




Ότι είναι νόμιμο 
δεν είναι πάντα και ηθικό

Editorial

Τα τελευταία χρόνια της ελ-
ληνικής κρίσης καθώς και λίγο 

πριν, στα χρόνια όπου οι συνθήκες για να επέλθει η κρίση «καλλι-
εργούνταν», ειπώθηκαν, από πρωθυπουργικά χείλη, φράσεις που 
θα μείνουν στην ιστορία για να χρησιμοποιούνται για σχολιασμό 
από τις επόμενες γενιές.

Από το «σεμνά και ταπεινά» του κ. Κ. Καραμανλή, σε εκείνη την 
περίφημη διακήρυξη στου Μπαϊρακτάρη, έως το επαναλαμβανό-
μενο, δυστυχώς ως φάρσα, μέχρι πρόσφατα, «λεφτά υπάρχουν» 
του Γιώργου Παπανδρέου, μέσα σε αυτή τη περίοδο των τελευ-
ταίων χρόνων της μεταπολίτευσης καταγράφτηκαν και θα μείνουν 
στην ιστορία δηλώσεις και προθέσεις που εάν εφαρμόζονταν ίσως 
η χώρα δεν θα έφτανε στο έσχατο σημείο της οικονομικής κατάρ-
ρευσης να απειληθεί μάλιστα και με έξοδο από την ευρωζώνη και 
με επιστροφή στη δραχμή, εξέλιξη που θα ήταν ολέθρια για τη χώ-
ρα και τους πολίτες της.

Αν  δηλαδή ο κ. Καραμανλής εφάρμοζε στην πράξη το «σεμνά και 
ταπεινά» και δεν επέτρεπε στους συνεργάτες του και στα άλλα στε-
λέχη του κόμματος, τους κουμπάρους, τους μυστικοσυμβούλους 
και τα γκόλνεν μπόις, να διασπαθίζουν και να κατασπαταλούν, προς 
ίδιον όφελος, το δημόσιο χρήμα, κι αν ο κ. Παπανδρέου φρόντιζε 
με άμεσες αποφάσεις να υπάρχουν λεφτά, χτυπώντας την φοροδια-
φυγή και κυρίως συλλαμβάνοντας όλους εκείνους που είτε παρανό-
μως εισέπραξαν επιδοτήσεις από το δημόσιο και τα κοινοτικά προ-
γράμματα, είτε συνέχιζαν να συγκεντρώνουν «μαύρο χρήμα» και 
να διατηρούν καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων κι εκατομμυρίων 
ευρώ στο εξωτερικό και δη στη Ελβετία, τότε ούτε το δημόσιο χρέ-
ος θα είχε υπερδιπλασιαστεί μέσα σε δέκα χρόνια, ούτε ο ελληνικός 
λαός θα καλείτο διαρκώς σε θυσίες και θα υφίστατο τη διαρκή αφαί-
μαξη των εισοδημάτων του, ούτε η αγορά θα παράπαιε και οι υγιείς 
επιχειρηματικές δυνάμεις της χώρας και της Αχαίας, για να μιλήσου-
με και για την περιοχή μας, θα έφθαναν στο σημείο να «γονατίσουν» 
από τις υποχρεώσεις και από την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά.

Το μείζον ζήτημα, αυτό που μας οδήγησε στην κρίση, δεν είναι 
πρωτίστως οικονομικό. Είναι ηθικό!

Η διαφθορά, η αδιαφορία για το λαό και την πατρίδα, η διασπάθι-
ση του δημόσιου χρήματος από συγκεκριμένους αιρετούς και μη, η 
αδικοπραξία, η μη προστασία των αδύναμων, η σύνταξη της πολιτι-
κής εξουσίας με την ολιγαρχία του πλούτου, κλπ, σχετίζονται κυρί-
ως με την ηθική των αιρετών μας και ιδίως από το πώς αυτοί αντι-
λαμβάνονται την ηθική.

Σε όλους μας είναι ακόμη νωπή η φράση «ότι είναι νόμιμο είναι 
και ηθικό» του πρώην Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή όταν με αυτή 
έσπευδε να καλύψει τον υπουργό του Γ. Βουλγαράκη. Με εκείνη του 
την τοποθέτηση ο κ. Καραμανλής εγκαινίασε ένα νέο δόγμα στην 
κυβέρνησή του, το οποίο πολλοί χρησιμοποίησαν στη συνέχεια για 
να πλουτίσουν με νομιμοφανείς τρόπους!

Ουσιαστικά το δόγμα Καραμανλή ερμηνευόμενο από το λαό, έλε-
γε πως μια αθέμιτη πράξη από ηθικής απόψεως, μπορεί να θεωρη-
θεί και να εκτιμηθεί θεμιτή στην πολιτική!

Κι αυτό επεκτάθηκε επίσημα, διότι κατ’ ουσίαν συνέβαινε διαρ-
κώς, και πέρα από την πολιτική, στην οικονομία, στο χώρο του επι-
χειρείν, στην κοινωνία, παντού! Έτσι φθάσαμε, οι επιχειρηματίες της 
Αχαίας, να δούμε εκτός από πολιτικούς, κι αιρετούς από το δικό μας 
χώρο να εμφανίζουν ηθικό το νομιμοφανές. Είδαμε αιρετούς του 
χώρου μας, κι άλλους, να καρπώνονται οι ίδιοι κονδύλια για τις δι-
κές τους επιχειρήσεις, επειδή όπως λέει ο λαός «κρατούσαν και το 
μαχαίρι και το πεπόνι», και οι εκατοντάδες άλλοι συνάδελφοι να μέ-
νουν εκτός του νυμφώνος των επιδοτήσεων αν και συμπλήρωναν 
όλες τις προϋποθέσεις και είχαν όλα τα εχέγγυα.

Με βάση το δόγμα ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό, είδαμε επίσης 
διαχείριση του «αμαρτωλού ΤΕΜΠΜΕ» με τα άτοκα δάνειά του να 
καταλήγουν στα ταμεία των επιχειρήσεων των εχόντων και κατε-
χόντων και όχι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τις είχαν ανάγκη 
και που συνέχιζαν να δανείζονται από τις τράπεζες με 6%, 7% και 
8%! Έτσι συνάδελφοι που πληρούσαν τις προϋποθέσεις να χρημα-
τοδοτηθούν τελικώς έπεσαν θύματα της ανηθικότητας που καλύ-
πτονταν από τη νομιμοφάνεια, και αποκλείστηκαν με ό,τι αυτό συ-
νεπάγετο για την πορεία των επιχειρήσεών τους.

Συνέβησαν, με βάση πάντα τη νομιμοφάνεια και όχι το τι είναι ηθι-
κό, σκάνδαλα, όπως αυτό των παράνομων χρηματοδοτήσεων από 
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ένα «πάρτι» που έχει τις ρίζες του 
στο 2005-2006 και για το οποίο ακόμη δεν υπάρχει τελική απόφα-
ση και δεν έχουν γίνει καταλογισμοί. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, 
τις οποίες προσωπικά έχω καταγγείλει στα όργανα μας και έχω ζη-
τήσει εξηγήσεις τις οποίες δεν έλαβα ποτέ, η νομιμοφάνεια ήταν αυ-
τή που συγκάλυπτε την αδικία και εξόριζε την ηθική.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ίσχυε το εξής:
Αυτό που καθιστούσε και καθιστά ηθικά αθέμιτη κάθε μορφή πο-

λιτικής διαφθοράς (ακόμα κι αν δεν εξετάσουμε την παρανομία) εί-
ναι η βάσιμη υπόθεση ότι ο εκλεγμένος που διαφθείρεται τοποθετεί 
το προσωπικό του κέρδος πάνω από το συνολικό, το δικό του συμ-
φέρον πάνω από το κοινό, την ασφάλεια τη δική του και της οικογέ-
νειάς του πάνω από εκείνη των άλλων και κατ’ επέκταση της πατρί-
δας. Με τις πράξεις αυτές δεν ανταποκρίθηκε στο καθήκον κάποιου 
που αφιερώνεται στην άσκηση της δραστηριότητας με τα κοινά και 
διαπράττει μια πράξη εσφαλμένη. Με άλλα λόγια, ο εκλεγμένος εκ-
πρόσωπος του λαού ή μια ομάδας με κοινά συμφέροντα, δεν δικαι-
ούται να φροντίζει πρωτίστως το συμφέρον του. Αν το κάνει, παρα-
βαίνει τους κανόνες της ηθικής ακόμη κι αν δεν παραβεί κανέναν 
νόμο. Σε ένα καθεστώς όμως, όπως αυτό που έχει επιβληθεί στη δη-
μόσια ζωή μας, όπου οι λέξεις δεν ανταποκρίνονται σε καμιά πραγ-
ματικότητα, ένα καθεστώς σημασιολογικής ανομίας που συμβαδί-
ζει αρμονικά με τη γενικευμένη ανομία, η έννοια της ηθικής για τους 
περισσότερους έχει απομακρυνθεί εντελώς. 

Εμείς που επιμένουμε στην ηθική, που τη θέτουμε πρώτη και 
υπέρτερη όλων, θα συνεχίσουμε, πέρα και πάνω από κόμματα, να 
δίνουμε τη μάχη για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση της ανομίας 
και της νομιμοφάνειας που απειλεί όλους μας και φυσικά την πα-
τρίδα μας.

Του Τρύφωνα Φωτόπουλου
A’ Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Αχαίας
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      ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Οκ. Χρυσοχοΐδης συνεχάρη τη Διοίκηση της 
εταιρείας για την ταχεία ολοκλήρωση του 
επενδυτικού σχεδίου, χαρακτηρίζοντάς το ως 

πρότυπο ανάπτυξης στη πραγματική οικονομία και 
επισήμανε τις συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλει 
το Υπουργείο Ανάπτυξης για την προσέλκυση άμεσων 
ξένων επενδύσεων, αλλά και τη βελτίωση του επενδυτικού 
κλίματος με ταυτόχρονη άρση των γραφειοκρατικών 
εμποδίων.

Ο κ. Van Rij υπογράμμισε τη στήριξη της Ολλανδικής 
Κυβέρνησης σε σοβαρές επενδυτικές πρωτοβουλίες 
όπως αυτή της FrieslandCampina η οποία αποτελεί «οξυ-
γόνο ανάπτυξης» για την ελληνική οικονομία.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
FrieslandCampina Hellas κ. Γρηγόρης Σκλήκας αναφέρ-
θηκε στην προσήλωση της εταιρείας στο στρατηγικό της 
σχεδιασμό, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, στη συ-

νεργατική φιλοσοφία της FrieslandCampina καθώς και στις 
θετικές επιπτώσεις της επένδυσης στο παραγωγικό δυνα-
μικό της ελληνικής κτηνοτροφίας.      

Οι νέες εγκαταστάσεις ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στις 
αρχές Σεπτεμβρίου με καινούργιες γραμμές παραγωγής γά-
λακτος και συναφών προϊόντων υψηλής παστερίωσης, για 
το ψυγείο. 

Διαθέτουν υπερσύγχρονο εξοπλισμό που λειτουργεί σε 
24ωρη βάση, ακολουθώντας τις τελειότερες διαδικασίες δι-
ασφάλισης ποιότητας, υπό την εποπτεία άρτια καταρτισμέ-
νου προσωπικού. 

Η νέα μονάδα αξιοποιεί την παραγωγή αυστηρά επιλεγμέ-
νων κτηνοτροφικών μονάδων   προκειμένου να δημιουργή-
σει, με ελληνική 100% πρώτη ύλη, την πιο αγαπημένη σει-
ρά γαλακτοκομικών προϊόντων της ελληνικής οικογένειας: 
γάλατα υψηλής παστερίωσης ΝΟΥΝΟΥ FAMILY, NOYNOY 
CALCIPLUS, NOYNOY KID και κρέμες γάλακτος ΝΟΥΝΟΥ.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
λειτουρίας της Νέας 
Εργοστασιακής Μονάδας 
Παραγωγής ΝΟΥΝΟΥ 
στην Πάτρα

Σ
ε μία σεμνή τελετή την οποία τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο 

Πρέσβης της Ολλανδίας κ. Kees van Rij, o Βουλευτής Αχαΐας Αθανάσιος 

Παπαδόπουλος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος 

Κατσιφάρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο Γεν. 

Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 

& Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος, η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας κα Δήμητρα Μπάστα-Γεωργακοπούλου, ο 

Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο Δήμαρχος 

Δυτικής Αχαΐας κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, η Αντιδήμαρχος Πατρέων κα Βίβιαν 

Σαμούρη, εκπρόσωποι Βουλευτών και Τοπικών Αρχών, καθώς και πλήθος εμπορικών 

συνεργατών, πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, τα εγκαίνια των νέων 

εγκαταστάσεων παραγωγής γάλακτος ΝΟΥΝΟΥ, στο εργοστάσιο της FrieslandCampina 

Hellas στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.
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              ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Με τη νέα επένδυση, το παραγωγικό δυναμικό του εργο-
στασίου Friesland Campina στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών υπερδε-
καπλασιάζεται, φθάνοντας τους 80.000 τόνους γάλακτος 
ετησίως, όγκος ο οποίος αντιστοιχεί στο 15% περίπου της 
συνολικής παραγωγής της ελληνικής κτηνοτροφίας. 

Η FrieslandCampina Hellas επενδύει στην κατάρτιση και 
συνεχή υποστήριξη του Έλληνα γαλακτοπαραγωγού, 
μέσω της παρουσίας ομάδας επιστημονικών και τεχνικών 
συμβούλων στους χώρους πρωτογενούς παραγωγής, στο-
χεύοντας στην αποδοτικότερη διαχείριση κάθε συνεργαζό-
μενης φάρμας. Ο αριθμός των απασχολουμένων στο χώ-
ρο του εργοστασίου της FrieslandCampina Hellas αυξάνε-
ται σημαντικά  φτάνοντας τους 120, ενώ εμμέσως η επένδυ-
ση συμβάλει στη δημιουργία άνω των 150 θέσεων εργασί-
ας στα διάφορα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας και των 
υποστηρικτικών εργασιών στην αγορά. 

Η νέα επένδυση προσδίδει στην εταιρεία μεγαλύτερη ευ-
ελιξία στη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων ΝΟΥΝΟΥ, 
σε όλη την ελληνική επικράτεια, με πιο γρήγορους χρό-
νους ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς  και πάντο-
τε στον ύψιστο βαθμό υγιεινής και ασφάλειας. 

Μέσα από τη σημαντική επένδυση ιδίων κεφαλαί-
ων, την αξιοποίηση του πλαισίου υποστήριξης του Νέου 
Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 και τη μεταφορά τεχνο-
γνωσίας, η FrieslandCampina, ο μεγαλύτερος παγκοσμίως 
συνεταιριστικός παραγωγός γαλακτοκομικών προϊόντων 
με 15.000 μέλη, αποδεικνύει εμπράκτως την εμπιστοσύνη 
του στις δυνατότητες της ελληνικής κτηνοτροφίας και τις 
αναπτυξιακές προοπτικές της εθνικής μας οικονομίας, στη-
ρίζοντας την επιτυχή συνέχιση της μεγαλειώδους 80χρονης 
πορείας της μάρκας ΝΟΥΝΟΥ στην ελληνική αγορά.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση
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      ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ των έργων στην Ολυμπία και στην 
Ιόνια Οδό, το αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας, το 
αίτημα της περιφέρειας για τη δημιουργία τριών 

νέων βιοτεχνικών πάρκων στην Δυτική Ελλάδα και η 
ανάγκη τόνωσης της ρευστότητας των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων ήταν τα θέματα που συζήτησαν ο υπουργός 
Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο 
περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας 
στην διάρκειας μιας ώρας συνεργασία που είχαν στα 
γραφεία της περιφέρειας την περασμένη Πέμπτη.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ έγινε μετά το τέλος των εγκαινίων της 
νέας εργοστασιακής μονάδας παραγωγής γάλακτος, 

στη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας.

ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ και στην Ιόνια Οδό ο 
περιφερειάρχης επισήμανε στον κ. Χρυσοχοΐδη ότι 

είναι απολύτως αναγκαίο να απεμπλακούν οι διαδικασίες 
μια και πρόκειται για υποδομές άρρηκτα συνδεδεμένες με 
την αναπτυξιακή προοπτική της Δυτικής Ελλάδας και με 
τον στόχο της παραγωγικής ανασυγκρότησης που θέτει η 
περιφέρεια. Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναγνώρισε ότι πρόκειται 

για δυο σημαντικές εκκρεμότητες και πρόσθεσε ότι είναι 
ρητή η εντολή του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου 
τόσο η Ολυμπία όσο και η Ιόνια Οδός να μπουν σε 
γρήγορους ρυθμούς εκτέλεσης. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, όπως ενημέρωσε τον περιφε-
ρειάρχη, υπάρχει ήδη σε εξέλιξη σχετική πρωτοβουλία 

προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με σκοπό 
τη συμμετοχή της στο νέο χρηματοδοτικό σχήμα. Ο κ. 
Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την πίστη ότι σύντομα η υπόθεση 
θα έχει αίσια κατάληξη. 

ΓΙΑ ΤΟ θΕΜΑ ΤΟΥ αυτοκινητοδρομίου της Πάτρας 
ο περιφερειάρχης ζήτησε από τον υπουργό να 

επισπευστούν οι διαδικασίες έγκρισης της επένδυσης από 
τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το επενδυτικό σχέδιο του 
έργου (ύψους 94,6 εκατομμυρίων ευρώ, με πρόβλεψη 
δημιουργίας 497 νέων θέσεων εργασίας) έχει ήδη εγκριθεί 
από το Τμήμα Αξιολόγησης και Ελέγχου Επενδύσεων 
του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και απομένει η κύρωση της σχετικής 
υπουργικής απόφασης από τη Βουλή.

