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Ενημερωτικό Δελτίο Μελών 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

Τεύχος 15                                                                                                  Οκτώβριος 2009 

 Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως 

Επιχειρήσεων πραγματοποίησε με επιτυχία 

στις 9 Οκτωβρίου 2009 την έναρξη της 1
ης 

σειράς του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Αγρίνιο, σε 

συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοα-

καρνανίας.  

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό 

για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα της 

Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσε-

ων (ΕΕΔΕ), που διεξάγεται από το 1989 με 

εξαιρετική επιτυχία και με την αναγνώριση 

του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου και 

που από την πρώτη στιγμή βρήκε αρωγό το 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας. 

Επισημαίνεται ότι από την έναρξη 

του προγράμματος έχουν αποφοιτήσει Πα-

νελλαδικά (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 

Ηράκλειο, Λάρισα, Ρόδο, Λαμία, Βόλο, Κο-

ζάνη, Δράμα, Κομοτηνή & Καλαμάτα) 2.800 

στελέχη που ήδη πραγματοποιούν επιτυχη-

μένη καριέρα στο χώρο των επιχειρήσεων.                                                                                                                                                             

 Την έναρξη των μαθημάτων του 

προγράμματος πραγματοποίησε ο κ. Κων-

σταντίνος Μπόκας, Α΄ Αντιπρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. Στην 

ομιλία του προς τους σπουδαστές επεσή-

μανε την εξαιρετική σημασία των σπουδών 

στην ανοδική και εξελικτική πορεία της 

σταδιοδρομίας των αποφοίτων του προ-

γράμματος. 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Μεταξύ των σπουδαστών είναι στελέχη 

από τις ακόλουθες εταιρίες: Γαία Τρόφιμα Νο-

μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, 

Recordati Hellas, Nutriart, Τράπεζα της Ελλά-

δος, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Αφοί Σωτηρό-

πουλοι, Όμιλος Νηρεύς, Μεταλλοπλαστική Α-

γρινίου και Novartis Hellas. 

Ο εισηγητής της πρώτης ενότητας, Ορ-

γανωτική Συμπεριφορά Ι, είναι ο κ. Παναγιώτης 

Βελισσαρίου, ο οποίος είναι κάτοχος MBA από 

το Πανεπιστήμιο Νew York Institute of Technol-

ogy της Νέας Υόρκης καθώς και πτυχίου στα 

Οικονομικά  από το State University της Νέας 

Υόρκης. Από το 1989 κατέχει ανώτερες και α-

νώτατες διευθυντικές θέσεις  (Manager και 

Director) σε μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές 

επιχειρήσεις στην αγορά των τροφίμων,  του 

τραπεζικού χώρου, των καταναλωτικών προϊό-

ντων και το χώρο του αυτοκινήτου, στους το-

μείς  των Πωλήσεων, του Marketing, του Trade 

Marketing και της Ανάπτυξης Νέων Αγορών, 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό.                                                                                                

 Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετι-

κά με τα προγράμματα της ΕΕΔΕ, οι ενδιαφερό-

μενοι μπορούν να απευθυνθούν: Στο Επιμελη-

τήριο Αιτωλοακαρνανίας, Επιμελητηριακή Εται-

ρεία Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας, κ. Ιωάννης 

Ζάβρας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, Αγρίνι-

ο. Τηλ. 26410 74623, Fax: 26410 22590, email: 

epetanet@epimetol.gr.  



Μια ακόμη πιστοποίηση του κύρους του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

έλαβε χώρα στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρί-

ου. Κατά τη διάρκεια αυτής, που έγινε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην έδρα του στην 

Αθήνα, παραβρέθηκε και χαιρέτισε και η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη.  

Στο χαιρετισμό της η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί-

ας επισήμανε ότι η βασική επιδίωξη του νέου Υπουργείου αποτελεί η προώθηση συ-

ντονισμένων πολιτικών με βραχυπρόθεσμο στόχο την αναθέρμανση της οικονομίας 

και μεσοπρόθεσμο στόχο την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας με 

αιχμή την πράσινη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 

 Για να πετύχουμε τους στόχους μας επισήμανε η Υπουργός είναι απαραίτητη 

η συνεργασία με όλους τους παραγωγικούς φορείς για την προώθηση ενός αξιόπι-

στου και ρεαλιστικού σχεδίου που θα θέτει τις βάσεις και τολμηρές τομές στο ανα-

πτυξιακό πρότυπο της χώρας.  

Επίσης αναφέρθηκε στον πολύ σημαντικό ρόλο των Επιμελητηρίων τόσο για 

την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας όσο και για την ανάπτυξη σε 

όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Το δίκτυο των Επιμελητηρίων 

επισήμανε η Υπουργός, με την γεωγραφική τους διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα α-

ποτελεί βασικό μηχανισμό για την επιτυχή υλοποίηση μίας σειράς από πολιτικές για 

την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων.    

Μετά το τέλος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε ψη-

φοφορία για την εκλογή έξι νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς 

Εμπορικού Επιμελητηρίου που είχε λήξει η θητεία τους. Με την ολοκλήρωση της ψη-

φοφορίας επανεκλέχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρί-

ου Αιτωλοακαρνανίας Βασίλης Κούτσης Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΚΑΠΟΡΤ Α.Ε.. 

Κατόπιν και κατά τη διάρκεια της συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου 

από τις αρχαιρεσίες που προέκυψαν ο κ. Βασίλης Κούτσης εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος 

του Δ.Σ. του οργανισμού. 

Πρόκειται  ασφαλώς, για μια ακόμη απόδειξη το πρωταγωνιστικού ρόλου 

που κατέχει το Επιμελητήριο του νομού μας στους διεθνείς εμπορικούς οργανισμούς 

και τα κέντρα αποφάσεων αλλά και μια ακόμη ανάληψη ευθύνης για την προώθηση 

της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής δράσης στην Αιτωλοακαρνανία. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ο ΝΕΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  

Σελίδα 2 



 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ                      

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ» 

Σελίδα 3 

 Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων Δυτ. 

Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέ-

α του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

ΕΦΕΠΑΕ στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστι-

κότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 ΕΠΑΝ ΙΙ και του ΕΣΠΑ 2007-2013 καλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να εγ-

γραφεί στο Μητρώο Αξιολογητών για τις Δράσεις που θα διαχειριστεί ο ΕΦΕΠΑΕ.  

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης, έχουν εμπειρία επαγγελματική (5) ετών, έχουν εμπειρία στην αξιολόγηση προ-

τάσεων, ικανότητα χειρισμού Η/Υ και παράλληλα επιθυμητά προσόντα Μεταπτυχια-

κούς τίτλους σπουδών και εμπειρία σε ηλεκτρονικό σύστημα  αξιολόγησης Κρατικών 

Ενισχύσεων. 

 Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι η Μεταποίηση, Τουρισμός, Περιβάλλον, Ενέρ-

γεια κυρίως ΑΠΕ / Συμπαραγωγή (εξοικονόμηση, Ποιότητα, Υπηρεσίες, Εμπόριο, Κα-

τάρτιση). 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση εγγραφής και τα 

συνημμένα έντυπα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)  

τηλ.: 210-6985210 καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 

www.diaxeiristiki.gr , τηλ.: 2610-622719 

 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 30
η
 Νοεμ-

βρίου 2009 και ώρα 14:00μ.μ. 


