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Ενημερωτικό Δελτίο Μελών 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

Τεύχος 18                                                                                                  Ιανουάριος 2010 

    Το πρόγραµµα της Αυτοδιοικητικής αναδιάρθρωσης και µεταρρύθµισης, που έχει λάβει 

την κωδική ονοµασία “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, έχει επισήµως τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση ως προς 

τους βασικούς του άξονες. 

Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας υπηρετώντας πιστά το θεσµικό του ρόλο, που η κοινω-

νία του νοµού µας αναγνωρίζει και εκτιµά, θεωρεί ότι πρέπει να εκφράσει τις θέσεις του πάνω στο 

ζήτηµα. 

Από τα όσα µέχρι τώρα έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, η µεταρρύθµιση που επιχειρεί-

ται κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ο στόχος είναι ισχυροί και οµοιογενείς ∆ήµοι, που θα µπο-

ρούν όχι µόνο να είναι βιώσιµοι αλλά και να έχουν την προοπτική της ανάπτυξης. ∆εν πρέπει να 

παραβλέπει άλλωστε κανείς ότι θα πρέπει να µπορούν να διαχειριστούν προγράµµατα όπως το 

ΕΣΠΑ ή να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ανάλογες µε αυτές που παρέχουν οι ∆ήµοι 

στις χώρες των Ευρωπαίων Εταίρων µας. Χωρίς, άλλωστε, ισχυρή Αυτοδιοίκηση δεν νοείται  ∆η-

µοκρατία και αληθινή εξουσία στον πολίτη. 

Επίσης, είναι δεδοµένο, ότι από το πόσο ισχυροί θα είναι οι νέοι ∆ήµοι θα εξαρτηθεί και η 

προσπάθεια για ανατροπή του τριτοκοσµικού φαινοµένου της συνεχιζόµενης γιγάντωσης δύο α-

στικών κέντρων στη χώρα. Μόνο ισχυροί και οµοιογενείς ∆ήµοι, που θα είναι πόλοι έλξης εξαιτί-

ας της αναπτυξιακής τους προοπτικής, µπορούν να αναστρέψουν τη θλιβερή εικόνα µιας χώρας µε 

το 77% της οικονοµικής δραστηριότητας σε µια πόλη(Αθήνα), το µισό πληθυσµό στα δυο µεγάλα 

αστικά κέντρα και το 6% µόλις του συνολικού παραγόµενου πλούτου στην Περιφέρεια. 

Σε ότι αφορά τα όσα δηµοσιοποιήθηκαν για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, το Επιµελη-

τήριο Αιτωλοακαρνανίας θεωρεί ότι ο αιρετός Περιφερειάρχης είναι µια αναγκαιότητα των και-

ρών µας, ενώ δεν έχει κατ’ αρχήν αντίρρηση στους 7 «κυβερνήτες» που θα επιβλέπουν την δρα-

στηριότητα των Περιφερειών. 

Θεωρεί όµως τη δεδοµένη χρονική στιγµή ιδανική για να εξαλειφθεί το «εξάµβλωµα» της 

περίφηµης «Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας», ένα µόρφωµα-παράγωγο ενός εργαστηριακού πειρά-

µατος που έγινε στην πλάτη των πολιτών και των τριών νοµών. ∆ιότι αρκετά χρόνια µετά την 

“ετσιθελική” επιβολή του, είναι γνωστό στο πανελλήνιο ότι η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι 

η µοναδική που ούτε ιστορική αναφορά και αναγωγή έχει αλλά ούτε και την παραµικρή δυναµική 

στις σύγχρονες τοπικές κοινωνίες. Κρίνουµε λοιπόν ότι ακόµη και την ύστατη ώρα είναι επιτακτι-

κή η ανάγκη για αποκατάσταση αυτής της αδικίας που συνένωσε τρεις περιοχές χωρίς κάποιο δε-

σµό µόνο και µόνο γιατί περίσσεψαν από τον υπόλοιπο «σχεδιασµό». Προτάσεις υπάρχουν πολλές 