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Δηλώσεις για Αυτοκινητοδρόμιο, 
Ολυμπία και Ιονία οδούς 
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ πραγματοποιήθηκε στο 
Επιμελητήριο Αχαΐας συνάντηση με θ

Εξετάζεται και «PLAN B» 
για το Αυτοκινητοδρόμιο αν συνεχιστούν οι δυσκολίες με τις τράπεζες

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΛΙΜΑ ΒΑθΙΑΣ ΥΦΕΣΗΣ, που 
επηρεάζει συθέμελα την ελληνική οικονομία, 
φαίνεται πως έχει τις δυσάρεστες συνέπειές του 

ακόμη και σε επενδύσεις που η υλοποίησή τους θα έπρεπε 
λογικά να είχε ξεκινήσει από καιρό, καθώς συνέτρεχαν όλες 
οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Να όμως που ακόμη και το μεγάλο έργο κατασκευής του 
Αυτοκινητοδρομίου της Πάτρας, στην περιοχή Ρέντες της 
Χαλανδρίτσας, μια επένδυση για την οποία το Υπουργείο 
Ανάπτυξης έχει δώσει την έγκρισή του, επικυρώνοντάς την, 
υφίσταται κι αυτό... κραδασμούς και καθυστερήσεις.

Σε επικοινωνία που είχε η Δημιουργία με τον πρόεδρο της 
«Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας Α.Ε.» Ευάγγελο Φλωράτο, 
εκείνος ανέφερε ότι αναμένεται πλέον η επικύρωση από τη 
Βουλή, ωστόσο παραδέχτηκε ότι τη στιγμή αυτό το πραγ-
ματικό πρόβλημα είναι άλλο και αφορά το δανεισμό από 
τις τράπεζες, που δυσκολεύει πια, λόγω της κατάστασης. 
Παρ’ όλα αυτά, παρατήρησε ότι μέσα στον επόμενο μήνα 
θα πρέπει το θέμα να λήξει.

Πάντως, προκειμένου να μην βρεθούμε προ νέ-
ων, ακόμη πιο δυσάρεστων, εκπλήξεων, η διοίκηση του 
Αυτοκινητοδρομίου εξετάζει κι ένα «plan B», που προβλέ-
πει, όπως εξήγησε ο κ. Φλωράτος, αντί προσφυγής σε τρά-

πεζες για δανειοδότηση, τη συνεργασία και με νέο επενδυ-
τή. Διευκρίνισε, μάλιστα, πως αυτό δεν σημαίνει ότι ο υπάρ-
χων επενδυτής αποσύρεται, διαβεβαιώνοντας, παράλληλα, 
ότι υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι. Έσπευσε δε να προ-
σθέσει ότι η εναλλακτική λύση αυτή είναι κάτι που το είχε 
από καιρό στο μυαλό του.

Εντούτοις, παρά την αισιόδοξη οπτική του κ. Φλωράτου, 
γνώστες της αγοράς σχολιάζουν ότι, σε περίοδο ισχνών 
αγελάδων, όπως αυτή που βιώνουμε, παρουσιάζει αρκετή 
δυσκολία το εγχείρημα της εξεύρεσης σοβαρών και αξιό-
πιστων επενδυτών, που θα εμπιστεύονταν τη χώρα μας και 
τις προοπτικές της. 

Παράλληλα, αναρωτιούνταν προς τι η αναζήτηση δανείου 
από άλλες τράπεζες, τη στιγμή που ο ίδιος ο πρόεδρος της 
«Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας Α.Ε.» τυγχάνει και πρόεδρος 
της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας...

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για την προώθηση του συγκεκρι-
μένου έργου, που αναμένεται περίπου ως «μάννα εξ ουρα-
νού», αφού θα δώσει σαφή αναπτυξιακή ώθηση στην πε-
ριοχή και θα εξασφαλίσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας, σε 
μια περίοδο πρωτοφανούς εκτίναξης του δείκτη ανεργίας 
στη χώρα μας, έχει δεσμευτεί επανειλημμένα και η αιρετή 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 
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Στα... αζήτητα 
ακόμη το «φιλέτο»
της Γέφυρας, στο Αντίρριο

Η γενικότερη απροθυμία διεθνών επενδυτών να φέρουν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα, εν μέσω της 
βαθύτερης οικονομικής κρίσης εδώ και πολλές δεκαετίες, που την έχει πλήξει καίρια, αποτυπώνεται και 
στο γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί ως τώρα καμία συγκεριμένη ενθαρρυντική εξέλιξη όσον αφορά ένα 
από τα χαρακτηρισμένα ως ακίνητα-»φιλέτα» του ελληνικού Δημοσίου, αυτό, δηλαδή, το οποίο κατα-
λάμβανε ο χώρος του εργοταξίου της Γέφυρας, στην πλευρά του Αντιρρίου.
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ΣΕ ΑΝΤΙθΕΣΗ, πάντως, με την παρατηρούμενη 
επενδυτική «άπνοια», η διοικητική μηχανή δείχνει να 
έχει τεθεί σε λειτουργία για την αντιμετώπιση χρόνιων 

εκκρεμοτήτων και την παράκαμψη γραφειοκρατικών 
δυσκαμψιών, που δυσκόλευαν ακόμη περισσότερο τα 
πράγματα και που, ούτως ή άλλως, θα πρέπει να έχουν 
αρθεί τη στιγμή που θα βρεθεί ενδιαφερόμενος επενδυτής, 
προκειμένου να μην χαθεί κι άλλος πολύτιμος χρόνος.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε και η σύσκε-
ψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, στα γραφεία της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου, στην Πάτρα, με αντικείμενο την εξει-
δίκευση πτυχών του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Αντιρρίου 
και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την τελική του έγκρι-
ση. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Τάσος Αποστολόπουλος, 
ο δήμαρχος Ναυπακτίας, Γιάννης Μπουλές, ο πρώην 
Δήμαρχος Αντιρρίου Γιώργος Κολοβός, ο επικεφαλής της 
ομάδας μελέτης, Αλέξανδρος Πανταζής, καθώς και υπη-
ρεσιακοί παράγοντες.

Γενικός: Επενδυτικά σχέδια 
δισεκατομμυρίων μένουν στα συρτάρια

Στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του, ο Γενικός Γραμ-
ματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επανέλαβε ότι το 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Αντιρρίου ενδιαφέρει κατά προτεραιότητα, 
καθώς περιλαμβάνει το πρώην εργοτάξιο της Γέφυρας, για 
το οποίο υπάρχει πολιτική απόφαση να αξιοποιηθεί. 

Τόνισε, επίσης, ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε και να 
δοθούν λύσεις, αφού δεν γίνεται να επιμένουμε σε γραφει-
οκρατικές αγκυλώσεις και νομικίστικα προσχήματα, όταν 

επενδυτικά σχέδια δισεκατομμυρίων μένουν στα συρτάρια. 
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας ευχαρίστη-
σε τον κ. Αποστολόπουλο για το προσωπικό του ενδιαφέ-
ρον και για την έμπρακτη βούλησή του να προχωρήσει ένα 
θέμα που δυστυχώς έχει χρονίσει.

Στη συνέχεια έγινε διεξοδική συζήτηση επί της μελέ-
της Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και αναπτύχθηκαν τα σημεία προβλημα-
τισμού των Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας. 

Αφού επιτεύχθηκε να αρθούν διαδικαστικά προσκόμμα-
τα και να διευθετηθούν προϋπάρχουσες παρεξηγήσεις (που 
αφορούσαν διαφωνίες με υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, αλλά και αντιρρήσεις που είχαν διατυπωθεί στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας), συζητήθηκαν παράμε-
τροι του Σχεδίου που πρέπει να επικαιροποιηθούν, με στό-
χο την προώθηση με διαδικασία fast track της τουριστικής 
επένδυσης στην εργοταξιακή ζώνη και την εγγύηση της 
ισόρροπης ανάπτυξης της περιοχής.

Εξάλλου, υπηρεσιακοί παράγοντες της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης υπενθύμιζαν πως ο σχεδιασμός προβλέπει τόσο 
το Αντίρριο όσο και τη Ναύπακτο να τα δούμε σε ευθεία συ-
νάρτηση και σύνδεση με την Πάτρα, ως ένα ενιαίο οικιστι-
κό και αναπτυξιακό σύνολο.

Μάλιστα, σε σχετική ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης τονίζεται ότι, «στο πλαίσιο της προσπάθειας 
που καταβάλλεται, ώστε να επιλυθούν χωροταξικές και πο-
λεοδομικές εκκρεμότητες ετών, στόχος της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης είναι εντός του επόμενου διαστήματος να υπογρα-
φούν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια Αγρινίου και Πατρών, κα-
θώς και να ολοκληρωθεί το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Αντιρρίου». 

              ΣΤΑ... ΑΖΗΤΗΤΑ ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΦΙΛΕΤΟ
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Νέο Λιμάνι του Αιγίου

Ξεκίνησαν οι εργασίες μετά από επτά χρόνια απραξίας 
Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 26 μήνες

ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΙΔΗΣΗ, ανάμεσα στα 
τόσα ζοφερά ακούμε τελευταία, έδωσε μέσω 
του ΡΑΔΙΟ ΑΙΓΙΟ ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. 

Στάθης θεοδωρακόπουλος. Πρόκειται για την έναρξη 
των εργασιών στο λιμάνι του Αιγίου από την ανάδοχο 
εταιρεία ΤΕΡΝΑ, που έχει αναλάβει την αποπεράτωση 
ενός έργου που τα τελευταία 7 χρόνια είχε παγώσει, 
μετά την αποχώρηση της πρώτης αναδόχου εταιρείας 
ΜΟΧΛΟΣ.

«Πλέον το έργο, που η δημιουργία του ταλανίζει την 
τοπική κοινωνία από τον προηγούμενο αιώνα, ξεκινά κι 
έχει χρονοδιάγραμμα 26 μηνών» τόνισε ο δήμαρχος 
Αιγιαλείας, συμπληρώνοντας πάντως πως οι υπεύθυ-
νοι της εταιρείας του ανέφεραν πως ίσως το έργο να’ναι 
έτοιμο και 3-4 μήνες νωρίτερα, αν οι συνθήκες το επι-
τρέψουν.

 
«Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ, εξάλλου, είναι μεγάλη εταιρεία, σοβα-

ρή και αξιόπιστη και πλέον δεν θα’χουμε τα ίδια με το πα-
ρελθόν» δήλωσε ο κ. θεοδωρακόπουλος.

Οι εργαζόμενοι στην ΤΕΡΝΑ, όπως σημειώθηκε, ξεκί-
νησαν σήμερα βυθομετρήσεις και άλλες προκαταρκτι-
κές εργασίες.

ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ
του Αιγίου
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            ΈΚΘΕΣΗ KAZBUILD 2011

ΕΚΘΕΣΗ KAZBUILD 2011
Συμμετοχή της εταιρείας Vacom Vareltzis

Η 116ΠΜ σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο 
Αχαΐας και τους όμορους τοπικούς Εμπορικούς Συλλόγους, 
τελώντας στο πλαίσιο του νόμου 3861/2010, εφ’εξής θα αναρ-
τά στον ιστότοπο του Εμπορικoύ Επιμελητηρίου τις προμή-
θειές της που αφορούν σε κοινά υλικά εμπορίου.

Οι απαιτήσεις της Μονάδας θα αναρτώνται με μέριμνα του 
ανεξάρτητου φορέα προμηθειών που ορίζεται σε μηνιαία 
βάση από τη Διοίκηση της Μονάδας.

Σε κάθε ανάρτηση θα γίνεται η πληρέστερη δυνατή περιγρα-
φή των υπό προμήθεια υλικών.

Συναφώς σε κάθε ανάρτηση, θα αναφέρεται και το απαρά-
βατο χρονικό διάστημα λήψης προσφορών μέσω:

α. Ηλεκτρονικού μηνύματος (email: 116pm@e-a.gr).
β. Τηλεομοιοτυπίας (fax: 26930-55011).
γ. Tαχυδρομείου (Επιστολή: 116ΠM, ΤΚ.25200, Άραξος 

Αχαΐας)

Tελειώνοντας θα παρακαλούσαμε για τη μέγιστη δυνατή 
συμμετοχή σας στην προσπάθειά μας να ορίσουμε κανόνες 
και διαδικασίες που προάγουν τη διαφάνεια και το αδιάβλητο 
στις συναλλαγές μας με το τοπικό εμπόριο.

Ο Διοικητής 116ΠΜ
Σμήναρχος (Ι) Παναγιώτης Σκαρπέτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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      ΕΚΘΕΣΗ ANUGA

ΤO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ για 4η συνεχή φορά έλαβε μέρος 
στην έκθεση ANUGA, η οποία διεξήχθη από τις 8 έως τις 12 
Οκτωβρίου 2011 στην Κολωνία της Γερμανίας και αποτελεί 
τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στον κόσμο.

Η Ελληνική συμμετοχή στη έκθεση ήταν φέτος πολύ δυναμική με συμ-
μετοχή περισσοτέρων από 180 επιχειρήσεων, ενώ σε αυτήν εγκαινιά-
στηκε και το brand «Taste Like Greece» που αποτελεί τη νέα σήμανση 
του Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγικού Εμπορίου για τις Εθνικές συμ-
μετοχές, σε όλες τις εκθεσιακές εκδηλώσεις για τρόφιμα και ποτά για το 
2012-2013, στο πλαίσιο της στρατηγικής του. 

Πρόκειται για μία έκθεση υψηλοτάτου κύρους που φιλοξένησε 6.596 
εταιρείες από 100 χώρες σε 284,000 τμ  και είχε επισκεψιμότητα άνω 
των 155,000 εμπορικών επισκεπτών από 180 χώρες. 

Η έκθεση περιελάμβανε 5 διαφορετικούς τομείς προϊόντων: Γενικά 
τρόφιμα, Γαλακτοκομικά προϊόντα, Άρτο και Αρτοσκευάσματα, 
Κρέατα/συναφή προϊόντα και Κατεψυγμένα προϊόντα , Ποτά. 

Το Επιμελητήριο Αχαΐας στην προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσε-
ων του Νομού και πιστεύοντας και από τις προηγούμενες συμμετοχές 

ΕΚΘΕΣΗ ANUGA  
10 -14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Νόρα Νικολοπούλου
Δικηγόρος 
Επιμελητήριο Αχαΐας     
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            ΕΚΘΕΣΗ ANUGA

του  ότι η ANUGA μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τις εταιρείες του 
Νομού συμμετείχε με ενιαίο περίπτερο το οποίο φιλοξένησε τις 
ακόλουθες εταιρείες.

ΤΡΟΦΙΜΑ

1. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΡ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
3. ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗ Ο.Ε ELAIAN
4. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΟΥ 

ΠΟΤΑ

1. ΚΤΗΜΑ ΚΟΥΚΟΣ
2. ΛΟΥΞ- ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ
3. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ VANTANA- ΤΖΟΥΔΑΣ Γ.& Π. Ο.Ε
4. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΙΛΑΒΑΣ ΑΒΕΕ
5. ΠΑΤΡΑΙΚΗ WINES 
6. Γ. Π  ΧΑΧΑΛΗΣ Ο.Ε 

Εκτός από τις παραπάνω επιχειρήσεις, οι οποίες έλαβαν μέρος με το 
Επιμελητήριο υπήρξε και ουσιαστική παρουσία του Νομού με εται-
ρείες οι οποίες έλαβαν μέρος με δικά τους περίπτερα όπως η εται-
ρεία ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ, η εταιρεία CAVINO,  η ΛΟΥΞ- ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ 
ΑΒΕΕ, και η  ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΟΥ.

Τα αποτελέσματα ήταν θετικά καθώς έγινε σειρά συναντήσεων, 
επαφές με δίκτυα διανομής του εξωτερικού και οι επιχειρήσεις εί-
χαν την ευκαιρία για συμμετοχή σε μία έκθεση, η οποία λειτουρ-
γεί σαν προβολή της επιχείρησης και της θέσης της στον εμπορι-
κό κόσμο.

Ένα ακόμα ευχάριστο γεγονός προστέθηκε με την βράβευση της 
εταιρείας  Πατραική Wines σε διαγωνισμό οίνου, ο οποίος πραγμα-
τοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια της έκθεσης. 

Η Πατραϊκή ιδρύθηκε το 1918 ως Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισμών ΠΑΤΡΩΝ στον νομό Αχαΐας. Σήμερα η ένωση λει-
τουργεί 2 οινοποιεία και δικό της εμφιαλωτήριο και  παράγει μια με-
γάλη γκάμα προϊόντων όπως ρετσίνα, οίνους ξηρoύς, ημίξηρους, 
ημίγλυκους, γλυκύς, λευκούς, ροζέ και ερυθρούς σε όλους  τους 
συνδυασμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής 
της Ευρωπαϊκής  και Ελληνικής Νομοθεσίας. 

Επίσης παράγει τα διεθνώς γνωστά vin de liquers με Ονομασία 
Ελεγχόμενης Προέλευσης, Μοσχάτο Πατρών και Μαυροδάφνη 
Πατρών, έχοντας σημαντικές διακρίσεις σε πολλούς εγχώριους και 
διεθνείς διαγωνισμούς. Κάθε χρόνο η Πατραϊκή ξεπερνάει σε πωλή-
σεις τους 10.000 τόνους σε εμφιαλωμένο κρασί με δική της ετικέ-
τα καθώς και σε κρασί χύμα σε άλλους οινοπαραγωγούς ή εταιρίες 
με private label στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το κρασί το οποίο 
βραβεύθηκε ήταν η μαυροδάφνη.

Στα εγκαίνια της έκθεσης παρέστη ο Υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κύριος Ι. Δριβελέγκας συνοδευόμε-
νος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕ 
κύριο Μ. Αγγελάκη και μαζί επισκέφθηκαν τα ελληνικά περίπτερα 
καθώς και το χώρο γευσιγνωσίας του Ελληνικού περιπτέρου που εί-
ναι μία πρωτοβουλία για την προβολή των ελληνικών προϊόντων. 
Το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκε επίσης ο ευρωβουλευτής 
του γερμανικού κόμματος κ. Γ Χατζημαρκάκης.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ



Δ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στους διαγωνι-
σμούς για την παραχώρηση περιοχών του Πατραϊκού 
Κόλπου, των Ιωαννίνων και του Κατάκολου προκει-

μένου να γίνουν έρευνες για πετρέλαιο εκφράζει η 
Energean Oil, εταιρεία που έχει αναλάβει από το 2007 την 
εκμετάλλευση των πετρελαίων του Πρίνου. 

