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Ενημερωτικό Δελτίο Μελών 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

Τεύχος 19                                                                                                  Φεβρουάριος 2010 

Στα πλαίσια της 13ης ετήσιας συνάντησης των ΟΚΕ και των ΝΟΚΕ της χώρας που 

πραγµατοποιήθηκε στο Αγρίνιο το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας φιλοξένησε στο συνε-

δριακή του αίθουσα ανοιχτή εκδήλωση µε θέµα «Υποδοµές και Περιφερειακή Ανάπτυξη», το 

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου. 

Οµιλητές ήταν οι Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος- Θύµι-

ος Σώκος, Νοµάρχης Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας - Τάσος Αποστολόπουλος, Γενικός Γραµµατέ-

ας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας- Χρήστος Φωτόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου 

Ιωαννίνων (Αγρίνιο)- ∆ηµήτριος Κοταντάκης, Πρόεδρος της Ν.Ο.Κ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

και Παναγιώτης Τσιχριτζής, Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. Την υπουργό 

κα Λούκα Κατσέλη εκπροσώπησε ο Ειδικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµίας, Αντα-

γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αρµόδιος για θέµατα Ανταγωνιστικότητας, κ. Μανώλης Πατε-

ράκης. 

Το λόγο πήραν επίσης  ο ∆ήµαρχος Αγρινίου Παύλος Μοσχολιός, ο βουλευτής του 

ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Κουρουµπλής καθώς και  ο Νοµάρχης Ηλείας Χαράλαµπος Καφύρας. 

Οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των οµιλητών έφεραν ξανά στο προσκήνιο 

το µείζον ζήτηµα της Περιφερειακής Ανάπτυξης σε εποχές µάλιστα κρίσιµες για την οικονο-

µία και το µέλλον της χώρας. 

Μάλιστα οι φορείς του νοµού επιχείρησαν να καταδείξουν την υστέρηση που παρου-

σιάζεται στην περιοχή µας όχι µόνο λόγω των γνωστών αγκυλώσεων της κεντρικής εξουσίας 

αλλά και λόγω της ανυπαρξίας µιας κεντρικής απόφασης σχετικά µε το τι πρέπει να κάνει το 

κράτος για επενδύσεις όπως το Πλατυγιάλι. 

Το πρόβληµα των οδικών συνδέσεων και της ανυπαρξίας σιδηροδροµικού δικτύου, 

καθώς και η µη αξιοποίηση της τεράστιας επένδυσης του Πλατυγιαλίου ήταν κοινός παρανο-

µαστής σε όλες τις εισηγήσεις ενώ από το νοµάρχη Αιτωλοακαρνανίας κ. Σώκο καταδείχτηκε 

και ο παραλογισµός να µην υπάρχει κανένας σχεδιασµός για να εκµεταλλευτεί η περιοχή και 

η χώρα τον τεράστιο ορυκτό πλούτο σε άργιλο και γύψο. Χαρακτηριστικά ανέφερε: 

«Μεγάλη επιχείρηση που θα προσέφερε εκατοντάδες θέσεις εργασίας στην περιοχή αναγκά-

στηκε να µην επενδύσει όταν κατάλαβε ότι δύο διοικητικοί υπάλληλοι του ΙΓΜΕ µε νόµο 

από το 1935 είχαν απόλυτη δικαιοδοσία σχετικά µε τη διαχείριση του ορυκτού πλούτου της 

περιοχής και παρόλες τις αγωνιώδεις προσπάθειές µου δεν κατέστη δυνατόν να επιταχυνθεί 

καµία διαδικασία». 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Πανα-

γιώτης Τσιχριτζής στην οµιλία του ανέφερε µεταξύ άλλων: «Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και 

τιµή για µας να φιλοξενούµε σήµερα την εκδήλωση της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος και γι’ αυτό οφεί-

λουµε να ευχαριστήσουµε τον πρόεδρό της κ. Χρήστο Πολυζωγόπουλο αλλά και τον κ. Θύ-

µιο Σώκο, τον νοµάρχη µας, για την πρωτοβουλία και την επιλογή  τους. 

