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Ενημερωτικό Δελτίο μελών 

Επιμελητηρίου  

Αιτωλοακαρνανίας 
Τεύχος 10                                                                                                 Μάρτιος 2009 

Σε µια ιστορική στιγµή για το Επιµελητήριο 

Αιτωλοακαρνανίας, ο Πρωθυπουργός της χώ-

ρας, κ. Κώστας  Καραµανλής, στα πλαίσια της 

επίσηµης περιοδείας του στο Αγρίνιο και απο-

δεχόµενος την πρόσκληση του προέδρου του 

Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Πανα-

γιώτη Τσιχριτζή, πραγµατοποίησε επίσηµη 

επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του το Σάββατο 

14 Μαρτίου και µίλησε στις παραγωγικές τά-

ξεις του νοµού αλλά και στο σύνολο των πολι-

τειακών παραγόντων του τόπου. 

Μπροστά σε ένα πολυπληθές ακροατήριο απο-

τελούµενο από θεσµικούς παράγοντες  αιρετούς και µέλη του επιχειρηµατικού κόσµου, ο 

Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας καλωσόρισε τον Πρωθυπουργό της Χώρας 

επισηµαίνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα 80 χρόνια 

ύπαρξης του Επιµελητηρίου αλλά και την δεύτερη φορά επίσκεψης του κ. Κώστα Καραµανλή 

µετά  το Μάρτιο του 2002 ως Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, γεγονός που τιµά 

ιδιαίτερα το θεσµό. Στη συνέχεια παρουσίασε µερικά από τα κορυφαία επιτεύγµατα του Επι-

µελητηρίου όπως τη δηµιουργία ενός σύγχρονου portal, τη συµµετοχή στο πρόγραµµα Inter-

reg IIIA Eλλάδα-Ιταλία και φυσικά τη δηµιουργία των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων του 

Επιµελητηρίου µε προεξάρχοντα στοιχεία την καλαίσθητη και λειτουργική συνεδριακή αίθου-

σα που έχει δοµηθεί µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα οπτικοακουστικά µέσα και 

όχι µόνο, αλλά και το Εκθετήριο προϊόντων των επιχειρήσεων του Νοµού, µοναδικό ανάµεσα 

σε όλα τα Επιµελητήρια της χώρας. Επισήµανε, δε, παράλληλα και τη συµµετοχή του Επιµε-

λητηρίου του νοµού, µε τη συνδροµή του ΟΠΕ, στις µεγαλύτερες εκθέσεις στον κόσµο προ-

κειµένου οι επιχειρήσεις του νοµού να βρουν νέες αγορές ενισχύοντας την εξωστρέφειά τους. 

Υπενθύµισε ότι ο νοµός Αιτωλοακαρνανίας παρά τα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα και τους 

πλούσιους φυσικούς πόρους του, έχει σοβαρά και µεγάλα προβλήµατα όπως οι υψηλοί δεί-

κτες ανεργίας, η έλλειψη υποδοµών, το χαµηλό ΑΕΠ, η αποµόνωση και η αποαγροτοποίηση. 

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις καθυστερήσεις στους µεγάλους οδικούς άξονες, στην περι-

ορισµένη δράση του λιµανιού του Πλατυγιαλιού παρά τη µεγάλη επένδυση που έγινε σε αυτό, 

την υστέρηση στη αναδιάρθρωση των καλλιεργειών αλλά και τα χρονίζοντα θέµατα της ανυ-

παρξίας ΒΕΠΕ, της αυτονόµησης του Πανεπιστηµίου Αγρινίου και της ίδρυσης Εφετείου. 

Ο κ. Τσιχριτζής εξέφρασε τη λύπη του γιατί αυτή η συνάντηση έγινε εν µέσω µιας βαθιάς 

οικονοµικής κρίσης που αφορά στα τρία τέταρτα του πληθυσµού της χώρας και κυρίως του 

µικρούς και µεσαίους επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στα πιο νευραλγικά κοµµάτια 

της οικονοµίας της χώρας, τονίζοντας πάντως ότι η άρση του αφορολόγητου των 10.500 ευρώ 

και η κατάργηση των τεκµηρίων όπως είχαν αρχικά οριστεί είναι στη σωστή κατεύθυνση. 

Παράλληλα επισήµανε ότι η προσπάθεια που γίνεται µέσω του ΤΕΜΠΜΕ µπορεί πραγµατικά 

να βοηθήσει αρκεί να συµµετάσχουν όλες οι τράπεζες που δέχτηκαν την ενίσχυση των 28 δις 

και να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις στη διαδικασία. 

Στη συνέχεια στο βήµα ανέβηκε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κώστας Καραµανλής, ο 

οποίος απευθύνθηκε στις παραγωγικές τάξεις του Νοµού. Ο πρωθυπουργός κ. Κώστας  Καρα-

µανλής, χειροκροτούµενος, ξεναγήθηκε από τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου κ. Τσιχριτζή 

στο Εκθετήριο προϊόντων των επιχειρήσεων του Νοµού,  ενώ υπήρξε και ολιγόλεπτη, κατ’ 

ιδίαν, συνάντηση στο γραφείο του Προέδρου (όπου µεταξύ άλλων του παραδόθηκε υπόµνηµα 

µε τα αιτήµατα και τα θέµατα που απασχολούν την Αιτωλοακαρνανία και τον Επιχειρηµατικό 

κόσµο του Νοµού) , πριν ο Πρωθυπουργός της χώρας αναχωρήσει για τη συνέχεια της περιο-

δείας του στο Αγρίνιο. 

