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Ενημερωτικό Δελτίο μελών 

Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας 
Τεύχος 6                                                                                      Νοέμβριος 2008 

Συμμετοχή του 

Επιμελητηρίου Αι-

τωλοακαρνανίας στη 

Διεθνή Έκθεση Ποτών 

και Τροφίμων SIAL 2008 

Πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 

19 έως τις 23 Οκτωβρίου η Διεθνής 

Έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL 2008 

με την συμμετοχή του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας αλλά και με την 

προβολή αντιπροσωπευτικών 

δειγμάτων τοπικών προϊόντων. Η 

συμμετοχή του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας στον εμπορικό αυτό 

θεσμό ήταν σημαντική και 

αποτελεσματική, καθώς αντλήθηκαν 

στοιχεία από ενδιαφερόμενους 

επιχειρηματίες σχετικά με προϊόντα 

όπως τυριά λευκά και κίτρινα, τοπικά 

ποτά όπως κρασί, ούζο, τσίπουρο και 

λικέρ, ελαιόλαδο, ελιές καθώς και είδη 

ζαχαροπλαστικής. Οι επισκέπτες του 

περιπτέρου του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας είχαν την ευκαιρία  

Επίσκεψη Επιχειρημα-

τιών από τα Βαλκάνια 

και τη Ρωσία στο Νομό 

Αιτωλοακαρνανίας 

να ενημερωθούν για την παραγωγική 

δυναμικότητα των επιχειρήσεων των 

ανωτέρω κλάδων καθώς και για τις 

προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των 

επιχειρήσεων του Νομού με άλλες του 

εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την 

ευκαιρία να δοκιμάσουν πληθώρα 

προϊόντων και να διαπιστώσουν την 

ποιότητά τους. Σημαντικό ήταν το γεγονός 

ότι κλείστηκαν συμφωνίες για εξαγωγή 

προϊόντων μεταξύ επιχειρηματιών του 

Νομού μας και ξένων επιχειρήσεων. Στην 

έκθεση αυτή το επιμελητήριο 

Αιτωλοακαρνανίας εκπροσώπησαν ο 

Πρόεδρος του κος Τσιχριτζής Παναγιώτης, 

ο ΄Α Αντιπρόεδρός του κος Μπόκας 

Κωνσταντίνος, η Διευθύντριά κα Χρυσάφη 

Άννα, στελέχη της υπηρεσίας καθώς και 

επιχειρηματίες του Νομού.     

Εξαγωγών. Συγκεκριμένα, επιχειρηματίες 

και στελέχη επιχειρήσεων από τη Ρωσία, 

τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την 

Αλβανία πραγματοποίησαν συναντήσεις  

με Έλληνες επιχειρηματίες ή εκπροσώπους  

επιχειρήσεων του κατασκευαστικού και 

του κλάδου τροφίμων και ποτών. Οι 

ενδιαφερόμενοι αντάλλαξαν επαφές ενώ 

σημαντικό είναι το γεγονός ότι κλείστηκαν 

και συμφωνίες εμπορικής δραστηριότητας 

μεταξύ τους. Σημαντικό είναι επίσης ότι οι 

επιχειρηματίες επισκέφθηκαν μεγάλες 

επιχειρήσεις του Νομού. Η συγκεκριμένη 

δράση εντάσσεται στα πλαίσια  της 

προώθησης της εξωστρέφειας που το 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας έχει θέσει 

ως προτεραιότητα . 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

στα  πλαίσια  του Έργου  ’’Αποστολές’’ 

της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας  

Interreg III Α Ελλάδα  - Ιταλία  2000—

2006 το οποίο συγχρηματοδοτείται 

κατά 75% από το ΕΤΠΑ και κατά 25% 

από Εθνικούς πόρους, διοργάνωσε 

ε μ π ο ρ ι κ έ ς  σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς -

δειγματισμούς σε συνεργασία με τον 
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υπαγωγή ανωνύ-

