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Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

Τεύχος 20                                                                                                    Μάρτιος 2010 

Μεγάλη συµµετοχή στο Σεµινάριο Επιµόρφωσης Στελεχών                                       

Επιχειρήσεων και Φοιτητών για τις Μεταφορές. 

   Σε συνέχεια της  πολύ επιτυχηµένης διοργάνωσης  Σεµιναρίου για τις  Μετα-

φορές, το οποίο πραγµατοποιήθηκε τον Μάιο του 2009 σε συνεργασία µε το Πανεπι-

στήµιο Πειραιά, το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στις 19 Μαρτίου 

2010,  διοργάνωσε Σεµινάριο Επιµόρφωσης Στελεχών Επιχειρήσεων και                             

Φοιτητών  για τις Μεταφορές. 

 Σκοπός  του Σεµιναρίου ήταν  η συµβολή στην καλύτερη ενηµέρωση και επι-

µόρφωση στελεχών επιχειρήσεων, αλλά και λοιπών εµπλεκοµένων µε τις µεταφορές 

για τις σύγχρονες εξελίξεις και τις κύριες προκλήσεις των εθνικών, ευρωπαϊκών και 

διεθνών µεταφορών.  ∆ιακεκριµένοι Πανεπιστηµιακοί καθηγητές και εκπρόσωποι αρ-

µόδιων αρχών και φορέων του κλάδου ήταν µεταξύ των εκλεκτών εισηγητών του    

Σεµιναρίου ενώ πολύ σηµαντική παρουσία είχαν οι φοιτητές από το Πανεπιστήµιο 

της περιοχής. Συντονιστές από την πλευρά του Επιµελητηρίου ήταν οι κ.κ. Μπόκας 

Κωνσταντίνος Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και Πιστιόλας 

Κωνσταντίνος Β ΄ Αντιπρόεδρος. Εισηγητές ήταν οι κ.κ. Μ. Αδαµαντιάδης Επικεφα-

λής του τµήµατος ∆ιευκόλυνσης και Οικονοµίας Μεταφορών της Οικονοµικής Επιτρο-

πής για την Ευρώπη του ΟΗΕ, Π. Ραβδάς Μέλος του ∆.Σ. του Ελληνικού Επιµελητη-

ριακού Συνδέσµου Μεταφορών, Α. Κενανίδης Πρόεδρος Οµοσπονδίας Φορτηγών 

Αυτοκινητιστών Ελλάδος, Γ. Αµαξόπουλος Μέλος ∆.Σ. (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.). Γ. Σιαµάς ∆ιαµε-

ταφορέας, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων ∆ιαµεταφοράς, ∆. Λυ-

ρίδης Καθηγητής ΕΜΠ, Β. Κούνουπας Υπ. ∆ιδάκτορας τµήµατος Ναυτιλιακών Σπου-

δών στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς και Ν.Ντάρας Χηµικός Μηχανικός Τµήµατος Περι-

βάλλοντος και Μεταφορών του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

Πρωτοποριακή πανελλήνια  µελέτη αποτύπωσης υποδοµών, προβλη-

µάτων, προκλήσεων και ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων σε Πιλοτική                        

εφαρµογή. 

 Στις 20 Μαρτίου 2010 ηµέρα Σάββατο υπήρξε Συνάντηση Εργασίας των               

Επιµελητηρίων της Βορειοδυτικής  Ελλάδος σχετικά µε την πιλοτική εφαρµογή της      

πανελλήνιας µελέτης αποτύπωσης υποδοµών, προβληµάτων, προκλήσεων και τη 

δηµιουργία βάσης δεδοµένων από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ και το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνα-

νίας. Πρόκειται για στοχευµένη  δράση για τη Βορειοδυτική Ελλάδα που στόχο έχει 

να  συνεισφέρει  όχι  µόνο  στην  καταγραφή  των  προβληµάτων  και προοπτικών 

της Αιτωλοακαρνανίας και της Βορειοδυτικής  Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα να    
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αποτελέσει και υπόδειγµα για την κατανόηση της σηµασίας µιας τέτοιας ερ-

γασίας και σε άλλες Επιµελητηριακές Περιφέρειες και εθνικό επίπεδο συνολικά.  

