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Περισσότερα από 300 άτομα είχαν γεμίσει ασφυκτικά επί τέσσερις και πλέον ώρες
την αίθουσα του ξενοδοχείου "Αστήρ" παρακολουθώντας το πλούσιο πρόγραμμα με
αμείωτο ενδιαφέρον. Εισηγήτριες και εισηγητές, από δέκα ελληνικές πόλεις,
σχολιαστές και κοινό, συμμετείχαν σε έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα διάλογο , με
επίκεντρο τις Ελληνίδες πρωταγωνίστριες της νέας οικονομίας.

Ήταν μια υψηλού επιπέδου, από πλευράς οργάνωσης και θεματικού περιεχομένου
πρωτοβουλία, που σύμφωνα με αντικειμενικές εκτιμήσεις, καθιερώνεται πλέον ως
ετήσιος περιφερειακός θεσμός, με πανελλήνια και όχι μόνο απήχηση, αφού πλέον θα
ενταχθεί , όπως ανακοινώθηκε και στο Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικότητας.

Στις εναρκτήριες ομιλίες τους, τόσο ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, όσο και η ευρωβουλευτής της ΝΔ
Μαρία Σπυράκη αναφέρθηκαν στη θέση της γυναίκας στην οικονομία σήμερα και
τόνισαν πως όταν η επιχειρηματικότητα ευημερεί, μπορούν να αναπτυχθούν και οι
τοπικές κοινωνίες.

Κεντρική ομιλία έγινε και από την κυρία Λιάνα Γούτα, πρόεδρο Γυναικών Μάνατζερ
και Επιχειρηματιών τμήματος Μακεδονίας της ΕΕΔΕ, διευθύντρια Ενεργειακής
Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια AE.

Περισσότερες από 20 γυναίκες, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, επιστήμονες
αλλά και πρόσωπα…. της διπλανής πόρτας, τοποθετήθηκαν με τόλμη, ειλικρίνεια
αλλά και γλαφυρότητα στο τρίπτυχο "Επικοινωνώ Συμμετέχω - Προσφέρω".
Ταυτόχρονα αποδείχθηκε ότι οι γυναίκες είναι αυτές που πρωτοπορούν και κρατούν
τα σκήπτρα στους ευαίσθητους τομείς της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
Αποκορύφωμα της Συνάντησης αποτέλεσε η ενότητα - Επιχειρηματικότητα και
Κοινωνική Ευθύνη, που συνδιοργανώθηκε με την Ένωση Γυναικών Πάτρας (Ε.ΓΥ.ΠΑ.)



και στην οποία συμμετείχαν οι κυρίες Ρία Πρίνου, ιδρυτής Επιχειρήσεων Πρίνου,
Βούλα Σαραντάρη, επιχειρηματίας, Chairman of Recruiting Community for New
Members - Guiding Lion, ιδρυτικό μέλος Λέσχης Lions, Άννα Μαρία Ρογδάκη,
πρόεδρος Ε.ΓΥ.Πάτρας, Τέτη Μαμούρη, τομεάρχης Εταιρικής Και Κοινωνικής Ευθύνης
Γραφείου Διοίκησης ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, Δέσποινα Γαβαλά, επιχειρηματίας και Βίκυ
Σφακιανάκη, δημοσιογράφος.

Στη μεγάλη επιτυχία της Συνάντησης, συνετέλεσαν επίσης οι διάφορες ειδικού
βάρους παρεμβάσεις και εκπλήξεις όπως:

Η απονομή τιμητικών διακρίσεων στις κυρίες Σίσσυ- Αυγερινού Λιούτα, οδοντίατρο
και Γωγώ Καραλή, δημοσιογράφο.

Η παρουσία της πατρινής πρωταθλήτριας κολύμβησης Νόρας Δράκου.

Οι ευχάριστες σύντομες παρενθέσεις κατά την έναρξη και το τέλος από μουσικά
σύνολα του Ωδείου Paganini.