Φιλοξενούµε εδώ σήµερα ανθρώπους απ’ όλη την Ελλάδα και γι’ αυτό θα ήθελα να 

πω δύο λόγια για το Επιµελητήριό µας πριν αναφερθώ στον   νοµό µας. 

Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας µε περίπου 20.000 µέλη  που κατανέµονται στα 

τµήµατα Μεταποίησης, Εξαγωγών, Τουρισµού, Μεταφορών, Υπηρεσιών και Εµπορίου, είναι 

από τα µεγαλύτερα επαρχιακά Επιµελητήρια της χώρας, µε εξαιρετικά πλούσια δράση  για 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του νοµού 

µας, χωρίς βέβαια να παραλείπουµε το θεσµικό µας ρόλο του συµβούλου της πολιτείας και 

των επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονοµίας. 

Έχει ιδρύσει, πολύ πριν την καθιέρωση του εξαιρετικού θεσµού των ΚΕΠ και πριν 

απ’ όλα τα Επιµελητήρια της Χώρας για την εξυπηρέτηση των µελών του, παραρτήµατα στις 

πόλεις του Μεσολογγίου, της Ναυπάκτου, της Αµφιλοχίας, της Βονίτσης, και σύντοµα πρό-

κειται να λειτουργήσει και στον Αστακό. 

Στο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ανοικτή εκδήλωση της Οικονοµικής             

και Κοινωνικής Επιτροπής  της Ελλάδος (ΟΚΕ) 



Σελίδα 2 

Θεωρούµε σηµαντική πρωτοβουλία µας την δηµιουργία  αυτής της συνεδριακής αίθου-

σας  αλλά και του εκθετηρίου προϊόντων των επιχειρήσεων του νοµού, απαραίτητες υποδο-

µές, που έλειπαν από την περιοχή µας. 

Επίσης, θεωρούµε κορυφαία ενέργεια τη δηµιουργία από τα Επιµελητήρια 16 νοµών 

της χώρας της « ∆ιαχειριστικής  Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ∆υτικής Ελλάδος, Πελοπον-

νήσου, Ηπείρου  και  Ιονίων  Νήσων» η  οποία   διαχειρίστηκε  µε  επιτυχία  το πρόγραµµα 

«Ανταγωνιστικότητα» του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης, που αποτελούσε τµήµα του Γ΄ ΚΠΣ 

προς όφελος των επιχειρήσεων της περιοχής µας και της χώρας.  Ήδη η παραπάνω εταιρεία α-

ποτελεί ένα από τα οκτώ συστατικά µέλη του ΕΦΕΠΑΕ που φιλοδοξεί να διαχειριστεί το πρό-

γραµµα «Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ. 

(...)Η Πολιτεία επέλεξε την ανάπτυξη του Άξονα  Βορρά-Νότου  (Θεσσαλονίκη –

Αθήνα) και εγκατέλειψε την ∆υτική Ελλάδα στην τύχη της και  στις υποδοµές που είχε οραµα-

τιστεί και   πραγµατοποιήσει  ο  Μεγάλος Πολιτικός του 19ου αιώνα Χαρίλαος Τρικούπης 

(Σιδηρόδροµος, Οδικοί Άξονες κ.λ.π.). 

Αιτήµατα  των πολιτικών εκπροσώπων και των φορέων του νοµού ικανοποιούνται µε 

το σταγονόµετρο. Υποδοµές που σε άλλες περιοχές θεωρούνται αυτονόητες εδώ ικανοποιούνται 

µετά από σκληρούς αγώνες και µε προβλήµατα (βλέπε Πανεπιστήµιο, Νοσοκοµείο Αγρινίου 

κ.λ.π.). 

Μεταξύ των άλλων σηµαντικών υποδοµών που λείπουν από το νοµό µας είναι και τα 

ΒΙΟΠΑ ή Επιχειρηµατικά  Πάρκα. ∆εν είναι δυνατόν να ελπίζεις σε µια νέα οποιουδήποτε τύ-

που ανάπτυξη, χωρίς να διαθέτεις την  βασική αυτή υποδοµή. Είναι κλασσική πια η ερώτηση 

των ξένων και ντόπιων επιχειρηµατιών «πού να εγκατασταθώ Πρόεδρε;» και εγώ δεν έχω τη 

δυνατότητα να δώσω απάντηση. 

