
 
 
 

    NEWSLETTER ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010                                                                                                                          26/10/2010

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Σε φάση τελικής διαβούλευσης βρίσκεται ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Η ψήφισή του  αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους και η εφαρμογή του από
τις αρχές του 2011.
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος περιλαμβάνει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους προηγούμενους, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος σε επενδύσεις
εξαγωγικού χαρακτήρα, σε νέες τεχνολογίες, σε δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον, και κινείται στα γενικότερα πλαίσια των προγραμμάτων
για πράσινες υποδομές και ανάπτυξη.
Τα ποσοστά των επιδοτήσεων θα είναι άμεσα εξαρτώμενα από :

(i)            την γεωγραφική θέση της επιχείρησης και
(ii)           (ii) το μέγεθός της.

 Το ποσοστιαίο ύψος των ενισχύσεων είναι μία από τις παραμέτρους που τελούν ακόμη υπό συζήτηση.
Η SUSTCHEM Engineering στελεχωμένη με το απαραίτητο επιστημονικό δυναμικό (οικονομολόγους, μηχανικούς) με εμπειρία στα επενδυτικά
προγράμματα και τις αξιολογήσεις επενδύσεων, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών ένταξης στις ευεργετικές διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου και
την πλήρη υποστήριξη των επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησης των επενδύσεων τους.

 πίσω στην κορυφή

 

ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραµµα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» επιδιώκει τον προσανατολισμό της
µεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονοµίας προς νέα ή διαφοροποιηµένα
προϊόντα και µεταποιητικές υπηρεσίες, καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς
επιχειρηµατικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθµιση της χώρας
προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική
ευαισθησία, ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµίας. Αποσκοπεί, µέσω της χρηµατοδοτικής
ενίσχυσης, στην αναβάθµιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού των
υφιστάµενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και στη δηµιουργία νέων
µεταποιητικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα,  στόχοι του Προγράμματος είναι:

o    Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

o    Αναπροσανατολισµός της µεταποιητικής δραστηριότητας και των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης
προστιθέµενης αξίας.

o    Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή διαφοροποίηση προϊόντων και της παραγωγικής βάσης προς κλάδους υψηλής προστιθέµενης αξίας µε έµφαση
στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων.

o    Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε τοµείς που υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας ή λειτουργούν υπό
ανεπίκαιρες µορφές.

o    Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας / σύσταση νέων µεταποιητικών επιχειρήσεων.
o    Ενίσχυση του ρόλου των συνοδευτικών υπηρεσιών (µεταποιητικών υπηρεσιών) στο παραγωγικό σύστηµα, µε έµφαση στην ενίσχυση

επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.
o    Ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογικής και µη τεχνολογικής καινοτοµίας.
o    Επιχειρηµατική αξιοποίηση του ζητήµατος της προστασίας του περιβάλλοντος µε παρεµβάσεις για αξιοποίηση αποβλήτων, ανακύκλωσης κτλ.

Διατήρηση για τις υφιστάµενες ή/και αύξηση των θέσεων εργασίας και δηµιουργία νέων θέσεων για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.

 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση:

o    Νέες, υπό σύσταση καθώς και Υφιστάµενες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς



της µεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές.

Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/12/2010
Συνολική Δημόσια δαπάνη: 200.000.000€

πίσω στην κορυφή
 

ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα «ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γενικός σκοπός του Προγράµµατος είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της
καινοτοµίας και ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
του  συγκεκριµένου κλάδου.
Πιο συγκεκριµένα, ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι:

o    Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση της

ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

 
o    Έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών

προϊόντων και επιχειρήσεων.
o    Αναπροσανατολισµός της µεταποιητικής δραστηριότητας και των «παραδοσιακών» της κλάδων

προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης προστιθέµενης αξίας.
o    Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε τοµείς που υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες

µορφές, εν προκειµένω οι κλάδοι ΚΕΥΔ.
o    Ενίσχυση του ρόλου των συνοδευτικών υπηρεσιών στο παραγωγικό σύστηµα, µε έµφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση της

παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.
o    Ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογικής και µη τεχνολογικής καινοτοµίας.

o    Επιχειρηµατική αξιοποίηση του ζητήµατος της προστασίας του περιβάλλοντος.

o    Διατήρηση ή / και αύξηση των θέσεων εργασίας. 

 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες:

o    Είναι υφιστάµενες Mικρο - Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που απασχολούν λιγότερα από 250 άτοµα και το όριο του κύκλου εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή εκείνο του συνόλου του ισολογισµού τα 43 εκατ. ευρώ και πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας.

o    Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 1/1/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως τουλάχιστον από τότε.
o    Έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους µέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
o    Οι κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους είναι µεταποιητικές επιχειρήσεις των κλάδων ΚΕΥΔ ή επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών

στην µεταποίηση των κλάδων ΚΕΥΔ υπηρεσιών.
o    H επιχείρηση δεν πρέπει να έχει λάβει κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010, συµπεριλαµβανοµένου του ποσού που αιτείται από το παρόν

πρόγραµµα, επιχορηγήσεις µε τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000 €. Ως λήξη της τριετίας θεωρείται η ηµεροµηνία
ένταξης της πρότασης στο πρόγραµµα. Σε περίπτωση λήψης επιχορηγήσεων µε τον κανόνα De minimis, θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα
προγράµµατα, η ηµεροµηνία ένταξης σ’ αυτά και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων που έχει λάβει σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση.