Η διανομή διαφόρων αναμνηστικών στους παρισταμένους.

Η λειτουργία παράλληλα Έκθεσης ενημερωτικού χαρακτήρα για την προβολή
κοινωνικών και άλλων φορέων, με έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό.

Αίσθηση επίσης προκάλεσε, στο πλαίσιο της ενότητας «Ιστορίες επιτυχίας Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας», η παρουσίαση και ζωντανή επίδειξη δημιουργιών γυναικείων
ενδυμάτων από το πατρινό fashion brand Maraboo, που έχουν δημιουργήσει η Έφη
Σιαίνη και η Αλεξία Παππά.

Οργανωτής της Συνάντησης ήταν το Κέντρο Επικοινωνίας και Προβολής με την
ενεργό συνεργασία του Επιμελητηρίου Αχαΐας (ομιλητής ήταν ο πρόεδρος Πλάτων
Μαρλαφέκας), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου- Δυτικής
Ελλάδος (ομιλητής ήταν το μέλος του Δ.Σ. Θόδωρος Δούρος) της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (πρόεδρος η Έφη Σιαίνη.), του
Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος (εκπροσωπήθηκε από τον επιχειρηματία
Πέτρο Μαντά), της Ένωσης Γυναικών Πάτρας (Ε.ΓΥ.ΠΑ.) και του Συλλόγου Γυναικών
με Καρκίνο Μαστού Νομού Αχαΐας «'Αλμα Ζωής. Συντονιστής ήταν ο δημοσιογράφος
Ανδρέας Α. Βρής, πλαισιωμένος στο προεδρείο από την Κίττυ Πανουργιά, Ευρωπαία
Πρέσβειρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Σοφία Λυμπεροπούλου, οικονομολόγο.

Το αμέσως προσεχές διάστημα θα κυκλοφορήσει ειδική έκδοση- αφιέρωμα με
αναλυτικό φωτορεπορτάζ- παρουσίαση των εργασιών της Συνάντησης.
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5.500 τουρίστες στην Πάτρα μέσω
του Culture and Shopping!


Σύμφωνα με στοιχεία τουριστικών πρακτόρων υπολογίζεται πως
επισκέφθηκαν την Πάτρα εκτός οργανωμένων εκδρομών, 3.000 τουρίστες,
οι οποίοι περιηγήθηκαν στα αξιοθέατα, έκαναν αγορές και πέρασαν τον
ελεύθερο χρόνο τους στα καταστήματα του κέντρου της πόλης.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τον απολογισμό του προγράμματος που έγινε στη
συνεδρίαση του ΔΣ του Επιμελητηρίου Αχαΐας, από τον ειδικό σύμβουλο του φορέα,
Θανάση Κούστα.

Το πρόγραμμα Culture and Shopping πραγματοποιήθηκε φέτος για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά και έχει σαν στόχο να κάνει γνωστή την Πάτρα στους
ξένους τουρίστες που διαμένουν στα ξενοδοχεία της περιοχής για τις
διακοπές τους.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την εφημερίδα "Πελοπόννησος" αξιοποιεί κατά βάση τον
θρησκευτικό τουρισμό, αλλά και την ιστορία της πόλης κατά την μυκηναϊκή και
ρωμαϊκή εποχή, όπως και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Κούστας, οι Ρώσοι επισκέπτονται τον
ιερό ναό του Αποστόλου Ανδρέα και μετά επί ένα τετράωρο παραμένουν στην πόλη.
Οι Γάλλοι και οι Γερμανοί ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα, αφού επισκεφθούν
το Αρχαιολογικό Μουσείο. Ειδικά για τους Γερμανούς τουρίστες,
διοργανώνονται εκδρομές και στην Αχάια Κλάους.