Έτσι λοιπόν, άλλοι µεν, κυρίως οι ντόπιοι  εγκαθίστανται σε περιοχές που διαθέτουν 

κάποιες υποτυπώδεις υποδοµές, γιατί κάποιοι άλλοι είχαν εγκατασταθεί 

πριν  από  αυτούς   στην  ευρύτερη  περιοχή,  πληρώνουν  πανάκριβα  τη  γη   και εν συνεχεία 

καθίστανται όµηροι των διαφόρων υπηρεσιών, άλλοι δε, κυρίως οι ξένοι, δεν εγκαθίστανται και 

δεν επενδύουν στην περιοχή µας, εκτός αν είναι απόλυτη ανάγκη. 

Τι γίνεται µε το φυσικό αέριο; 

Καµία κουβέντα. ∆εν βρίσκεται ο νοµός µας σε κανένα απολύτως σχεδιασµό. 

Τι σκέψεις υπάρχουν για εµπορευµατικό κέντρο ή σταθµό; 

Καµία. 

Τουλάχιστον δέκα χρόνια συζητάµε τη σύνδεση του λιµένος Πλατυγιαλιού  µε το εθνι-

κό οδικό δίκτυο. 

∆εν είναι αυτό το λιµάνι που έσωσε την Ελλάδα στις µεγάλες απεργίες του ΟΛΠ; 

∆εν είναι  αυτό το λιµάνι µε τις καλύτερες υποδοµές στην ∆υτική Ελλάδα µε την γεω-

γραφική της έννοια; 

Αν δεν είναι αυτό ευθεία βολή κατά τις ανάπτυξης τι είναι; 

           Αν η έλλειψη των υποδοµών  στις οποίες που αναφέρθηκα δεν αποτελεί αθέµιτο α-

νταγωνισµό  για τον επιχειρηµατία και την επιχειρηµατικότητα στην περιοχή µας, τότε τι 

αποτελεί;  

Το ίδιο κόστος παραγωγής και µεταφοράς προϊόντος  έχει ο επιχειρηµατίας του 

νοµού µας µε τον επιχειρηµατία του  Ανατολικού και Βόρειου άξονα της χώρας; 
Οι περισσότεροι ζήσαµε την εµπειρία το καλοκαίρι που µας πέρασε, του κατακλυσµού 

των παραλιών του Ιονίου και των νησιών του από κατοίκους της Βορείου Ελλάδος. Γιατί, συνέ-

βη αυτό; 

Ο λόγος είναι απλός: η ολοκλήρωση της Εγνατίας. Περιοχές που δε θα επισκεπτόταν 

κάποιος ποτέ  ή  θα το σκεφτόταν πολύ, ήρθαν κοντά του. 

Η Αιτωλοακαρνανία µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει, δηλαδή τους πλού-

σιους φυσικούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, την δεδοµένη κτηνοτροφική παραγωγή, την 

αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, την ενίσχυση της  υπάρχουσας βιοτεχνικής  και   βιοµηχανι-

κής δραστηριότητας,  τη  στόχευση  στη   δηµιουργία  πρώτα απ’ όλα υποδοµών   που  θα   εί-

ναι   παραγωγικές, ανταποδοτικές και θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη και όχι του τύπου να 

φτιάξουµε το δρόµο  για να πηγαίνουµε άνετα στο χωριό  15 ηµέρες το χρόνο, τις προαναφερ-

θείσες προϋποθέσεις και υποδοµές αλλά και το σηµαντικότερο µε διάθεση για δουλειά, µπορεί 

να  βαδίσει σταδιακά  σε µια τροχιά ανάπτυξης». 



Σελίδα 3 

Ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής      

µιλάει στο «ΜΜ»: «Πολύ σηµαντικό βήµα είναι η ενίσχυση της ρευστότητας           

των µικροµεσαίων». 

