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Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην συνεδριακή αίθουσα του Επιµελητηρίου
του νοµού µας την ∆ευτέρα 2 Φεβρουαρίου και δεν είναι υπερβολή να
πούµε ότι την παρακολούθησε πλήθος
κόσµου που κατέκλεισε τις αίθουσες
πολλαπλών χρήσεων που φιλοξένησαν ανθρώπους από όλους τους χώρους της επιχειρηµατικότητας της περιοχής µας. Μετά την περιγραφή της
διαδικασίας για την λήψη δανείου µε
την εγγυοδοσία του ΤΕΜΠΜΕ, όπως
αυτή παρουσιάστηκε από το στέλεχος
της Αναπτυξιακής του Επιµελητηρίου
κ. Κωνσταντίνο Καρρά, το λόγο πήρε
ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής για να ευχαριστήσει τον κ. Νικόλαο ∆οµένικο για
την παρουσία του στο Αγρίνιο και να
του δώσει το λόγο, επισηµαίνοντας τη
αγωνία των µικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων του νοµού στην πολύ
δύσκολη συγκυρία που διανύουµε. Το
µεγάλο ερώτηµα στο οποίο επικεντρώθηκε ο κ. ∆οµένικος ήταν στο
πού τελικά χωλαίνει η διαδικασία εφαρµογής του προγράµµατος. Στη
συνέχεια, µετά από ερώτηση του

Προέδρου του Επιµελητηρίου του νοµού
µας, αποσαφήνισε το ποιοι δικαιούνται
να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
«Εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου δανείων κεφαλαίου κίνησης µικρών και
πολύ µικρών επιχειρήσεων», ξεκαθαρίζοντας ότι όλοι οι τοµείς τις επιχειρηµατικότητας το δικαιούνται εκτός από τον
πρωτογενή τοµέα (ειδικά η αλιεία εξαιρείται εντελώς) αρκεί να τηρούν τις επιµέρους προϋποθέσεις που είναι η κερδοφορία, η δραστηριοποίηση εντός της χώρας κλπ. Ακόµη διευκρίνισε κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή του κλάδου των
κατασκευών, όπου υπάρχει το θέµα της
µη δήλωσης σε κάποιες περιπτώσεις εξόδων, ώστε να διαπιστωθεί η κερδοφορία
λέγοντας ότι και αυτό σύντοµα θα ξεπεραστεί. Όλες - πλην µίας - οι τράπεζες,
όπως ανέφερε ο κ. ∆οµένικος, έχουν ήδη
εγκρίνει δάνεια και ένα ποσό άνω των
340 εκατ. ευρώ «πέφτει» άµεσα στην
αγορά κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Ωστόσο, πολλοί παρευρισκόµενοι
ανέφεραν ότι υπάρχουν κάποιες τράπεζες που είτε καθυστερούν, είτε αλλοιώνουν τους όρους της συµφωνίας. Μάλιστα ο ίδιος ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ανέφερε το παράδειγµα τράπεζας που υποστήριζε σε πελάτη της ότι δεν τον συνέφερε το πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ. Ακόµη αναφορές από το κοινό έγιναν στο µηδενικό
ρίσκο που παίρνουν οι τράπεζες αλλά
και στα διαδικαστικά (ποσό για το φάκελο της επιχείρησης, ζήτηση πελατολογίου κτλ) που απαιτούν και τα οποία καθυστερούν την όλη διαδικασία.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σεµινάρια από την ΕΕ∆Ε και το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

H Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων σε συνεργασία µε την Επιµελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας διοργανώνει το Πρόγραµµα:
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ και ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΜΕ, ΠΜΕ» στα πλαίσια του Μέτρου 8.2., ∆ράση 8.2.4, Πράξη
1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται κατά 75%
από το ΕΚΤ. Τα αντικείµενα κατάρτισης είναι τα εξής:
1) Οργάνωση και ∆ιοίκηση Μικρών, Μεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Πρωτογενούς Τοµέα,
2) ∆ιοίκηση Ποιότητας
3) Οργάνωση και Λογιστική Παρακολούθηση Αποθήκης (Logistics Management),
4) Business Plan και
5) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Οι καταρτιζόµενοι επιδοτούνται µε € 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης (µικτά).
Για περαιτέρω πληροφορίες χρειάζεστε επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 26410 74622
και 26410 74623 µε τους κυρίους Καρρά Κωνσταντίνο και Ζάβρα Ιωάννη.

Φόρουµ Αδριατικής και Ιονίου στο Αγρίνιο
Πραγµατοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου στο Επιµελητήριο της Ανκόνα στην Ιταλία
συνάντηση µεταξύ της Μόνιµης Γραµµατείας του Φόρουµ της Αδριατικής και του
Ιονίου και του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για τα διαδικαστικά και
οργανωτικά ζητήµατα της 9ης ετήσιας συνάντησης που θα πραγµατοποιηθεί στην
χώρα µας και συγκεκριµένα στο Αγρίνιο στις 27, 28 και 29 Απριλίου 2009. Το
γεγονός αυτό είναι µείζονος σηµασίας τόσο για τη χώρα µας όσο και για το Νοµό
µας καθώς ανοίγονται νέοι δρόµοι για τη συνεργασία τόσο σε εµπορικό όσο και
πολιτικό επίπεδο. Επιπλέον, αποτελεί έµπρακτη απόδειξη για την επίτευξη του
στόχου που το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας έχει θέσει ως προτεραιότητα, που
είναι η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί. Την Ιταλική πλευρά
εκπροσώπησαν οι κυρίες Astrid Pavesic και Katia Pacenti, ενώ το Επιµελητήριο
εκπροσώπησαν τα στελέχη της Αναπτυξιακής του εταιρείας κ. Κωνσταντίνος
Καρράς και κ. Ιωάννης Ζάβρας.

Εισαγωγική συνάντηση για το Πρόγραµµα Adrion Tour στην Ανκόνα
Πραγµατοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου στο Επιµελητήριο της Ανκόνα στην
Ιταλία η εισαγωγική συνάντηση για το πρόγραµµα Adrion Tour, στο οποίο
συµµετέχει και το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και το οποίο αφορά στην
προώθηση του τουρισµού των περιοχών των 36 Επιµελητηρίων του Φόρουµ
της Αδριατικής και του Ιονίου. Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εκπροσώπησαν τα στελέχη της Αναπτυξιακής του Εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Καρράς και κ. Ιωάννης Ζάβρας.

