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∆ιατηρείτε τις πόλεις 
του Νοµού µας καθαρές

Στην τελική ευθεία µπήκε η υλοποίηση του 

Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», 

καθώς στις 9 Σεπτεµβρίου 2009, 

πραγµατοποιήθηκε στην Κέρκυρα η 

Εναρκτήρια εκδήλωσή του.

Το  πρόγραµµα  Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», 

συνολικού προϋπολογισµού 48 εκατ. 

ευρώ αφορά δράσεις ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας, 

βελτίωση της προσβασιµότητας σε 

βιώσιµα δίκτυα και υπηρεσίες και της 

ποιότητας ζωής, προστασία του 

περιβάλλοντος και ανάπτυξη της 

κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής. 
Η προθεσµία υποβολής προτάσεων 

λήγει στις 30 Οκτωβρίου και επιλέξιµες 

περιοχές για την Ελλάδα είναι οι Nοµοί 

Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Κέρκυρας, 

Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, 

Ιωαννίνων, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας 

και για την Ιταλία οι Επαρχίες Μπάρι, 

Μπρίντεζι και Λέτσε της Περιφέρειας 

Απουλίας. Επιπρόσθετα οι Νοµοί Ηλείας 

και Aρτας και οι Επαρχίες Ταράντο και 

Φότζια συµµετέχουν ως όµορες 

περιοχές. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η 

χρηµατοδότηση έργων στις περιοχές 

αυτές µπορεί να ανέλθει έως το 20% της 

συνολικής χρηµατοδότησης που 

προσφέρει η Ευρωπαϊκή Eνωση για το 

σύνολο του προγράµµατος.
Το Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία» έχει 

συνολικό προϋπολογισµό 118.606.893 

ευρώ, εκ των οποίων τα 88.955.170 ευρώ 

(75%) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ 

και τα 29.651.723 ευρώ (25%) από 

εθνικούς πόρους των κρατών, που 

συµµετέχουν στο Πρόγραµµα.
Θα πρέπει να σηµειωθεί πως τα 

Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας εκ της φύσεώς τους 

διαφέρουν από τα υπόλοιπα τοµεακά και 

π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ά  Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ά  

Προγράµµατα, που υλοποιούνται σε 

όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς το 

στο ιχε ίο  που κατά κύρ ιο  λόγο 

α ν α δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι  ε ί ν α ι  α υ τ ό  τ η ς  

συνεργασίας σε  δ ιασυνοριακό ,  

διακρατικό και διαπεριφερειακό επίπεδο, 

συγχρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς 

και εθνικούς πόρους και έρχονται να 

αντ ικαταστήσουν τα αντ ίστο ιχα 

Π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α  τ η ς  Κ ο ι ν ο τ ι κ ή ς  

Πρωτοβουλίας INTERREG, τα οποία 

υλοποιήθηκαν στην προγραµµατική 

περίοδο 2000-2006.
Στον χαιρετισµό του στην Εναρκτήρια 

ε κ δ ή λ ω σ η ,  ο  Π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ ο υ  

Επιµελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος 

Χονδρογιάννης ζήτησε να διευρυνθούν 

συνεργασίες µε φορείς.
Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης 

Τσιχριτζής ,  παίρνοντας το λόγο 

απηύθυνε χαιρετισµό προς όλους τους 

συµµετ έχοντες ,  ενώ ζήτησε  να  

αποφασιστεί από το κάθε Επιµελητήριο 

σε ποιες προτάσεις επιθυµεί να ενταχθεί, 

θεωρώντας απαραί τητο  ότ ι  σε  

ορισµένες προτάσε ις υπάρξουν 

ε υ ρ ύ τ ε ρ ε ς  σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς ,  ό π ω ς  

Νοµαρχίες, ∆ήµοι, Πανεπιστήµια κ.λ.π. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος ο κ. Alfredo 

Malcarne, Πρόεδρος του Επιµελητηρίου 

του Brindisi,  ευχαρίστησε τον Πρόεδρο 

του Επιµελητηρίου Κέρκυρας και το 

Επιµελητήριο Κέρκυρας για τη φιλοξενία. 

Επεσήµανε ότι η 1η συνάντηση στο 

Brindisi ήταν η εναρκτήρια για το 

INTERREG IV και ευχαρίστησε όλους τους 

συνεργάτες. Ανέφερε δε πως έγινε 

προσπάθεια επένδυσης στο µέλλον, και 

χαράχτηκαν γραµµές προγραµµατικού 

σχεδιασµού. Τα νέα δρώµενα  όπως είπε 

είναι πολλά:

 Τα Επιµελητήρια µπαίνουν στον Άξονα 3 

(Περιβάλλον)
aΗ Οικονοµική Κρίση στην Ευρώπη 

φ έ ρ ν ε ι  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ο υ  

ενδιαφέροντος.
a∆ίνεται έµφαση στο Ιόνιο και στην 

Αδριατική, γεγονός που προκαλεί 

αισιοδοξία για το µέλλον.
aΗ διασυνοριακή συνεργασία είναι 

σηµαντική για το µέλλον και τα χρήµατα 

είναι πολλά για την ανάπτυξη των 

περιοχών µας. Πρέπει να γίνει πολύ 

δουλειά και να υπάρξει προσπάθεια 

συνεργασίας.

 Ο κ.  Malcarne εκπροσώπησε την 

περιοχή Salento, την ένωση τριών 

Νοµαρχιών της Απούλιας, Τάραντο, 

Lecce, Brindisi.

Ο Εκπρόσωπος του Επιµελητήριο 

Πρέβεζας κ. Ιωάννης Γιαµάς δήλωσε ότι 

είναι ιδιαίτερα χαρούµενος για την 

πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας για τη συνάντηση 

στο Brindisi και θεώρησε πολύ θετικό το 

γεγονός της συνάντησης. Ο κ. Γιαµάς 

πρότε ι ν ε  να  υπάρξε ι  καλύτ ερη  

συνεργασία µεταξύ των Επιµελητηρίων 

και των Νοµαρχιών, ∆ήµων και άλλων 

φορέων.