 Ως ιδιαίτερα δύσκολη περιγράφει την κατάσταση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου, Παναγιώτης Τσιχριτζής.    

Μιλώντας στο «ΜΜ», ξεκαθαρίζει ότι τα προβλήµατα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων εί-

ναι κοινά, ωστόσο εξηγεί ότι ο νοµός του αντιµετωπίζει και το ζήτηµα της «απόαγροτοποίη-

σης», καθώς δόθηκαν ενισχύσεις για την κατάργηση καλλιεργειών, αλλά δεν υπήρξε κανένα 

σχέδιο για την παραγωγική απανενεργοποίηση των αγροτών.  

 Αν και όπως αναφέρει ο κ. Τσιχριτζής οι ενάρξεις των νέων εταιρειών στο Επιµελη-

τήριο µειώθηκαν κατά 35% σε σχέση µε το 2008, ο ίδιος διατηρεί ακόµη στοιχεία αισιοδοξί-

ας για την αναστροφή της αρνητικής κατάστασης, δηλώνοντας ότι το πρώτο βήµα έγινε ήδη 

µε το νέο νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για 

την ενίσχυση της ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

- Κύριε Τσιχριτζή, είναι γεγονός πλέον ότι η οικονοµική κρίση έχει δηµιουργήσει σοβα-

ρότατα προβλήµατα από άκρου εις άκρον της χώρας. Ποια είναι η κατάσταση των µι-

κροµεσαίων επιχειρήσεων στην Αιτωλοακαρνανία; Ποια εικόνα φτάνει στο Επιµελητή-

ριο από τα µέλη σας; 
- «Η εικόνα, που εµείς έχουµε από τα µέλη µας για την κατάσταση στο νοµό, δεν διαφέρει 

από αυτή της υπόλοιπης χώρας, η οικονοµική κρίση έχει τις ίδιες επιπτώσεις στις επιχειρή-

σεις της περιοχής µας. Είναι η εικόνα της ασφυξίας της αγοράς και της χαµηλότατης ρευστό-

τητας, αλλά και µιας πολύ κακής ψυχολογίας, που επιτείνεται από ένα όργιο φηµών που δια-

δίδουν κακοπροαίρετοι και αφελείς καλοπροαίρετοι. Επιπρόσθετα, στο νοµό µας υπάρχει 

ένα ακόµα ζήτηµα, καθώς υφίσταται η συνεχιζόµενη επί σειρά ετών αποαγροτοποίηση, χω-

ρίς παράλληλα να έχει επενδυθεί ο όποιος πλούτος σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, 

αλλά ούτε εδόθη κατεύθυνση και εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναµικό, ώστε και πάλι να 

καταστεί παραγωγικό. Αναφερόµαστε στο µεγαλύτερο νοµό της χώρας, µε τους πιο πολλούς 

αγρότες και (ειδικά) κτηνοτρόφους αναλογικά, που όµως, λόγω µη ανάπτυξης, απλά τώρα 

χάνουν τα εισοδήµατά τους που προέρχονται από τις ενισχύσεις, χωρίς να µπορούν να τα 

αναπληρώσουν. Για να έχετε µια εικόνα, να σας πω ότι, το 2009, είχαµε µείωση στις ενάρ-

ξεις νέων εταιρειών στο Επιµελητήριό µας κατά 35% σε σχέση µε το 2008». 

 

Ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής      

µιλάει στο «ΜΜ» της Ναυτεµπορικής: «Πολύ σηµαντικό βήµα είναι                    

η ενίσχυση της ρευστότητας των µικροµεσαίων». 

 Ως ιδιαίτερα δύσκολη περιγράφει την κατάσταση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου, Παναγιώτης Τσιχριτζής.    