Παράλληλα, δρομολογεί επενδύσεις για περαιτέρω έρευ-
νες και αύξηση της παραγωγής στην περιοχή Καβάλας 
- θάσου στην οποία σύμφωνα με τις μελέτες έχουν «γεννη-
θεί» 1 δισ. βαρέλια πετρελαίου, από τα οποία έχουν εντο-

πιστεί 320 εκατ. (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι όλα απολή-
ψιμα) και έχουν αντληθεί ως τώρα 110 εκατ. βαρέλια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Energean κ. Μ. Ρήγας ανέφε-
ρε σε εκδήλωση της εταιρείας ότι η συγκυρία, με τα εντυπω-
σιακά ευρήματα στο Ισραήλ, τις έρευνες στην Κύπρο και 
την αναταραχή στη Β. Αφρική είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για 
την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της έρευνας πε-
τρελαίου στη χώρα μας. 

Η Energean, όπως είπε, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις 
για την εξαγορά της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων 
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έρευνας στην περιοχή της Καβάλας - Θρακικού πελάγους.
«Σήμερα υπάρχουν βεβαιωμένα αποθέματα 11 εκατ. βαρε-

λιών στην περιοχή τα οποία μπορούν να παραχθούν χωρίς 
σημαντικές επενδύσεις, ανέφερε ο κ. Μαθιός. Είμαστε βέβαι-
οι ότι στη λεκάνη του Πρίνου υπάρχει και άλλο πετρέλαιο, το 
οποίο με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις μπορούμε να εκμε-
ταλλευθούμε».

Η παραγωγή των κοιτασμάτων Πρίνος και Βόρειος 
Πρίνος είναι σήμερα 2.000 βαρέλια την ημέρα. Στόχος εί-
ναι το 2012 να αυξηθεί σε 4.000 βαρέλια και από το 2013 να 
ξεκινήσει η εκμετάλλευση του πεδίου «Έψιλον», το οποίο 
μπορεί να αποδώσει άλλα 3.000 βαρέλια ημερησίως αλ-
λά χρειάζεται επενδύσεις της τάξης των 100 εκατ. ευρώ και 
εγκατάσταση νέας πλατφόρμας στην περιοχή. 

Τα συνολικά απολήψιμα αποθέματα από το «Έψιλον» εκτι-
μώνται σε 6,3 εκατ. βαρέλια.

Η εταιρεία ζητά από το Δημόσιο να της παραχωρηθούν 
τα δεδομένα από τις σεισμικές έρευνες που έγιναν στον 
Πρίνο το 1993 και το 1997 (όπως υποστηρίζει, το δικαίωμα 
αυτό απορρέει από τη νομοθεσία) όμως, όπως αναφέρει, τα 
Ελληνικά Πετρέλαια που τηρούν το σχετικό αρχείο κωλυσι-
εργούν.

Η Energean βρίσκεται τους τελευταίους μήνες σε διαμάχη 
με τα Ελληνικά Πετρέλαια για ένα ακόμη ζήτημα, που αφο-

ρά την εξαγορά της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων έρευ-
νας στις περιοχές ανατολικά και δυτικά της Θάσου (εκτός 
των περιοχών όπου γίνεται σήμερα παραγωγή πετρελαίου) τα 
οποία εξακολουθούν να ανήκουν κατά 75% στην εταιρεία 
Calfrac, διάδοχο της Κοινοπραξίας NAPC που είχε αναλά-
βει την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων το 1981 και απο-
χώρησε το 1999. 

Η διαπραγμάτευση αφορά την εξαγορά του 70 % των δι-
καιωμάτων η οποία προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των 
ΕΛΠΕ, που κατέχουν το υπόλοιπο 25 % η οποία -κατά την 
Energean- αρχικά δόθηκε αλλά στη συνέχεια απεσύρθη. 
Από την άλλη πλευρά αναφέρεται πάντως ότι το ζήτημα 
αφορά αποκλειστικά την Energean και την Calfrac.

Ο κ. Μαθιός επανέλαβε το ενδιαφέρον της εταιρείας για 
μετατροπή του εξαντλημένου κοιτάσματος αερίου της Ν. 
Καβάλας σε αποθήκη φυσικού αερίου, μια επένδυση εκτι-
μώμενου ύψους 400 εκατ. ευρώ, η οποία όπως είπε αν δεν 
προχωρήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα θα χάσει την ελ-
κυστικότητά της καθώς ανάλογα σχέδια εξετάζονται και 
προχωρούν σε γειτονικές χώρες.

Ανέφερε τέλος ότι μελετάται η υλοποίηση επένδυσης για 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στα υπό εκμετάλλευ-
ση κοιτάσματα προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή τους 
αλλά και να μειωθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Είμαστε βέβαιοι ότι στη λεκάνη του Πρίνου 
υπάρχει και άλλο πετρέλαιο, το οποίο 

με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
μπορούμε να εκμεταλλευθούμε

17

                  Έρευνες Πετρελαίου σε Πατραϊκό Κόλπο, Ιωάνν ινα, Κατάκολο



Δ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

      Δρομολογείται η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων

«ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ για τα επόμενα 20 χρόνια 
για 1 έως 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο 
δημόσια έσοδα», φέρεται να δήλωσε ο υφυπουργός 

Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης, για την  αξιοποίηση του 
ορυκτού πλούτου της χώρας και ειδικότερα των πεδίων 
υδρογονανθράκων που διερευνώνται.

Για τις εξελίξεις στον τομέα αυτό ο υφυπουργός κ. 
Μανιάτης, ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Κάρολο Παπούλια. Όπως δήλωσε ο κ. Μανιάτης, η προ-
σπάθεια αξιοποίησης των υδρογονανθράκων, βρίσκεται σε 
καλό δρόμο: 

«Προχωρούμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Είμαστε σε ένα 
καλό δρόμο. Έχουμε ήδη προκηρύξει τις σεισμικές έρευνες 
για το Ιόνιο και νότια της Κρήτης και σκοπεύουμε στις αρχές 
της νέας χρονιάς να βγούμε σε παραχώρηση περιοχών στον 
Πατραϊκό κόλπο, τα Ιόνια και το Κατάκολο.

Έχουμε μια εκτίμηση για περίπου 250 με 300 εκατομμύρια 
βαρέλια σε αυτές τις τρεις περιοχές και έτσι αν προχωρήσου-
με, βάσει και του επιχειρησιακού σχεδίου που έχουμε, έχουμε 
μια εκτίμηση για τα επόμενα 20 χρόνια για 1 έως 1,5 δισεκατομ-
μύρια δολάρια κάθε χρόνο δημόσια έσοδα.

Έχουμε καλή ανταπόκριση και από τη διεθνή βιομηχανία, αυ-
τοί ξέρουν ότι έχουμε αποθέματα, προχωρούμε με διαφάνεια 
και αποτελεσματικότητα και νομίζω ότι είμαστε σε έναν αρκε-
τά καλό δρόμο», υπογράμμισε ο κ. Μανιάτης.

Δρομολογείται η αξιοποίηση
των υδρογονανθράκων της χώρας
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      Προγράμματα ενίσχυσης

Ενίσχυση της ρευστότητας 
σε μικρές επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος JEREMIE

ΕΝΙΣΧΥΣΗ της ρευστότητας σε μικρές επιχειρήσεις 
μέσω του προγράμματος JEREMIE και των Τραπε-
ζών Εθνικής και Alpha.

Το όριο ενίσχυσης φθάνει μέχρι 100.000€ και  αφορά επεν-
δύσεις και επέκταση δραστηριότητας, με το επιτόκιο να ξε-
κινά γύρω στο 4%.

Το πρόγραμμα JEREMIE απευθύνεται σε Μικρές και Πολύ 
Μικρές Επιχειρήσεις  όλων των οικονομικών κλάδων και 
κάθε νομικής μορφής, οι οποίες θα πρέπει να έχουν τις εξής 
προϋποθέσεις: 

• Να είναι νεοσύστατες , δηλαδή θα πρέπει να λειτουρ-
γούν έως και 36 μήνες.

• Να απασχολούν έως 50 εργαζομένους.

• Να εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό 
έως 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων προς 
τις τράπεζες είναι στο τέλος Δεκεμβρίου του 2012 εκτός 
και αν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί 
νωρίτερα.

Σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη επενδυτικών σχεδί-
ων απόκτησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων καθώς και 
αναπτυξιακών αναγκών προκειμένου να αυξηθεί η παρα-
γωγικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης.

ΒΟΗθΕΙΑ στις επιχειρήσεις να εξάγουν τα προϊόντα 
τους ή τις υπηρεσίες τους σε ξένες χώρες δίνει το 
πρόγραμμα «Εξωστρέφειας» το οποίο συντονίζεται 

από τον Οργανισμό Ασφάλισης  Εξαγωγικών Πιστώσεων. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

και μέσω αυτού , οι εξαγωγείς μπορούν να αποκτήσουν κε-
φάλαια κίνησης και να ενισχυθούν στην προσπάθεια τους 
για κατάκτηση μεριδίων αγορών στο εξωτερικό. Η δανει-
οδότηση γίνεται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και αφορά 
τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που είναι ασφαλισμένες στον 
ΟΑΕΠ. Το ύψος του δανείου μπορεί να φθάσει μέχρι και 
τα 200.000€.

Αρμόδια τραπεζικά καταστήματα για την εξυπηρέτη-
ση των ενδιαφερομένων είναι των τραπεζών Πειραιώς και 
Marfin. 

Σημαντικό θεωρείται το γεγονός πως τα συγκεκριμένα δά-
νεια δεν χρειάζονται κανένα άλλο προαπαιτούμενο όπως 
εγγυήσεις και εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Το εν λόγω πρόγραμμα εντάσσεται στην συνολική στρα-
τηγική του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας  για ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Η έναρξη του προγράμματος έγινε στις 12/09/2011 και 
θα ισχύσει για 6μήνες μέχρι και 12/03/2012. Το επιτόκιο 
κυμαίνεται στα 6 έως 7,5% (ανάλογα με την τράπεζα δανει-
οδότησης).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευ-
θυνθείτε στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών 
Πιστώσεων στο τηλέφωνο 210 33 100 17-20 ή στο Φαξ 
210 32 44 074  και στην διεύθυνση Πανεπιστημίου 57 Τ.Κ. 
105 64, Αθήνα.

Ενίσχυση Εξαγωγικών Επιχειρήσεων 
με χαμηλότοκα δάνεια
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O Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, βου-
λευτής Ν. Κοζάνης κ. Γιώργος Κασαπίδης , μετά 
την περιοδεία του σε αγροτικές περιοχές στους 
νομούς Κορινθίας και Αχαΐας, επισκέφθηκε και 
την Πάτρα και συναντήθηκε με τον πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου Αχαΐας κ.Κώστα Αντζουλάτο και μέ-
λη της διοικητικής επιτροπής με τους οποίους συ-
ζήτησε τα ζητήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις 
της περιοχής και που αποτελούν προτεραιότητα 
για τον επιχειρηματικό κόσμο της Αχαΐας.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ο κ.Κασαπίδης προέβη στην ακόλουθη 
δήλωση σε ότι αφορά τα αγροτικά ζητήματα στις περιοχές 
που επισκέφθηκε: 

Σημαντικότατος είναι ο ρόλος του αμπελοοινικού 
τομέα για την οικονομία των νομών Κορινθίας και 
Αχαΐας.

Χιλιάδες θέσεις εργασίας στην παραγωγή, μεταποίηση 
και εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων, δημιουργούνται 
στους δύο αυτούς κατ’ εξοχήν αμπελουργικούς νομούς της 

Πελοποννήσου και είναι 
μεγάλης αξίας ο παραγό-
μενος πλούτος για την το-
πική κοινωνία.

Θετικότατες είναι και οι 
επιπτώσεις των προϊό-
ντων αυτών στην εθνική 
μας οικονομία, αφού τό-
σο η κορινθιακή σταφίδα, 
η σουλτανίνα και τα κρα-
σιά ΟΠΑΠ Αϊ Γιωργίτικο, 
μαυροδάφνη, και μο-
σχάτο Ρίου των αντίστοι-

χων ζωνών της Νεμέας, της Πάτρας και του Ρίου είναι βασικά 
εξαγώγιμα προϊόντα.

Αυτή τη δυναμική οφείλουμε όλοι να τη διασφαλίσουμε και 
να την ενδυναμώσουμε, καταπολεμώντας κάθε τι που αντίκει-
ται σ’ αυτό.

Η καταπολέμηση κάθε είδους νοθείας ή ελληνοποιήσεων, 
με αποτελεσματικούς ελέγχους, ψηφιοποίηση των δηλώσεων 
συγκομιδής και παραγωγής και εφαρμογή αυστηρών συστη-
μάτων διασφάλισης της ποιότητας.

Παράλληλα, η προώθηση των προϊόντων αυτών, τόσο στο 
εξωτερικό, όσο και το εσωτερικό, μπορεί να συμβάλλει καθο-
ριστικά στη δραστική μείωση και το μηδενισμό του ελλείμμα-
τος του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων της χώ-
ρας μας. 

Όμως, μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει σχέ-
διο και πολιτική πρόταση που να προβλέπει δράσεις προς αυ-
τήν την κατεύθυνση.

Για όλα τα παραπάνω, αλλά και για τα βασικότερα προβλήμα-
τα του αμπελοοινικού τομέα, που αφορούν εκτός από τις Π.Ε. 
Κορινθίας και Αχαΐας και τις περισσότερες Π.Ε. της χώρας, 
καταθέσαμε σχετική επερώτηση στη βουλή, ώστε να προκαλέ-
σουμε το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τα θέματα 
αυτά, που αφορούν περισσότερες από τις μισές Π.Ε. 
της πατρίδας μας.
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              Ο Γ.Κασαπίδης στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Γ.Κασαπίδης
Ο τομεάρχης Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ν.Δ. 
στο Επιμελητήριο Αχαΐας 
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Άρθρο του
Γιώργου Παν. Αγγελόπουλου 

Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης 
& Αγροτικής Οικονομίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η 
ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ αφορά την 
ύπαρξη ενός σχετικά ισχυρού πρω-
τογενούς τομέα στη Δυτική Ελλάδα. 
Ενώ σε όλη τη χώρα ο πρωτογενής το-
μέας παράγει το 6,8% της συνολικής 
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 
(ΑΠΑ), το αντίστοιχο ποσοστό για τη 
Δυτικής Ελλάδα ανέρχεται στο 12,3%. 
Αν μάλιστα μεταφέρουμε τις αντίστοι-
χες επιδόσεις στις ενότητες που συ-
γκροτούν την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας, παρατηρούμε ότι στην Ηλεία ο πρωτογενής το-
μέας παράγει το 27% της ΑΠΑ, στην Αιτωλοακαρνανία το 
12,8% και στην Αχαΐα το 6,2%. 

Τα παραπάνω στοιχεία σημαίνουν ότι στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή του πρω-
τογενούς τομέα στο εισόδημα και στην απασχόληση των 
κατοίκων και συνεπώς τα προβλήματα του συγκεκριμέ-
νου τομέα επιδρούν σε μεγαλύτερο βαθμό στην  οικονο-

μία και στην κοινωνία της περιοχής μας απ’ ότι στην υπό-
λοιπη Ελλάδα.

Ταυτόχρονα στην Περιφέρειά μας εμφανίζονται σε μεγά-
λο βαθμό όλες οι κλασικές αδυναμίες του πρωτογενούς 
τομέα οι οποίες μπορεί να συνοψισθούν, κυρίως, στις πα-
ρακάτω:

• Μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος (μέσος όρος τα 
34,3 στρέμματα).

• Μικρή ηλικιακή διάρθρωση του αγροτικού πληθυ-
σμού.

• Ελλιπής εκπαίδευση και κατάρτιση του αγροτικού πλη-
θυσμού.

• Αδυναμίες στους τομείς εμπορίας και διακίνησης.
• Πλημμελής οργάνωση των Αγροτικών Συνεταιρισμών. 

Με βάση αυτά τα δεδομένα η Περιφέρεια έθεσε ψηλά 
στην ατζέντα της τα ζητήματα της αγροτικής πολιτικής με 
βασικό πλαίσιο το «Καλάθι Προϊόντων». 

Ένας από τους βασικούς στόχους της αιρετής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εί-

ναι η ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού στον πρωτογενή τομέα της οι-

κονομίας. Την προτεραιότητα αυτή την έχει θέσει εξαρχής και με επιμονή ο 

Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και για την υλοποίηση αυτού του στό-

χου η αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο το 

«Καλάθι των προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».  

Πριν όμως μιλήσουμε για το «Καλάθι» είναι χρήσιμο να σκιαγραφήσουμε, σε γε-

νικές γραμμές, το τοπίο. 



ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟΑΡΘΡΟ Δ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Τι είναι όμως αυτό το «Καλάθι»;

Αναζητήθηκαν ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα που βασίζονται 
στην ταυτότητα και τη φήμη της περιοχής. Πρόκειται για 
προϊόντα που συνδέονται με το διατροφικό πρότυπο της 
περιοχής μας, έχουν επαρκή παραγωγή, είναι βιώσιμα από 
εμπορική και επιχειρηματική άποψη και μπορούν να απο-
τελέσουν την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη και την 
εξωστρέφεια της περιοχής μας. 

Τα προϊόντα αυτά πρέπει να καταλάβουν τη δική τους θέ-
ση στην αγροτοδιατροφική αλυσίδα λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
την τάση των τελευταίων δεκαετιών για προώθηση προϊό-
ντων με βάση την προέλευσή τους. 

Στην προσπάθεια αυτή στρατηγικό ρόλο παίζει η ανάδει-
ξη της περιφερειακής ταυτότητας άρα και της φήμης με το 
παράλληλο χτίσιμο ισχυρών εταιρικών σημάτων (Brand 
names).

