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Τεύχος 12                                                                                                  Ιούνιος 2009 

Τα Προγράµµατα 
‘‘Πράσινη               
Επιχείρηση 
2009’’ και 
‘‘Πράσινες      

Υποδοµές‘‘ κοι-
νοποιούνται από 
το Επιµελητήριο 
Αιτωλοακαρνα-

νίας                       
σελ. 1-2-3-4 

Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενηµερώνει τα µέλη 

του αναφορικά µε το Πρόγραµµα ‘‘Πράσινη Επιχείρηση’’ 

  

 Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενηµερώνει τα µέλη του ότι στις 
27/05/2009 έγινε η προδηµοσίευση του Προγράµµατος ‘‘Πράσινη Επιχεί-
ρηση 2009’’ για την ενίσχυση δράσεων ενσωµάτωση της Περιβαλλοντικής 
∆ιάστασης στη Λειτουργία των Επιχειρήσεων στο Πλαίσιο του Επιχειρησια-
κού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 2007-
2013. 

ΣΤΟΧΟΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η µείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος 
µεταποιητικών επιχειρήσεων. 

Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρε-
σιών 

Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων 
και η µείωση του ελλείµµατος κοινωνικής αποδοχής για τη µεταποιητική 
δραστηριότητα. 

Η συµµόρφωση επιχειρήσεων του µεταποιητικού τοµέα µε διεθνή µεταποι-
ητικά πρότυπα. 

Η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση υφιστάµενες 
πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται 
στον ελληνικό χώρο στον τοµέα της µεταποίησης. Ειδικότερα οι επιχειρή-
σεις θα πρέπει επιπλέον να εµφανίζουν κατά την τελευταία τριετία µέ-
σο όρο θετικό σωρευτικό υπόλοιπο προ αποσβέσεων και φόρων. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 60 εκ. €, 
των οποίων 30 εκ. € είναι η δηµόσια δαπάνη. Στα πλαίσια του προγράµµα-
τος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009» χρηµατοδοτούνται έργα συνολικού 
προϋπολογισµού από 30.000€ έως 200.000€. 

Οι προτάσεις µπορούν να υποβάλλονται συνεχώς µέχρι εξαντλήσεως του 
προϋπολογισµού εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υ-
παγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι αξιολογήσεις των 
προτάσεων και οι αντίστοιχες υπαγωγές θα πραγµατοποιούνται δύο φορές 
το έτος: από 02/05 έως 30/06 και από 23/09 έως 20/11 κάθε έτος.  

 

Σηµαντική ενη-
µερωτική εκδή-
λωση για τα µέ-
λη του Επιµελη-
τηρίου Αιτωλοα-
καρνανίας ανα-
φορικά µε ζητή-
µατα που αφο-
ρούν οικογενεια-
κές και Μικροµε-
σαίες επιχειρή-

σεις                       
σελ. 5 



Σελίδα 2                   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

 

Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 20
η
 Ιουλίου 2009, ενώ ο πρώ-

τος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων θα διενεργηθεί από 23/9/2009 έως και 20/11/2009 και 
θα περιλαµβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί µέχρι 22 - 9 - 2009.  

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 18 µήνες µε δυνατότητα τρίµηνης παράτασης. 

Προβλέπεται προκαταβολή σε ύψος 35% επί της εγκεκριµένης επιχορήγησης. Η καταβολή της 
επιχορήγησης γίνεται µετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του έργου, ή µετά την υποβολή 
ενδιάµεσων εκθέσεων προόδου, αρκεί να έχει υλοποιηθεί το 35% του έργου. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

1. ∆απάνες για τη διαµόρφωση κτηρίων και χώρων 

2. ∆απάνες προµήθειας µηχανολογικού, µηχανογραφικού εξοπλισµού και εξοπλισµού ποιοτι-
κού ελέγχου. 

Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες για την εγκατάσταση µικρής κλίµακας Α.Π.Ε. δεν µπορούν να υπερ-
βαίνουν το 75% του προϋπολογισµού του έργου και η παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 100% της κατανάλωσης της βιοµηχανικής µονάδας του αποδέκτη 
της ενίσχυσης. 

3.     ∆απάνες για αγορά µεταφορικών µέσων 

4.     ∆απάνες προµήθειας λογισµικού 

5.   ∆απάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων- επαλήθευσης, επικύρωσης συστηµά-   
των περιβαλλοντικής διαχείρισης. ∆απάνες δοκιµών και επαληθεύσεις από εργαστήρια 

6.     Αγορά τεχνολογίας (άυλες επενδύσεις) 

7.     Παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
 

    

  

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

(%) 

NOMOΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ   

50 

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ & ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ       
ΠΕΡΙΟΧΕΣ NOMOΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

60 

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας (∆απάνης) Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό στον προϋ-

1 ∆ιαµόρφωση κτηρίων και χώρων 25% 

2 Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού 100% 

3 Μεταφορικά µέσα (πλην επιβατικών) 20% 

4 Προµήθεια λογισµικού 10% 

 



                   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

 

 

Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενηµερώνει τα µέλη του ότι στις 27/05/2009 έγινε η προδη-
µοσίευση του Προγράµµατος ‘‘Πράσινες Υποδοµές’’ για την ενίσχυση δράσεων ενσωµάτωσης 
της Περιβαλλοντικής ∆ιάστασης στη Λειτουργία των Επιχειρήσεων στο Πλαίσιο του Επιχειρησια-
κού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 2007-2013. 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

� Ο προσανατολισµός της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα της διαχείρισης / εναλ-
λακτικής 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 την µεταποιητική δραστηριότητα. 