Μιλώντας στο «ΜΜ», ξεκαθαρίζει ότι τα προβλήµατα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων εί-

ναι κοινά, ωστόσο εξηγεί ότι ο νοµός του αντιµετωπίζει και το ζήτηµα της «απόαγροτοποίη-

σης», καθώς δόθηκαν ενισχύσεις για την κατάργηση καλλιεργειών, αλλά δεν υπήρξε κανένα 

σχέδιο για την παραγωγική απανενεργοποίηση των αγροτών.  

 Αν και όπως αναφέρει ο κ. Τσιχριτζής οι ενάρξεις των νέων εταιρειών στο Επιµελη-

τήριο µειώθηκαν κατά 35% σε σχέση µε το 2008, ο ίδιος διατηρεί ακόµη στοιχεία αισιοδοξί-

ας για την αναστροφή της αρνητικής κατάστασης, δηλώνοντας ότι το πρώτο βήµα έγινε ήδη 

µε το νέο νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για 

την ενίσχυση της ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

 

- Κύριε Τσιχριτζή, είναι γεγονός πλέον ότι η οικονοµική κρίση έχει δηµιουργήσει σοβα-

ρότατα προβλήµατα από άκρου εις άκρον της χώρας. Ποια είναι η κατάσταση των µι-

κροµεσαίων επιχειρήσεων στην Αιτωλοακαρνανία; Ποια εικόνα φτάνει στο Επιµελητή-

ριο από τα µέλη σας; 

- «Η εικόνα, που εµείς έχουµε από τα µέλη µας για την κατάσταση στο νοµό, δεν διαφέρει 

από αυτή της υπόλοιπης χώρας, η οικονοµική κρίση έχει τις ίδιες επιπτώσεις στις επιχειρή-

σεις της περιοχής µας. Είναι η εικόνα της ασφυξίας της αγοράς και της χαµηλότατης ρευστό-

τητας, αλλά και µιας πολύ κακής ψυχολογίας, που επιτείνεται από ένα όργιο φηµών που δια-

δίδουν κακοπροαίρετοι και αφελείς καλοπροαίρετοι. Επιπρόσθετα, στο νοµό µας υπάρχει 

ένα ακόµα ζήτηµα, καθώς υφίσταται η συνεχιζόµενη επί σειρά ετών αποαγροτοποίηση, χω-

ρίς παράλληλα να έχει επενδυθεί ο όποιος πλούτος σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, 

αλλά ούτε εδόθη κατεύθυνση και εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναµικό, ώστε και πάλι να 

καταστεί παραγωγικό. Αναφερόµαστε στο µεγαλύτερο νοµό της χώρας, µε τους πιο πολλούς 

αγρότες και (ειδικά) κτηνοτρόφους αναλογικά, που όµως, λόγω µη ανάπτυξης, απλά τώρα 

χάνουν τα εισοδήµατά τους που προέρχονται από τις ενισχύσεις, χωρίς να µπορούν να τα 

αναπληρώσουν. Για να έχετε µια εικόνα, να σας πω ότι, το 2009, είχαµε µείωση στις ενάρ-

ξεις νέων εταιρειών στο Επιµελητήριό µας κατά 35% σε σχέση µε το 2008». 

 

- Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για την αναστροφή αυτής της κατάστασης;  
- «Να πω αρχικά ότι ένα πολύ σηµαντικό βήµα έγινε ήδη µε το νέο νοµοσχέδιο του υπουρ-

γείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ενίσχυση της ρευστότητας 

των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα νοµοθέτηµα - τοµή, που, εκτός των 

άλλων, βάζει και τα θεµέλια για µια -επιτέλους- σχέση ειλικρίνειας µεταξύ των επιχειρήσε-

ων και των τραπεζών. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο πολεµήθη-

κε από τις τράπεζες, αλλά και από µια µεγάλη µερίδα του Τύπου. Έχουµε λοιπόν µια καλή 

βάση, που όµως δεν φτάνει. Η ενίσχυση της ρευστότητας θα φέρει αποτελέσµατα, µόνο αν 

αποκατασταθεί η καλή πίστη στην αγορά και, κυρίως, αν πάψουν οι σπατάλες του αδηφάγου 

δηµόσιου τοµέα. Τότε µόνο µπορούµε να µιλάµε για τις διαρθρωτικές αλλαγές που θα φέ-

ρουν επενδύσεις και ανάπτυξη. Αλλά φοβάµαι ότι πολλοί δεν έχουν καταλάβει την κρισιµό-

τητα  των  στ ι γµών  και  µιλούν  µε  όρους  του  παρελθόντος». 