Εναρκτήρια εκδήλωση του προγράµµατος 

"Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013"
ΥΠΑΝ: Με Α.∆. καθορίζεται 

εφεξής ο τρόπος µε τον οποίο 
διενεργούνται οι προσφορές 
και οι προωθητικές ενέργειες 

από τα καταστήµατα 
λιανικής πώλησης 

∆υναµικό παρών έδωσε το 
Επιµελητήριο Πρέβεζας  

στην 74η ∆ΕΘ

∆υναµικό παρών έδωσε το 
Επιµελητήριο Πρέβεζας  στην 
74η ∆ΕΘ, συµµετέχοντας από 

κοινού µε τα Επιµελητήρια 
των Ιωαννίνων και Άρτας, 
στο Εκθεσιακό Αφιέρωµα 

της «TASTELAND” (περίπτερο 15), 
ανοίγοντας µε αυτόν τον τρόπο 

νέες διόδους εξωστρέφειας για τις 
επιχειρήσεις από τον κλάδο τροφίµων 

και ποτών που συµµετείχαν.

Συµµετοχή στη 16η ∆ιεθνή Έκθεση 
στα Τίρανα 

(25-30 Νοεµβρίου 2009)

Το Επιµελητήριο Πρέβεζας 
ενηµερώνει τα µέλη του ότι, 

στα πλαίσια της .
ενίσχυσης της εξωστρέφειας των 

Επιχειρήσεων του, 
θα συµµετάσχει 

σε µία από κοινού προσπάθεια 
µε την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Πρέβεζας, στη 
«16η  ∆ιεθνή 

Πολυκλαδική Έκθεση Τιράνων» 
(διοργανώνεται από την KLIK EXPO),
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ενέργειας και για κάθε πολυσυσκευασία, που περιέχει 
περισσότερα του ενός πανοµοιότυπα µεταξύ τους 
προϊόντα, για την οποία δηλώνεται µε κάθε τρόπο ότι 
αυτή χαρακτηρίζεται « Ως οικονοµική συσκευασία ». 
Τα προϊόντα της πολυσυσκευασίας θα είναι 
πανοµοιότυπα µε το αντίστοιχο προϊόν πού πωλείται 
χωρίς προωθητική ενέργεια.

Αλλά ως προϊόν προωθητικής ενέργειας 
θεωρείται και κάθε µεµονωµένο προϊόν σε επώνυµη 
και κλειστή συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται µε 
κάθε τρόπο ότι πωλείται, συνοδευόµενο µε κάποιο 
άλλο προϊόν ως ∆ΩΡΟ, ανόµοιο προς το βασικό 
προϊόν, που θα πληρώσει ο καταναλωτής ενώ 
προϊόν προωθητικής ενέργειας( προκειµένου για 
απορρυπαντικά πάσης φύσεως µόνο ) θεωρείται 
κάθε µεµονωµένο προϊόν σε επώνυµη και κλειστή 
συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται µε κάθε τρόπο 
ότι προσφέρεται στον καταναλωτή αριθµός 
µεζουρών ως ∆ΩΡΟ. Και το προϊόν αυτό θα πρέπει 
να είναι πανοµοιότυπο µε το αντίστοιχο προϊόν πού 
πωλείται χωρίς προωθητική ενέργεια.

Απαγορεύεται η καταστροφή της συσκευασίας 
και η πώληση του περιεχοµένου ως µεµονωµένα 
προϊόντα και ειδικά για τις προωθητικές ενέργειες µε 
δώρα θα είναι σε κάθε περίπτωση ενσωµατωµένα, 
ως προς την συσκευασία, µαζί µε το κύριο προϊόν 
συναλλαγή.

Προκειµένου για επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, 
που διαθέτουν προς πώληση προϊόντα των 
παραπάνω προωθητικών ενεργειών, υπόκεινται 
στην υποχρέωση :
 

-Πάνω ακριβώς από την πινακίδα, που 
αναγράφει, κατά τα ως άνω την τιµή πώλησης κάθε 
συσκευασίας προωθητικής ενέργειας µαζί µε την τιµή 
ανά µονάδα µέτρησης κατόπιν αναγωγής τής 
πρώτης τιµής στην δεύτερη ή πάνω από την πινακίδα 
πού αναγράφει, κατά τα ως άνω τον αριθµό των 
µεζούρων, την τιµή κάθε µεζούρας την τιµή πώλησης 
κάθε συσκευασίας προωθητικής ενέργειας, µαζί µε 
την τιµή ανά µονάδας µέτρησης, κατόπιν αναγωγής 
τής πρώτης τιµής στην δεύτερη, τοποθετείται ιδιαίτερη 
πινακίδα, στήν οποία αναγράφεται η παρακάτω 
ένδειξη, πού αναφέρεται στο µεµονωµένο προϊόν 
συσκευασίας, πού πωλείται χωρίς προωθητική 
ενέργεια :
 
   « 1 τεµάχιο -Τιµή συσκευασίας……..-Τιµή ανά 
µονάδα µέτρησης » ή « 1 τεµάχιο-Αριθµός µεζούρων-
Τιµή µεζούρας-Τιµή συσκευασίας--Τιµή ανά µονάδα 
µέτρησης………»,κατά περίπτωση.
 

   Η πρόσθετη αυτή πινακίδα, δίνει την δυνατότητα 
στον καταναλωτή, για την καλύτερη ενηµέρωσή του 
να επιλέξει αν είναι προς το συµφέρον του να 
προµηθευθεί το προϊόν της προωθητικής ενέργειας. 