μων εταιρειών 

στον έλεγχο από 

Στα  πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτο-

βουλίας  Interreg III Α Ελλάδα  - Ιτα-

λία  2000—2006 το οποίο συγχρη-

ματοδοτείται κατά 75% από το ΕΤΠΑ 

και κατά 25% από Εθνικούς πόρους  

πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια  

πρακτικής άσκησης  με την συμμετο- 

χή Αιτωλοακαρνάνων επιχειρημα-

τιών και εργαζομένων σε επιχειρή-

σεις του Νομού στο Επιμελητήριο Αι-

τωλοακαρνανίας. Οι ενδιαφερόμενοι  

που πραγματοποίησαν μαθήματα 

θεωρητικής κατάρτισης κατά τη διάρ-

κεια του καλοκαιριού στον χώρο του 

Επιμελητηρίου στους τομείς του Ηλε-

κτρονικού εμπορίου, του τουρισμού 

και των Logistics πραγματοποίησαν 

επισκέψεις σε επιχειρήσεις που αφο-

ρούσαν στους συγκεκριμένους τομείς 

στην Φλωρεντία και στην Μπολόνια  

Ιταλίας από τις 13 έως και τις 16 Ο-

κτώβρη.  

Φορολογική 

Ημερίδα  

Πρακτική άσκηση 

Ελλήνων 

Επιχειρηματιών και 

εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις  στην 

Ιταλία 

Ολοκληρώθηκε με  επιτυχία  η  8
η
 Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας στην 

οποία  συμμετείχε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εκθέτοντας προϊόντα 

επιχειρήσεων του Νομού. Ο συγκεκριμένος θεσμός, αποτέλεσε σημαντική 

ευκαιρία  για την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων και  προϊόντων και 

ενισχύει την προσπάθεια εξωστρέφειας που το Επιμελητήριο καταβάλει για 

την προβολή των τοπικών προϊόντων του.   

Εκδήλωση του 

ΕΕΔΕΓΕ                                   

στο Γύθειο  

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στε-

λεχών Επαγγελματικών Φορέων πραγματοποίησε το Σάββατο 1 Νεομβρίου 

εκδήλωση στο Γύθειο Λακωνίας. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Λακωνίας κος Πανδής και η Πρόεδρος της ΕΕΔΕΓΕ κα Οικονομά-

κου. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Λακω-

νίας, ενώ ενημερώθηκαν τα μέλη του ΕΕΔΕΓΕ για τις δράσεις του Δικτύου. Επι-

προσθέτως,  παρουσιάστηκαν καινοτόμες δράσεις  συνεταιρισμών για ανάπτυ-

ξη και βιωσιμότητα της επιχειρηματικότητας., έγινε μια  παρουσίαση καλών 

πρακτικών ενώ ειδική αναφορά έγινε και στο κομμάτι του αγροτουρισμού 

στην Λακωνία. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση και βράβευση 

γυναικών επιχειρηματιών από τοπικούς φορείς. Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρ-

νανίας εκπροσώπησε στελεχός του. 

Πραγματοποιήθηκε  φορολογική ημερίδα  την Κυριακή 9 Νοεμβρίου  και ώρα 

9.30 στον  Α΄ όροφο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  με θέματα  τις 

‘’Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και 

΄΄Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων’’. Η συγκεκριμένη η ημερίδα  

πραγματοποιήθηκε με την συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας, του συνδέσμου Οικονομολόγων Αιτωλοακαρνανίας και 

του Συλλόγου λογιστών - φοροτεχνών Αγρινίου και περιχώρων. Βασικός 

εισηγητής ήταν ο κος Γεώργιος Κορομηλάς φοροτεχνικός συγγραφέας. 
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Κριτήρια για την 

υπαγωγή ανωνύ-

μων εταιρειών 

στον έλεγχο από 

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 