 
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22 Νοεμβρίου 2010
Συνολική Δημόσια δαπάνη: 15.000.000 €

πίσω στην κορυφή
 

REACH: ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΥΣΙΩΝ 2010  

Επιτυχώς υποβλήθηκαν οι πρώτοι φάκελοι καταχώρισης χημικών ουσιών για λογαριασμό ελληνικών εταιρειών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του Κανονισμού REACH 1907/2006. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί /εισαγωγείς χημικών ουσιών (καθαρές, σε μείγματα, είτε σε αντικείμενα)
για ποσότητες άνω των 1.000 tn/y οφείλουν μέχρι 01/12/2010 να υποβάλουν τους δικούς τους φακέλους καταχώρισης στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Η SUSTCHEM Engineering έχοντας αναλάβει την καταχώριση εκατοντάδων χημικών ουσιών που
παράγονται/εισάγονται στην Ευρωπαϊκή αγορά, την συμβουλευτική υποστήριξη πολλών επιχειρήσεων, εγγυάται την άμεση και επιτυχή
κάλυψη όλων των απαιτήσεων που θέτει ο Κανονισμός.
 



 
πίσω στην κορυφή

CLP Notification  

Βάσει του Νέου Κανονισμού, CLP οι εισαγωγείς και παρασκευαστές έχουν υποχρέωση να κοινοποιήσουν στον Οργανισμό ECHA:  
?  Ουσίες που υπόκεινται σε καταχώρηση σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ακόμη και αν είναι ακίνδυνες)
?  Ουσίες που ταξινομούνται ως επικίνδυνες σύμφωνα με το CLP (ανεξαρτήτως tonnage)
?  Ουσίες οι οποίες ταξινομούνται ως επικίνδυνες βάσει του CLP και υφίστανται σε μείγμα πάνω από τα όρια συγκέντρωσης

που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του CLP ή στην Οδηγία 1999/45/EC, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την ταξινόμηση του
μείγματος ως επικίνδυνο.

….ΟΤΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ…..

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ:
       Επικίνδυνα ΠΟΛΥΜΕΡΗ και όχι τα μονομερή.
       Ουσίες που χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά ή φαρμακευτικά και κτηνιατρικά προϊόντα, ΌΤΑΝ δεν βρίσκονται ακόμη στην ΤΕΛΙΚΗ

ΜΟΡΦΗ τους.
       Ουσίες οι οποίες εξαιρούνται καταχώρησης σύμφωνα με το REACH (Annex IV, V), εάν πληρούν τα κριτήρια του CLP (πχ. Fatty acids)
       Επικίνδυνα συστατικά των κραμάτων, όταν βρίσκονται σε ποσοστά > SCLs
       Δραστικές ουσίες των βιοκτόνων και φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, διότι θεωρούνται ουσίες καταχωρισμένες βάσει του

Κανονισμού REACH
       Ουσίες αντικειμένων, όταν εμπίπτουν στον Κανονισμό REACH (1907/2006/EC)

 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.

 
Οι ουσίες / επικίνδυνα μείγματα που θα διατεθούν στην αγορά την 1η Δεκεμβρίου 2010 έχουν προθεσμία κοινοποίησης μέχρι
τις 03/01/2011.

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                              πίσω στην κορυφή
 

Carbon Footprint

Η εταιρία μας, σας καλεί να εκτιμήσετε το ανθρακικό σας αποτύπωμα και να ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ στον κλάδο σας! 
Υπολογίζοντας το «carbon footprint» ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή και ολόκληρης της λειτουργίας της εταιρίας σας, στα πλαίσια της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μπορείτε να ενισχύσετε τη φήμη του οργανισμού σας, να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και
να εξοικονομήσετε κόστος & πόρους  μέσω  ειδικών  προγραμμάτων, που περιλαμβάνουν:



?  Υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος (Carbon Footprint)
?  Αναγνώριση και ταυτοποίηση των πηγών κατανάλωσης ενέργειας
?  Μελέτη με προτάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας που πραγματοποιείται άμεσα από την επιχείρηση
?  Αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και πιστοποίηση της Ανθρακικής Ουδετερότητας (Carbon Neutral)

 
Η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας έχει άμεσα οικονομικά οφέλη. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,  συνεπάγεται:

?         Άμεση μείωση των ενεργειακών δαπανών των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας (χρήμα)
?         Προστιθέμενη αξία στην εταιρική ταυτότητα
?         Φήμη στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και το πελατολόγιο
?         Προστασία του περιβάλλοντος

