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Ενημερωτικό Δελτίο μελών 

Επιμελητηρίου  

Αιτωλοακαρνανίας 

Τεύχος 8                                                                                      Ιανουάριος 2009 

Πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 13 ∆εκεµβρίου στην αίθουσα Συνε-
δριάσεων του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά η 
Γενική Απολογιστική Συνέλευση του ∆ικτύου για το 2008. Συγκεκριµέ-
να, επικυρώθηκαν τα πρακτικά της Β’ Γενικής Συνέλευσης, πραγµατο-
ποιήθηκε οικονοµικός απολογισµός χρήσης καθώς και διοικητικός α-
πολογισµός του ∆ικτύου, ενηµέρωση επί των πεπραγµένων και προ-
γραµµατισµός δράσεων για το 2009, καθώς και προγραµµατισµός συ-
νέλευσης για το 2009. Μετά το πέρας της Γενικής Απολογιστικής Συνέ-
λευσης, ακολούθησε ενηµερωτική ηµερίδα στην οποία συµµετείχαν µε 
εισηγήσεις τους ο Ειδικός Γραµµατέας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. 
Λευτέρης Σταυρόπουλος, που ενηµέρωσε για θέµατα γυναικείας επι-
χειρηµατικότητας, ο Πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επι-
µελητηρίου Πειραιά κ. Γιώργος Κασσιµάτης καθώς και ο Γενικός Γραµ-
µατέας ∆ια Βίου Μάθησης κ. Κωνσταντίνος Τσαµαδιάς, που ενηµέρω-
σε σχετικά µε τα προγράµµατα ∆ια Βίου εκπαίδευσης. Σηµαντικό είναι 
το γεγονός ότι υπογράφηκε µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ του ∆ικτύου 
και της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Εκµάθησης. Το Επιµελητήριο 
Αιτωλοακαρνανίας εκπροσώπησε η κ Ηλέκτρα Μηλαρά µέλος του ∆.Σ. 
και το στέλεχος της Αναπτυξιακής του Εταιρείας κ. Γιάννης Ζάβρας.  

Γενική Απολογι-
στική Συνέλευση 

Ε.Ε.∆.Ε.Γ.Ε.  

Tο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία µε τον ΟΠΕ, συµµε-
τείχε από τις 4 έως τις 6 ∆εκεµβρίου του 2008 στην Έκθεση F.H.C στην 
Σαγκάη της Κίνας που αφορούσε στους τοµείς τροφίµων και ποτών αλ-
λά και προϊόντων συσκευασίας τροφίµων, ξενοδοχειακού εξοπλισµού 
και εξοπλισµού εστιατορίων. Η έκθεση διεξήχθη στον εκθεσιακό χώρο 
Shanghai New International Expo Center PUDONG στην πόλη της Σα-
γκάης και υπήρξε µια σηµαντική στιγµή για το Επιµελητήριο Αιτωλοα-
καρνανίας, καθώς µέλη του µπόρεσαν να έρθουν σε επαφή µε τη µεγα-
λύτερη πληθυσµιακά αγορά του κόσµου αλλά και µε µια ταχύτατα ανα-
πτυσσόµενη οικονοµία που αποτελεί πλέον παγκόσµιο ηγέτη στον τοµέ-
α των εξαγωγών. Στην έκθεση συµµετείχαν επιχειρήσεις που πληρού-
σαν τα κριτήρια της δυνατότητας εξαγωγικής δραστηριότητας, καθώς 
και τα κριτήρια τυποποίησης, συσκευασίας και επισήµανσης σύµφωνα 
µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Περισσότεροι από τριακόσιοι επισκέπτες 
από όλο τον κόσµο µπόρεσαν να έρθουν σε επαφή µε τους Αιτωλοα-
καρνάνες εκθέτες αλλά και µε το ίδιο το Επιµελητήριό µέσω των στελε-
χών, που οργάνωσαν την συµµετοχή του νοµού µας στην έκθεση της 
Σαγκάης. 