Οι συγκεκριμένες δράσεις που θα συνοδεύσουν τα προϊ-
όντα του καλαθιού αφορούν την προώθησή τους με εθνι-
κό σήμα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), τη θεσμοθέτηση 
Περιφερειακού Σήματος για την πιστοποίηση της ποιότη-
τας των προϊόντων του καλαθιού, την υποστήριξη των συ-
γκεκριμένων προϊόντων εκ μέρους του ΥπΑΑΤ όσον αφορά 
την εμπορική έρευνα και τεκμηρίωση, την εφαρμοσμένη 
έρευνα, την εκπαίδευση, την προβολή και τα κίνητρα, την 
προώθηση της βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης (βιολογι-
κές καλλιέργειες, ΠΟΠ, ΠΓΕ, ολοκληρωμένη διαχείριση), την 
προστασία της βιοποικιλότητας στη Δυτική Ελλάδα μέσα 
από τη διατήρηση και ενίσχυση ντόπιων ποικιλιών, καλλι-
εργειών και εκτροφών ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχισή 
τους και η σύνδεσή τους με την τοπική οικονομία και τέλος 
η ανάδειξη της Δυτικής Ελλάδας ως προορισμός με ιδιαίτε-
ρη ταυτότητα, γεύση και άρωμα. 

Εκτός από τα παραπάνω η Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας έχει αποφασίσει να προχωρήσει στη σύσταση
Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία 
«Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδας» η οποία 

στην ουσία θα είναι μια συμφωνία για εθελοντική συ-
νεργασία μεταξύ παραγωγών, επαγγελματιών και κοινω-
νικών φορέων που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα της 
Περιφέρειας και ενδιαφέρονται για την προώθηση ονομα-
στών τοπικών προϊόντων ποιότητας στην εθνική και διε-
θνή αγορά.

Ταυτόχρονα προχωρούν οι διαδικασίες πιστοποίησης 
των προϊόντων, η συγκρότηση του ηλεκτρονικού καλα-
θιού προϊόντων, ενώ υφίστανται και οι έμμεσες υποστηρι-
κτικές δράσεις που αφορούν το ενιαίο μητρώο εμπόρων 
αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, η συμβο-
λαιακή γεωργία, το παρατηρητήριο τιμών αγροτικών προ-
ϊόντων και αγροτικών εφοδίων, το δημοπρατήριο αγροτι-
κών προϊόντων, αλλά και τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας 
των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων καθώς επίσης και 
τα ζητήματα της εκπαίδευσης των αγροτών.

Ταυτόχρονα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν τα διαθέσιμα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία που είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-13, ο αναπτυξιακός νόμος 3908/11 και το 
Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Θα πρέπει τέλος να διευκρινίσουμε, προς αποφυγή πα-
ρεξηγήσεων, ότι το «καλάθι» δεν είναι ένα δογματικά κλει-
στό σύνολο προϊόντων που επιλέχθηκαν εφάπαξ αλλά 
μια δυναμική πολιτική που διατηρεί τη δυνατότητα συνε-
χών προσαρμογών με βάση τις πραγματικές επιδόσεις 
και ανάγκες. Θα πρέπει επίσης να επισημάνω ότι ολόκλη-
ρο το Επιχειρησιακό Σχέδιο με τίτλο «Καλάθι Προϊόντων 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.pde.gov.gr) και στη δι-
άθεση κάθε ενδιαφερομένου. 

Βιώνουμε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο από κάθε άπο-
ψη. Ένα όμως είναι το βέβαιο. Ανεξάρτητα από τις διεθνείς 
και κεντρικές εθνικές εξελίξεις, η ανασυγκρότηση του πα-
ραγωγικού μας ιστού, εν προκειμένω στον πρωτογενή το-
μέα της οικονομίας, είναι μια προσπάθεια στην οποία οφεί-
λουμε να διαθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις και αυτό ακρι-
βώς επιχειρούμε στην αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
με το «Καλάθι των Προϊόντων». 
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6 συνδυασμοί και 1 ανεξάρτητος 
στις εκλογές για το νέο Δ.Σ.

Τ
ΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ θα είναι 
το Συνεδριακό κέντρο του ΟΛΠΑ στον παλαιό 
Λιμένα Πατρών και για την περιοχή της Αιγιαλείας 
το Γραφείο του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην πόλη 
του Αιγίου (Ελίκης 24). 
Οι ώρες ψηφοφορίας και για τις τρεις ημέρες θα 
είναι 9:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε τμήματος που θα 
εκλεγούν είναι:

Τμήμα Εμπορίου 11                        
Τμήμα Μεταποίησης         9                
Τμήμα Υπηρεσιών 11
(Η ανωτέρω κατανομή εδρών είναι ομόφωνη απόφαση του 

Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας και είναι σε στάδιο έγκρισης 
από τον Υπουργό Ανάπτυξης – εάν υπάρξει διαφοροποίηση 
θα γίνει άμεσα ανακοίνωση από το Επιμελητήριο.)

ΕΚΛΟΓΕΙΣ

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι τακτοποιήσουν - διακανο-
νίσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι στο 
Επιμελητήριο μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 
και ώρα 3:00 μμ, έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγ-
γραφή τους στο Επιμελητήριο και δεν και δεν εμπίπτει στα 
ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 3 Ν.2081/92, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 
του ν. 3419/2005.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις αιρετών Συμβούλων 
του Επιμελητηρίου Αχαϊας. Κατατέθηκαν συνολικά 316 υποψηφιότητες σε 6 συνδυασμούς 
και ένας επιπλέον ανεξάρτητος υποψήφιος για να διεκδικήσουν την ψήφο του επιχειρηματι-
κού κόσμου Αχαΐας. Το επόμενο βήμα ήταν η ανακήρυξη των υποψηφίων (αφού προηγείτο 
ο έλεγχος αναφορικά με την τήρηση των όρων που αφορύν τους υποψηφίους) και στη συ-
νέχεια οι συνδυασμοί θα ετοιμαζόταν για τις εκλογές.

ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν οι ακόλουθοι συνδυασμοί: 
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Γεροπαναγιώτης Κωνσταντίνος        
 
ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Μεντζελόπουλος Αμβρόσιος

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Ρώρος Γεώργιος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Τρύφωνας Φωτόπουλος
        
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Τηλιγάδας Αριστείδης
      
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Μαρλαφέκας  Πλάτωνας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: Ράπανος Ιωάννης

Η ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής έχει ως εξής:
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Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά και κανένας δεν 
μπορεί να έχει περισσότερες από μία ψήφο, όσες συμμετο-
χές σε επιχειρήσεις και αν έχει. 

Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΑΕ και 
Συνεταιρισμοί) δικαίωμα ψήφου έχουν οι υποδεικνυόμενοι 
με ανάλογη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκ-
πρόσωπο της εταιρείας. Έχουν ήδη αποσταλεί επιστολές 
και υποδείγματα δηλώσεων από την Εκλογική Επιτροπή 
στις εταιρείες, όπου προβλέπεται από το νόμο, ώστε να 
υποδείξουν τους εκπροσώπους τους. Σε περίπτωση που 
δεν έχετε λάβει επιστολή η υπάρχουν σχετικά ερωτήματα, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε το συντομότερο τηλεφωνικά 
με το Μητρώο του Επιμελητηρίου.

Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περι-
πτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβληθούν στην 
εκλογική επιτροπή το αργότερο 7 ημέρες προ των εκλο-
γών ώστε να συμπληρωθούν οι αντίστοιχοι εκλογικοί κα-
τάλογοι. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας όμως παρακαλούμε 
να σταλούν μέχρι 15 Νοεμβρίου.

Οι εκλογείς πρέπει, κατά την ψηφοφορία, να έχουν μα-
ζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, ή άλλο έγγρα-
φο από το οποίο θα αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυ-
τότητας τους.

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Η σύνταξη και κύρωση των προσωρινών εκλογικών κα-
ταλόγων θα γίνει την 2α Νοεμβρίου 2011. Θα εκτεθούν επί 
τρεις ημέρες στο κατάστημα του Επιμελητηρίου στην Πάτρα 
(Μιχαλακοπούλου 58) και στο Γραφείο του Επιμελητηρίου 
Αχαΐας στην πόλη του Αιγίου (Ελίκης 24), δηλαδή από 3 
Νοεμβρίου  έως και 5 Νοεμβρίου 2011 κατά τις εργάσιμες 
ώρες, (7:30 π.μ. – 3:00 μ.μ.), αφού θα έχει δημοσιευθεί η σχε-
τική ανακοίνωση σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αχαΐας 
τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την έκθεσή τους.

Ενστάσεις από τους έχοντες αντιρρήσεις επί των προ-
σωρινών καταλόγων θα γίνουν από 7 Νοεμβρίου  έως 
και 9 Νοεμβρίου 2011, κατά τις εργάσιμες ώρες, (7:30 
π.μ. – 3:00 μ.μ.), οι οποίες θα κοινοποιούνται μέσω 
Δικαστικού Επιμελητή στην γραμματεία της Εκλογικής 
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Επιτροπής στο κατάστημα του Επιμελητηρίου στην Πάτρα 
(Μιχαλακοπούλου 58) ενώ η εκδίκασή τους θα γίνει από 
την Εκλογική Επιτροπή εντός τριών ημερών. Η σύνταξη των 
οριστικών εκλογικών καταλόγων θα γίνει μετά την εκδίκα-
ση των ενστάσεων.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και 
έχουν διατελέσει μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για 
τρία χρόνια είτε ατομικά είτε σαν μέλη προσωπικών εταιρει-
ών ή ΕΠΕ ή Διοικητικών Συμβουλίων ΑΕ ή Συνεταιρισμών 
ή ως εκπρόσωποι Υποκαταστημάτων Ελληνικών ή αλλοδα-
πών επιχειρήσεων.  

Ως συνδυασμός για την εφαρμογή του παρόντος θεωρεί-
ται το ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει υποψηφίους που 
υπερβαίνουν το 50% του αριθμού των εδρών, τουλάχιστον 
σε ένα από τα τμήματα του Επιμελητηρίου, ενώ γίνονται δε-
κτές μεμονωμένες υποψηφιότητες και για ένα μόνο τμήμα 
του Επιμελητηρίου. 

Ο τίτλος του Συνδυασμού μπορεί να είναι όνομα ή σύ-
ντομη φράση που να μην αντιβαίνει στον Νόμο ή τα χρη-
στά ήθη.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συν-
δυασμό, στο κατάστημα του Επιμελητηρίου στην Πάτρα 
(Μιχαλακοπούλου 58) από τον επικεφαλής αυτού, στο πρω-
τόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής το αργότερο μέχρι την 
2α Νοεμβρίου 2011 και κατά τις εργάσιμες ώρες, (7:30 π.μ. 
– 3:00 μ.μ.). Ειδικά για την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 
(2/11/2011 ημέρα Τετάρτη) θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μέ-
χρι τις 5:00μ.μ. οπότε θα κλείσει η είσοδος του κτιρίου και 
δεν θα επιτραπεί η είσοδος για υποβολή υποψηφιότητας 
σε όποιον προσέλθει στη συνέχεια, ενώ όσοι έχουν ήδη πα-
ρουσιαστεί πριν της 5:00μ.μ. και ευρίσκονται εντός του κτι-
ρίου θα υποβάλλουν κανονικά τις υποψηφιότητες τους . 

Οι υποψηφιότητες που για οποιοδήποτε λόγο κατατίθε-
νται μετά την ανωτέρω ημερομηνία απορρίπτονται ως εκ-
πρόθεσμες. Στις αιτήσεις επισυνάπτεται γραμμάτιο εί-
σπραξης από το Ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού 50 € 
(ανά υποψήφιο) και συνοδεύεται επίσης από Υπεύθυνη 
Δήλωση (του Ν. 1599/86), ότι ο υποψήφιος πληροί τις προ-
ϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του 2081/92 
και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρ-
θρο 22 του ν. 3419/2005.

Τι περιλαμβάνουν οι αιτήσεις

Ονοματεπώνυμο, όνομα Πατρός, επάγγελμα, την επιχεί-
ρηση από την οποία ο υποψήφιος αντλεί το δικαίωμα να εί-
ναι εκλογέας και εκλόγιμος, τον Συνδυασμό στον οποίο με-
τέχει ο υποψήφιος και τα στοιχεία του επικεφαλής του συν-
δυασμού, με αίτηση του οποίου υποβάλλονται οι υποψηφι-
ότητες των υπολοίπων στην Εκλογική Επιτροπή. Δεν ανακη-
ρύσσεται υποψήφιος όποιος περιλαμβάνεται σε περισσότε-
ρα από ένα ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων.

Η ανακήρυξη υποψηφίων από την Εκλογική Επιτροπή 
θα γίνει την 10η Νοεμβρίου 2011 και η σχετική απόφαση 
της Εκλογικής Επιτροπής θα αναρτηθεί άμεσα στο κατάστη-
μα του Επιμελητηρίου στην Πάτρα (Μιχαλακοπούλου 58) 
και στο Γραφείο του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην πόλη του 
Αιγίου (Ελίκης 24) για να λάβουν γνώση οι εκλογείς και να 
υποβληθούν τυχόν ενστάσεις.

Οι ενστάσεις στον προσωρινό κατάλογο των υποψηφίων 
θα γίνουν μέσα σε τρεις ημέρες από την ανάρτηση δηλαδή 
από 11 Νοεμβρίου  έως και 15 Νοεμβρίου 2011. 

Οι ενστάσεις θα κοινοποιούνται στην γραμματεία της 
Εκλογική Επιτροπής στο κατάστημα του Επιμελητηρίου 
στην Πάτρα (Μιχαλακοπούλου 58) κατά τις εργάσιμες ώρες, 
(7:30 π.μ. – 3:00 μ.μ.). Η εκδίκαση των ενστάσεων από την 
Εκλογική Επιτροπή θα γίνει μέσα σε 2 ημέρες μετά την 
λήξη υποβολής ενστάσεων και θα ακολουθήσει σύντα-
ξη του οριστικού καταλόγου υποψηφίων, ο οποίος και θα 
αναρτηθεί στο κατάστημα του Επιμελητηρίου στην Πάτρα 
(Μιχαλακοπούλου 58) και στο Γραφείο του Επιμελητηρίου 
Αχαΐας στην πόλη του Αιγίου (Ελίκης 24) σε εμφανές σημείο.

  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΝΤΥΠΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες ανακοινώσεις, αναρ-
τήσεις καταλόγων, υποδείγματα αιτήσεων κλπ υλικό και 
πληροφορίες θα αναρτώνται επίσης στην ιστοσελίδα του 
Επιμελητηρίου Αχαΐας  www.e-a.gr  για διευκόλυνση των 
ενδιαφερομένων. Για κάθε διευκρίνιση παρακαλούνται τα 
μέλη του Επιμελητηρίου να επικοινωνούν στο Tηλ. 2610 
277.679 Φάξ 2610 276.519, Ε-mail ea@e-a.gr.

Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής
Ευάγγελος Κωστακιώτης

Πρωτοδίκης Πατρών

21/10/2011
Με σχετικό εγγραφο του αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης κ Σωκράτη Ξυνίδη, διαφοροποιήθηκε η κα-
τανομή των εδρών στο ΔΣ του Επιμελητηρίου Αχαϊας, 
σε σχέση με την προταθείσα κατανομή που είχε ομό-
φωνα αποφασίσει το ιδιο το ΔΣ του φορέα εν όψει των 
επικειμένων Επιμελητηριακών εκλογών στις 3,4 και 5 
Δεκεμβρίου 2011. Συγκεκριμένα οι έδρες του ΔΣ του 
Επιμελητηρίου Αχαϊας ορίζονται ως εξής:

Τμήμα Εμπορίου 13 (αντι 11 που είχε αποφασιστεί από 
το ΔΣ),
Τμήμα Μεταποίησης 9,
Τμήμα Υπηρεσιών 9 (αντι 11 που είχε αποφασιστεί από 
το ΔΣ).

Για τον τρόπο που έγινε η κατανομή των εδρών όχι μό-
νο στο Αχαϊας αλλά γενικότερα σε ολα τα Επιμελητήρια, 
απεστάλη εγκύκλιος η οποία και επισυνάπτεται.

Διαφοροποιήθηκε η κατανομή των εδρών στο ΔΣ του Επιμελητηρίου Αχαϊας
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Μ
Ε ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.2081/92 όπως 
ισχύει, τα Επιμελητήρια έχουν 
επιφορτιστεί από την Πολιτεία 
με την ευθύνη  της προστασί-
ας και ανάπτυξης του εμπορί-
ου, της βιομηχανίας, της βιοτε-
χνίας, των επαγγελμάτων, του 
τομέα παροχής υπηρεσιών και 
των εξαγωγών, σύμφωνα με τα 
συμφέροντα και τους στόχους 
της εθνικής οικονομίας.

Για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του σκοπού τους, πρέπει ο 
τρόπος ανάδειξης της διοίκησής τους όχι μόνο να είναι δη-
μοκρατικός αλλά και να:

•  αντιπροσωπεύει τους κλάδους ως προς τη συμμετοχή 
τους στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και

• αντανακλά τις εκάστοτε προτεραιότητες που προκύ-
πτουν από τη διεθνή και εθνική συγκυρία.

Ενόψει των επερχόμενων επιμελητηριακών εκλογών, 
έχουν υποβληθεί στη ΓΓ Εμπορίου αποφάσεις των ΔΣ 
των Επιμελητηρίων για προτεινόμενες κατανομές εδρών. 
Οι αποφάσεις αυτές προκύπτουν πιθανώς από ποικίλα κρι-
τήρια ενώ δίδουν διαφορετική βαρύτητα στις επιμέρους 
δραστηριότητες.

Η απουσία ενιαίων κριτηρίων και μεθοδολογίας ανά 
Επιμελητήριο, θα μπορούσε να δώσει λαβή σε αμφισβήτη-
ση των κινήτρων για την κατανομή και να μειώσει την τελι-
κή αποδοχή τους από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Επιπλέον η πολιτική βούληση του Υπουργείου, η οποία 
βασίζεται και στα αποτελέσματα της συζήτησης στη σχετι-
κή Νομοπαρασκευαστική επιτροπή, είναι η εκπροσώπη-
ση των κλάδων στα Διοικητικά Συμβούλια με τρόπο που 
να μεγιστοποιούνται οι προτεραιότητες που προκύπτουν 
από την αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας καθώς 
και από την κρίσιμη οικονομική κατάσταση. 

