίδα 2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Των παρακρατούμενων 

φόρων των επιχειρήσεων 

Φυσικών και Νομικών 

προσώπων που έχουν 

την έδρα της επαγγελμα-

τικής τους εγκατάστασης 

στους προαναφερόμε-

νους Δήμους κατά τρεις 

(3) μήνες από τη λήξη 

τους. Παρατείνονται μέ-

χρι και 16 Ιανουαρίου 

2009 οι προθεσμίες υπο-

βολής των περιοδικών 

και εκκαθαριστικών δη-

λώσεων Φ.Π.Α., των  

δηλώσεων και καταβο-

λής τελών χαρτοσήμου 

και άλλων φόρων, τελών 

και εισφορών υπέρ του 

Δημοσίου ή τρίτων 

Παρατείνονται μέχρι 30 

Σεπτεμβρίου 2008 οι 

προθεσμίες υποβολής 

δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. νομι-

κών προσώπων, οι ο-

ποίες έληξαν στις 

27/6/2008. 

Παρατείνονται μέχρι 30 

Σεπτεμβρίου 2008 οι 

προθεσμίες καταβολής 

των βεβαιωμένων κατά 

Κ.Ε.Δ.Ε. στις αρμόδιες 

Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία, 

οφειλών όλων των επι-

χειρήσεων (φυσικών ή 

νομικών προσώπων) 

που έχουν την έδρα της 

επαγγελματικής τους 

εγκατάστασης στους 

παραπάνω Δήμους και 

λήγουν από την 8η Ιου-

νίου 2008.  

Για την εφαρμογή της 

παρούσας απόφασης 

αρμόδιες Δ.Ο.Y. είναι 

του Αγρινίου, Αστακού 

και Μεσολογγίου.  

 

 

ΠΟΛ. 

1098/10.7.2008 

Παράταση 

προθεσμιών 

υποβολής 

δηλώσεων και 

λοιπών 

προθεσμιών, 

αναστολή 

είσπραξης 

ληξιπροθέσμων 

χρεών και ρύθμιση 

αυτών, υπόχρεων 

Νομού 

Αιτωλοακαρνανίας 

που επλήγη από τον 

σεισμό της 8ης 

Ιουνίου 2008. 

Το Υπουργείο Οικονομίας 

και Οικονομικών εξέδωσε 

απόφαση παράτασης για  

την υποβολή των δηλώσε-

ων που έληξαν ή θα λή-

ξουν από 9 Ιουνίου 2008 

έως 31 Ιουλίου 2008, των 

παρακάτω Δήμων του 

νομού Αιτωλοακαρνανίας 

που επλήγησαν από το 

σεισμό της 8ης Ιουνίου 

2008 : Αγγελοκάστρου, 

Αγρινίου, Αιτωλικού, Α-

στακού, Ιεράς Πόλης Με-

σολογγίου, Οινιάδων και 

Φυτειών. Με βάση την 

συγκεκριμένη ρύθμιση 

αποφασίζεται η παράτα-

ση υποβολής των παρα-

κρατούμενων φόρων 

όλων των Φυσικών και 

Νομικών προσώπων των 

υπόχρεων κατά πέντε (5) 

μήνες από τη λήξη τους. 

Στο πλαίσιο της πολιτικής για την 

απλούστευση διοικητικών διαδικα-

σιών ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. 

Χρήστος Ζώης, υπέγραψε και προώ-

θησε προς υπογραφή στo 

συναρμόδιo Υπουργείo Απασχόλη-

σης και Κοινωνικής Προστασίας από-

φαση απλούστευσης της διαδικασί-

ας επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων 

Επαγγελματιών (ΝΕΕ) από τον Οργα-

νισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυ-

ναμικού (ΟΑΕΔ). Πιο συγκεκριμένα, 

η Κοινή Υπουργική Απόφαση προ-

βλέπει:  

Α) Την κατάργηση: Του αντιγράφου 

Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή 

άλλου αντίστοιχου εγγράφου που 

πιστοποιεί την ταυτότητα του ενδια-

φερόμενου.  Η διαπίστωση της ταυ-

τοπροσωπίας θα γίνεται με την απλή 

επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας.  

 

 

Β) Την υποχρεωτική αναζήτηση από 

τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ: 

1. Του Δελτίου Ανεργίας. 

2. Της βεβαίωσης ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας εξατομικευμένης 

παρέμβασης. 

Γ) Την  υποβολή μόνο στο τρίτο στά-

διο (πρώτος επιτόπιος έλεγχος) των 

παρακάτω δικαιολογητικών:  

1. Δήλωσης αριθμού τραπεζικού 

λογαριασμού, 

2. Βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύ-

ματος από την αρμόδια κατά τό-

πο Δημόσια Οικονομική Υπηρεσί-

α (Δ.Ο.Υ.), 

3. Υπεύθυνης δήλωσης ομογε-

νούς ή υπηκόου χώρας της Ευρω-

παϊκής Ένωσης ότι έχει εκπληρώ-

σει τις στρατιωτικές του υπο-

χρεώσεις ή νόμιμα έχει απαλλα-

γεί από αυτές, ή δεν έχει υποχρέ-

ωση εκπλήρωσης στρατιωτικής 

θητείας.  



Δ ι α δ η μ ο τ ι κ ή  Π α ρ έ μ β α σ η  Α ν ά τ α ξ η ς  τ η ς  

Α π α σ χ ό λ η σ η ς  σ τ η ν  Τ ρ ι χ ω ν ί δ α   

Σελίδα 3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 Το Επιχειρησιακό Σχέδιο «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ» εντάχθηκε στο Μέτρο 1.3 «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩ-

ΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2000 – 2006 και αποτε-

λεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή της 

Τριχωνίδας, και περιλαμβάνει του Ο.Τ.Α. Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αιτωλικού, 

Θέρμου, Θεστιέων, Ινάχου, Μακρυνείας, Παραβόλας και Παναιτωλικού. 

 Το Σχέδιο υλοποιείται από Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (Ο.Σ.Φ), 

με επικεφαλής τον Δήμο Αγρινίου, που με ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμε-

νων δράσεων στοχεύει στην υποστήριξη και ενίσχυση των ανέργων και την 

προώθησή τους σε θέσεις κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με 

σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης 

στην περιοχή παρέμβασης. 

Οι Δράσεις του Σχεδίου: 

Συμβουλευτική 

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε 

 Απασχόληση – Επιχορήγηση Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (stage) 

Ο.Α.Ε.Δ. 

 Κατάρτιση 

Δήμος Αγρινίου  

(ανάθεση σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) 

 Δικτύωση 

Τριχωνίδα Α.Ε.. - Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε 

 Δημοσιότητα 

Επιμελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας 

 Ιατρο-κοινωνικό Κέντρο 

Φορέας υλοποίησης:  

Τριχωνίδα Α.Ε. 

 

Για οποιανδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στην Επιμελητηριακή Εταιρεία 

Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας : 

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 

30100 Αγρίνιο  

ΤΗΛ. 00302641074600 

ΦΑΞ. 00302641074602 

E-mail: epetanet@epimetol.gr 

Web: www.etakcci.gr 