� Η κάλυψη του ελλείµµατος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλή-
των 

� Η επέκταση της δυναµικότητας της βιοµηχανίας για την αξιοποίηση ανακυκλώσιµων υλικών 

� Η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση υφιστάµενες ή νέες (υπό σύστα-
ση) πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα δια-
χείρισης ή εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, µε Κωδικό Άσκησης  ∆ραστηριότη-

τας (Κ.Α.∆.): 

37: Επεξεργασία λυµάτων 

38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών 

5 ∆απάνες πιστοποίησης, επαλήθευ-
σης, επικύρωσης συστηµάτων περι-
βαλλοντικής διαχείρισης. ∆απάνες 
δοκιµών και επαληθεύσεις από εργα-
στήρια 

  

  

  

10% 

6 Αγορά τεχνολογίας (άυλες επενδύσεις) 5% 

7 Αµοιβές συµβούλων 10% 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟ∆Η-

ΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΛΑ∆Η ΤΗΝ 27
η ΜΑΪΟΥ 2009. 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επιπλέον να εµφανίζουν κατά την τελευταία τριετία µέσο όρο 

θετικό σωρευτικό υπόλοιπο προ αποσβέσεων και φόρων. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δράση, παρέχονται στους δικτυακούς τόπους του Ε.Σ.Π.Α. 
www.espa.gr και του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας www.etakcci.gr   
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις, µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Γραφείο Ενηµέ-

ρωσης Επενδυτών, 2ος Όροφος, Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σµύρνης 1 

στο Αγρίνιο. Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Καρράς, τηλ. 26410 74622, Λάµπρος Σα-

µαρτζής τηλ. 26410 74621 & Ιωάννης Ζάβρας τηλ. 26410 74623. 

Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενηµερώνει τα µέλη του αναφορικά µε το 

Πρόγραµµα ‘‘Πράσινες Υποδοµές’’  

Σελίδα 3 



Σελίδα 4 

39: ∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  

Στα πλαίσια του προγράµµατος χρηµατοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισµού 

300.000€- 3.000.000€.  

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 
 

Η ιδία συµµετοχή δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 25%. 
Ως απόβλητα θεωρούνται (ενδεικτικά): 

Βιοµηχανικά απόβλητα 

Ειδικά ρεύµατα υλικών 

Αστικά Απόβλητα 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

1. ∆απάνες για ανέγερση επέκταση/ διαµόρφωση κτιρίων 

2. ∆απάνες προµήθειας µηχανολογικού, µηχανογραφικού εξοπλισµού και εξοπλισµού               

 ποιοτικού ελέγχου 

3. ∆απάνες για αγορά µεταφορικών µέσων 

4. ∆απάνες προµήθειας λογισµικού 

5. ∆απάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων 

6. Παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΖΩΝΗ 

  

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Γ Αιτωλοακαρνανία 50% 

∆ Πυρόπληκτες και σεισµόπληκτες             60% 

Α/Α Κατηγορία ∆απάνης 

  

Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό 

στον προϋπολογισµό του 

 έργου 

1 Ανέγερση/ επέκταση/ διαµόρ-
φωση κτιρίων 

25% 

2 Προµήθεια µηχανηµάτων και 
εξοπλισµού 

100% 

3 Μεταφορικά µέσα (πλην επι-
βατικών) 

20% 

4 Προµήθεια λογισµικού 10% 

5 ∆απάνες Πιστοποίησης 5% 

6 Αµοιβές συµβούλων 10% 

7 Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες 
επενδύσεις) 

5% 

                  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 



Σελίδα 5 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕ-

ΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΛΑ∆Η ΤΗΝ 27
η ΜΑΪΟΥ 2009. 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επιπλέον να εµφανίζουν κατά την τελευταία τριετία µέσο όρο 

θετικό σωρευτικό υπόλοιπο προ αποσβέσεων και φόρων. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δράση, παρέχονται στους δικτυακούς τόπους του Ε.Σ.Π.Α. 
www.espa.gr και του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας www.etakcci.gr.   
 
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις, µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Γραφείο Ενηµέ-

ρωσης Επενδυτών, 2ος Όροφος, Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σµύρνης 1 

στο Αγρίνιο. Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Καρράς, τηλ. 26410 74622, Λάµπρος Σα-

µαρτζής τηλ. 26410 74621 & Ιωάννης Ζάβρας τηλ. 26410 74623. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ                         
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία µε την DRM Στυλιανού Α.Ε., µέλος της 
RSM International-διεθνή οίκο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών-Συµβούλων Επιχειρήσεων, διοργά-
νωσε την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2009   στη Συνεδριακή αίθουσα του Επιµελητηρίου Αιτωλοα-
καρνανίας εκδήλωση µε θέµατα που αφορούν σε ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι των Ελληνικών 
επιχειρήσεων όπως είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά και θέµατα που αφορούν στις ΜΜΕ 
όπως αυτές επηρεάζονται από την εφαρµογή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
 
Οι δύο ενότητες που αναπτύχθηκαν στην εκδήλωση ήταν οι:             
                                                                                                                                                           
α) Η µετάβαση των οικογενειακών επιχειρήσεων στη σύγχρονη ∆ιοίκηση. 
 
β) Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις από την ε-
φαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.  
 
Επισηµαίνεται ότι στην ενότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτή-
µατα και τα µειονεκτήµατά τους µέσα στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ στη δεύτερη 
ενότητα οι «παγίδες» που καλείται να αποφύγει µια µικροµεσαία επιχείρηση κατά την εφαρµογή 
των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
 

                  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 



Σελίδα 6 

 

                  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

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   

 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 