   Η πρόσθετη αυτή πινακίδα είναι υποχρεωτική, 
ανεξάρτητα αν η επιχείρηση διαθέτει προς πώληση ή 
όχι συσκευασµένα µεµονωµένα προϊόντα χωρίς 
προωθητική ενέργεια.

   Εφόσον τα καταστήµατα λιανικής πώλησης, που 
δεν εµπίπτουν στο άρθρο 15 του Ν.802/78,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει πραγµατοποιούν « 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » στις τιµές ενός ή περισσοτέρων 
προϊόντων, υποχρεούνται όπως, διατηρώντας τις 
αναρτηµένες ή τοποθετηµένες ή προσδεµένες 
πινακίδες µε τις ενδείξεις του παρόντος άρθρου, 
τοποθετούν, επιπλέον, πάνω ακριβώς από το είδος 
ειδικότερη πινακίδα µε την ένδειξη « ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ……¤ ». Απαγορεύεται σε κάθε 
περίπτωση όπως η τιµή πώλησης µε προσφορά να 
είναι ίση ή µεγαλύτερη από την τιµή πώλησης του 
προϊόντος χωρίς προσφορά. Οι παραβάτες 
διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τον ισχύοντα 
Αγορανοµικό Κώδικα.

και ο αριθµός των µεζούρων είναι 27. Αυτό για τον 
καταναλωτή σηµαίνει ότι η κάθε µεζούρα έχει µεγίστη 
χωρητικότητα 115 γραµµάρια ( 3105 δια 27 ) ή έστω 
ότι το καθαρό περιεχόµενο της συσκευασίας είναι 
4.725 ML και ο αριθµός των µεζούρων είναι 27. Αυτό 
για τον καταναλωτή σηµαίνει ότι η κάθε µεζούρα έχει 
µεγίστη χωρητικότητα 175 ML ( 4725 δια 27 ).

Σε ότι αφορά συσκευασµένα προϊόντα που 
διατίθενται στη λιανική µε προωθητικές ενέργειες. Τα 
επώνυµα και σε κλειστή συσκευασία προϊόντα ( 
τρόφιµα, ποτά, βιοµηχανικά είδη µη εδώδιµα ) 
σ υ µ π ε ρ ι λ α µ β α ν ο µ έ ν ω ν  κ α ι  α υ τ ώ ν  π ο ύ  
χαρακτηρίζονται ως συσκευασµένα προϊόντα 
ιδιωτικής ετικέτας, που πωλούνται λιανικώς στον 
τελικό καταναλωτή και για τα οποία το καθαρό 
περιεχόµενο της συσκευασίας τους εκφράζεται σε 
µονάδα µέτρησης µάζας ( κιλό, γραµµάρια κ.λ.π ) 
συµπεριλαµβανοµένων των χαρτοπετσετών και του 
χαρτιού υγείας, σε µονάδα µέτρησης όγκου ( λίτρο, 
χιλιοστόλιτρο κ.λ.π), σε µονάδα µέτρησης µέτρου, σε 
µονάδα µέτρησης τετραγωνικού µέτρου και σε 
µονάδα µέτρησης κυβικού µέτρου.

Ειδικά για συσκευασµένα βιοµηχανικά µη 
εδώδιµα προϊόντα, για τα οποία, µε βάση ειδικότερες 
διατάξεις, επί της συσκευασίας τους αναγράφονται 
οι διαστάσεις αυτού ( µήκος σε µέτρα και πλάτος σε 
µέτρα ), το καθαρό περιεχόµενο της συσκευασίας 
τους, για την ορθή εφαρµογή της παρούσας 
παραγράφου, θεωρείται ως εκφραζόµενο σε 
µονάδα µέτρησης τετραγωνικού µέτρου ( µήκος Χ 
πλάτος δια 2 ).
 
   Επίσης στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου 
υπάγονται και τα βιοµηχανικά µη εδώδιµα 
συσκευασµένα προϊόντα, που κατά την συνήθη 
εµπορική πρακτική πωλούνται µε το τεµάχιο ή σετ, 
υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι επί της συσκευασίας 
αυτών δεν αναγράφεται η µονάδα µέτρησης 
περιεχοµένου συσκευασίας.
 

Τέλος στις διατάξεις της αγορανοµικής, 
υπάγονται και τα συσκευασµένα απορρυπαντικά 
πάσης φύσεως, για τα οποία, πέρα του ότι το 
καθαρό περιεχόµενο της συσκευασίας τους 
εκφράζεται σε µονάδα µέτρησης µάζας ( κιλό. 
γραµµάρια κ.λ.π ) ή σε µονάδα µέτρησης όγκου ( 
λίτρο, χιλιοστόλιτρο κ.λ.π ),στην συσκευασία αυτών 
αναγράφεται και ο αριθµός των µεζούρων ανά 
µονάδα µάζας( π.χ γραµµάρια ) ή ανά µονάδα 
όγκου ( π.χ ml ),κατά περίπτωση.

Ως προϊόν προωθητικής ενέργειας θεωρείται 
κάθε µεµονωµένο προϊόν σε επώνυµη και κλειστή 
συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται µε κάθε τρόπο 
ότι πωλείται π.χ. φθηνότερα κατά 0,15 ευρώ ή µε 
έκπτωση 0,15 ευρώ και το προϊόν αυτό θα πρέπει 
είναι πανοµοιότυπο µε το αντίστοιχο προϊόν, που 
πωλείται χωρίς προωθητική ενέργεια.

Ακόµα, ως προϊόν προωθητικής ενέργειας 
θεωρείται κάθε µεµονωµένο προϊόν σε επώνυµη και 
κλειστή συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται µε κάθε 
τρόπο ότι πωλείται σε συσκευασία εµπεριέχουσα 
επιπλέον ποσότητα ως ''∆ΩΡΟ'' για τον καταναλωτή 
και βεβαίως και αυτό το προϊόν αυτό θα είναι 
πανοµοιότυπο µε το αντίστοιχο προϊόν πού πωλείται 
χωρίς προωθητική ενέργεια.