Tο Επιµελητήριο 

Αιτωλοακαρνανίας 
στη Σαγκάη της Κί-
νας  

Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στη ∆ιεθνή Έκθεση Τροφίµων 

και Ποτών F.H.C στη Σαγκάη. 

Πραγµατοποιήθηκε η Γενική Απολογιστική Συνέλευση του Εθνικού 

Επιµελητηριακού ∆ικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηµατιών 

στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς. 



Σελίδα 2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την παράταση της 
προθεσµίας υλοποίησης του Φυσικού & Οικονοµικού Αντικειµένου των 
εγκεκριµένων έργων στο πλαίσιο της ∆ράσης E-Services µέχρι και τη 
∆ευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009. H παράταση κρίθηκε επιβεβληµένη λόγω 
των πολύ στενών χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης των έργων από 
πλευράς των επιχειρήσεων και ανακοινώνεται άµεσα από την ΚτΠ ΑΕ 
µετά από την έγκρισή της από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 
(23-12-2008). Επισηµαίνεται ότι η παράταση αφορά στην προθεσµία 
διενέργειας των απαιτούµενων προµηθειών/ εξοφλήσεις δαπανών (η 
οποία αρχικά είχε τεθεί στις 31.12.2008). Η προθεσµία της επίσηµης 
ανακοίνωσης της έναρξης παροχής της υπηρεσίας και της υποβολής της 
προβλεπόµενης Έκθεσης Ολοκλήρωσης προς την ΚτΠ Α.Ε, η οποία έχει 
οριστεί στις 28.02.2009, δεν µεταβάλλεται. 

Παράταση Χρονοδιαγράµµατος της ∆ράσης  «e-Services» 

∆ράση  

«e - Service» 

Οδηγίες για την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσε-
ων δίνει το υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. Οι συντελεστές ανα-
προσαρµογής, ανάλογα µε το χρόνο κτήσης των γηπέδων και κτιρίων, ως 
εξής: Προκειµένου για ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως 
(ή εντός οικισµού) και από την αναπροσαρµογή αυτών µε βάση τους συ-
ντελεστές που ορίζονται πιο πάνω, προκύπτει αξία µεγαλύτερη εκείνης 
που προσδιορίζεται ως αναπροσαρµοσµένη αξία των ακινήτων λαµβάνε-
ται η τελευταία, µε τον περιορισµό ότι, σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη εκείνης που εµφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης. Σε 
αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων τους θα προβούν και οι επιχειρή-
σεις που εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ανεξάρτητα από τον 
τρόπο τήρησης των βιβλίων τους, χωρίς όµως να προβούν σε κεφαλαιο-
ποίηση της υπεραξίας που θα προκύψει. Οι επιχειρήσεις αυτές, ως αξία 
κτήσης επί της οποίας θα εφαρµοσθούν οι συντελεστές που αναφέρονται 
πιο πάνω, θα λάβουν την εύλογη αξία που εµφανίζεται στα βιβλία τους 
στις 31.12.2004, ανεξάρτητα αν τα βιβλία αυτά τηρούνται µε βάση τα 
∆.Λ.Π. ή µε βάση τις αρχές και τους κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας 
(Κ.Β.Σ.). Σε κάθε περίπτωση όµως η αναπροσαρµοσµένη αξία που θα 
προκύψει από την εφαρµογή των συντελεστών επί της ως άνω αξίας δεν 
µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την τρέχουσα εύλογη αξία κατά το χρόνο 
της αναπροσαρµογής (31.12.2008). Για όσες επιχειρήσεις δεν αναπρο-
σάρµοσαν την αξία των ακινήτων τους στην εύλογη αξία, ως αξία κτήσης 
θα ληφθεί υπόψη η αξία η οποία είχε προκύψει από την αναπροσαρµογή 
του έτους 2004.  

Αναπροσα-

ρµογή αξίας 

ακινήτων 

Οδηγίες για την Αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων των 

επιχειρήσεων  