και θα ήταν θεµιτό σε µια ανοιχτή διαβούλευση να συζητηθούν, απλά πρέπει να θυµίσουµε παρα-

δείγµατος χάριν ότι η Αιτωλοακαρνανία µαζί µε την Ευρυτανία τόσο από θέµα έκτασης, όσο και  

Οι Θέσεις του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για τη Μεταρρύθµιση στην 

Αυτοδιοίκηση : Ναι στους ισχυρούς ∆ήµους και τους αιρετούς 

Περιφερειάρχες, όχι στην Περιφέρεια -“εξάµβλωµα” της «∆υτικής Ελλάδας» 
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πληθυσµιακά, προσεγγίζουν σχεδόν τα αντίστοιχα µεγέθη της Ηπείρου.   

  Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας θεωρεί ότι υπάρχει χρόνος για να δουν όλοι τη ΜΟΝΑ∆Ι-

ΚΗ περίπτωση της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και γιατί το υπάρχον µοντέλο έφερε και τους τρεις 

νοµούς-δεσµώτες στις τελευταίες θέσεις στην ανάπτυξη όλης της χώρας και της Ε.Ε. των 15, αλλά και 

γιατί είναι βέβαιο ότι ειδικά η περιοχή µας αδυνατεί να βρει το µέλλον της σε ένα θεσµό όπου πρέπει να 

αναζητεί ρόλους και πόρους από ότι περισσεύει από τη γειτονική µητρόπολη της Πάτρας, που υπηρετεί 

ένα και µόνο δόγµα “όλα στην Πάτρα”, ένα δόγµα τις συνέπειες του οποίου έχει πληρώσει τουλάχιστον η 

Αιτωλοακαρνανία διαχρονικά. Πολλά και καθηµερινά τα παραδείγµατα που περιγράφουν αυτό το δόγµα. 

Θυµίζουµε την αρπαγή µε το “έτσι θέλω” της Οικονοµικής Σχολής Αγρινίου αλλά και την τελευταία 

“γελοιότητα” των αντιδράσεων στον καθορισµό των λιµένων εισαγωγής Αιγυπτιακής πατάτας. 

Τέλος πρέπει να τονίσουµε ότι είναι σε γνώση µας πως για µια αληθινή Αυτοδιοικητική Μεταρρύθ-

µιση πρέπει να υπάρξει ανακατανοµή προτεραιοτήτων και γενναία µεταφορά πόρων στην Περιφέρεια. 

Γνωρίζουµε επίσης ότι κάτι τέτοιο στις οικονοµικές συνθήκες που υπάρχουν είναι εξαιρετικά δύσκολο. 

Όµως, όπως έχει πια διαµορφωθεί η κατάσταση, οι επιτυχηµένες διαρθρωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπε-

δα της ∆ιοίκησης θα καθορίσουν το µέλλον µας. 

Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας υποστηρίζει το νοµοθέτηµα για την ενίσχυση 

της ρευστότητας στην αγορά. Στηρίζει την προσπάθεια της Υπουργού Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κας Λούκας Κατσέλη. 

Πλήρως ταυτίζεται το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας µε τις κατευθύνσεις του νέου νόµου 

για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά ενώ παράλληλα επικροτεί τις πρωτοβουλίες της 

υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κας Λούκας Κατσέλη, ώστε να 

εφαρµοστούν από τις τράπεζες κατά γράµµα οι ρυθµίσεις για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές. 

Θεωρεί ότι το νέο νοµοθέτηµα που κανονίζει τη συµπεριφορά των τραπεζών έναντι των 

επιχειρήσεων είναι πρωτοποριακό και µπορεί να αποτελέσει πιλότο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (όπως 

έχει επισηµάνει, από την πλευρά της, και η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας, µε πρόσφατη 

ανακοίνωσή της). Μάλιστα πρέπει να τονιστεί ότι παράλληλα µε την προστασία της ίδιας της αγοράς 

θα ωφεληθούν και οι ίδιες οι τράπεζες που θα µπορέσουν να εκκαθαρίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους.  

Να σηµειωθεί ότι στις 25 Ιανουαρίου ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. 

