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∆ιοικητικό Συµβούλιο του Forum των Επιµελητηρίων
Αδριατικής και Ιονίου (Forum AIC)

Στις 25 Νοεµβρίου πραγµατοποιήθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Forum
των Επιµελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου (Forum AIC).
Στην ηµερήσια διάταξη αποφασίστηκαν ζητήµατα όπως:

Επιμελητήριο
Αιτωλοακαρνανίας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΚΑΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΒΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
+30 26410 74500
+30 26410 22590

1) H έγκριση των πρακτικών της προηγούµενης συνάντησης που πραγµατοποιήθηκε στις 27 Απριλίου στο Αγρίνιο.
2) Επικοινωνίες – επαφές.
3) Έγκριση του προϋπολογισµού του 2010 µε αναφορά στα οικονοµικά
του 2009.
4) Ζητήµατα που αφορούν στο 10ο Forum AIC, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί
στην Αγκώνα την άνοιξη του 2010.
5) Τροποποίηση των καταστατικών, η οποία θα αποφασιστεί τον Μάιο του 2010
στο 10ο Forum AIC.
6) ∆ιορισµό του κ. Φρούλλα, ως επικεφαλής για τα Προγράµµατα του Forum
AIC.
7) Πρόταση για την οργάνωση οµάδα εργασίας για την ∆ιαχείριση Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων.
8) Κοινή Πρόταση για το Πρόγραµµα NECSTOUR.
9) Κοινή Πρόταση για τα Ευρωεπιµελητήρια.
10) ∆ράσεις διάχυσης: ιστοσελίδα, ενηµερωτικό δελτίο, δηµοσιοποίηση των τελικών εγγράφων και διανοµή τους σε εξειδικευµένους ιστότοπους και περιοδικά.
11) Πρόγραµµα δραστηριοτήτων για το 2010 που συγκεκριµένα περιλαµβάνει :
Α) To 5o συνέδριο της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην ευρύτερη
περιοχή Αδριατικής και Ιονίου.
Β) Αποστολές στελεχών στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα.
Γ) Μόνιµη Γραµµατεία της συνεργασίας της πρωτοβουλίας Αδριατικής
και Ιονίου.
∆) Ενέργειες µάρκετινγκ για την προώθηση των ενώσεων του Forum AIC.
Ε) ∆ραστηριότητες κατάρτισης.
ΣΤ) ∆ραστηριότητες διαχείρισης προγραµµάτων.
Ζ) Ολοκληρωµένο σχέδιο επικοινωνίας του Forum AIC: ιστοχώρος , ενηµερωτικό δελτίο, δηµοσίευση των τελικών πρακτικών.
12) Έγκριση της απόφασης για απόδοση τιµών στον κ. Τζιαµπάολι, Αντιπρόεδρο
του Forum AIC και Πρόεδρο του Επιµελητηρίου της Αγκώνα.
Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εκπροσώπησε, χρησιµοποιώντας τον πλέον
σύγχρονο εξοπλισµό και συγκεκριµένα τηλεδιάσκεψη, στις ανακαινισµένες εγκαταστάσεις του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, ο Α’ Αντιπρόεδρος κος Κωνσταντίνος Μπόκας, που είναι µέλος του συγκεκριµένου θεσµικού σώµατος.

Σελίδα 2

Σεµινάρια για επιχειρηµατίες, αυτοαπασχολούµενοι
και εργαζόµενους σε επιχειρήσεις
Ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία τα σεµινάρια της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων για το 2009 που πραγµατοποιήθηκαν σε συνεργασία µε την Επιµελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξη Αιτωλοακαρνανίας στις εξής θεµατικές ενότητες :
1.
2.
3.

∆ιαχείριση και Λειτουργία Σύγχρονης Επιχείρησης
Επιχειρηµατικότητα
Χρηµατοοικονοµικό Μάνατζµεντ

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι µέσα στο 2009 πραγµατοποιήθηκαν 9 σεµινάρια και καταρτίστηκαν πάνω από 180 επιχειρηµατίες, αυτοαπασχολούµενοι και εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις.

Πρώτη συνάντηση για το Πρόγραµµα “ISO QUAM”
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας συµµετείχε στις
3 και 4 Νοεµβρίου στην πόλη Λόεµπεν της Αυστρίας στην πρώτη και εισαγωγική συνάντηση ενός νέου Προγράµµατος που ονοµάζεται “ISO QUAM”.
Με το συγκεκριµένο Πρόγραµµα προωθείται η πιστοποίηση των ανειδίκευτων
εργατών που εργάζονται στον τοµέα της µεταλλουργίας όπως είναι οι κλειδαράδες, οι
µηχανολόγοι, οι τορναδόροι, οι οξυγονοκολλητές και άλλοι.
Σκοπός του προγράµµατος είναι η µεταφορά της διεθνούς εµπειρίας και των
διαθέσιµων προσεγγίσεων από τον τοµέα της πιστοποίησης προσωπικού του προτύπου ISO 17024 στον τοµέα των µετάλλων. Επίσης, η προσαρµογή τους για την επικύρωση της εµπειρίας και στα χαµηλότερα επίπεδα ειδικοτήτων ούτως ώστε να καθιερωθεί ένα επαγγελµατικό πρότυπο των «καταρτισµένων και πιστοποιηµένων υπαλλήλων
του τοµέα της µεταλλουργίας» καθιστώντας τους πλέον ηµιειδικευµένους. Προβλέπεται
ότι µετά το 2012 οι εργαζόµενοι στον συγκεκριµένο τοµέα θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι κατά το πρότυπο ISO 17024 προκειµένου να µπορούν να αποδεικνύουν τις
δεξιότητες τους.
Το Πρόγραµµα αυτό, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας
καθώς υπάρχουν αρκετοί ανειδίκευτοι εργαζόµενοι στον τοµέα της µεταλλουργίας, οι
οποίοι επιπλέον δεν είναι πιστοποιηµένοι και για το λόγο αυτό αναµένεται, δράση αυτή,
να δώσει ώθηση στην εργασιακή τους υποστήριξη στο απώτερο µέλλον.

Καταληκτική συνάντηση και παρουσίαση αποτελεσµάτων
του Προγράµµατος “SET”
Η Επιµελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας συµµετείχε στις 23
Νοεµβρίου στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας στην τελική συνάντηση του Προγράµµατος
“SET”.
Το Πρόγραµµα στοχεύει στην εκπαίδευση επιχειρηµατιών µέσα απο τον
προσδιορισµό των απαιτήσεων των εκπαιδευτών. Επιπλέον, επιδιώκεται ο
προσδιορισµός των καλών πρακτικών, η παροχή των απαραίτητων δεξιοτήτων για το
επιχειρηµατικό πνεύµα καθώς η θέσπιση µιας καινοτόµου µεθοδολογίας για εκπαιδευτικά
µαθήµατα Grundtvig αλλά και η προβολή του επιχειρηµατικού πνεύµατος ως ευκαιρία
σταδιοδροµίας.
Στις 24 Νοεµβρίου οργανώθηκε από τους συνεργαζόµενους εταίρους η παρουσίαση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος σε εκδήλωση στην οποία συµµετείχαν και
διάφοροι εκπαιδευτές ∆ια Βίου Μάθησης, οι οποίοι εστίασαν στην σηµασία του πιλοτικού
προγράµµατος “SET” για το πεδίο της κατάρτισης.
Στην συγκεκριµένη συνάντηση συµµετείχε το στέλεχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κος Ιωάννης Ζάβρας.

