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u18/7/2008
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην κοινή σύσκεψη των Επιμε-

λητηρίων της Ηπείρου στην Άρτα.

u5&6/9/2008
Συμμετοχή της Δ.Ε. στην Γ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε. και στα 

εγκαίνια της 73ης Γενικής Έκθεσης της Δ.ΕΘ.

u8&9/9/2008
Συμμετοχή του Ε.Ι. στη Διετή Διάσκεψη που διορ-

γανώνεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοι-

νωνική Επιτροπή με θέμα: «Επιχειρηματικότητα με 

ανθρώπινο πρόσωπο».

u14-17/9/2008
Επιμελητηριακή αποστολή του Ε.Ι. στη Βουλγαρία.

u17&18/9/2008
Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. στη συνέλευση 

του ΕΕΣΥΜ στον Πειραιά.

u30/9/2008
Συμμετοχή του Ε.Ι. στο 10ο Συνέδριο Πληροφορι-

κής και Τηλεπικοινωνιών. 

Ευκολότερη ίδρυση 
ΑΕ και ΕΠΕ 

Τ
ην κατάθεση νομοσχεδίου. με το οποίο 

περιορίζονται οι ενέργειες που απαιτούνται για 

την ίδρυση ΑΕ και ΕΠΕ και καθιερώνει την 

εξυπηρέτηση του επιχειρηματία σε ένα μόνο σημείο 

υποδοχής, ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος 

Φώλιας, ανήμερα της δημοσιοποίησης της έκθεσης Doing 

Business 2009 της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σύμφωνα με την 

έκθεση, βελτιώθηκε κατά 10 θέσεις η ανταγωνιστικότητα της 

ελληνικής οικονομίας. 

Η Ελλάδα ανέβηκε από την 106η θέση στην 96η θέση. Ο 

κ. Φώλιας εξέφρασε την ικανοποίησή του και σημείωσε ότι 

η Χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ έξι χωρών μελών του 

ΟΟΣΑ που προχώρησαν σε θετικές μεταρρυθμίσεις για να 

βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. H Ελλάδα και η 

Τσεχία εισήγαγαν το μεγαλύτερο αριθμό μεταρρυθμίσεων. 

τέσσερις συνολικά. Οι ελληνικές μεταρρυθμίσεις που 

καταγράφονται στην έκθεση αφορούν στη σύσταση εταιριών, 

την προστασία των επενδυτών, την πληρωμή των φόρων και 

τα μέτρα εκσυγχρονισμού του πτωχευτικού δικαίου. 
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Αγαπητά μέλη, 

Μετά την ένταξη στην ΟΝΕ, ο στρατηγικός στόχος της ελληνικής οικονομίας είναι η σύγκλιση 

της ανταγωνιστικότητας με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με δεδομένες τις σημαντικές οικονο-

μικές και τεχνολογικές εξελίξεις, η ελληνική οικονομία χρειάζεται να ενισχύσει τις παραγωγι-

κές της ικανότητες και να στηρίξει την ανταγωνιστικότητά της σε τρεις πυλώνες: την καινοτομία 

/ τεχνολογική αναβάθμιση, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. 

Ιδιαίτερη εφαρμογή των παραπάνω, αποτελεί και η προώθηση των επιχειρηματικών συνεργα-

σιών εξωστρεφούς προσανατολισμού: Οι επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώσουν τη δυνατότητά 

τους να ανταποκρίνονται επιτυχώς σε μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, να αναζητούν 

της επιχειρηματική αριστεία, να εστιάζουν στις κεντρικές δεξιότητες που διαθέτουν, να ενισχύουν δίκτυα 

συνεργασίας, να στοχεύουν σε νησίδες της αγοράς, να επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη και να επιχει-

ρούν την έξοδό τους στη διεθνή αγορά. Προκειμένου να επιτευχθούν τέτοιοι στόχοι με σταθερότητα, οι 

διεθνείς συνεργασίες των επιχειρήσεων έχουν καθοριστική σημασία, καθώς και η καλλιέργεια κουλτού-

ρας εξωστρεφούς συνεργασίας. Όλοι οι παραπάνω συντελεστές της ανταγωνιστικότητας μίας ΜΜΕ θα 

πρέπει, άλλοι λιγότερο κι άλλοι περισσότερο, να εφαρμοστούν ιδιαίτερα και συνθετικά, στην παραγωγή 

ενός εξαγώγιμου προϊόντος. 