Για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο να καθορίζονται τα 
κριτήρια  εκπροσώπησης κάθε κλάδου από τη συμμετο-
χή του στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αύξηση 
του  Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, με προτεραιότη-
τα  στην ενίσχυση  των παραγωγικών κλάδων και αυτών 
που συνεισφέρουν στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικο-
νομίας. Ως αντικειμενικά, διαφανή και πρόσφορα κρι-

τήρια που αποτυπώνουν την παραπάνω συμμετοχή προ-
κρίνονται: 

1. Ο συνολικός παραγόμενος κύκλος εργασιών. 
2. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας. 
3. Ο κύκλος εργασιών από εξαγωγικές δραστηριότητες.

Δεδομένης της έλλειψης ολοκληρωμένων στοιχείων σε 
ό,τι αφορά τα παραπάνω κριτήρια, για το σύνολο των 
Επιμελητηρίων της χώρας, τη δεδομένη χρονική στιγμή, 
κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν οριζόντιες ποσο-
στώσεις προκειμένου να πετύχουμε τον παραπάνω σκοπό 
με πριμοδότηση επιμέρους κλάδων ως εξής:

ΜΙΚΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

• Μεταποίησης κατά 35%,
• Εξαγωγών κατά 25%,
• Τουρισμού κατά 20%
• Εμπορικού κατά 10%.

ΑΜΙΓΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

• Στα Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά αναλογικά. 
• Στα Εμπορικά / Βιομηχανικά, Αθηνών- Πειραιώς- Θεσσα-

λονίκης, τα τμήματα Μεταποίησης και Εξαγωγών ενισχυμέ-
να κατά 10% και οπωσδήποτε τα τμήματα Μεταποίησης και 
Εμπορίου να μην διαθέτουν λιγότερες από το ένα τέταρτο 
των συνολικών εδρών.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια και την οριζόντια αντικει-
μενική εφαρμογή τους, διαμορφώνονται ήδη οι Υπουργικές 
Αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται οι έδρες των 
Τμημάτων του κάθε Επιμελητηρίου και οι οποίες θα δη-
μοσιευτούν άμεσα εντός των επόμενων ημερών.

Πιστεύουμε ότι η παρέμβαση αυτή, αποτελεί το πρώτο βή-
μα προς την ουσιαστική αναβάθμιση του επιμελητηριακού 
θεσμού που θα επιτευχθεί και από την επικείμενη αλλαγή 
της σχετικής νομοθεσίας.

Σκοπός όλων μας πρέπει να είναι η απόδοση ενός ουσια-
στικότερου ρόλου στα επιμελητήρια, κρίσιμου για τη δημι-
ουργία προϋποθέσεων για τη σύγχρονη Ελλάδα που οικο-
δομείται.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Κατανομή εδρών 
ανά κλάδο δραστηριότητας
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Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ του κ. Κολέτσου σημα-
τοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη μιας μόνιμης 
και σταθερής συνεργασίας ανάμεσα στους δυο 

φορείς, με κοινές πρωτοβουλίες για την τουριστική 
προβολή και την τόνωση του τουρισμού σε Αχαΐα, Ηλεία 
και Αιτωλοακαρνανία. Ήδη, όλο το προηγούμενο διάστημα, 
είχε υπάρξει η κατάλληλη προεργασία για το πλαίσιο 
συνεργασίας των δυο πλευρών.  

Παράλληλα, στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκαν ο κα-
θορισμός των χωρών που πρέπει να αποτελέσουν τους στό-
χους της τουριστικής προβολής της Δυτικής Ελλάδας αλλά 
και ο καθορισμός των κοινών στα οποία θα πρέπει να απευ-
θυνθούν η Περιφέρεια και ο ΕΟΤ.

Εισαγωγικά ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι ένα ανα-
βαθμισμένο τουριστικό προϊόν μπορεί να είναι καθοριστι-
κός παράγοντας για την παραγωγική ανασυγκρότηση 
ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας. «Για το στόχο αυτό είμα-
στε υποχρεωμένοι να μετατρέψουμε τη Δυτική Ελλάδα σε δια-
κριτό τουριστικό προορισμό, με ελκυστική φήμη και να ενισχύ-
σουμε το μερίδιό μας στη διεθνή τουριστική και εγχώρια αγο-
ρά», συνέχισε ο κ. Κατσιφάρας.

Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για ένα πλή-
ρες πλάνο τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 
με βασικό άξονα το παγκόσμιο σύμβολο της Αρχαίας 
Ολυμπίας και έμφαση σε όλες τις σύγχρονες μορφές του-
ρισμού όπως είναι ο πολιτιστικός, ο ιστορικός, ο θρησκευ-
τικός, ο ιαματικός, ο γαστρονομικός, ο πολιτιστικός, ο συ-
νεδριακός, ο ορεινός, ο οικοτουρισμός και ο αγροτουρι-
σμός. «Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία του Ε.Ο.Τ. με 

Ένωση δυνάμεων
για την τουριστική 
προβολή της Αχαΐας

Στην κατάρτιση μιας κοινής ομάδας εργασί-

ας, ανάμεσα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

και στον Ε.Ο.Τ., με σκοπό την χάραξη κοινής 

στρατηγικής στον τομέα της τουριστικής προ-

βολής της Δυτικής Ελλάδας, με πόρους που μπο-

ρούν να αντληθούν και από το ΕΣΠΑ με την 

κατάθεση Τεχνικού Δελτίου, συμφώνησαν ο 

Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και ο 

Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. Γιώργος Κολέτσος.   



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

σύγχρονες μορφές προβολής, με σαφείς και μετρήσιμους στό-
χους», τόνισε ο Περιφερειάρχης.  

Από την πλευρά του ο Γιώργος Κολέτσος αναφέρθηκε σε 
μια σειρά από πιθανές συνέργειες μεταξύ της Περιφέρειας 
και του Ε.Ο.Τ., όπως είναι η παρουσίαση της Δυτικής Ελλάδας 
σε σημαντικούς «τουρ-οπερέϊτορς», αλλά και η ενεργός 
συμμετοχή της Δυτικής Ελλάδας στην 20ημερη παρουσί-

αση που θα γίνει το 2012 στο Λονδίνο 
ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων που 
θα φιλοξενηθούν εκεί.  

Παρών στην συνάντηση ήταν και ο 
Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Τάσος Αποστολόπουλος ο 
οποίος επεσήμανε ιδιαίτερα την σπου-
δαιότητα των κοινών πρωτοβουλιών 
Περιφέρειας και Ε.Ο.Τ. και παράλληλα 
υπογράμμισε ότι οι ενέργειες προώθη-
σης του τουριστικού προϊόντος της πε-
ριοχής θα πρέπει να γίνουν με μεθοδι-
κό, οργανωμένο και στοχευμένο τρόπο.    

Στις δηλώσεις του, που ακολούθη-
σαν της συνάντησης εργασίας, ο Περι-
φερειάρχης υπογράμμισε ότι στρατη-
γικός στόχος της Περιφέρειας είναι η 
ανάδειξη της Δυτικής Ελλάδας σε τόπο 
προορισμού, μέσα από την απόκτηση 
τουριστικής ταυτότητας στην οποία 
μπορούν, πέραν των άλλων, να περι-
λαμβάνονται και παραγωγικές δράσεις 
της περιοχής.

«Έχουμε τον Φάρο Πολιτισμού, την 
Αρχαία Ολυμπία, έχουμε μια βαθιά πολι-
τιστική παράδοση, έχουμε πασίγνωστα 
θρησκευτικά μνημεία και φυσικά περιο-
χές με απαράμιλλο φυσικό κάλλος που 
μπορούν να υποδεχτούν επισκέπτες όλο 
τον χρόνο. 

Με μια κουβέντα έχουμε γερές βάσεις 
ώστε να ενισχύσουμε την τουριστική μας 
οικονομία. 

Το στοίχημα είναι δύσκολο αλλά θα επι-
μείνουμε. Γι’ αυτό άλλωστε ζητήσαμε και 
την συνδρομή του Ε.Ο.Τ.».     

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμ-
ματέας του Ε.Ο.Τ. ευχαρίστησε για 
την πρόσκληση τον Περιφερειάρχη 

Δυτικής Ελλάδας και τόνισε ότι η τεχνο-
γνωσία που διαθέτει ο Οργανισμός αλλά και οι μηχανι-
σμοί προώθησης του τουριστικού προϊόντος τίθενται στην 
διάθεση της Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
και μόνιμης συνεργασίας ανάμεσα στις δυο πλευρές. 

«Ο Ε.Ο.Τ. διαθέτει σήμερα 19 γραφεία στο εξωτερικό τα οποία 
έχουν τον ρόλο ‘καναλιών’ προώθησης της τουριστικής εικό-
νας της χώρας και των δυνατοτήτων της. 

29
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Με την Περιφέρεια αναλαμβάνουμε κοινές δράσεις αξιο-
ποιώντας, παράλληλα, νέες δυνατότητες τουριστικής προ-
βολής ώστε να αναδειχθεί η τουριστική ποικιλομορφία της 
Δυτικής Ελλάδας. 

Η περιοχή διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε πολλές 
μορφές τουρισμού όπως ο θρησκευτικός τουρισμός, ο χειμε-
ρινός τουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, ενώ η 
Αρχαία Ολυμπία είναι σημείο αιχμής για την ευρύτερη τουρι-
στική στρατηγική της χώρας μας», υπογράμμισε, μεταξύ άλ-
λων, ο κ. Κολέτσος. 

Στη σύσκεψη εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
πήραν μέρος, επίσης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Κώστας Καρπέτας, ο Αντιπεριφερειάρχης της 
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, 
οι Αντιπεριφερειάρχες Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας 
Γιώργος Αγγελόπουλος, Οικονομικών και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Γιώργος Γεωργιόπουλος, Περιβάλλοντος και 
Υποδομών Νίκος Υφαντής και η Εκτελεστική Γραμματέας 
της Περιφέρειας Διονυσία Μαράτου. 

Τέλος το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ συνόδευαν οι συνερ-
γάτριές του Βένη Κλεονάκου και Ιωάννα Πανάρετου.

Μετά το τέλος της συνάντησης ακολούθησε σύσκεψη με 
την συμμετοχή εκπροσώπων φορέων του τουριστικού κλά-
δου.
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ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ λειτουργεί πρόγραμμα διατήρησης θέ-
σεων εργασίας στον τομέα Τουρισμού για την επιχορήγη-
ση του μισθολογικού κόστος  του 40% των εισφορών που 
βαρύνουν τον εργοδότη για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν ξενοδο-
χοϋπάλληλοι που απασχολούνται με σχέση εργασίας αο-
ρίστου χρόνου και οι οποίοι συνεχίζουν να απασχολούνται 
στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με 
το ίδιο καθεστώς απασχόλησης που ίσχυε πριν την αίτηση 
υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Μπορούν επίσης να συμμετέχουν ξενοδοχοϋπάλληλοι 
ορισμένου χρόνου υπό την προϋπόθεση να γίνει την ημε-
ρομηνία υποβολής της αίτησης, επέκταση της σύμβασης 
εργασίας ενός υπαλλήλου μέχρι την λήξη του προγράμ-
ματος.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση: 
• ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, επιπλωμένα δωμάτια, κά-

μπινγκ κτλ.,
• να διαθέτουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ, 

• να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού μέχρι την 
λήξη του προγράμματος δηλ. για 12 μήνες,

• να μην έχει προβεί, κατά την διάρκεια του τριμήνου πριν 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, σε μείωση προσω-
πικού.

Να επισημανθεί ότι ως μείωση προσωπικού θεωρείται 
η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η 
εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργο-
δότη, μέσω προγραμμάτων παροχής κυρίως οικονομικών 
κινήτρων εθελουσίας εξόδου. Ωστόσο δεν θεωρείται μεί-
ωση προσωπικού η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω 
συνταξιοδότησης, εφόσον προσκομιστούν τα απαιτούμε-
να δικαιολογητικά.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει 
προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομη-
νία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, ο 
δικαιούχος απαγορεύεται να προχωρήσει σε μείωση προ-
σωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας ή αποχώ-
ρησης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός της καταγγελίας σύμ-
βασης εργασίας ή της αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης 
εφόσον προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Tο «πράσινο φως» για το πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας σε ξενοδοχεια-
κές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, έτους 2011, έδωσαν τα υπουργεία Οικονομικών και 
Εργασίας. Πλέον, μετά τη δημοσίευση του προγράμματος σε ΦΕΚ αναμένουμε την έναρξη 
υλοποίησής του από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Φορέας Υλοποίησης: Υπουργεία Οικονομικών & Εργασίας
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Ο Διευθυντής της Πατραϊκής κ. Γιάννης Λαλάκος

ΜΙΛΩΝΤΑΣ στο 26ο Συνέδριο για την Ηλιακή Ενέργεια 
(26th Photovoltaic Solar Energy Conference and 
Exhibition), που πραγματοποιείται στο Αμβούργο, ο κ. 
Παπακωνσταντίνου παρουσίασε τα βασικά μεγέθη και τα 
πλεονεκτήματα του προγράμματος «Ήλιος» τόσο για τη χώ-
ρα μας όσο και για την ΕΕ.

Στόχος του προγράμματος είναι η εγκατάσταση φωτοβολ-
ταϊκών ισχύος 3.000 - 10.000 μεγαβάτ με την ανάπτυξη μη-
χανισμών συνεργασίας με άλλες χώρες της ΕΕ, στο πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές. Με μέ-
σο κόστος επένδυσης 2 εκατ. € ανά μεγαβάτ, η εγκατάστα-
ση 10.000 μεγαβάτ συνεπάγεται επένδυση 20 δισ. €.

Τα πλεονεκτήματα της χώρας μας για την προσέλ-
κυση των επενδύσεων αυτών περιλαμβάνουν:

Την υψηλή ηλιοφάνεια (300 ημέρες το χρόνο), που εξα-
σφαλίζει αυξημένη παραγωγή ενέργειας σε σχέση με 
την ίδια επένδυση που θα γινόταν σε χώρα του Βορρά. 
Συγκεκριμένα ένα τ.μ. φωτοβολταϊκού στην Ελλάδα παρά-
γει 1800 κιλοβατώρες το χρόνο, έναντι 1285 στη Γερμανία.

Το γεγονός ότι ήδη η Ελλάδα καταλαμβάνει την 6η θέση 
μεταξύ 35 χωρών ως προς το βαθμό ελκυστικότητας για 
επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με τον οίκο Ernst 
& Young.

Τα ειδικά μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση για τις 
επενδύσεις αυτές. 

Όπως τόνισε ο κ. Παπακωνσταντίνου, οι επενδύσεις θα 
γίνουν από εταιρίες ειδικού σκοπού σε συγκεκριμένες δη-
μόσιες εκτάσεις, που θα έχουν εξασφαλίσει το σύνολο των 

απαιτούμενων αδειών, και με έτοιμες συμφωνίες διασύνδε-
σης με το δίκτυο. 

Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορέσουν να 
δραστηριοποιηθούν χωρίς διοικητικά ή γραφειοκρατικά 
εμπόδια.

Σε ό,τι αφορά τις απαιτούμενες διεθνείς διασυνδέσεις, 
για τη μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας στις χώρες 
του Ευρωπαϊκού Βορρά, εκτιμάται ότι αυτή τη στιγμή εί-
ναι τεχνικά δυνατή η μεταφορά ισχύος 2.000-2.500 με-
γαβάτ με πιθανό σημείο συμφόρησης τα σύνορα Ιταλίας 
- Σλοβενίας - Ουγγαρίας. Αυτό σημαίνει ότι για την πλήρη 
ανάπτυξη του σχεδίου θα απαιτηθεί ενίσχυση των διασυν-
δέσεων μεταξύ Ελλάδας και γειτονικών χωρών όπως επίσης 
η διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο.

Αναφερόμενος στα οφέλη του προγράμματος, ο κ. 
Παπακωνσταντίνου επεσήμανε ότι οι επενδυτές εξασφαλί-
ζουν καλύτερες ενεργειακές αποδόσεις για το ίδιο ύψος 
επένδυσης ενώ η Ελλάδα κερδίζει ξένες επενδύσεις, θέσεις 
εργασίας, αύξηση των φορολογικών εσόδων, ανάπτυξη 
των ανανεώσιμων πηγών, ώθηση του προγράμματος ιδιω-
τικοποιήσεων και της ανάπτυξης της οικονομίας.

Για τη Γερμανία και τις άλλες χώρες - μέλη που θα ενδια-
φερθούν το όφελος συνίσταται στο ότι θα μπορέσουν να 
πετύχουν το στόχο συμμετοχής των ΑΠΕ κατά 20% στο 
ενεργειακό ισοζύγιο με μικρότερο κόστος από ό,τι αν έκα-
ναν τις επενδύσεις στο Βορρά ενώ συνολικά για την ΕΕ το 
σχέδιο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανά-
πτυξη διασυνδέσεων και την πρόοδο της τεχνολογίας. 

Επενδύσεις που μπορεί να φθάσουν στα 20 δισ. € για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 
επιφάνεια 200.000 στρεμμάτων που θα νοικιαστεί με μακροχρόνιες μισθώσεις (25 ετών) 
στους υποψήφιους επενδυτές προβλέπει το σχέδιο «Ήλιος» που παρουσίασε σε ενεργεια-
κό συνέδριο στη Γερμανία ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

Επενδύσεις 20 δις € για φωτοβολταϊκά
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Γ
ια μια ακόμη φορά η Μαυροδάφνη Πατρών της 
«ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ» Οινοποιίας ξεχώρισε σε διεθνή δι-
αγωνισμό οίνου. Το κρασί της «ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ» κέρ-
δισε τις εντυπώσεις των κορυφαίων sommeliers 
και απέσπασε ασημένιο μετάλλιο στον διαγω-
νισμό ANUGA WINE SPECIAL που πραγματο-
ποιήθηκε στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης 

Τροφίμων και Ποτών - ANUGA στην Κολωνία  στις 08-
12.10.2011.