Ως προϊόν προωθητικής ενέργειας θεωρείται και 
κάθε πολυσυσκευασία, εµπεριέχουσα περισσότερα 
του ενός πανοµοιότυπα µεταξύ τους συσκευασµένα 
προϊόντα, για την οποία δηλώνεται µε κάθε τρόπο ότι 
αυτή πωλείται ως εµπεριέχουσα µία ή περισσότερες 
συσκευασίες ∆ΩΡΟ και τα προϊόντα της 
πολυσυσκευασίας θα είναι πανοµοιότυπα µε το 
αντίστοιχο προϊόν πού πωλείται χωρίς προωθητική 
ενέργεια.
 

Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση της προωθητικής 

Mε αγορανοµική διάταξη που υπέγραψε ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γ. Βλάχος καθορίζεται 
εφεξής ο τρόπος µε τον οποίο διενεργούνται οι 
προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες από τα 
καταστήµατα λιανικής πώλησης. Με αφορµή την 
έκδοση της νέας Α.∆. µε τον αριθµό 13 ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Βλάχος 
σηµείωσε τα εξής:
 
   «Με την πρωτοβουλία µας εκδώσαµε την νέα Α.∆. 
µε την οποία βάζουµε τάξη στο χώρο του λιανικού 
εµπορίου σε σχέση µε τις προσφορές και γενικά τις 
προωθητικές ενέργειες. Αποσαφηνίζουµε το 
καθεστώς, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν µε 
σαφήνεια τι αγοράζουν και σε τι τιµή. ∆ίνεται, έτσι, η 
δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν τις 
επιλογές τους, ανάλογα µε το τι χρειάζονται και µε 
µόνο γνώµονα το δικό τους συµφέρον. Η πολιτική 
µας βούληση είναι ξεκάθαρη. Η αποφασιστικότητά 
µας δεδοµένη. Η προστασία του υγιούς εµπορίου και 
των καταναλωτών είναι σε απόλυτη προτεραιότητα 
για µας».

 Στην αγορανοµική προβλέπεται ότι σχετικά µε τις 
τιµές λιανικής πώλησης συσκευασµένων προϊόντων 
που απεικονίζονται επί της συσκευασίας, µέσω του 
Γραµµωτού Κώδικα ( BARCODE ), συγκριτικά µε τις 
αντίστοιχες τιµές λιανικής πώλησης των προϊόντων 
αυτών, που αναγράφονται στις αναρτηµένες ή 
τοποθετηµένες ή προσδεµένες πινακίδες και 
προκειµένου για προϊόντα, που εκτίθενται προς 
πώληση σε επώνυµες και κλειστές συσκευασίες από 
καταστήµατα λιανικής πώλησης, εφόσον επί της 
συσκευασίας αυτών φέρεται επικολληµένη ετικέτα µε 
τον Γραµµωτό Κώδικα και την τιµή λιανικής πώλησης, 
απαγορεύεται όπως η εν λόγω τιµή του προϊόντος 
διαφέρει από την αντίστοιχη τιµή λιανικής πώλησης, 
που αναγράφεται για το αυτό προϊόν στην 
αναρτηµένη ή τοποθετηµένη ή προσδεδεµένη 
πινακίδα πού αναφέρεται παραπάνω.

- Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση όπως επί της 
συσκευασίας των ως άνω προϊόν, υφίστανται 
επικολληµένες ετικέτες µε το Γραµµωτό Κώδικα 
περισσότερες της µίας.
 

- Στην περίπτωση που η επιχείρηση λιανικής 
πώλησης, για οποιονδήποτε λόγο προτίθεται να 
µεταβάλλει την τιµή λιανικής πώλησης κάθε 
π α ρ α π ά ν ω  σ υ σ κ ε υ α σ µ έ ν ο υ  π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς ,  
υποχρεούται όπως πριν την έκθεση αυτού προς 
πώληση έχε ι  απεικονίσει  ταυτόχρονα την 
µεταβαλλόµενη τιµή και επί της τοποθετηµένης ή 
αναρτηµένης ή προσδεδεµένης, κατά τα ως άνω, 
πινακίδας και επί της αντίστοιχης επικολληµένης στην 
συσκευασία ετικέτας του Γραµµωτού Κώδικα, έτσι 
ώστε να νοµιµοποιηθεί η πώληση µε την νέα τιµή.

Σηµειώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα όπως η 
ετικέτα Γραµµωτού Κώδικα µε την νέα τιµή να 
επικολλάται επακριβώς πάνω στην προηγούµενη 
ετικέτα, σε τρόπο ώστε η τελευταία να µην είναι ορατή 
παντελώς.
 
   Προκειµένου για συσκευασµένα απορρυπαντικά 
πάσης φύσεως, για τα οποία, επί της συσκευασίας 
τ ο υ ς  α ν α γ ρ ά φ ε τ α ι ,  π έ ρ α ν  τ ω ν  ά λ λ ω ν  
επιβαλλοµένων ενδείξεων και ο αριθµός των 
µεζούρων, εφόσον εκτίθενται προς πώληση για το 
καταναλωτικό κοινό, οι λιανοπωλητές αυτών 
υπόκεινται στην υποχρέωση:
 

 -Επί της πινακίδας του παρόντος, εκτός από την 
τιµή πώλησης ανά συσκευασία και την τιµή ανά 
µονάδα µέτρησης, θα αναγράφουν επί πλέον τον 
αριθµό των µεζούρων ανά µονάδα µέτρησης µάζας 
ή όγκου και την τιµή της κάθε µεζούρας.
 