Όμως, αυτό προϋποθέτει μία πλήρη αλλαγή στάσης μίας επιχείρησης, να αποκτήσει εξωστρέφεια, δη-

λαδή το να υιοθετήσει συνειδητά τον εξαγωγικό της προσανατολισμό. Κι αυτό σημαίνει να αποκτήσει 

τεχνογνωσία σε θέματα εξαγωγικής πολιτικής, ώστε να αναπτύξει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την 

εφαρμογή της πολιτικής της, στην προώθηση των εξαγωγών των προϊόντων της, αλλά και τον συντονι-

σμό της με την εκάστοτε εθνική πολιτική προώθησης των εξαγωγών. Τη σημασία της εξωστρέφειας ως 

συντελεστή της ανταγωνιστικότητας μιας ΜΜΕ του Νομού μας, στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, 

την θεωρούμε ως δεδομένη. Όμως, ο επιχειρηματικός κόσμος του Νομού Ιωαννίνων κατά την τελευταία 

περίοδο, έχει παρουσιάσει μικρή εξαγωγική δραστηριότητα, παρόλο που στο παρελθόν οι παραδοσιακοί 

Γιαννιώτες έμποροι έκαναν ισχυρή την παρουσία τους στο παραδουνάβιο και παρευξείνιο τόξο. 

Καθώς οι εξαγωγικές συναλλαγές γενικά, αποτελούν κάτι πιο πολυσύνθετο και δύσκολο από την παρα-

γωγή και διάθεση αγαθών στις ντόπιες αγορές, οι μικρές επιχειρήσεις, όπως είναι οι περισσότερες επιχει-

ρήσεις του Νομού μας, συχνά είναι ελάχιστα προετοιμασμένες, όσον αφορά τις διοικητικο-διαχειριστικές 

ικανότητες και πόρους, που θα επιτρέψουν είτε την επέκτασή τους προς εξαγωγικό μάρκετινγκ είτε την 

αντιμετώπιση των τεχνικών, οργανωτικών και οικονομικών προβλημάτων της ανάπτυξής τους σε ανταγω-

νιστικές διεθνείς και υπερπόντιες αγορές. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων λήψης μέτρων από όλους μας, 

για την προώθηση της νοοτροπίας και της κουλτούρας της εξωστρέφειας, στον επιχειρηματικό κόσμο του 

Νομού μας, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων εκμεταλλευόμενο τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Πρωτο-

βουλίας Interreg III, πραγματοποίησε μια σειρά Θεσμικών, αλλά και Επιχειρηματικών Αποστολών, στην 

Ρωσία, στην Βουλγαρία,  στην Κων/πολη και την Αλβανία. Στο προηγούμενο, στο παρόν και στο επόμενο 

τεύχος μας, θα βρείτε τις σχετικές πληροφορίες. 

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου μας, θεωρώντας την εξωστρέφεια ως ιδιαίτερης σημασίας παράγοντα της 

επιχειρηματικότητας, αναζητά και θα αναζητά συνεχώς ευκαιρίες υποστήριξης και προώθησης, του εξα-

γωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων-μελών του.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μπαράτσας.

Η Επιστολή 
του Προέδρου του Ε.Ι.

επιμελητηριο ιωαννινων 

ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου 
Ιωαννίνων
κ. Μπαράτσας 
Δημήτριος
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Α 
πό τις 10 Σεπτεμβρίου 2008 οι αμερικανικές επιχειρήσεις και οι ερευ-

νητές των ΗΠΑ θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στις Ευρωπαι-

κές υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης μέσω της σύστασης του Δι-

κτύου «US -EU Match» το ο ποίο θα συνδέεται με το Δίκτυο «Enterprise 

Europe Network» που συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 

2008. Το Δίκτυο θα υποστηρίζει το δια-ατλαντικό εμπόριο και θα ενθαρρύνει τη 

μεταφορά καινοτόμων ιδεών και τεχνολογίας βοηθώντας τις αμερικανικές εταιρεί-

ες και τα ερευνητικά ινστιτούτα να αναπτύξουν δεσμούς με αντίστοιχους φορείς 

στην ΕΕ.

Υπενθυμίζουμε ότι το Δίκτυο Enterprise Europe Network απαρτίζεται από 600 πε-

ρίπου φορείς-εταίρους σε περισσότερες από 40 χώρες ενώ ο βασικός του στόχος 

είναι να υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς και πα-

νεπιστημιακούς φορείς και να τους φέρνει μεταξύ τους σε επαφή με σκοπό την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων.“Δημιουργώντας αυτό το Δίκτυο στις ΗΠΑ και συν-

δέοντάς το με το Enterprise Europe Network,θα συμβάλουμε αποφασιστικά στη 

διάχυση της δια-ατλαντικής καινοτομίας και θα ενισχύσουμε τις εμπορικές πρωτο-

βουλίες», τόνισε ο αναπλ. Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στις ΗΠΑ κος. 