Η «ΠΑΤΡΑΪΚΗ» Οινοποιία, έχοντας ήδη μεγάλη εξαγωγι-
κή δραστηριότητα στην Γερμανία και σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης και των λοιπών ηπείρων, συμμετείχε στην έκθεση 
ANUGA εκπροσωπούμενη από τον διευθυντή της εταιρί-
ας κ. Γιάννη Λαλάκο και την υπεύθυνη marketing και εξα-
γωγών κα. Μάρω Κουτσοπούλου, οι οποίοι είχαν την ευ-
καιρία να συναντήσουν πολλούς από τους συνεργάτες τους 
στην γερμανική αλλά και στην παγκόσμια αγορά και να κά-
νουν ενδιαφέρουσες επαφές και προτάσεις για την προώ-
θηση των εξαγωγών της εταιρείας και σε άλλες χώρες.

Η Μαυροδάφνη Πατρών είναι το διεθνούς φήμης επι-
δόρπιο κρασί, Ονομασίας Προέλευσης Ελεγχόμενης, με 
το βαθύ κεραμιδί χρώμα και τα γλυκά, σύνθετα αρώματα 
κόκκινων φρούτων, βανίλιας, κανέλας και κακάο, το οποίο 
σερβίρεται ως απεριτίφ ή ως συνοδευτικό και συνδυάζε-
ται εξαιρετικά με αποξηραμένα φρούτα, γλυκά ή τυρί ροκ-
φόρ.

Η «ΠΑΤΡΑΪΚΗ» Οινοποιία παράγει κρασιά όλων των ειδών, 
σε διάφορες συσκευασίες (φιάλες, ασκούς), τα οποία εμφι-
αλώνονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην περιο-
χή της Πάτρας. 

Οι συνεχείς βραβεύσεις της (10 μετάλλια  σε διεθνείς δια-
γωνισμούς το 2011) και η δυναμική παρουσία της στις σπου-
δαιότερες διεθνείς εκθέσεις αναδεικνύουν τη διαρκή προ-
σπάθεια και τη στρατηγική της εταιρίας για παραγωγή ποι-
οτικών κρασιών, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα τη συνε-
χή αύξηση της ζήτησης των κρασιών της, τόσο στην ελ-
ληνική αγορά όσο και στις χώρες του εξωτερικού.

Το 2011 η «ΠΑΤΡΑΪΚΗ» Οινοποιία συμμετείχε με ιδιαίτερη 
επιτυχία στους σημαντικότερους  διεθνείς διαγωνισμούς οί-

νου, όπου τα κρασιά της διακρίθηκαν αποσπώντας τα πα-
ρακάτω μετάλλια: 

«Μαυροδάφνη Πατρών» - Ερυθρός επιδόρπιος οίνος:
• Χρυσό μετάλλιο στο διαγωνισμό Berliner Wine Trophy 

2011, Γερμανία.
• Ασημένιο μετάλλιο στο διαγωνισμό China Wine Awards 

2011, Κίνα.
• Ασημένιο μετάλλιο στο διαγωνισμό Challenge 

International du Vin, Γαλλία.

«Μαυροδάφνη Πατρών Παλαίωσης» - Ερυθρός επι-
δόρπιος οίνος: 

• Χάλκινο μετάλλιο στο διαγωνισμό International Wine 
and Spirit Competition in London, Αγγλία.

«Μοσχάτο Πατρών» - Λευκός επιδόρπιος οίνος:
• Χρυσό μετάλλιο στο διαγωνισμό 11th International 

Wine Competition of Thessaloniki, Ελλάδα.
• Ασημένιο μετάλλιο στο διαγωνισμό Challenge 

International du Vin, Γαλλία.
• Ασημένιο μετάλλιο στο διαγωνισμό International Wine 

and Spirit Competition in London, Αγγλία.
• Χάλκινο μετάλλιο στο διαγωνισμό China Wine Awards 

2011, Κίνα.

«Ημίγλυκος» - Ερυθρός οίνος:
• Χάλκινο μετάλλιο στο διαγωνισμό China Wine Awards 

2011, Κίνα.

ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ
Ασημένιο μετάλιο 
στον διαγωνισμό 

ANUGA WINE SPECIAL

            ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ
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Μεγάλο στοίχημα 
για την Πάτρα τα κρουαζιερόπλοια

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ βρίσκονται στα σχέδια 
του Ο.ΛΠ.Α. για να βελτιωθεί η υποδοχή των 
τουριστών από τα κρουαζιερόπλοια και τρόποι 

για να επωφεληθεί περισσότερο από τις επισκέψεις αυτές 
η Πάτρα. 

Μάλιστα o πρόεδρος του ΟΛΠΑ, Γιώργος Ζεππάτος, τό-
νισε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια, που έχει ξεκινήσει, ανα-
φέροντας τα εξής: «Βρισκόμαστε σε επαφή με εταιρείες και λι-
μάνια και μάλιστα πολύ σύντομα θα επισκεφθεί το λιμάνι της 
Πάτρας και άλλο κρουαζιερόπλοιο».  

Μέσα στις πρώτες προτεραιότητες της διοίκησης του 
Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε (Ο.Λ.ΠΑ.)  είναι η επέκτα-
ση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού στις λιμενικές 
υπηρεσίες εξυπηρέτησης κρουαζιέρας και η σύναψη συμ-
φωνιών με τους εκπροσώπους της. 

Το λιμάνι της Πάτρας διαθέτει αρκετά συγκριτικά πλεονε-
κτήματα ώστε να θεωρείται ένα από τα πλέον σύγχρονα 
και ασφαλή λιμάνια της Μεσογείου, ενώ διαθέτει όλες τις 
κατάλληλες εγκαταστάσεις προκειμένου να καλύψουν από-
λυτα τις ανάγκες των επιχειρήσεων κρουαζιερόπλοιων και 
των επιβατών τους. «Εκτιμώ ότι βρισκόμαστε σε καλό δρό-
μο ενώ έχουμε αγαστή συνεργασία με τους φορείς της πόλης, 
το Δήμο Πατρέων, τον Εμπορικό σύλλογο και την ΟΕΒΕΣΝΑ», 
πρόσθεσε ο κ. Ζεππάτος.  

Το λιμάνι της Πάτρας αποτελεί έναν από τους οκτώ κρί-
κους της νεοϊδρυθείσας Ένωσης Λιμένων Κρουαζιέρας, 
που διευρύνει πλέον τις δυνατότητες του για να αυξήσει το 
θαλάσσιο τουρισμό της. 

Στόχος της  Ένωσης, η σύσταση της οποίας αποφασίστηκε 
στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης 
Λιμένων Ελλάδας, είναι η προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων 
για την ανάπτυξη του τουρισμού και της επιβατικής κίνησης 
καθώς και o ενιαίος συντονισμός στην ποιοτική αναβάθμι-
ση των υπηρεσιών της κρουαζιέρας.  

Αξιοποιείται η Πειραϊκή Πατραϊκή

Στόχος του ΟΛΠΑ είναι η αξιοποίηση των πρώην εγκα-
ταστάσεων της Πειραϊκής Πατραϊκής. Αυτή τη στιγμή 
αναμένονται οι προτάσεις των μελετητών και στη συνέ-
χεια το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού θα αποφα-
σίσει  ποιο σενάριο είναι το πιο «κερδοφόρο» για την πό-
λη της Πάτρας.

 «Η αξιοποίηση  της Πειραϊκής Πατραϊκής θα αναβαθμίσει εν 
γένει την περιοχή. Εμείς από την πλευρά μας θα σεβαστούμε τη 
βούληση της πόλης και θα προχωρήσουμε βάσει και του νέου 
πολεοδομικού σχεδίου πόλης, που αναμένουμε να εγκριθεί μέ-
σα στον Οκτώβριο», επισήμανε ο κ. Ζεππάτος. 
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Αντίδραση του ΣΕΒΙΠΑ 
για Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 
αναδρομικά σε επιχειρήσεις, από το Δήμο Δυτικής Αχαίας

O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ  στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών εξέδωσε την ακόλουθη 
ανακοίνωση για τις ενέργειες, που έχουν γίνει, σχε-
τικά με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας:

«Σε σχέση με την απόφαση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, να 
επιβάλλει Τέλος Ακίνητης Περιουσίας με αναδρομική ισχύ στα 
μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα της ΒΙΠΕ Πατρών, το Δ.Σ. του 
ΣΕΒΙΠΑ ενημερώνει τα μέλη του για τις ενέργειες που έχει κάνει 
μέχρι σήμερα και τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει.

Κατ΄ αρχάς συστήσαμε στα μέλη του Συνδέσμου να υπο-
βάλλουν εμπρόθεσμα τα έγγραφα που τους ζητήθηκαν από 
το Δήμο Δυτικής Αχαΐας, προκειμένου να αποφύγουν ανεπι-
θύμητες συνέπειες, διατηρώντας ωστόσο ρητά την επιφύλαξή 
τους και το δικαίωμα άσκησης παντός νομίμου δικαιώματος, 
σε περίπτωση που η επιβολή του τέλους αποδειχθεί μη νόμιμη.

Για τον σκοπό αυτό το Δ.Σ. 
του ΣΕΒΙΠΑ έχει αναθέσει σε 
τεχνικό σύμβουλο τη νομική 
και πολεοδομική επεξεργασία 
του θέματος και την γνωμο-
δότηση επ΄αυτού, καθώς εξα-
κολουθούν να ισχύουν οι ήδη 
γνωστές επιφυλάξεις για την 
απόφαση του Δήμου Δυτικής 
Αχαΐας και οι οποίες αναλύο-
νται σε προηγούμενες ανακοι-
νώσεις μας.

Παρ΄ όλα αυτά το Δ.Σ. του 
ΣΕΒΙΠΑ ενημερώνει τα μέ-
λη του ότι μέσα από τις δια-
βουλεύσεις που έγιναν με την 
Δημοτική Αρχή του Δήμου 
Δυτικής Αχαΐας, πέτυχε τη μεί-
ωση της αντικειμενικής αξί-
ας των ακινήτων και την χρέ-
ωση ανά τ.μ. 

Έτσι η συνολική χρέωση που θα προκύψει για τον υπολογι-
σμό του ΤΑΠ, θα είναι κατά πολύ μικρότερη από αυτήν που αρ-
χικά προτίθετο να επιβάλλει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας.

Το Δ.Σ. του ΣΕΒΙΠΑ δηλώνει κατ΄ αρχάς την ικανοποίησή του 
γι΄ αυτή την εξέλιξη, διατηρώντας παράλληλα τις ήδη γνωστές 
επιφυλάξεις του, μέχρι να υπάρξει οριστική γνωμοδότηση για 
το θέμα του ΤΑΠ.

Παράλληλα, το Δ.Σ. του Συνδέσμου ενημερώνει τα μέλη του 
ότι θεωρεί πως το σύνολο των δημοτικών φόρων και τε-
λών που καταβάλλονται από τις εγκατεστημένες επιχειρή-
σεις της ΒΙΠΕ Πατρών, είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από τον 
βαθμό ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών που προσφέρει ο 
Δήμος Δυτικής Αχαΐας και γι΄ αυτό μελετώνται από μηδενική 
βάση όλες οι σχετικές χρεώσεις, για να επανέλθουμε με βελτι-
ωτικές προτάσεις.»



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

36

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και την 
ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ στην 8η διεθνή έκθεση 
POLIS 2011, 3-6 Νοεμβρίου στη θεσσαλονίκη. 

Το περίπτερο του δήμου ήταν το καλύτερο περίπτερο της 
έκθεσης, αποσπώντας το Βραβείο Καλύτερης Δημιουργίας. 
Ο λιτός αλλά ελκυστικός σχεδιασμός του περιπτέρου 
και η έξυπνη ανάδειξη των ιδιοτήτων της Αιγιάλειας 
έκανε εντύπωση και προκάλεσε τη βράβευση από τους 
διοργανωτές της HELEXPO. Όμως και οι επισκέπτες έδειξαν 
εντυπωσιασμένοι και ανταποκρίθηκαν ευχάριστα στο 
κάλεσμα συμμετοχής στον διαγωνισμό «Ανακαλύψτε 
την Αιγιάλεια της ποιότητας», απαντώντας στις ερωτήσεις 
και γνωρίζοντας την Αιγιάλεια.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και οικονομικών 
Λεωνίδας Μαυρουδής, υπεύθυνος του όλου εγχειρήμα-
τος, παραλαμβάνοντας το βραβείο από τον πρόεδρο της 
HELEXPO κ. Μαυρίδη, δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος 
από τη διάκριση αυτή, μιας και είναι πολύ σημαντική η προ-
βολή του νέου δήμου μας και η διασύνδεση του ονόμα-
τός του με την ποιότητα. Η μέχρι τώρα προσπάθεια καθι-
ερώνει σιγά-σιγά την Αιγιάλεια ως ελκυστικό και «απρόσμε-
νο» προορισμό, ως Απρόσμενη Αιγιάλεια. 

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ να μεταφραστεί το αποτέλεσμα της 
προσπάθειας του δήμου σε μετρήσιμο όφελος για την πε-
ριοχή και τις επιχειρήσεις της από όλους τους επιχειρημα-
τικούς τομείς (παραγωγή και μεταποίηση ποιοτικών τοπικών 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών εστίασης, κατάλυσης κ.λπ). 

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ πλέον θα συνεχιστεί με την ενεργή συμ-
μετοχή των φορέων και επιχειρήσεων που συνθέτουν το 
ποιοτικό τουριστικό προϊόν της Αιγιάλειας. Στόχος του δή-
μου είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών 
προτάσεων για τους επισκέπτες του εσωτερικού αλλά και 
του εξωτερικού. 

Ο Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ έκανε μνεία και στους συντελεστές 
της επιτυχίας Σωτήρη Μπόλη (ιδέα, επιμέλεια, συντονι-
σμός), Δημήτρη Κωστόπουλο (εικαστικά, δημιουργικό) και 
Μαρία Μαυρουδή (προσφορά αρχιτεκτονικής επιμέλειας) 
και Μαρία Παπαγεωργίου (υποστήριξη και δημόσιες σχέ-
σεις). Στην έκθεση παρευρέθη και  ο δημοτικός σύμβουλος 
Σωτήρης Παπαγεωργίου, ο οποίος υποστήριξε το περίπτε-
ρο του δήμου αλλά και ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στον 
χώρο της αυτοδιοίκησης και της τεχνολογίας υποστήριξης 
σε διάφορους τομείς.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ
για τον δήμο Αιγιαλείας στη Θεσσαλονίκη
H βόρεια Ελλάδα ανακάλυψε την «Αιγιάλεια της ποιότητας» και την βράβευσε!
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΠΕ
για την προώθηση των εξαγωγών στις Αραβικές χώρες

ΣΤΙΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 το 
Επιμελητήριο Αχαΐας έλαβε 
μέρος σε ημερίδα την οποία 

διοργάνωσε ο ΟΠΕ σχετικά με τις 
δυνατότητες ανάπτυξης εξαγωγικής 
δραστηριότητας στις χώρες του 
αραβικού κόσμου.

Η εν λόγω εκδήλωση περιελάμβανε 
τέσσερα σκέλη:

1. Παρουσίαση της δράσης του ΟΠΕ 
στις αραβικές χώρες και το πρόγραμ-
μα για το 2012 το οποίο αφορά σε εκ-
θέσεις και οργανωμένες αποστολές από 
τον Δ/ντα Σύμβουλο, κο Αλκιβιάδη 
Καλαμπόκη. 

2. Παρουσίαση της αγοράς των ΗΑΕ 
από τον κο Κουρούση,  Γενικό Σύμβουλο 
του ΟΕΥ Α΄ στο Ντουμπάι. 

3. Παρουσίαση της αγοράς της 
Σαουδικής Αραβίας από τον κο Δ. Μίχα, 
Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄, ΥΠΕΞ Β4 Δ/νση.

4. Παρουσίαση του κόσμου των αγο-
ρών και εκθέσεων στις Αραβικές χώ-
ρες από τον αντιπρόεδρο της εταιρεί-
ας  DMG  η οποία δραστηριοποιείται 
σε αυτό τον γεωγραφικό χώρο κο Matt 
Denton.

Οι ομιλητές συνεφώνησαν ότι οι συν-
θήκες συνεργασίας και δράσης είναι πο-
λύ ιδιαίτερες στην εν λόγω περιοχή. Οι 
κλιματολογικές συνθήκες είναι σαφώς 
ακραίες. Η πολιτισμική- κοινωνική διάρ-
θρωση και εκδηλώσεις των κοινωνιών 
διαφέρουν από τα δυτικά πρότυπα και 
πρέπει να γίνονται κατανοητές και από-
λυτα σεβαστές από τους ξένους προκει-
μένου να υπάρξει η οποιαδήποτε συ-
νεργασία. 

Ο αραβικός κόσμος είναι ιδιαίτερα πι-
στός στα πολιτιστικά πιστεύω του και 
μένει απόλυτα προσηλωμένος σε αυτά!

Οι ελληνικές εξαγωγές δυστυχώς δεν 
έχουν φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα 
μολονότι οι σχέσεις της Ελλάδας με τις 
αραβικές χώρες ήταν ανέκαθεν καλές 
και έτσι συνεχίζουν να είναι. Υπάρχουν 
σημαντικές συμφωνίες οικονομικής συ-
νεργασίας από παλιά και το 2010 υπε-
γράφη συμφωνία για τη αποφυγή της 
διπλής φορολόγησης. Από το 2009 ση-

μειώθηκε ουσιαστική αύξηση των ελλη-
νικών εξαγωγών στις εν λόγω περιοχές.  

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν 
περίπου 6 εκατομμύρια κατοίκους και 
αποτελούνται από 7 εμιράτα. Η πρωτεύ-
ουσα τους είναι το Αbu Dhabi. 