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας  www.sustchem.gr

                                                                                                                                                                                                                                           πίσω στην κορυφή
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE  

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΣΉΜΑΝΣΗ CE;
H σήμανση κατά CE είναι υποχρεωτική για  συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, που παράγονται ή
εισάγονται από τρίτες χώρες, για κατανάλωση ή χρήση στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Yποδηλώνει πλήρη  συμμόρφωση σε ουσιαστικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καθορίζονται
από σχετικές Οδηγίες της ΕΕ και εκφράζονται με Θεσπισμένα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
 
ΓΙΑΤΊ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ Η ΣΉΜΑΝΣΗ CE;

1.       Η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο προς όλες τις κοινοτικές διατάξεις που

προβλέπουν την κυκλοφορία του και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του για την ασφάλεια των
χρηστών-καταναλωτών. Αντίθετα, προϊόν χωρίς σήμανση CE, υποδηλώνει μη συμμόρφωση (πλήρη
ή μερική)  στις κατασκευαστικές προδιαγραφές, που έχουν εκδοθεί γι΄αυτό και απαγορεύεται  να
κυκλοφορεί στην αγορά της ΕΕ, ώστε να μη τίθενται σε κίνδυνο οι χρήστες ή οι καταναλωτές του
προϊόντος.

 
2.      Αποδεικνύονται οι επιδόσεις του προϊόντος σε ευρωπαϊκή κλίμακα.
 
ΑΠΌ ΠΟΙΌΝ ΤΊΘΕΤΑΙ Η ΣΉΜΑΝΣΗ CE;
Από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του (π.χ. εισαγωγέας) ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις
και μόνο αν το προβλέπει η αντίστοιχη οδηγία, από τον υπεύθυνο για την διάθεση του προϊόντος στην κοινότητα.
 
ΠΟΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΜΠΊΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΗΣ ΣΉΜΑΝΣΗΣ CE;
1.       Εργαλεία και συσκευές Χαμηλής Ηλεκτρ. Τάσης

2.      Απλά δοχεία σε Υψηλή Πίεση
3.      Παιχνίδια
4.      Δομικά Υλικά
5.      Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα Συσκευών
6.      Μηχανήματα, μηχανισμοί
7.      Εξοπλισμός Προσωπικής Προστασίας
8.      Μη αυτόματα όργανα ζύγισης
9.      Ενεργείς εμφυτευόμενες ιατρικές συσκευές

http://www.sustchem.gr/
http://www.sustchem.gr/
http://www.sustchem.gr/
http://www.sustchem.gr/
http://www.sustchem.gr/


10.   Συσκευές αερίου
11.   Λέβητες ζεστού νερού
12.   Εκρηκτικά για αστική χρήση
13.   Πυροτεχνήματα
14.   Ιατρικές συσκευές
15.   Συσκευές σε πιθανώς εκρηκτικό περιβάλλον
16.   Σκάφη αναψυχής
17.   Ανελκυστήρες
18.   Συσκευές ψύξης
19.   Συσκευές υπό πίεση
20.   Τερματικές συσκευές τηλεπικοινωνίας
21.   In vitro διαγνωστικές ιατρικές συσκευές
22.   Τερματικές συσκευές ραδιοεπικοινωνίας

 
Η SUSTCHEM  Engineering, όντας πλαισιωμένη από έμπειρο προσωπικό με άρτια γνώση των σχετικών Ευρωπαϊκών Νομοθεσιών και των
τεχνικών απαιτήσεων, έχει την δυνατότητα να σας προσφέρει εκτενείς υπηρεσίες,  σε όλα τα στάδια της πιστοποίησης, τη σύνταξη όλων των
απαιτουμένων από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εγγράφων, τη διαδικασία και τον συντονισμό των ελέγχων συμμόρφωσης του προϊόντος
σύμφωνα με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με Κοινοποιημένα Εργαστήρια Ελέγχων της Ελλάδος και του
εξωτερικού, Οργανισμούς Ελέγχου Υλικών, Οργανισμούς Τεχνικών Ελέγχων και άλλους ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς στην Ελλάδα, Γερμανία
και Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
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ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 20488/19.05.2010/ΦΕΚ 749/31.05.2010 «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό
Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού», οι υφιστάμενες και
λοιπές δραστηριότητες που διαθέτουν τα υγρά τους απόβλητα στον ποταμό Ασωπό, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης των
αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εντός του τρέχοντος έτους.
Η εταιρείας μας αναλαμβάνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων, η οποία περιλαμβάνει και την διαδικασία
αναθεώρησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που επιβάλει η εν λόγω ΚΥΑ. 

                                                                                                                                                                                                                                             πίσω στην κορυφή
 

SUSTCHEM Engineering
Π. Μπραϊμιώτης - Π. Σκαρλάτος Ε.Π.Ε.

3ης Σεπτεμβρίου 144 Τ.Κ. 11251, Αθήνα
Τηλ.: 2108252510-14            Fax: 2108252575

email: info@suschem.gr   website: www.sustchem.gr
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