Άγγελος Παγκρατής. 

The US-EU Match network θα συντονίζεται από μία κοινοπραξία που περι-
λαμβάνει τους εξής φορείς:
• Intrasoft International SA (Luxembourg), μία πρωτοπόρο εταιρεία πληροφορι-

κής;

• NineSigma (Cleveland, OH), ένα μεσάζων φορέα καινοτομίας που παρέχει 

καινοτόμες υπηρεσίες και συνδέει τις επιχειρήσεις που αναζητούν τεχνολογία με 

παγκόσμιους φορείς καινοτομίας

• RTI International (Research Triangle Park, NC), ένα πρωτοπόρο ερευνητικό 

ινστιτούτο με δυνατό ιστορικό παροχής καινοτόμων ερευνών και τεχνικών λύσεων 

σε κυβερνητικό επίπεδο αλλά και σε επιχειρήσεις

• The European-American Business Organization, Inc. (EABO: New York City, 

NY), μία εταιρεία συμβούλων στην ανάπτυξη δια-ατλαντικών επιχειρήσεων και σε 

διεθνείς φοροτεχνικές υπηρεσίες.

The US-EU Match network θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε επιχει-
ρήσεις και ερευνητικά ινστιτούτα, όπως:
• Πληροφορίες για ευκαιρίες που αφορούν σε προκηρύξεις έρευνας, τεχνολογι-

κές αναζητήσεις και εύρεση συνεργατών

• Διοργάνωση συναντήσεων του Δικτύου για τη δημιουργία ενημερωτικών forum 

για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και συναντήσεις με αντίστοιχες ευρωπαικές

• Ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν στη συγγραφή προ-

τάσεων για ανοιχτές ευρωπαικές προκηρύξεις προγραμμάτων και ερευνητικών 

επιδοτήσεων, καθώς και για την προετοιμασία προσφορών και

• Δικτυακό website (web forum, contact database, polls, etc.);

• Διοργάνωση υποστηρικτικών υπηρεσιών κατ’ απαίτηση και σύμφωνα με τις 

ανάγκες των πελατών του Δικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο  US-EU Match network 
μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό χώρο: http://www.us-eu-match.com/.

Επέκταση του Δικτύου 

“Enterprise Europe Network” 
στις Η.Π.Α

«Δημιουργώντας 
αυτό το Δίκτυο στις 
ΗΠΑ και συνδέοντάς 
το με το Enterprise 
Europe Network, 
θα συμβάλουμε 
αποφασιστικά 

στη διάχυση της 
δια-ατλαντικής 

καινοτομίας και 
θα ενισχύσουμε 
τις εμπορικές 
πρωτοβουλίες»



Τ  
ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων σας ενημερώνει ότι η «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ-

ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  ΣΥΝ.ΠΕ. - ΣΤΟΧΟΣ» σύμφωνα με το 

Διοικητικό Συμβούλιο πέτυχε τα δύο τελευταία χρόνια εντυπωσιακή 

αύξηση των μεγεθών της και ιδιαίτερα των ιδίων κεφαλαίων αλλά και 

των κερδών αυτής.

Με τη συγκέντρωση των κεφαλαίων που ο Νόμος ορίζει, απέκτησε ήδη το δι-

καίωμα επέκτασης του Δικτύου της σε ολόκληρη την ΗΠΕΙΡΟ.

Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2008 και ήταν ιστο-

ρικής σημασίας καθώς η «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  ΣΥΝ.

ΠΕ. - ΣΤΟΧΟΣ» μετονομάστηκε πλέον σε ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Περισσότερες πληροφορίες:
Κεντρικό κατάστημα Αβέρωφ 12, Ιωάννινα

Τηλ. 26510.30520

Fax.  26510.29921
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Μετονομασία
Συνεταιριστικής
Τράπεζας Ιωαννίνων
ΣΥΝ.ΠΕ.-ΣΤΟΧΟΣ

σε “Τράπεζα 
Ηπείρου”
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Έρχονται οι 

θυρίδες 
επιχειρηματικότητας

για νέους

Τ
ην ίδρυση και Λειτουργία Πιλοτικής Θυρί-

δας Επιχειρηματικότητας για την Ενθάρ-

ρυνση και Στήριξη της Νεανικής Επιχει-

ρηματικότητας ανακοίνωσε το υπουργείο 

Παιδείας και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και 

στα Ιωάννινα. Οι θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικό-

τητας θα αποτελέσουν έργο του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμ-

ματείας Νέας Γενιάς ενταγμένο στο ΕΠΕΑΕΚ 11 και 

συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνι-

κό Ταμείο. 