Το Dubai αποτελεί το πιο γνωστό 
«εξευρωπαισμένο» και «εξωστρεφές» 
εμιράτο με το μεγαλύτερο τεχνητό λι-
μάνι στον κόσμο και υψηλό ρυθμό ανά-
πτυξης. Οι εισαγωγές στο Ντουμπαι αγ-
γίζουν το 75%. Σε περίπτωση συνερ-
γασίας με ξένη εταιρεία υποχρεωτι-
κά σε ποσοστό 51% συμμετέχει εται-
ρεία αραβική ενώ άλλο καθεστώς ισχύ-
ει στην βιομηχανική περιοχή του Jebel 
Ali. Επιβάλλεται 5% δασμός ενώ δεν επι-
βάλλεται φόρος στα φυσικά πρόσωπα. 

Ήδη ελληνικές εταιρείες έχουν ανοι-
χτεί σε αυτή την περιοχή και είναι ως επί 
το πλείστον εταιρείες τεχνικές, συμβού-
λων επιχειρήσεων εργοληπτικές, εφοδι-
ασμού πλοίων.

Προϊόντα τα οποία εξάγει η Ελλάδα 
στις χώρες αυτές είναι γούνες, μάρμα-
ρα, τηλεφωνία, έπιπλα, σωλήνες κυ-
κλικής διατομής, πέτρες για λάξευμα, 
φαρμακευτικά προϊόντα. Επίσης όσον 
αφορά στον κλάδο των τροφίμων αυ-
τός αποτελεί βασικό εξαγωγικό τομέα 
με πρωτεύσα θέση τα κονσερβοποιη-
μένα ροδάκινα, φυτικά εκχυλίσματα, 
μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού, 
προϊόντα κακάο, ψάρια, αρτοσκευά-
σματα, λάδι, ελιές, ακτινίδια, τυριά, 
τουρσί κ.α. 

Οι αραβικές χώρες δεν αναζητούν μό-
νο την εισαγωγή προϊόντων τα οποία 
αυτές δεν παράγουν αλλά ο στόχος εί-
ναι η μεταφορά τεχνογνωσίας προκει-
μένου να μπορέσουν κάποια στιγμή οι 
ίδιες να παράγουν το προϊόν, το οποίο 
τώρα εισάγουν!

Ο κ.Μίχας παρατήρησε ότι υπάρ-
χει μεγάλο διαθέσιμο εισόδημα στην 
Σαουδική Αραβία για εισαγωγές, όπου 
και εκεί ισχύει κατά πολύ ό,τι και στα 
ΗΑΕ. Η μεταφορά τεχνογνωσίας παρα-
μένει σημαντικός στόχος κατά τη συ-
νεργασία με ξένες εταιρείες και από τη 

Ελλάδα εισάγονται τα ίδια προϊόντα με 
αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Επισημάνθηκε επίσης ότι στις χώρες 
αυτές τον πρωτεύοντα ρόλο για την ανά-
πτυξη τους και αντίστοιχα το βιοτικό επί-
πεδο του λαού και της δυνατότητας και 
δυναμικής κατανάλωσης εισαγόμενων 
και μη προϊόντων παίζει ένας και μόνο 
παράγων… η τιμή του πετρελαίου δε-
δομένου ότι π.χ η Σαουδική Αραβία 
στηρίζει το 95% του παραγόμενου ΑΕΠ 
στο πετρέλαιο! Δεν συμβαίνει το ίδιο με 
το  Dubai το οποίο έχει αλλάξει προσα-
νατολισμό δεδομένου ότι και τα αποθέ-
ματά του έχουν μειωθεί σημαντικά και 
έτσι έχει γίνει μία χώρα τουρισμού και 
υπηρεσιών.

Κατά την ημερίδα έγινε ταυτόχρονα 
παρουσίαση της αγοράς και των εκθέ-
σεων στις Αραβικές χώρες. 

Είναι ενδεικτικό της σημασίας που δί-
νεται στις εκθέσεις και στην ανάπτυξη 
της εκθεσιακής δραστηριότητας το γε-
γονός ότι πριν από 20 χρόνια το Dubai 
διέθετε 8.000 τ.μ. εκθεσιακό χώρο ενώ 
τώρα έχει 120.000 τ.μ.! 

Υπολογίζεται ότι τα ετήσια έσοδα της 
συγκεκριμένης χώρας από τις εκθέ-
σεις είναι 1 δις δολάρια ετησίως! Οι 
εκθέσεις είναι πολυτελείς και αρτιότατα 
δομημένες με πρώτη σε επισκεψιμότη-
τα την έκθεση αυτοκινήτων και αμέσως 
μετά ακολουθεί η GULFOOD στον τομέα 
των τροφίμων.

Ο κος Αλκιβιάδης Καλαμπόκης πα-
ρουσίασε για τον Ο.Π.Ε το πρόγραμμα 
δράσης για το 2012, το οποίο είναι δι-
ευρυμένο στη συγκεκριμένη περιοχή. 
Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού 
Εμπορίου έχει δεχθεί πολλαπλά αιτήμα-
τα τα τελευταία ιδίως χρόνια προκειμέ-
νου να παρουσιάσει την αγορά των αρα-
βικών χωρών στις οποίες ακόμα η πα-
γκόσμια οικονομική κρίση δεν έχει χτυ-
πήσει πολύ σοβαρά, καθιστώντας τες 
ενδιαφέρουσες για τις ξένες επιχειρή-
σεις. 

Έτσι το 1/10 της δράσης του ΟΠΕ είναι 
στραμμένο στις χώρες αυτές με οργά-
νωση επιχειρηματικών αποστολών και 
συμμετοχή σε εκθέσεις που συγκεντρώ-
νουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

Νόρα Νικολοπούλου
Δικηγόρος 
Επιμελητήριο Αχαΐας     
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ΦΤΕΡΑ» στις ελληνικές εξαγωγές επιδιώκει να δώ-
σει η κυβέρνηση, καταργώντας γραφειοκρατικά 
εμπόδια και προχωρώντας σε μία εν είδει απε-
λευθέρωση του επαγγέλματος. Οι έμποροι 
δεν θα χρειάζονται άδεια για να εξάγουν προϊό-

ντα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται Υπηρεσία Μιας Στάσης.
Ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας Μ. Χρυσοχοΐδης είχε δώσει εντολή σε νομοπα-
ρασκευαστική επιτροπή να ετοιμάσει νομοσχέδιο.

Το θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει τις εξαγωγές χρονο-
λογείται από το 1959, τρο-
ποποιήθηκε το 1979 και 
έκτοτε έχουν γίνει κάποιες 
προσθήκες με την προσαρ-
μογή κυρίως κοινοτικών 
οδηγιών.

Πρόκειται για ένα δαιδα-
λώδες κείμενο διατάξεων, 
με αρκετές επικαλύψεις και 
φυσικά με πολλά γραφειο-
κρατικά εμπόδια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 
σήμερα ο επιχειρηματίας 
για να εξάγει προϊόντα εί-
ναι υποχρεωμένος να συ-
ναλλαχθεί με 10 υπουργεία, 
28 διαφορετικές υπηρεσίες 
και οργανισμούς, ενώ χρει-
άζεται τουλάχιστον 30 δι-
αφορετικά πιστοποιητικά, 
άδειες και εγκρίσεις.

Οι αλλαγές

Ετσι οι βασικότερες αλλαγές που θα φέρει ο νέος νόμος 
είναι: 

1. Οποιος είναι έμπορος θα μπορεί να εξάγει. Τώρα για 
να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει ειδική άδεια. Με αυτόν τον 
τρόπο ανοίγουν τα... σύνορα για τις εξαγωγές και άλλων 
προϊόντων και κυρίως από μικρές επιχειρήσεις.

2. Μετατρέπεται το Μητρώο Εξαγωγέων σε Μητρώο 
Εξαγωγών. Ετσι θα δίνεται έμφαση στο τι προϊόντα εξά-

γουμε και όχι ποιος τα εξάγει. Η ενημέρωση των στοιχείων 
θα γίνεται αυτόματα.

3. Καταργείται η υποχρέωση του εξαγωγέα να εγγρά-
φεται στα επιμελητήρια. Διαδικασία που έχει κόστος. Θα 
αρκεί η εγγραφή του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Η σημαντικότερη, όμως, αλλαγή είναι το λεγόμενο «Single 
Window».

Πρόκειται για ένα ενιαίο ολοκληρωμένο πληροφοριακό 
σύστημα διευκόλυνσης του διασυνοριακού εμπορίου. Θα 
υπάρχουν στοιχεία για τις αγορές του εξωτερικού, τη ζήτη-
ση των προϊόντων, ενώ θα διευκολύνονται μέσα από αυτό 
και οι συναλλαγές με το Δημόσιο.

Κι αυτό επειδή προβλέπεται η ίδρυση Υπηρεσίας Μιας 
Στάσης στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας. Θα δημιουργηθεί μία κεντρική - ενοποιημέ-
νη βάση δεδομένων των εξαγωγών.

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΐΔΗΣ
Νομοσχέδιο θα δώσει ώθηση στις εξαγωγές
Οι έμποροι δεν θα χρειάζονται άδεια για να εξάγουν προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα δημιουρ-
γείται Υπηρεσία Μιας Στάσης, καταργώντας γραφειοκρατικά εμπόδια και προχωρώντας 
στην απελευθέρωση του επαγγέλματος
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ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική 
Επιχειρηματικότητα» υποβλήθηκαν συνολικά 
1170 επενδυτικές προτάσεις, με τον συνολικό 

προϋπολογισμό των προτάσεων να φτάνει τα 192,8εκατ. 
ευρώ. 

Οι προτάσεις, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των 
οποίων έχει ολοκληρωθεί, προέρχονταν από 750 υπό σύ-
σταση επιχειρήσεις -ποσοστό 64% επί του συνόλου- και 
420 υφιστάμενες επιχειρήσεις (το υπόλοιπο 36%). Η συνολι-
κή δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί σε 115,73 εκατ. ευρώ και 
υπερκαλύπτει κατά 4 φορές τον αρχικό προϋπολογισμό του 
προγράμματος (30 εκατ. ευρώ). 

Οι επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν αφορούν 
ένα ευρύτατο πεδίο οικονομικών δραστηριοτήτων. 
Λόγω του μεγάλου πλήθους των ενδιαφερόμενων επιχει-
ρήσεων που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, το υπουργείο 
Ανάπτυξης αναφέρει πως το πρόγραμμα αναμένεται να 
αποτελέσει έναν από τους βασικότερους πυλώνες και τα 
σημαντικότερα εργαλεία στήριξης της επιχειρηματικότη-
τας στην Ελλάδα λαο της ανταγωνιστικότητας των επιχει-
ρήσεων.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία και την ενίσχυ-
ση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ως μοχλό για 

την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και 
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση 
γνώσης, ποιότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας. 

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορή-
γησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα 
άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια και-
νοτόμο ιδέα ή/και μια κατοχυρωμένη τεχνογνωσία, η οποία 
δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί εμπορικά, σε επιχειρηματι-
κή καινοτομία.

Επίσης, ενισχύονται πολύ μικρές και μικρές νέες επιχειρή-
σεις που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστι-
κές χρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποί-
ηση καινοτόμων ιδεών, με τη διάθεση νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών, με την επέκταση-διαφοροποίηση των προ-
ϊόντων και υπηρεσιών τους, ή/και τη βελτίωση της παραγω-
γικής διαδικασίας και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών 
που εφαρμόζουν.

Το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 60% σχέδια ύψους 
προϋπολογισμού από 30.000 έως 300.000 ευρώ για επεν-
δύσεις μεταποιητικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα 
(παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλή-
των) και δραστηριότητες εξυγίανσης, και από 20.000 έως 
200.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια των άλλων επιλέξιμων 
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Υποβλήθηκαν οι επενδυτικές προτάσεις 
«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 

του ΕΣΠΑ
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Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ όλων των πολιτικών 
και επιχειρηματικών δυνάμεων της χώρας πάνω σε 
ένα δεκαετές κοινό σχέδιο για την ανάπτυξη του 

ελληνικού τουρισμού ήταν το μήνυμα του 10ου συνεδρίου 
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΣΕΤΕ) με θέμα «Τουρισμός: εθνική υπόθεση». 

Στόχος του Συνεδρίου ήταν να γίνει η αρχή για μια νέα επο-
χή στον ελληνικό τουρισμό, «όπου πολιτικά κόμματα, τουρι-
στικοί φορείς και επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα θα δε-
σμευτούν στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικο-
νομίας μέσω του τουρισμού», όπως τόνισε ο πρόεδρος του 
ΣΕΤΕ κ. Ανδρεάδης. 

«Στον τουρισμό δεν χωράνε κομματικές γραμμές», τόνισε 
ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Π. Γερουλάνος 
υπογραμμίζοντας ότι «είναι πολλά αυτά που μπορούν να συμ-
φωνήσουν οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας μέχρι να φτάσουν 
να διαφωνήσουν». 

Οι κοινές θέσεις υπουργείου - ΣΕΤΕ για τη στρατηγική του 
ελληνικού τουρισμού βασίζονται σε δύο άξονες: στην 

προσέλκυση επενδύσεων σε νέες και βελτιωμένες υποδο-
μές τουρισμού και στην ανάπτυξη των αγορών, στην αύξη-
ση των αφίξεων και των εσόδων από τον τουρισμό. 

Για την προσέλκυση επενδύσεων, τόνισε ο κ. Ανδρεάδης, 
είναι απαραίτητη η δημιουργία σταθερού επενδυτικού και 
φορολογικού πλαισίου για τις τουριστικές επιχειρήσεις, η 
απλοποίηση της γραφειοκρατίας, η ανάπτυξη κανονιστι-
κού πλαισίου για τις ειδικές μορφές τουρισμού και οι υπο-
δομές που ενισχύουν τον θαλάσσιο τουρισμό. 

Παράλληλα, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση του ρόλου του 
ΕΟΤ με κύρια αποστολή την προβολή της χώρας, καθώς και 
η ίδρυση μιας κοινής εταιρείας με τον ΣΕΤΕ «για τη σωστή 
προβολή της Ελλάδας ως τουριστικό προορισμό». 

Σε ό,τι αφορά την προσέλκυση νέων επισκεπτών, το βά-
ρος θα δοθεί σε τρία επίπεδα αγορών: τις παραδοσια-
κές - ευρωπαϊκές, τις αγορές που ήδη έχουν ανοίξει (Ρωσία, 
Τουρκία, Ισραήλ) και τις νέες μεγάλες αγορές της Κίνας, 
της Ινδίας και της Βραζιλίας. 

Σε ισχύ τα παλαιά φορολογικά στοιχεία εταιρειών 
που υπάγονται στη ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων 

ΤΟ ΥΠΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ παρέσχε 
διευκρινίσεις για τις αρμοδιότητες των προϊσταμένων 
της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με σχετική απόφαση, οι επιχειρήσεις που έχουν 
θεωρήσει φορολογικά στοιχεία στην αρμόδια για τη φορο-
λογία τους Εφορία πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουρ-
γίας της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, στην αρμοδιότητα 
της οποίας υπάγονται πλέον, μπορούν να συνεχίσουν να εκ-
δίδουν τα εν λόγω φορολογικά στοιχεία, χωρίς να προβούν 
σε διόρθωση της αναγραφόμενης σε αυτά ΔΟΥ, μέχρι εξα-
ντλήσεώς τους. 

Θεωρήσεις ή άλλες ενέργειες που σχετίζονται με την εφαρ-
μογή των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
και του ν.1809/1988 που έγιναν από τις ΔΟΥ, που ήταν αρ-
μόδιες μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, θεωρού-
νται έγκυρες.

Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας, συγχώνευσης ή με-
τασχηματισμού Εφοριών, η ΔΟΥ που προκύπτει ως διάδο-
χη κατάσταση είναι αρμόδια για την εφαρμογή των διατά-
ξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του ν.1809/1988 
και των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξου-
σιοδότηση των ως άνω νομοθετημάτων, εκτός αν άλλη ορί-
ζεται στις κατ’ ιδίαν διατάξεις. Τα μέσα θεώρησης (διατρη-
τικές μηχανές) βιβλίων και στοιχείων και τα δεδομένα των 
αρχείων που σχετίζονται με την εφαρμογή των ως άνω δι-
ατάξεων, περιέρχονται στη ΔΟΥ που καθίσταται αρμόδια.

Τέλος, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Μεγάλων επιχειρήσεων 
ορίζεται πλέον αρμόδιος για τη θεώρηση των βιβλίων και 
των στοιχείων όλων των εγκαταστάσεων των μεγάλων επι-
χειρήσεων που βρίσκονται στο νομό Αττικής και για την 
αποδοχή των γνωστοποιήσεων, που ορίζονται από τις δια-
τάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή του ν.1809/1988 
και αφορούν στις εγκαταστάσεις αυτές.

Ανοιγμα σε νέες τουριστικές αγορές
Το δεκαετές σχέδιο παρουσιάστηκε στο συνέδριο του ΣΕΤΕ
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Απόλυτα πετυχημένη
η απλοποίηση ίδρυσης Επιχειρήσεων 
μέσα απο τις υπηρεσίες ΥΜΣ και το ΓΕΜΗ

όπως φαίνεται και από στατιστικά στοιχεία
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ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ

ΕΕ 733

ΕΠΕ 679

ΟΕ 1283

ΑΕ 218

ΣΥΝΟΛΟ 2913

ΤΥΠΟΣ ΥΜΣ

από ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ 974

από ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 1939
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ΑΞΙΟΤΙΜΕ κύριε Υπουργέ,
Σχετικά με την πρόθεση της κυβέρνησης να απο-

μακρύνει από την Πάτρα το Κέντρο Παρουσίασης 
Νεοσυλλέκτων το Επιμελητήριο Αχαΐας εκφράζει την αντίθεσή 
του. 