Προς άρση κάθε παρερµηνείας και για την 
καλύτερα ενηµέρωση των καταναλωτών. Για 
παράδειγµα αναφέρεται: έστω ότι το καθαρό 
περιεχόµενο της συσκευασίας είναι 3.105 γραµµάρια 

ΥΠΑΝ: Με Α.∆. καθορίζεται εφεξής ο τρόπος µε τον 
οποίο διενεργούνται οι προσφορές και οι προωθητικές 

ενέργειες από τα καταστήµατα λιανικής πώλησης 

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
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∆υναµ ικό  παρών έδωσε  το  
Επιµελητήριο Πρέβεζας  στην 74η ∆ΕΘ, 
συµµετέχοντας από κοινού µε τα 
Επιµελητήρια των Ιωαννίνων και Άρτας, 
σ τ ο  Ε κ θ ε σ ι α κ ό  Α φ ι έ ρ ω µ α  τ η ς  
« T A S T E L A N D ”  ( π ε ρ ί π τ ε ρ ο  1 5 ) ,  
ανοίγοντας µε αυτόν τον τρόπο νέες 
δ ι ό δ ο υ ς  ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α ς  γ ι α  τ ι ς  
επιχειρήσεις από τον κλάδο τροφίµων 
και ποτών που συµµετείχαν.

Οι επισκέπτες της 74ης ∆ΕΘ είχαν τη 
µοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν και να 
γευτούν τοπικά προϊόντα του Νοµού 
µας, από τις επιχειρήσεις – εκθέτες που 
συµµετείχαν στο χώρο της «TASTELAND” 
ενώ στον ίδιο χώρο φιλοξενήθηκε και το 
π ε ρ ί π τ ε ρ ο  τ η ς  Ν ο µ α ρ χ ι α κ ή ς  
Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας.

Οι συµµετέχουσες ελλην ικές 
επιχειρήσεις είχαν την δυνατότητα επίσης 
να προβάλλουν την ποιότητα και 
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους 
σε σηµαντικούς εµπορικούς επισκέπτες 
–αγοραστές, διανοµείς, κ.λπ.- και να 
συζητήσουν µαζί τους τις ευκαιρίες 
συνεργασίας που παρουσιάζονται.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του 
Ε π ι µ ε λ η τ η ρ ί ο υ  κ .  Λ ε ω ν ί δ α ς  
Ν τ α λ α µ ά γ κ α ς ,  η  π ρ ο β ο λ ή  κ α ι  
προώθηση των τοπικών προϊόντων του 
Νοµού µας αποτελεί για το Επιµελητήριο 
έναν από τους βασικούς µοχλούς 
ανάπτυξης και, για το σκοπό αυτό, έχει 
σχεδιαστεί  µια ξεχωριστή δέσµη 
στρατηγικών ενεργειών, οι οποίες έχουν 
ως στόχο την ανάδειξη των προϊόντων 
αυτών.

∆υναµικό παρών 
έδωσε το 

Επιµελητήριο 
Πρέβεζας  

στην 74η ∆ΕΘ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)

Το Επιµελητήριο Πρέβεζας  σας 

ενηµερώνει ότι ,  το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 

Παράρτηµα Ηπείρου ανακοίνωσε την 

υ λ ο π ο ί η σ η  π ρ ο γ ρ α µ µ ά τ ω ν  

κατάρτισης απασχολούµενων στα 

επισιτιστικά επαγγέλµατα σε θέµατα 

Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων 

(ΕΦΕΤ). 
Με βάση την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση (ΚΥΑ) 487/2000, η οποία 

αποτελεί προσαρµογή της ελληνικής 

νοµοθεσίας σε σχετική κοινοτική 

οδηγία, δηµιουργείται η υποχρέωση 

όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων 

τ η ς  χ ώ ρ α ς  µ α ς ,  π ο υ  

δραστηριοποιούνται στο χώρο των 

τροφίµων, σε όλα τα στάδια της 

τ ρ ο φ ι κ ή ς  α λ υ σ ί δ α ς ,  ν α  

π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι  σ ε µ ι ν ά ρ ι ο  

κατάρτισης σε θέµατα υγιεινής και 

ασφάλειας. 

Ο ι  α ι τ ή σ ε ι ς  σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς  τ ω ν  
επιχειρήσεων θα συλλέγονται από τα 
σωµατεία και τις τοπικές οµοσπονδίες, 
θα κατατίθενται στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, όπου 
θα τηρείται σειρά προτεραιότητας. 
Τ α  τ µ ή µ α τ α  κ α τ ά ρ τ ι σ η ς  θ α  
διαµορφωθούν σε οµάδες των 20 έως 
30 ατόµων. Η κατάρτιση θα έχει 
διάρκεια 10 ώρες, θα υλοποιείται σε 2 
πεντάωρα και  αφορά απλούς 
χειριστές σε γενικά θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίµων. 
Το κόστος συµµετοχής για κάθε 
καταρτιζόµενο που θα παρακολουθεί 
το σεµινάριο των 10 ωρών ανέρχεται 
στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: ΚΕΚ 
ΓΣΕΒΕΕ Παράρτηµα Ηπείρου (Ιωάννινα: 
2ο χλµ. Λεωφόρου Πανεπιστηµίου, 
τηλ.: 2651044727, Fax.: 2651044541, e-
mail: kekhpeirou@ath.forthnet.gr).

Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση 

σύγχρονου, τεχνολογικού εξοπλισµού, 

απαραιτήτου για την άσκηση της 

επαγγελµατικής δραστηριότητας για τις 

ακόλουθες κατηγορίες επαγγελµατιών:

nΙατροί 
nΟδοντίατροι 
nΜηχανικοί 
nΓεωτεχνικοί (στην κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνονται γεωλόγοι, γεωπόνοι, 

δασοπόνοι και ιχθυολόγοι)
n∆ικηγόροι 
nΣυµβολαιογράφοι 
nΛογιστές 
nΟικονοµολόγοι / Σύµβουλοι 
 
∆ικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι 

ελεύθεροι επαγγελµατίες που είναι 

σήµερα ενεργοί, έχουν κάνει έναρξη 

επαγγέλµατος πριν την 1η Ιανουαρίου 

2009 και δεν απασχολούνται µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας. 