 

- Με ποιες ενέργειες στηρίζει το Επιµελητήριο τις επιχειρήσεις του Νοµού; 
- «Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι το Επιµελητήριο είναι ο θεσµοθετηµένος σύµβουλος της 

πολιτείας για κάθε θέµα οικονοµικού περιεχοµένου, µε γνώµονα πάντοτε την οικονοµική 

ανάπτυξη της περιφέρειάς του και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συµφέροντος της εθνι-

κής οικονοµίας, καθώς και η προστασία και ανάπτυξη του εµπορίου, της µεταποίησης και 

των υπηρεσιών στην περιφέρειά του και την παροχή πληροφοριών και εισηγήσεων προς τα 

µέλη του. Το Επιµελητήριό µας ασκεί το ρόλο αυτό σε όλα τα επίπεδα, αρκεί να σας πω ότι 

ο τελευταίος ∆ιοικητικός Απολογισµός του 2008 ξεπερνούσε τις 100 σελίδες µε ουσιαστικές  
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παρεµβάσεις, εισηγήσεις και λοιπές δραστηριότητες που ανέπτυξε κατά το συγκεκριµένο 

έτος. Όµως θεωρούµε ότι ορισµένες δράσεις µας είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, όπως η συµµε-

τοχή σε διεθνείς και εθνικές εκθέσεις, η διοργάνωση εµπορικών αποστολών, η συνεργασία 

µε τα Επιµελητήρια της Περιφέρειας της Απουλίας της Ιταλίας (Bari, Brindisi, Lecce) για 

θέµατα κοινού ενδιαφέροντος και συνεργασίας των µελών µας, αλλά και ο πρωταγωνιστικός 

ρόλος µας στην ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Ελλάδος, µε τον ηγετικό ρόλο που έχουµε 

στο Forum των Επιµελητηρίων της Αδριατικής και Ιονίου, µια πρωτοβουλία σαράντα Επιµε-

λητηρίων επτά χωρών, µε αναφορά την Αδριατική και το Ιόνιο. Η δηµιουργία της ∆ιαχειρι-

στικής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ∆υτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων και 

Ηπείρου, η οποία διαχειρίστηκε τα προγράµµατα του Γ΄ ΚΠΣ που αφορούσαν τις µικροµε-

σαίες επιχειρήσεις και έχει υπογράψει σύµβαση και για τη διαχείριση των αντίστοιχων προ-

γραµµάτων του ΕΣΠΑ. Η ίδρυση παραρτηµάτων στις µεγάλες πόλεις του Νοµού 

(Ναύπακτος, Μεσολόγγι, Αµφιλοχία, Βόνιτσα και σύντοµα στον Αστακό), καθώς και η δη-

µιουργία της Συνεδριακής Αίθουσας και του Εκθετηρίου προϊόντων των επιχειρήσεων του 

Νοµού. Τέλος, δώσαµε ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση και πληρο-

φόρηση των µελών µας για κάθε θέµα επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος». 

 

- Πέραν των παραπάνω που αναλύσατε, θέτετε και κάποιους άλλους στόχους για το  

επόµενο διάστηµα; 
- «∆εν θα αλλάξει το πλάνο µας και θα κινηθεί στη λογική που ήδη σας περιέγραψα. Εµείς 

θα εντείνουµε τις επαφές µας µε όσους επιχειρούν στην περιοχή, αλλά και σε όλη τη χώρα. 