Το ΚΕΤχ μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ταυ-
τόχρονα και ως ειδικό κέντρο εκπαίδευσης αλλά και ως Κέντρο 
Παρουσίασης Νεοσυλλέκτων. Το ΚΕΤχ έχει προσφέρει στο παρελ-
θόν δραστηριότητα, ανάπτυξη και απασχόληση στις επιχειρή-
σεις της Πάτρας και της Αχαΐας γενικότερα. Η υποδομή του μπο-
ρεί να δεχθεί πολύ μεγαλύτερους αριθμούς εκπαιδευομένων και 
προσωπικού από αυτές που εξυπηρετεί σήμερα. Οι Νεοσύλλεκτοι 

προσφέρουν σημαντικά στην οικονομική δραστηριότητα λόγω 
των επισκέψεων που δέχονται από τους οικείους τους καθώς και 
από τις εξόδους κατά την παραμονή τους στην πόλη. 

Σε μια δύσκολη συγκυρία για την περιοχή, η οποία μαστίζεται 
από την ανεργία και η συρρίκνωση της οικονομίας είναι εντυπω-
σιακή η μεταφορά του Κέντρου Παρουσιάσεως Νεοσυλλέκτων 
θα αποτελέσει ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα με τραγικές οικονομικές 
συνέπειες. Ζητούμε την διατήρηση του Κέντρου Παρουσίασης 
Νεοσυλλέκτων και θα καλωσορίσουμε κάθε παράλληλη αναβάθ-
μιση του ΚΕΤΧ.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Αντζουλάτος»

Αίτημα για την διατήρηση του ΚΕΤχ
Εστάλη στις 22 Αυγούστου 2011 επιστολή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Μπεγλίτη και με κοινοποίηση στον 
Υφυπουργό κ Κώστα Σπηλιόπουλο, σχετικά με την απομάκρυνση από τη Πάτρα του Κέντρου Παρουσίασης Νεοσυλλέκτων

Αίτημα για τη ρύθμιση των σεισμόπληκτων δανείων
Εστάλη στις 14 Σεπτεμβρίου 2011 επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών κ Ευάγγελο Βενιζέλο (και με κοινοποίηση στους Υπουργό 
Ανάπτυξης κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τον 
Περιφερειάρχη Δυτ Ελλάδος κ. Απόστολο Κατσιφάρα, τους Βουλευτές Ν. Αχαΐας και τα Επιμελητήρια Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας), 
σχετικά με τη ρύθμιση των σεισμόπληκτων δανείων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008

Κύριε Υπουργέ,
Στο Επιμελητήριο πολλαπλασιάζονται οι αγωνιώδεις 

ερωτήσεις από μέλη του που έχουν λάβει δάνεια με τις 
31211/Β1513/8-7-2008 και 2/52815/0025/4-8-2008 αποφάσεις 
του τότε Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σε επιχειρήσεις 
των νομών Αχαΐας , Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν 
από τον καταστροφικό σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008. 

Η πρώτη δόση αποπληρωμής μετά από περίοδο χάριτος έπρεπε 
να καταβληθεί την 30/06/2011. Δυστυχώς στην σημερινή δύσκολη 
συγκυρία οι επιχειρήσεις δεν μπορούν ή δυσκολεύονται να κατα-
βάλλουν το ποσό της δόσης. Οι τράπεζες πιέζουν για την καταβο-
λή των δόσεων και σε αντίθετη περίπτωση οι συνέπειες προδιαγρά-
φονται καταστροφικές. 

Πρέπει να αποφύγουμε μια τέτοια εξέλιξη.
Οι επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί είναι στην πλειοψηφία 

τους υγιείς επιχειρήσεις που παλεύουν να επιβιώσουν μέσα στην 
οικονομική κρίση.  Ζητούν να υπάρξει εσπευσμένα μία ρύθμιση 
που να παρατείνει την περίοδο χάριτος με αντίστοιχη επιμήκυνση 
του δανείου ή να μειώνει τα ποσά των δόσεων για να μπορούν να 
τα καταβάλλουν. 

Ζητούμε να παρέμβετε το ταχύτερο με μια ρύθμιση που να επιτρέ-
πει σε αυτές τοις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και 
να διευκολυνθούν να αποπληρώσουν το δάνειό τους. 

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Αντζουλάτος»

Εστάλη στις 18 Οκτωβρίου 2011 επιστολή στον Διευθυντή Διεύθυνσης Δικτύου Ε’ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κ. 
Γεώργιο Ζωγραφάκη αναφορικά με τη διακοπή λειτουργίας του καταστήματος στην πόλη του Αιγίου.

«Κύριε Διευθυντά,
Πληροφορούμεθα από τα μέλη μας ότι ανακοινώθηκε από την Τράπεζά σας διακοπή λειτουργίας του καταστήματος Φανερωμένης 

στην πόλη του Αιγίου. Μετά από την διακοπή του καταστήματος του Διακοπτού αυτό θα είναι σοβαρή υποβάθμιση των υπηρεσιών προς 
τους πελάτες σας στην Αιγιάλεια και ήδη έχει προκαλέσει τα πλέον αρνητικά σχόλια. Η πλειοψηφία των Αιγιαλέων μελών μας δηλώνει ότι 
η συρρίκνωση της Εθνικής Τράπεζας στην περιοχή τους θα τους αναγκάσει παρά τη μακρόχρονη συνεργασία τους να αναζητήσουν άλ-
λη τραπεζική υποστήριξη.»

Διακοπή καταστήματος Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος στο Αίγιο

Εστάλη στον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και με κοινοποίηση στον Υπουργό Ανάπτυξης κ.Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη επι-
στολή στις 06 Σεπτεμβρίου 2011 αναφορικά με  την επιστροφή ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις

Κύριε Υπουργέ,
Μέσα στην κρίσιμη σημερινή κατάσταση της οικονομίας 

μας, πληροφορούμεθα με ανακούφιση τη συνεχή άνοδο 
των Ελληνικών εξαγωγών και τα θετικά αποτελέσματα που επιφέ-
ρει. Όμως οι εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι ταυτόχρονα οι πιο αδι-
κημένες από την παρακράτηση του Φ.Π.Α.

Δυστυχώς στην περιοχή μας γινόμαστε διαρκώς δέκτες απελπι-
σμένων εκκλήσεων για επιστροφή του Φ.Π.Α. από εξαγωγείς που 
οδηγούνται σε αδιέξοδο από έλλειψη ρευστότητας.

Κύριε Υπουργέ δε μπορεί στη σημερινή κατάσταση να αδιαφο-
ρούμε για το μοναδικό ίσως στήριγμα της οικονομίας μας.

Είναι επιβεβλημένο να δώσετε χωρίς δισταγμό λύση και να δείξε-
τε αναπτυξιακό πνεύμα διευκολύνοντας όσους αγωνίζονται να φέ-
ρουν έσοδα στη χώρα μας και το καταφέρνουν.

Ζητούμε άμεσες ενέργειές σας για την επιστροφή του εξαγωγι-
κού Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Αντζουλάτος»

Σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις 
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Εστάλη στις 12 Οκτωβρίου 2011 επιστολή 
στην Πειθαρχική Επιτροπή Football League 
σχετικά με την καταδικαστική απόφαση σε 
βάρος της Παναχαϊκής.

«Σχετικά με την καταδικαστική απόφαση 
σε βάρος της Παναχαϊκής και την επικείμενη 
εκδίκαση της έφεσης της ομάδας, θέλουμε 
να εκφράσουμε και εμείς τον βαθύ προβλη-
ματισμό μας σχετικά με την τήρηση της νομι-
μότητας της διαδικασίας και της βαρύτητας 
της απόφασης καθώς και για την φημολογία 
που αναπτύσσεται γύρω από την υπόθεση. 

Η οικονομία της περιοχής μας στηρίζεται 
και επάνω στα αθλητικά σωματεία της που 
με τη δραστηριότητά τους και την αγωνιστι-
κή πορεία τους γίνονται μοχλοί ανάπτυξης.»

«    Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
Γνωρίζετε την σημερινή κατάσταση 

των επιχειρήσεων. Δυστυχώς πολλές έχουν 
ήδη διακόψει τη λειτουργία τους ενώ οι υπό-
λοιπες αγωνίζονται για να τη συνεχίσουν.

Προσπαθούν να απορροφήσουν τις αυξή-
σεις του κόστους λειτουργίας, τις αυξήσεις 
του ΦΠΑ, τα υπερβολικά ενοίκια, τα δυσβά-
σταχτα τραπεζικά επιτόκια κλπ.

Πέρα από αυτά και κυρίως για μικρές ατο-
μικές επιχειρήσεις και προσωπικές εταιρεί-
ες είναι μεγάλο το κόστος ασφάλισης στον 
Ο.Α.Ε.Ε. ή στα σχετικά ταμεία.

Πιστεύουμε πως πρέπει πάση θυσία να δι-
ατηρήσουμε σε λειτουργία αυτές τις επιχει-
ρήσεις και τις θέσεις εργασίας που προσφέ-
ρουν.

Προτείνουμε να επιτραπεί για μια τριετία 
να επιλέγουν οι ασφαλιζόμενοι χαμηλότε-
ρη κατηγορία ασφάλισης ώστε να μειωθεί η 
απαιτούμενη εισφορά τους.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Αντζουλάτος»

Αίτημα για επιλογή 
χαμηλότερης κατηγορίας 
ασφάλισης

Εστάλη στις 29 Σεπτεμβρίου 2011 επιστο-
λή στον Υπουργό εργασίας και κοινωνι-
κής ασφάλισης κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη 
και με κοινοποίηση στην ΚΕΕΕ, αναφορι-
κά με την επιλογή χαμηλότερης κατηγορί-
ας ασφάλισης.

Εστάλη επιστολή στις 05 Οκτωβρίου 2011 στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο- 
νομικών κ.Φίλιππο Σαχινίδη και με κοινοποίηση στον Περιφερειάρχη κ.Α-
πόστολο Κατσιφάρα, καθώς και στους Βουλευτές Ν. Αχαΐας και τα  Επιμε-
λητήρια των πυρόπληκτων Νομών, αναφορικά με τη διετή παράταση της 
αποπληρωμής των πυρόπληκτων δανείων.

«Κύριε Διοικητά,
Επανερχόμεθα στο θέμα των δανειοδοτήσεων βάσει της 36579/Β1666/27-08-

2007 απόφασης του ΥΠ.ΟΙ.Ο., πυρόπληκτων επιχειρήσεων της Αχαΐας και άλλων 
νομών. Ευθυγραμμιζόμενοι με όλους ανεξαιρέτως τους φορείς των περιοχών που 
επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 σας ζητούμε να έλθετε 
πραγματικά κοντά στις επιχειρήσεις που αγωνίζονται για την αποπληρωμή των δα-
νείων τους και την συνέχεια της λειτουργίας τους και για τη στήριξη της Οικονομίας. 

Το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων ακολουθώντας, όπως προέβλεπε η απόφαση, 
το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 12μήνης διάρκειας, 
διογκώθηκε μαζί του επιβαρύνοντας πάρα πολύ τους δανειολήπτες. Στη σημερινή 
δύσκολη συγκυρία καθίσταται δύσκολη και δυστυχώς για πολλές επιχειρήσεις αδύ-
νατη η αποπληρωμή αυτών των δανείων. Πέρα από τα ανωτέρω υπήρξαν για αυτά 
τα δάνεια οι ευεργετικές διατάξεις του Νόμου 3816/2010 στον οποίο η προθεσμία 
υπαγωγής έλαβε παράταση έως 30/8/2010 με το Νόμο 3867/2010, ώστε να έχουν 
οι επιχειρήσεις διετή απαλλαγή αποπληρωμής κεφαλαίου στα ανωτέρω δάνεια. 

Όμως οι επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν κυρίως γιατί δεν κατάφεραν 
να προσκομίσουν έγκαιρα φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες και να υπα-
χθούν αλλά και γιατί οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι των ανωτέρω νόμων γίνονταν με κα-
θυστέρηση αποδεκτές από τις τράπεζες  με αποτέλεσμα να παρέρχονται οι προθε-
σμίες χωρίς  να γίνεται δυνατό να υπαχθούν οι επιχειρήσεις. Οι καθυστερήσεις και 
κωλυσιεργίες εκ μέρους των τραπεζών είναι ένα μελανό σημείο στα δάνεια με την 
εγγύηση του Δημοσίου που σχολιάζεται αρνητικότατα από τα μέλη μας.

Κύριε υπουργέ ζητούμε διετή παράταση της αποπληρωμής δανείων που έλαβαν 
οι επιχειρήσεις του νομού μας αλλά και κάθε πυρόπληκτης περιοχής, με αντίστοι-
χη μετάθεση της καταβολής της πρώτης δόσης, μαζί με ρύθμιση του επιτοκίου σε 
αποδεκτό επίπεδο. 

Ζητούμε επίσης έστω και τώρα, να μπορέσουν να υπαχθούν με σχετική ρύθμιση 
σας στο Ν.3816/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3867/2010, οι επιχειρήσεις που 
ήδη διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να μπορέσουν να κάνουν χρήση 
επιπλέον διετούς παράτασης αποπληρωμής του δανείου τους. Παρακαλούμε να 
δείτε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάθε δυνατότητα βοήθειας στις επιχειρήσεις αυτές 
που αγωνίζονται σήμερα να επιβιώσουν.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Αντζουλάτος»

Παράταση αποπληρωμής πυρόπληκτων δανείων

Καταδικαστική απόφαση 
σε βάρος της  ΠαναχαϊκήςΕξάλλου, επιστολή για το ίδιο θέμα έστειλε και ο Οικονομικός Επόπτης 

κ. Αριστείδης Τηλιγάδης προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο 
Βενιζέλο τονίζοντας τα εξής: 

«κ. Υπουργέ,
Με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 36579/β.1666/27-08-2007, 

που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 17040Β/30-08-2007 και αφορά δάνεια και λοι-
πές πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκα-
γιές του 2007, στην Αιγιάλεια και την ευρύτερη περιοχή της Αχαίας, ρυθμίζο-
νται τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Από το 2007 εώς και σήμε-
ρα το 2011, μεσολάβησαν πολλά και κυρίως οι επιπτώσεις της οικονομικής κρί-
σης, που άλλαξαν τα δεδομένα, με αποτέλεσμα σήμερα το επιτόκιο των πυρο-
δανείων να είναι στο 4,8% που σημαίνει πως με την επιβάρυνση του 70% φθά-
νει στο 8,3% μαζί με την εισφορά του ν.128/75. Με αυτό το επιτόκιο επιβαρύ-
νονται οι επιχειρήσεις που επλήγησαν, καθώς καταβάλουν το 50% των τόκων 
και το Ελληνικό Δημόσιο το υπόλοιπο 50%. Παρακαλούμε, όπως τροποποιήσε-
τε την σχετική απόφαση και προσαρμόσετε τα σχετικά επιτόκια στα πραγματι-
κά δεδομένα, πρός όφελος, τόσο των οικονομικά ασθενούντων πυρόπληκτων 
επιχειρήσεων, αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο και θα ωφεληθεί αρ-
κετά εκατομμύρια ευρώ, από την διαφορά του επιτοκίου.  

Σας ευχαριστούμε και αναμένουμε τις ενέργειές σας.»
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«ΔHMIOYPΓHΣTE» την προβολή σας
Προβληθείτε αποτελεσματικά μέσα από τη «Δημιουργία»  το διμηνιαίο περιοδικό του Επιμελητηρίου Αχαΐας που διανέμεται σε 

περισσότερες από15000 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου.  Είναι η καλύτερη προβολή για όσους θέλουν να προσεγγίσουν 

τον επιχειρηματικό κόσμο και όχι μόνο. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά, επικοινωνόντας με το Επιμελητήριο μέσω 

E-mail:ea@e-a.gr ή στο Τηλ. 2610.277 779 (Κων. Ραυτόπουλος) στο Φαξ 2610.276 519.

H ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: Tιράζ 15.500 αντίτυπα 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ: • Mέλη του Eπιμελητηρίου Aχαΐας (Bιομηχανικές, Eμπορικές, Bιοτεχνικές επιχειρήσεις και παροχής υπηρεσιών) 

• Δημόσιες Yπηρεσίες και Aρχές Nομού • Eμπορικοί Aκόλουθοι Ξένων Πρεσβειών στην Eλλάδα 

• Eμπορικά Eπιμελητήρια στην υπόλοιπη Eλλάδα

EKTYΠΩΣΗ: Tετραχρωμία Οffset ΣΕΛΙΔΕΣ: 48 σελίδες

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 21x29 cm (ωφέλιμο)

YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: κα.Νόρα Νικολοπούλου

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε μορφή ΤΙFF 300 dpi CMYK

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 

• ολοσέλιδη= 21x29 (ωφέλιμο) • 1/2 =12.5 ύψος x17 πλάτος • 1/4=12.5 ύψος x 8.2 πλάτος και • 1/8=6 ύψος x 8.2 πλάτος
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Για άμεση ενημέρωση σχετικά με θέματα και ανακοινώσεις που αφορούν τα μέλη του Επιμελητηρίου 
παρακαλούμε διαβάζετε το portal του Επιμελητηρίου Αχαΐας www.e-a.gr. Για να μπορείτε να λαμβάνετε 
ενημερωτικά μυνήματα από το Επιμελητήριο, δώστε με ένα απλό τηλεφώνημα στο τμήμα Μητρώου του 

Επιμελητηρίου Τηλ. 2610 277 779 την διεύθυνση email σας!

ΜΕΛΗ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ
ΑθΗΝΑ 

18-21/11/2011 - Cosmetica Expo 2011
Διεθνή Έκθεση Κοσμητολογίας και προϊόντων ομορφιάς για πρό-
σωπο και σώμα

θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
03-06/11/2011 - Polis 2011
8η Διεθνής ‘Εκθεση φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσίου - 
κοινωνικού τομέα ιδιωτικών επιχειρήσεων
18-20/11/2011 - Hotelia 2011
2η Διεθνής ‘Εκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ STUTTGART

08-10/11/2011 - VISION
International trade fair for machine vision and identification 
technologies

ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ Hongkong/SAR 
09-11/11/2011 - COSMOPROF ASIA

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ DUBAI
21-24/11/2011 - BIG 5 SHOW DUBAI
International Building & Construction Show 
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