Το πρόγραμμα Win - Win
Από το σύνολο των 33.000 τουριστών που έκαναν τις διακοπές τους στην περιοχή,
από τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο, διοργανώθηκαν 74 εκδρομές με τη συμμετοχή
2.584 τουριστών. Σύμφωνα με τον κ. Κούστα, ως κίνητρο για αγορές και ψυχαγωγία,
φέτος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα win-win με αρκετά θετικά
αποτελέσματα και προοπτικές.

Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο εξέδωσε και μοίρασε κουπόνια στις
συμμετέχουσες επιχειρήσεις, τα οποία λάμβαναν οι τουρίστες-καταναλωτές
ανάλογα με τις αγορές τους. Εν συνεχεία κατά την επιστροφή τους στο
λεωφορείο, γίνεται κλήρωση με δώρα ένα λεύκωμα του Πατρινού
Καρναβαλιού και τοπικά κρασιά.

«Ήταν ένα πρόγραμμα που παρά τις δυσκολίες της πρώτης εφαρμογής,
έδειξε ότι είναι ένα σημαντικό κίνητρο για αγορές και κατανάλωση. Είναι
σαφές δε, ότι για την εφαρμογή του χρειάστηκε συντονισμός με γραπτές
οδηγίες και παρακολούθηση προς τους καταστηματάρχες, τους υπαλλήλους
και τους αρχηγούς των εκδρομών» τόνισε ο κ. Κούστας.

Για την υποστήριξη του έργου, τυπώθηκαν 20.000 χάρτες σε τέσσερις γλώσσες
(Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ρώσικα), που διανεμήθηκαν σε 30 ξενοδοχεία και στους
τουριστικούς πράκτορες, ενώ το Επιμελητήριο ετοιμάζει και δύο χάρτες προβολής
μεγάλων διαστάσεων, για να τοποθετηθούν στους πεζόδρομους Αγίου Νικολάου και
Ρήγα Φεραίου, σε χώρο που διαθέτει ο ΣΚΕΑΝΑ.
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Πάτρα: Το καλοκαίρι ήρθαν 5.500
τουρίστες

Ταυτόχρονα, υπολογίζεται με στοιχεία των ίδιων τουριστικών πρακτόρων, πως
επισκέφθηκαν την Πάτρα εκτός οργανωμένων εκδρομών, 3.000 τουρίστες, οι οποίοι
περιηγήθηκαν στα αξιοθέατα, έκαναν αγορές και πέρασαν τον ελεύθερο χρόνο τους
στα καταστήματα του κέντρου της πόλης.
 Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τον απολογισμό του προγράμματος που έγινε στη
συνεδρίαση του ΔΣ του Επιμελητηρίου Αχαΐας, από τον ειδικό σύμβουλο του φορέα
Θανάση Κούστα.
 Το πρόγραμμα Culture and Shopping πραγματοποιήθηκε φέτος…

Πηγή: pelop.gr
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Ενδιαφέρον για τον νέο Αναπτυξιακό
στην Αιγιάλεια | protionline.gr
ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΠΟΣΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ…
Μεγάλο ενδιαφέρον για ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο παρουσιάζεται σε επίπεδο
Αιγιάλειας, τόσο από υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και από νέες. Η υποβολή
αιτήσεων ξεκίνησε πριν από δέκα ημέρες, ενώ με την λήξη του αυτού του κύκλου τα
δύο πρώτα καθεστώτα θα επαναπροκηρυχθούν τον Μάρτιο του 2017 και τα δύο
επόμενα τον Μάιο του 2017.