Θα παρεµβαίνουµε µε θετική προαίρεση και διάθεση σε όλα τα ζητήµατα που έχουν να κά-

νουν µε την οικονοµία, αφού τα προβλήµατα, όπως το παρεµπόριο, το ασφαλιστικό και άλλα 

πολλά δεν έχουν λυθεί. Στόχοι σηµαντικοί για το επόµενο διάστηµα είναι η ίδρυση Επιχειρη-

µατικού Πάρκου στο νοµό, καθώς και η δηµιουργία Συνεδριακού Εκθεσιακού Κέντρου και 

πολυχώρου πολιτισµού σε διασφαλισµένη έκταση του Επιµελητηρίου. Επίσης, έχουµε σκο-

πό να επιµείνουµε στις θέσεις µας για την Αυτοδιοίκηση και να συνεχίσουµε το διάλογο που 

ενεργοποιήσαµε ήδη για την αλλαγή της περιφέρειας «∆υτικής Ελλάδας», όπου ανήκουµε, 

και η οποία απέτυχε παταγωδώς σαν πείραµα συνένωσης περιοχών χωρίς κανένα κοινό ση-

µείο».  

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας στο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

 Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας επισκέφθηκε την Τετάρτη 24 

Φεβρουαρίου ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος 

κ.Αναστάσιος Αποστολόπουλος. Ο κ. Αποστολόπουλος συναντήθηκε µε τον πρόεδρο 

του Επιµελητηρίου κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή από τον οποίο και ενηµερώθηκε για όλα 

τα ζητήµατα που αφορούν τον επιχειρηµατικό και επαγγελµατικό κόσµο του νοµού. 

Στη συνέχεια ο κ. Γ.Γ. της Περιφέρειας είχε γνωριµία µε τα στελέχη και τους 

υπαλλήλους καθώς και µε µέλη του Επιµελητηρίου. Στη συνέχεια ξεναγήθηκε στους 

χώρους του κτηρίου του Επιµελητηρίου δίνοντας µεγάλη έµφαση στη συνεδριακή 

αίθουσα και τον εκθεσιακό χώρο µε τα προϊόντα της περιοχής µας. 

 Ο κ. Αποστολόπουλος τόνισε την εξαιρετική συνεργασία που έχει από όταν ανέλαβε 

τα καθήκοντά του µε το Επιµελητήριο του νοµού και τον πρόεδρό του. Τόνισε ότι θεωρεί το 

Επιµελητήριο σύµβουλό του αλλά και σύµβουλο της Πολιτείας εν γένει. Ακόµα, 

επισήµανε ότι θα είναι κοντά στους ανθρώπους της επιχειρηµατικότητας σε όλο αυτό το 

δύσκολο διάστηµα που διανύουµε. 

 Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής αφού 

καλωσόρισε τον κ. Αποστολόπουλο του εξέθεσε την κατάσταση ασφυξίας που εξακολουθεί 

και βιώνει η αγορά σε τοπικό επίπεδο αλλά και την αρνητική ψυχολογία που διαποτίζει τις 

οικονοµικές προσπάθειες σε πανελλήνιο επίπεδο. Περιέγραψε εν συντοµία τι έχει κάνει ως 

σήµερα  το Επιµελητήριο του νοµού µας για την εξωστρέφεια των προϊόντων της περιοχής 

αλλά και τις προτάσεις που έχει καταθέσει κατά καιρούς στα κέντρα των  αποφάσεων 

δυναµώνοντας το ρόλο της Αιτωλοακαρνανίας σε αυτά. Χαρακτηριστικά υπενθύµισε τις 
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 πρόσφατες εξαγγελίες της υπουργού Οικονοµίας κ. Κατσέλη για τη ρευστότητα στη αγο-

ρά και τη δήλωση της ίδιας ότι το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας είχε την πιο ολοκληρωµένη 

πρόταση και γι' αυτό άλλωστε οι θέσεις του συµπεριελήφθησαν στο σύνολό τους στο νέο νοµο-

σχέδιο που κατατέθηκε για το θέµα. 