Προϋπολογισµός 
250.000.000 Ä (Συνολικός 

προϋπολογισµός της προκήρυξης που 

αφορά σε όλη την χώρα) 

Όροι 
∆ικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι 

επιστήµονες - ελεύθεροι επαγγελµατίες 

που ανήκουν στις παραπάνω 

κατηγορίες και οι οποίοι : 
nΕίναι εγκατεστηµένοι στην ελληνική 

Επικράτεια 
nΛειτουργούν µε νοµική µορφή 

ατοµικής επιχείρησης 
nΤηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας και 

έχουν µία τουλάχιστον µία (1) κλεισµένη 

διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το 

οικονοµικό έτος 2009  - διαχειριστική 

χρήση 2008) 
n∆ιαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό και 

ενταγµένο σε συγκεκριµένους Κωδικούς 

Αριθµούς ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆). 
nΈχουν κάνει πρώτη έναρξη 

δραστηριότητας πριν την 1/1/2009. 
n∆ιαθέτουν φορολογική ενηµερότητα. 

Προθεσµία Υποβολής Αιτήσεων 
Aπό 1 Σεπτεµβρίου 2009 έως 30 

Νοεµβρίου 2009

Προκήρυξη για την ενίσχυση 
ελευθέρων επαγγελµατιών στο πλαίσιο 

των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

του ΕΣΠΑ 2007-2013 

Η νέα ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προτάσεων για το 

πρόγραµµα ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού - Εµπορίου- 

Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, είναι η 18η ∆εκεµβρίου 2009, όπως 

ορίστηκε µε τροποποίηση της ΚΥΑ που υπεγράφη την 30/09/2009.

Παράταση του προγράµµατος 
για την ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στους τοµείς Μεταποίησης – 

Τουρισµού - Εµπορίου - Υπηρεσιών 
στο πλαίσιο των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ 2007-2013

αγορά και δεν επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 
ανταποκριθούν ούτε στην ικανοποίηση των 
ελάχιστων υποχρεώσεών τους. Σηµειώνεται 
ότι ο ρυθµός εισροής εσόδων δεν ξεπερνά το 
1% των οφειλών, αντί των εκτιµήσεων για 7%. 

Το ΙΚΑ, σε µια προσπάθεια εξοικονόµησης 
πόρων, θέτει σε εφαρµογή από την 1η 
Οκτωβρίου του 2010 το νέο Σύστηµα 
Αυτοµατοποιηµένης ∆ιαχείρισης Συνταγών. 
Το πρώτο έτος εφαρµογής του συστήµατος η 
εξοικονόµηση θα φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ, 
ενώ το κόστος λειτουργίας για µία διετία θα 
είναι 6,5 εκατ. ευρώ. 

Οι συνολικές ετήσιες δαπάνες του ΙΚΑ 
αγγίζουν τα 17,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 
2 ,1  δ ισ .  ευρώ  κατευθύνοντα ι  στη  
συνταγογράφηση για την αγορά φαρµάκων. 
Επισηµαίνεται ότι οι δαπάνες για φάρµακα το 
2009 αυξήθηκαν κατά 9,16% σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος.

Η ΤΑΜΕΙΑΚΗ ασφυξία που πλήττει τις 
επιχειρήσεις κατέστησε αναποτελεσµατική τη 
ρύθµιση χρεών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Ιδρύµατος Θ. 
Αµπατζόγλου, από τις οφειλές των 3,5 δισ. 
ευρώ,  µε  την  τ ελευτα ία  ρύθµ ιση  
εισπράχθηκαν µόλις 170 εκατ. ευρώ. Το 
στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει το οξύτατο 
πρόβληµα ρευστότητας που κυριαρχεί στην 

Αδυναµία επιχειρήσεων για τη 
ρύθµιση οφειλών 

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
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Για τις αγορές σας 
προτιµάτε τα καταστήµατα 

του Νοµού µας
Επιµελητήριο Πρέβεζας

d
il
o
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ΣYNOΛIKH παρέµβαση προκειµένου η 

επιταγή να επανακτήσει τον ρόλο και τη 

σηµασία που έχει διεθνώς και όχι να είναι 

µ έσο  άτυπης  κα ι  πολλές  φορές  

παράνοµης πίστωσης, προωθούν οι 

τράπεζες. 

Όπως επισηµαίνουν στην EΞΠPEΣ 

υψηλόβαθµοι τραπεζικοί παράγοντες, 

«στην έξαρση των ακάλυπτων επιταγών 

αντανακλάται κατά ένα και µόνο 

ποσοστό η δυσκολία στην αγορά, 

καθώς οι ακάλυπτες είναι κυρίως µια 

παρατραπεζική “διευκόλυνση” µε υψηλό 

κόστος για τον αποδέκτη». 

Για να περιοριστούν οι εκδιδόµενες 

επιταγές που κατακλύζουν τους 

τ ε λ ε υ τ α ί ο υ ς  µ ή ν ε ς  τ η ν  α γ ο ρ ά ,  

προωθείται από τις τράπεζες πρόταση, 

σύµφωνα µε την οποία, ο αποδέκτης δεν 

θα έχει πρόσβαση στη λήψη νέου µπλοκ 

εάν δεν έχει πρώτα τακτοποιηθεί µέσω 

τραπεζών το 70% των επιταγών που έχει 

εκδώσει το προηγούµενο χρονικό 

διάστηµα. Φυσικά σε περίπτωση που 

έχουν εκδοθεί ακάλυπτες δεν θα 

χορηγείται νέο µπλοκ επιταγών. 