Ο πρωθυπουργός της χώρας, κ. Κώστας Καραµανλής στο Επιµελητήριο                                 

Αιτωλοακαρνανίας 

Ο πρωθυπουργός της 

χώρας, στο                  

Επιµελητήριο                                 

Αιτωλοακαρνανίας 
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ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Δ ι α δ η μ ο τ ι κ ή  Π α ρ έ μ β α σ η  Α ν ά τ α ξ η ς  τ η ς  

Α π α σ χ ό λ η σ η ς  σ τ η ν  Τ ρ ι χ ω ν ί δ α   

 Το Επιχειρησιακό Σχέδιο «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ» εντάχθηκε στο Μέτρο 1.3 «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩ-

ΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2000 – 2006 και αποτε-

λεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή της 

Τριχωνίδας, και περιλαμβάνει του Ο.Τ.Α. Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αιτωλικού, 

Θέρμου, Θεστιέων, Ινάχου, Μακρυνείας, Παραβόλας και Παναιτωλικού. 

 Το Σχέδιο υλοποιείται από Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (Ο.Σ.Φ), 

με επικεφαλής τον Δήμο Αγρινίου, που με ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμε-

νων δράσεων στοχεύει στην υποστήριξη και ενίσχυση των ανέργων και την 

προώθησή τους σε θέσεις κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με 

σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης 

στην περιοχή παρέμβασης. 

Οι Δράσεις του Σχεδίου: 

Συμβουλευτική 

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε 

 Απασχόληση – Επιχορήγηση Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (stage) 

Ο.Α.Ε.Δ. 

 Κατάρτιση 

Δήμος Αγρινίου  

(ανάθεση σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) 

 Δικτύωση 

Τριχωνίδα Α.Ε.. - Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε 

 Δημοσιότητα 

Επιμελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας 

 Ιατρο-κοινωνικό Κέντρο 

Φορέας υλοποίησης:  

Τριχωνίδα Α.Ε. 

 

Για οποιανδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στην Επιμελητηριακή Εταιρεία 

Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας : 

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 

30100 Αγρίνιο  

ΤΗΛ. 00302641074600 

ΦΑΞ. 00302641074602 

E-mail: epetanet@epimetol.gr 

Web: www.etakcci.gr 



Διεθνές Συνέδριο για τη Στρατηγική Ανάπτυξης στην Αδριατική και το Ιόνιο  

Την Παρασκευή 13 

Φεβρουαρίου 

2009 πραγματο-

ποιήθηκε στην 

Κέρκυρα το Διε-

θνές Συνέδριο για 

τη «Στρατηγική 

Ανάπτυξης στην Αδριατική και το Ιόνιο», στο 

πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της 

«Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου» (ΠΑΙ). 

Την Προεδρία της ΠΑΙ ασκεί η χώρα μας από 

την 1
η
 Ιουνίου 2008 και για ένα έτος. Η Πρω-

τοβουλία αυτή, θεσμοθετήθηκε το 2000 με 

τη συμμετοχή της Ελλάδας, Ιταλίας, Αλβανί-

ας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Κροατίας, Μαυρο-

βουνίου, Σερβίας και Σλοβενίας, με σκοπό τη 

συνεργασία των συμμετεχόντων κρατών 

στους τομείς της οικονομίας, του τουρισμού, 

των μεταφορών, της βιώσιμης ανάπτυξης και 

της προστασίας του περιβάλλοντος, της παι-

δείας, του πολιτισμού και της καταπολέμη-

σης του οργανωμένου εγκλήματος. Προτε-

ραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας είναι η 

προώθηση του περιφερειακού τουρισμού  

στις χώρες ΠΑΙ.  

 Το Συνέδριο, στις εργασίες του οποίου συμ-

μετείχε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Μιλ-

τιάδης Βαρβιτσιώτης,  διοργανώθηκε από το 

Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με 

την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τη Νομαρχία, 

το Δήμο το Επιμελητήριο Κέρκυρας, καθώς 

και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πραγματοποιή-

θηκε με τη συμμετοχή Υπουργών των χωρών 

ΠΑΙ, αλλά και εκπρόσωπων Εμπορικών Επι-

μελητηρίων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, επιχει-

ρηματιών που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς του τουρισμού, των χρηματοπιστωτι-

κών, των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών 

αλλά και Επαγγελματικών Ενώσεων Ξενοδό-

χων και Τουριστικών Πρακτόρων. Σκοπός του 

Συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή ιδεών για μια 

ευρεία περιφερειακή σύμπραξη, ο συντονι-

σμός των ενεργειών των κοινωνικών εταίρων 

και ο καθορισμός μελλοντικών στόχων στο 

πλαίσιο της ΠΑΙ.  

 

«18
o
 INSURANCE BROKERS FORUM 2009»  

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009 στην Συνεδριακή αίθου-

σα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Εκπαιδευτικό Σεμινάριο  με τίτλο 

«18
o
 INSURANCE BROKERS FORUM 2009» στα πλαίσια των εκπαιδευτικών 

συνεδρίων «COORDINATORS M.Q.I. QUALITY CERTIFIED». 

Τα κύρια θέματα του Σεμιναρίου ήταν: 

H Πρόληψη και η καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στην ιδιωτική    

ασφάλιση. 

H Επικαιροποίηση θεσμικού πλαισίου Ιδιωτικής Ασφάλισης. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση για την 5η Οδηγίας Αυτοκινή-

του, ενώ επιπλέον, αναλύθηκε η οδηγία για την εποπτεία Αντασφάλισης. 

Τέλος παρουσιάστηκαν ασφαλιστικά ειδικά θέματα. 

Εκπαιδευτικό          

συνέδριο                  

ασφαλιστικής                 

διαμεσολάβησης  

στο Επιμελητήριο 

Αιτωλοακαρνανίας  

Συμμετοχή του 

Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνα-

νίας σε Διεθνές 

Συνέδριο στην 

Κέρκυρα  
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ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 