 «Ένα άλλο θέµα όµως για το οποίο θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε κ. Γενικέ είναι αυτό 

του παραεµπορίου όπου η κατάσταση είναι εκρηκτική και σύντοµα θα αποκτήσει άσχηµες κοι-

νωνικές διαστάσεις. ∆υστυχώς γινόµαστε δέκτες, πλέον, όχι παραπόνων αλλά µιας συσσωρευµέ-

νης οργής για την αδράνεια της Πολιτείας και την αδιαφορία της για τον νοµοταγή και φορολο-

γούµενο επιχειρηµατία και επαγγελµατία» τόνισε µεταξύ άλλων ο κ. Τσιχριτζής. 

 Τέλος να σηµειωθεί ότι ο κ. Τσιχριτζης υπενθύµισε στον κ. Αποστολόπουλο το ζήτηµα 

του κτηρίου που έχει στη κυριότητά του το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στην εθνική οδό 

Αγρινίου-Θέρµου και την προοπτική εκεί να δηµιουργηθεί ένας πολύ-χώρος πρωτοποριακός 

για τα δεδοµένα ολόκληρου του νοµού µε πολλαπλές χρήσεις και µε δυνατότητα να στεγάσει 

σηµαντικό µέρος από την ιστορία της περιοχής. «Αυτή η προσπάθεια θα χρειαστεί και τη βοή-

θειά σας» δήλωσε ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου προς τον Γ.Γ. της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλά-

δας. 

Ηλεκτρονικές  Πληρωµές & Επιµελητήριο 

 Η εξάπλωση του διαδικτύου την τελευταία  δεκαετία και η χρήση του για  εµπορικούς 

σκοπούς δηµιούργησε  νέα δεδοµένα στο χώρο των επιχειρήσεων. Οι νέες τεχνολογί-

ες µετέβαλλαν ραγδαία  και συστηµατικά τόσο το χώρο δράσης των επιχειρήσεων, την αγορά, 

όσο και την οργανωτική δοµή των οικονοµικών µονάδων. Στην αρχή του ηλεκτρονικού εµπορίου 

οι πληρωµές συνήθως γίνονταν εκτός του διαδικτύου µε καταβολή των ποσών σε κάποια τράπε-

ζα. Ο αναχρονιστικός όµως αυτός τρόπος χρηµατικής εκκαθάρισης των διαδικτυακών συναλλα-

γών δεν συµβάδιζε µε την ταχύτητα και την αξιοπιστία που απαιτούν οι σύγχρονες διαδικτυακές 

συναλλαγές. 

 Στις νέες αυτές ανάγκες του Ελληνικού Επιχειρείν ξεκίνησαν και όλες οι αναβαθµισµένες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας οι οποίες παρέχονται δωρεάν σε 

όλα τα µέλη του.  Μία από αυτές τις Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες δίνει την δυνατότητα για εξ’ 

αποστάσεως πληρωµές µέσω INTERNET µε τη χρήση απλής πιστωτικής κάρτας (VISA ή 

MASTERCARD), από οποιαδήποτε Τράπεζα. 

 Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και αφού κάποιος  γίνει µέλος του Portal µπορεί να 

κάνει τις πληρωµές των συνδροµών του µε πλήρη ασφάλεια από το γραφείο ή το σπίτι του µέ-

σα σε ελάχιστο χρόνο. 

 Για οποιαδήποτε  επιπρόσθετη πληροφορία, µπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε µε το Ε-

πιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο τηλέφωνο 26410 74500 ή µε email στο                                  

contact@epimetol.gr  

 

 2) Ηλεκτρονικές  Πληρωµές Οφειλών 

 

 Η νέα υπηρεσία  «Πληρωµή Συνδροµών» της ∆ιαδικτυακής Πύλης 

του   Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα µέλη του  να ενηµε-

ρώνονται για τις οφειλόµενες συνδροµές τους προς το Επιµελητήριο  και να διενεργούν ηλεκτρο-

νικές πληρωµές του συνόλου ή µέρους των οφειλών τους. Η διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωµών 

γίνεται µε έναν από τους ακόλουθους κατ' επιλογήν τρόπους: α) µε χρέωση της πιστωτικής κάρ-

τας τους (VISA ή MASTERCARD). β) µε καταβολή της οφειλής στον τραπεζικό καταθετικό λο-

γαριασµό 79854500042 της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ».    

  