Παναγιώτης Τσιχριτζής συνεχάρη µε επιστολή του την υπουργό κ. Κατσέλη και για τις ρυθµίσεις που 

βοηθούν να µείνουν σε λειτουργία χιλιάδες Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις αλλά και για την αντίστασή 

της στις εντονότατες πιέσεις που δέχτηκε όχι µόνο από το τραπεζικό σύστηµα αλλά και από µεγάλη 

µερίδα του Τύπου που έδωσε «µάχη» υπέρ των θέσεων των τραπεζών. 

Τέλος το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας δια του Προέδρου του ευχαρίστησε την 

Υπουργό για το γεγονός ότι συµπεριέλαβε στο νέο νόµο το σύνολο των θέσεών του, κάτι που η 

ίδια αναγνώρισε στην πρόσφατη κοπή πίττας του ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου, όπου και 

δήλωσε «οι προτάσεις του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας συµπεριελήφθησαν στο σύνολό 

τους…» 

Υπενθυµίζεται τέλος στα µέλη του Επιµελητηρίου µας ότι έχουν περιθώριο να υποβάλουν 

αιτήσεις ρύθµισης των οφειλών τους στις τράπεζες έως τις 31/3/2009. 
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  Απονοµή βεβαιώσεων και επιταγών στους καταρτιζόµενους των 

σεµιναρίων της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία   

µε την Επιµελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας    

 Πραγµατοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου στη συνεδριακή Αίθουσα του Επιµελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας τελετή για την απονοµή των βεβαιώσεων παρακολούθησης καθώς και των 

επιταγών στους καταρτιζόµενους των σεµιναρίων της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

που πραγµατοποιήθηκαν σε συνεργασία µε την Επιµελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξης 

Αιτωλοακαρνανίας. Πραγµατοποιήθηκαν 3 κύκλοι σεµιναρίων µε τις εξής θεµατικές ενότητες  :   

«Χρηµατοοικονοµικό Μάνατζµεντ», «Επιχειρηµατικότητα» και «∆ιαχείριση και Λειτουργία Σύγχρονης 

Επιχείρησης».            

 Το Σάββατο στις 9 Ιανουαρίου 2010, στην Συνεδριακή Αίθουσα του 

Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, έλαβε χώρα µια ακόµα σηµαντική πρωτοβουλία 

µε αντίκτυπο στην εύρυθµη λειτουργία της τοπικής οικονοµικής δραστηριότητας. 

 Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, ο Σύλλογος εργαζοµένων στις 

∆.Ο.Υ. Αιτωλοακαρνανίας και ο Σύλλογος Λογιστών - Φοροτεχνικών Αγρινίου και 

Περιχώρων, διοργάνωσαν ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα τον «Προληπτικό 

Έλεγχο σε Φορολογικά θέµατα από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και σε Εργατικά και 

Ασφαλιστικά θέµατα από ΣΕΠΕ και ΙΚΑ». 

 Παράλληλα υπήρξε διεξοδική συζήτηση για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 

επιχειρήσεων όπως προκύπτουν από το εν ισχύ φορολογικό νοµοσχέδιο. Να σηµειωθεί ότι ανάλογες 

συζητήσεις έχουν λάβει χώρα πολλές φορές στο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας καθώς η 

ενηµέρωση του κλάδου των φοροτεχνικών και των λογιστών θεωρείται πρωταρχικής σηµασίας για 

την απάλειψη των χρόνιων στρεβλώσεων της αγοράς, κάτι που διασφαλίζει άλλωστε και το ότι θα 

συνεχιστούν και στο µέλλον ανάλογες πρωτοβουλίες. 

 Την εκδήλωση άνοιξε µε εισαγωγική εισήγησή του ο Ά Αντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου κ. 

Κώστας Μπόκας ο οποίος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους οµιλητές της ενηµερωτικής 

εκδήλωσης, τον κ. Γιώργο Κοροµηλά- φοροτεχνικό, οικονοµολόγο και συγγραφέα και τον κ. Λιάζο 

Παλαιολόγο- οικονοµολόγο, εργατολόγο. 