Ταυτόχρονα υπάρχουν σκέψεις στα 

τραπεζικά επιτελε ία ώστε πλήρη 

δυνατότητα έκδοσης επιταγών να έχουν 

µόνο οι επιχειρήσεις και τα νοµικά 

πρόσωπα, ενώ για τους ιδιώτες να τεθεί 

ανώτατο όριο καθώς το τελευταίο 

διάστηµα διαπιστώνεται ότι αρκετοί 

δανείζουν µε το αζηµίωτο το µπλοκ των 

επιταγών που έχουν στη διάθεσή τους. 

Μια άλλη ιδέα που απασχολεί τις 

τελευταίες εβδοµάδες τις τράπεζες 

προκειµένου να ανακουφιστούν οι 

επιχειρήσεις που έχουν πρόβληµα είναι 

να δώσουν οι τράπεζες καρνέ επιταγών 

για ένα συγκεκριµένο συνολικό ποσό, 

π.χ. 20.000, που δεν θα µπορούν να 

υπερβούν.

Εξετάζεται, επίσης και το ενδεχόµενο 

παράτασης της αναγγελίας του 

σφραγίσµατος των επιταγών στον 

Τειρεσία από 8 µέρες που είναι σήµερα σε 

16 ή ένα µήνα, ώστε να δοθεί µεγαλύτερη 

ευχέρεια χρόνου στους υπόχρεους να 

τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Αν και 

το µέτρο φέρεται να έχει τη σύµφωνη 

γνώµη των τραπεζών, δεν λείπουν και οι 

«φωνές» που το χαρακτηρίζουν 

βραχυπρόθεσµο, που δεν επιλύει το 

πρόβληµα αλλά απλώς ανακουφίζει 

κάποιους. Πρόκειται, επί της ουσίας, για 

µέτρο που µεταθέτει τη χρονική διάρκεια 

του στοκ των µεταχρονολογηµένων 

επιταγών κατά λίγες εβδοµάδες. 

Μία άλλη πρόταση είναι να αυξηθεί το 

όριο των 500 ευρώ πάνω από το οποίο 

µ ι α  ε π ι τ α γ ή  π ο υ  σ φ ρ α γ ί ζ ε τ α ι  

καταχωρίζεται στον Τειρεσία. Το ποσό 

αυτό θεωρείται µικρό µε βάση τις 

σηµερινές δύσκολες οικονοµικές 

συνθήκες, ενώ οι έως τώρα προτάσεις 

τοποθετούν το όριο στις 3.000 ευρώ 

Θετικά φαίνεται να αντιµετωπίζουν 

ορ ισµένα υψηλόβαθµα στελέχη  

τραπεζών το ενδεχόµενο να µειωθεί το 

χρονικό διάστηµα των 3 ετών που 

παραµένει ένας εκδότης ακάλυπτης 

επιταγής στη µαύρη λίστα του Τειρεσία. 

Τραπεζικοί παράγοντες εκτιµούν ότι το 

όριο θα µπορούσε να πάει στα 2 χρόνια 

και να βγαίνει το όνοµα ακόµη και 

νωρίτερα από τον Τειρεσία στην 

περίπτωση που η τράπεζα ενηµερώνει 

τον Τειρεσία ότι ο πελάτης είναι πλέον 

συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις του. 

Οι τράπεζες προτείνουν επίσης να 

επιστραφούν οι ακάλυπτες επιταγές 

στους εκδότες τους και να αναλάβει τη 

χρηµατοδότηση το ΤΕΜΠΜΕ, αν και 

παράγοντες της αγοράς επισηµαίνουν 

ότι πρόκειται για πρόταση που µεταφέρει 

το ρίσκο από τις τράπεζες στους 

φορολογούµενους. 

Σηµειώνεται ότι οι ακάλυπτες επιταγές 

τριπλασιάστηκαν στο οκτάµηνο του 

2009 έναντι του αντίστοιχου περυσινού 

διαστήµατος και διαµορφώθηκαν στα 

2,1 δισ. ευρώ έναντι 713 εκατ. ευρώ 

πέρυσι.

Τραπεζικοί παράγοντες δεν αποκλείουν 

επιδείνωση του φαινοµένου στους 

επόµενους µήνες, καθώς η ελληνική 

οικονοµία βρίσκεται στο κατώφλι της 

ύφεσης, ενώ στελέχη του εµπορικού 

κόσµου, εκτιµούν από την πλευρά τους 

ό τ ι  τ α  " φ έ σ ι α "  α ν α µ έ ν ε τ α ι  ν α  

"φουντώσουν" τους επόµενους µήνες, 

καθώς δεν φαίνεται να αµβλύνεται το 

πρόβληµα της ρευστότητας στην 

αγορά.

Αναζητούνται τρόποι για τη σωστή 
λειτουργία του θεσµού της επιταγής 

THN αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων και κατ'Α επέκταση τη 
δηµιουργία ενός κράτους κοινωνικά δίκαιου, που θα καταφέρει να είναι 
αποτελεσµατικό χωρίς γραφειοκρατία, αδιαφάνεια και διαφθορά, προτείνει ως 
µέτρο αντιµετώπισης των σοβαρών ζητηµάτων που µαστίζουν την ελληνική 
οικονοµία το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. 