Στους συµµετέχοντες δόθηκε η δυνατότητα να αξιολογήσουν τη βάση δεδο-

µένων και να προσθέσουν στοιχεία σε αυτή ενώ στη συνέχεια να συµπληρώσουν        

το ερωτηµατολόγιο που προσφέρει σφαιρική εικόνα για τις µεταφορές και τα προ-

βλήµατά τους στην περιοχή καθώς και τη δυνατότητα για να προταθούν ποιος είναι 

οι προτεραιότητες για το µέλλον. 

Σηµειώνεται ότι µετά την πρώτη φάση που είναι η προετοιµασία και η συλλο-

γή των στοιχείων στους επόµενους µήνες θα έχουµε την υλοποίηση της έρευνας και 

τη συλλογή των στοιχείων σε επίπεδο νοµού και στη συνέχεια τη σύνθεση των στοι-

χείων και την εκπόνηση Έκθεσης Αποτελεσµάτων-Συµπερασµάτων. Η όλη προσπά-

θεια θα κλείσει µε τη διαµόρφωση του υλικού και την παρουσίασή της στην ιστοσελί-

δα της Ε.Ε.ΣΥ.Μ. προς το τέλος του έτους. 

Η βάση πληροφοριών που θα δηµιουργηθεί, θα αποτελέσει σηµαντικό εργα-

λείο για  την βελτίωση γενικότερα στη χώρα και ειδικότερα ανά Νοµό, των προσφε-

ρόµενων υπηρεσιών µεταφορών, που επηρεάζουν ασφαλώς την οικονοµική δρα-

στηριότητα, και ταυτόχρονα θα είναι και µέσο προβολής της µεταφορικής δυναµικής 

του κάθε Νοµού, µε την παρουσίαση των επιχειρήσεων µεταφορών – µελών των 

Επιµελητηρίων. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα χρησιµοποιηθούν και ως 

κορµός για τη σταδιακή ανάπτυξη µιας µόνιµης βάσης δεδοµένων, που θα τηρηθεί 

από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και θα είναι προσβάσιµη σε όλους τους ενδιαφερόµενους µέσω 

της ιστοσελίδας του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. Παράλληλα, τα στοιχεία αυτά θα µας βοηθήσουν για 

την καλύτερη προετοιµασία και τεκµηρίωση προτάσεων προς τις αρµόδιες Αρχές για 

την βελτίωση και εκσυγχρονισµό των υποδοµών και υπηρεσιών µεταφοράς.   

       Περισσότερες πληροφορίες στο www.etakcci.gr. 

Μεγάλη επιτυχία για το «Φορολογικό Πανόραµα 2010» 

 στο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

Την Κυριακή 21 Μαρτίου το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, ο Σύλλο-

γος Εργαζοµένων ∆.Ο.Υ του νοµού, ο Σύλλογος Λογιστών-Φοροτεχνών Αγρι-

νίου και Περιχώρων και το Ινστιτούτο Οικονοµικών και Φορολογικών Μελε-

τών διοργάνωσαν ενηµερωτική εκδήλωση ανοιχτή προς το κοινό της περιοχής µε 

θέµα τις αλλαγές στο Φορολογικό Σύστηµα µε το νέο Νοµοσχέδιο καθώς και επίκαι-

ρα Φορολογικά Θέµατα για το τρέχον Οικονοµικό Έτος. 

Η συνεδριακή αίθουσα του Επιµελητηρίου κατακλύστηκε από κόσµο και όχι 

µόνο από φοροτεχνικούς και στελέχη των ∆.Ο.Υ. αλλά και από απλό κόσµο που θέ-

λησε να ενηµερωθεί για τις αλλαγές που επίκεινται µε το νέο νοµοσχέδιο. Όπως µά-

λιστα δήλωσε ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής στο περιθώ-

ριο της εκδήλωσης «το νοµοσχέδιο που κατατίθεται αυτή την Τρίτη (σηµ. 23 Μαρτίου)  
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θα καθορίσει εν πολλοίς το οικονοµικό µέλλον της χώρας και είµαστε ικανο-

ποιηµένοι που µπορέσαµε να φιλοξενήσουµε όλο αυτό τον κόσµο που θέλησε να 

ενηµερωθεί.» 