Ενηµερωτική εκδήλωση φοροτεχνικών και λογιστών                        

στο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας. 

Τελετή κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

 Πραγµατοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου, πριν την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η 

τελετή κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας. Στην εκδήλωση,  

παρεβρέθησαν µέλη του ∆.Σ., εργαζόµενοι στο Επιµελητήριο και στην Αναπτυξιακή του Εταιρεία 

καθώς και καταρτιζόµενοι των σεµιναρίων της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Την πίτα 

για τα µέλη του Επιµελητηρίου έκοψε ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου κ. Παναγιώτης Α. Τσιχριτζής, 

ενώ αυτή για τους εργαζόµενους, η ∆ιευθύντρια του Επιµελητηρίου κ. Άννα Χρυσάφη.    



Ανανέωση αδείας των Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων                                                   

από 2-1-2010 έως 31-3-2010 
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 Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενηµερώνει τους Mεσίτες Αστικών Συµβάσεων  που 

έχουν κάνει εγγραφή  ή ανανέωση της εγγραφής τους το 2007 ότι η ισχύς της άδειάς τους λήγει την 

31.12.2009. 

 Προκειµένου να ανανεώσουν την άδειά τους πρέπει να υποβάλλουν στο Επιµελητήριο τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά από 2-1-2010 έως 31-3-2010. 

 Επισηµαίνεται ότι, όσοι Μεσίτες Αστικών Συµβάσεων δεν προβούν εµπροθέσµως στην ανα-

νέωση της άδειάς τους θα διαγραφούν από το ειδικό µητρώο Μεσιτών. 

 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 74551, 26410 74557 και 26410 74555 καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου www.etakcci.gr. 

 Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενηµερώνει τους Ασφαλιστικούς ∆ιαµεσολαβητές 

(Ασφαλιστικούς Συµβούλους,  Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Συντονιστές Ασφαλιστικών Συµβούλων 

και Μεσίτες Ασφαλειών) που έχουν κάνει εγγραφή  ή ανανέωση της εγγραφής τους το 2007 ότι η 

ισχύς της άδειάς τους λήγει την 31.12.2009. 

 Προκειµένου να ανανεώσουν την άδειά τους πρέπει να υποβάλλουν στο Επιµελητήριο τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά από 2-1-2010 έως 31-3-2010. 

 Επισηµαίνεται ότι, όσοι Ασφαλιστικοί ∆ιαµεσολαβητές δεν προβούν εµπροθέσµως στην 

ανανέωση της άδειάς τους θα διαγραφούν από το ειδικό µητρώο ∆ιαµεσολαβητών. 

 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 74551, 26410 74557 και 26410 74555 καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου www.etakcci.gr. 

Ανανέωση αδείας των Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών                                                                       

από 2-1-2010 έως 31-3-2010 

Πρόσκληση για ανανέωση Eξαγωγικών Eπωνυµιών                                                       

από 2-1-2010 έως 31-3-2010 

 Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενηµερώνει τις εξαγωγικές  επιχειρήσεις, που η εξα-

γωγική τους επωνυµία καταχωρήθηκε ή ανανεώθηκε στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων αυτού το έτος 

2007, ότι , σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται η ανανέωση της εγγραφής των εξαγωγι-

κών τους επωνυµιών.          

 Όσες από τις παραπάνω εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυµούν να παραµείνει η επωνυµία τους 

καταχωρηµένη στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, πρέπει από 2-1-2010 έως 31-3-2010, να υποβάλ-

λουν στο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας τα σχετικά έγγραφα. Επισηµαίνεται, ότι, όσες επιχειρή-

σεις δεν προβούν εµπροθέσµως στην ανανέωση της εξαγωγικής τους επωνυµίας µέχρι 31-3-2010, θα 

διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.       

 Επίσης, θα διαγραφούν  από το Μητρώο αυτό και οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν πραγµα-

τοποίησαν εξαγωγές κατά την τελευταία τριετία (2007-2009).     

 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2641074551 και 2641074557 καθώς και στην ιστοσελίδα του 

Επιµελητηρίου www.etakcci.gr. 