Οι ρόλοι των διαφόρων φορέων θα πρέπει, σύµφωνα µε το ΙΤΕΠ, να είναι σαφώς 
ορισµένοι, µε την πολιτική ηγεσία να είναι σε θέση να υιοθετήσει ένα θεσµικό 
πλαίσιο αυστηρό και ξεκάθαρο και να αποκαλύπτει στους πολίτες την πραγµατική 
κατάσταση της οικονοµίας, χωρίς να φοβάται το πολιτικό κόστος. 
Τα εργατικά συνδικάτα από την πλευρά τους θα πρέπει να µάχονται για την 
ικανοποίηση των δίκαιων αιτηµάτων των εργαζόµενων, να δείχνουν ανοχή και 
κατανόηση στις δύσκολες περιόδους –εφόσον τους παρέχονται οι απαραίτητες 
εγγυήσεις– και τα µέλη τους να µην επηρεάζονται από πολιτικές σκοπιµότητες. 

Στόχος άµεσης προτεραιότητας θα πρέπει να είναι η προστασία των πολιτών και 
των επιχειρήσεων από την κρίση. Για την κοινωνική προστασία προτείνεται το 
πάγωµα των τιµολογίων των ∆ΕΚΟ και των δηµοτικών τελών, η αύξηση των 
δαπανών για την υγεία στο 10% του ΑΕΠ, η εφαρµογή στρατηγικής 
καταπολέµησης της φτώχειας και η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. 
Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους θα πρέπει να αναθεωρήσουν πρακτικές και 
αντιλήψεις του παρελθόντος και να υιοθετήσουν προγράµµατα 
αναδιοργάνωσης δοµών και διαδικασιών. 

Σηµαντική είναι επίσης η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 
επιχειρηµατικότητας στη χώρα µας µέσω της ταχείας προώθησης 
µεταρρυθµίσεων που δεν έχουν δηµοσιονοµικό κόστος και συντελούν άµεσα στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας, της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, της 
επένδυσης στο τρίπτυχο έρευνα-καινοτοµία-επιχειρηµατικότητα κ.ά. 

Μεταξύ των µέτρων που πρέπει να ληφθούν για την αγορά εργασίας είναι τα 
υψηλότερα επιδόµατα ανεργίας, η µεταρρύθµιση του συστήµατος κοινωνικής 
ασφάλισης, η αύξηση της απασχόλησης των νέων, µε το κράτος να αναλαµβάνει 
για κάποιο εύλογο χρονικό διάστηµα µέρος των ασφαλιστικών εισφορών νέων 
που δεν έχουν εργασιακή εµπειρία κ.ά.

Το όραµα που πρέπει να έχουν όλοι οι αρµόδιοι φορείς για τον ελληνικό τουρισµό 
είναι να συνεχίσει αυτός να είναι ένας από τους πλέον σηµαντικούς κλάδους της 
ελληνικής οικονοµίας, να έχει δυναµισµό, να προσφέρει ποιοτικά και ποικίλα 
καινοτοµικά προϊόντα, να σέβεται το περιβάλλον και να καταφέρνει να εκτιµάται ο 
ελλαδικός χώρος ως τόπος προορισµού. Υπό το πρίσµα αυτό είναι αναγκαίο να 
τεθούν και ορισµένοι στόχοι για την ανάπτυξή του: θεωρείται εφικτός ο στόχος οι 
τουρίστες που θα επισκεφθούν τη χώρα µας το 2020 να ανέλθουν σε 30 εκατ., οι δε 
συναλλαγµατικές εισπράξεις να ανέλθουν στα 28 δισ. ευρώ. 

Προκειµένου το όραµα και οι στόχοι να γίνουν πραγµατικότητα, είναι απαραίτητη η 
δραστηριοποίηση του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Πιο συγκεκριµένα, ο 
δηµόσιος τοµέας θα πρέπει να σχεδιάσει και υλοποιήσει µια ολοκληρωµένη 
αναπτυξιακή τουριστική πολική.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
αλλά και της επιχειρηµατικότητας 

επιχειρηµατικών συναντήσεων,  ώστε να 
τονιστεί και να προβληθεί η ελληνική 
επιχειρηµατική κοινότητα αλλά και τα 
ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες στην 
Αλβανία µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το Επιµελητήριο Πρέβεζας προτίθεται να 
καλύψει το κόστος ενοικίασης των 
περιπτέρων.  Οι ενδιαφερόµενες 
επιχειρήσεις µπορούν να ενηµερώσουν το 
Επιµελητήριο στο τηλ. 2682029414, για 
την πρόθεση συµµετοχής τους στην 
Έκθεση.

Παρακαλούµε για την όσο το δυνατόν 
συντοµότερη ανταπόκρισή σας.

Το Επιµελητήριο Πρέβεζας ενηµερώνει τα 
µέλη του ότι, στα πλαίσια της ενίσχυσης 
της εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων του, 
θα συµµετάσχει σε µία από κοινού 
προσπάθεια µε την Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας, στη «16η  ∆ιεθνή 
Πολυκλαδ ική Έκθεση Τιράνων» 
(διοργανώνεται από την KLIK EXPO),  που 
θα πραγµατοποιηθεί από τις 25-30 
Νοεµβρίου 2009, στο Palace of Congresses 
των Τιράνων. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η Πρεσβεία της 
Ελλάδος στα Τίρανα διοργανώνει 
Οικονοµικό Φόρουµ µε θεµατικό 
α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο  « Ε λ λ η ν ο α λ β α ν ι κ έ ς  
Οικονοµικές Σχέσεις, εξελίξεις και 
προοπτικές» στις 26 Νοεµβρίου 2009 στο 
ξενοδοχείο Sheraton των Τιράνων.
Στην διοργάνωση αυτή γίνεται προσπάθεια 
ε π ί σ η ς  γ ι α  π ρ α γ µ α τ ο π ο ί η σ η  

Συµµετοχή στη 16η ∆ιεθνή Έκθεση 
στα Τίρανα (25-30 Νοεµβρίου 2009)

Με εκτίµηση,
Για το Επιµελητήριο Πρέβεζας

Ο Πρόεδρος

Λεωνίδας Γ. Νταλαµάγκας

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
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