Μεγάλη συµµετοχή στην ενηµερωτική εκδήλωση υπήρξε και από τον επιχει-

ρηµατικό και εµπορικό κόσµο προκειµένου να πάρει συµβουλές για τις άµεσες φορο-

λογικές του κινήσεις. Στην εκδήλωση εισηγήσεις έκαναν οι κ.κ. Γιώργος Κοροµηλάς –

Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας και διδάσκων στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και 

Χρήστος Γιαννόπουλος-Φορολογικός Σύµβουλος Επίτιµος Γενικός ∆ιευθυντής Φο-

ρολογικών Ελέγχων Υπ. Οικονοµικών. 

Σελίδα 

 Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ενηµερώνει τις ενδιαφερόµενες Μικροµεσαί-

ες Επιχειρήσεις καθώς και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που εδρεύ-

ουν στα διοικητικά της όρια ότι έχει ανακοινωθεί η Κοινή Πρόσκληση Ενδιαφέρο-

ντος του έργου LEAD ERA για το έτος 2010.   

 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσχεδίων των προτάσεων είναι 

η 15η Απριλίου 2010.  

 Το LEAD ERA ενεργεί στο πλαίσιο ERANET της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Πρόγραµµα Πλαίσιο 7), µε σκοπό τη συνεργασία των επιχειρήσεων των  συνεργα-

ζόµενων Περιφερειών για τη διενέργεια ερευνητικών και τεχνολογικών έργων στους 

τοµείς οµείς του e-Health, Βιώσιµες Κατασκευές, Έξυπνα Υφάσµατα, Ανακύκλωση, 

Βιο-υλικά και Ανανεώσιµες Ενέργειες.  

 Εκτός από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας στο έργο LEAD ERA συµµετέ-

χουν οι χώρες / περιφέρειες: Βαλλονία (Βέλγιο), Galicia (Ισπανία), Χώρα των Βά-

σκων,  Ναβάρα (Ισπανία), Ανδαλουτσία (Ισπανία), Αλσατία (Γαλλία), Περιφέρεια    

Βενετο (Ιταλία), Κάτω Αυστρία, Περιφέρεια Vastra Gotaland (Σουηδία), ∆ίκτυο Κο-

ράλλια (Ελλάδα) και ο Οργανισµός Υποστήριξης των ΜΜΕ (Γαλλία). 

 Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η συνεργασία των ΜΜΕ της Περιφέρειάς 

µας µε αντίστοιχες του εξωτερικού σε ερευνητικό επίπεδο για την ανάπτυξη προϊό-

ντων-υπηρεσιών που θα µπορούν να σταθούν στο διεθνή ανταγωνισµό. 

 Προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης είναι η συνεργασία τουλάχιστον 

δύο ανεξάρτητων ΜΜΕ από δύο διαφορετικές χώρες. Προτάσεις για την Α΄ Φάση 

Αξιολόγησης µπορούν να γίνονται µέσω της ιστοσελίδας www.leadera.net µέχρι τις 

15/4/2010 ώρα Ελλάδας 18:00. Επίσης στον ίδιο ιστότοπο υπάρχουν χρήσιµες 

πληροφορίες για τους στόχους, την διαδικασία αξιολόγησης και τον τρόπο υλοποί-

ησης των έργων. Για πληροφορίες µπορείτε να έλθετε σε επαφή µε τον κο Νίκο 

Θωµόπουλο στο τηλέφωνο 2610 461675 ή µέσω email nthomopoulos@mou.gr.  

Πρόσκληση για Κοινά Έργα ΕΤΑ του Προγράµµατος  LEAD ERA 
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