Τα τέσσερα βασικά καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, είναι:
«Γενική επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού», «Νέες
ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους». Σύμφωνα με τον νόμο, το
ελάχιστο ύψος για να υπαχθεί μια επένδυση στις διατάξεις του, ορίζεται στις 50.000
ευρώ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, στις 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις 150.000
ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, στις 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις και για
cluster και στις 500.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις. Οι προθεσμίες και τα ΦΕΚ
έχουν ως εξής: 1. Γενική Επιχειρηματικότητα. ΦΕΚ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-ΓΕΝΙ-
Η-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ από 19/10/2016 έως 20/12/2016. 2. Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
ΦΕΚ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-ΝΕΕΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ-ΜΜΕ από 19/10/2016 έως 20/12/2016. 3.
Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού. ΦΕΚ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-ΠΡΟΜ.-Μ-
Χ.-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από 19/10/2016 έως 28/04/2017. 4. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
ΦΕΚ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΜΕΙΖΟΝΟΣ-ΜΕΓΕΘΟΥΣ από 19/10/2016 έως
28/04/2017.

Ερωτηθείς από το Protionline.gr , ο α΄ αντιπρόεδρος του
Επιμελητηρίου Αχαΐας Αρίστος Τηλιγάδης, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον που υπάρχει
από την περιοχή, τονίζοντας πως το μέγα ζητούμενο είναι να καταφέρουν να
ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι. ΄΄Ο Αναπτυξιακός είναι ένα σημαντικό χρηματοδοτικό
εργαλείο δίνοντας κίνητρα για επενδύσεις σε μία εποχή που οι δυνατότητες είναι
περιορισμένες. Το ζητούμενο είναι όμως να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι



ενδιαφερόμενοι και να έχουν τα κεφάλαια που απαιτείται να διαθέσουν από μόνοι
τους΄΄, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημειώνεται ότι η ίδια συμμετοχή μπορεί να
αποτελείται από ίδια ή ξένα κεφάλαια ή συνδυασμό αυτών.

Τι ισχύει για την Αχαΐα

Προβλέπονται, πάντως, ενισχύσεις μέχρι 55%, με βάση την αναμενόμενη αναθεώρηση
του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και
την περιοχή εγκατάστασης. Σε ό,τι αφορά την Αχαΐα, η μέγιστη ένταση
περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων για μεγάλες επιχειρήσεις είναι 35%, για
μεσαίες 45% και για μικρές 55%, όπως και για όλη την Δυτική Ελλάδα.

Δικαιούχοι είναι: Ατομική επιχείρηση, Εμπορική εταιρία, Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ,
Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, Κοινοπραξίες με προϋπόθεση
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να αφορά την δημιουργία νέας μονάδας, την επέκταση
δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, την διαφοροποίηση παραγωγικής διαδικασίας,
την θεμελιώδη αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας και την απόκτηση στοιχείων
ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της.

«Εργαλείο» στα χέρια των αγροτών

Παράλληλα, νέα οφέλη φέρνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος και για τους αγρότες, αφού
μπορούν να διεκδικήσουν μέχρι και το 100% της επιδότησης σε μετρητά. Μοναδική
προϋπόθεση για την ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο είναι η αποδεδειγμένα ίδια
συμμετοχή του κάθε επενδυτικού φορέα, σε ποσοστό 25% του συνολικού κόστους.
 Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι για μια ομάδα παραγωγών, έστω και δύο ατόμων, η
ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών γίνεται εφικτή. Επομένως, πρόκειται για
χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μέσα από συμπράξεις μπορούν να υλοποιήσουν
ακόμη και φιλόδοξα σχέδια. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όσι
στις σημερινές συνθήκες, οι δρόμοι της ανάπτυξης περνούν μέσα από την ένταση της
εξαγωγικής προσπάθειας, με τυποποιημένα, επώνυμα και αναγνωρισμένα προϊόντα.
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια / Π. Πελοποννήσου
Ημερομηνία: Τετάρτη, 26-10-2016
Σελίδα: 7
Μέγεθος: 542 cm ²

Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη

Επικοινωνία εντύπου: 2610 312530-34
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Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Εβδομαδιαία / Ν. Αχαΐας
Ημερομηνία: Παρασκευή, 14-10-2016
Σελίδα: 9
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