Αναμένεται να λειτουργούν ως γραφείο πληροφό-

ρησης, συμβουλευτικής παροχής υποστήριξης ολο-

κληρωμένης μορφής προς όλους τους νέους που 

επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρη-

ση. Οι θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο-

χεύουν στην ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής 

επιχειρηματικότητας, προκειμένου να αυξάνονται 

σημαντικά οι πιθανότητες γέννησης, ανάπτυξης και 

επιτυχούς εξέλιξης των επιχειρηματικών τους ιδε-

ών. Για αυτό τον λόγο έχει προβλεφθεί και υλοποι-

ηθεί η ίδρυση 79 νέων δομών Επιχειρηματικότητας 

οι οποίες και καλύπτουν όλες τις περιφέρειες της 

χώρας. Αποδέκτες του εν λόγω εγχειρήματος απο-

τελούν κυρίως οι μαθητές και απόφοιτοι της δευτε-

ροβάθμιας-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  και τεχνικής 

εκπαίδευσης, οι καταρτιζόμενοι σε δημόσια ΙΕΚ και 

λοιπές σχολές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, αλλά και οι φοιτητές και απόφοιτοι 

της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. 

Θέλεις να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση, αλλά 

δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις; Στις Θυρίδες 

Νεανικής Επιχειρηματικότητας (ΘΝΕ) μπορείς 

να έχεις δωρεάν κάθε βοήθεια και υποστήριξη 

για τη δημιουργία της επιχείρησής σου. 

Στο σύγχρονο απαιτητικό οικονομικό περιβάλ-

λον, οι επιχειρηματικές ικανότητες των ανθρώ-

πων είναι σημαντικές περισσότερο από ποτέ. Οι 

ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη θέ-

σει τις βάσεις για μια επιχειρηματική κουλτούρα 

στην καρδιά της Ευρωπαϊκής στρατηγικής ανά-

πτυξης. 

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς προσπαθώ-

ντας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις 

απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, αλλά και στην 

Θέλεις να ανοίξεις τη 
δική σου επιχείρηση, 
αλλά δεν ξέρεις από 
πού να αρχίσεις; 
Στις Θυρίδες Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας 
(ΘΝΕ) μπορείς να 
έχεις δωρεάν κάθε 
βοήθεια και υποστήριξη 
για τη δημιουργία της 
επιχείρησής σου. 
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προσπάθεια των νέων ανθρώπων να εισέλθουν στην πα-

ραγωγική διαδικασία δημιουργώντας μια δική τους επι-

χείρηση, δημιούργησε τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρημα-

τικότητας. 

Με τις «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας» προσπα-

θούμε να κάνουμε μία παρέμβαση εκεί που φαίνεται ότι 

υπάρχουν τα μεγαλύτερα εμπόδια για την εκδήλωση της 

νεανική ς επιχειρηματικότητας: 

u Στον τομέα της επιχειρηματικής νοοτροπίας ή κουλ-

τούρας. 

u Και στα πρακτικά εμπόδια που συναντούν οι νέοι στην 

προσπάθεια εκκίνησης του επιχειρηματικού τους εγχει-

ρήματος. 

Με την ίδρυση μίας θυρίδας σε κάθε πρωτεύουσα νομού 

και δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια θέλουμε να έρ-

θουμε εμείς κοντά στους νέους και όχι να περιμένουμε 

τους νέους να έρθουν σε εμάς. Έτσι: 

u με επισκέψεις και παρουσιάσεις. στις εκπαιδευτικές 

μονάδες 

u με αξιοποίηση του internet για παροχή πληροφόρησης 

και 

u με διαγωνισμούς - παιχνίδια εικονικών επιχειρήσεων 

κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση για την προώθηση 

της επιχειρηματικής συνείδησης. 

Ταυτόχρονα συγκεντρώνουμε σημαντική εμπειρία, που 

μπορεί να λειτουργήσει υποβοηθητικά για την εισαγωγή 

μαθημάτων επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκ-

παίδευση. 

Στην προσπάθεια να προσφέρουμε σημαντική πρακτική 

βοήθεια και στήριξη στις νεανικές επιχειρηματικές προ-

σπάθειες, διευρύνουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουν 

οι «Θυρίδες νεανικής επιχειρηματικότητας», δίνοντας έμ-

φαση στη δικτύωση με άλλες δομές στήριξης της επιχει-

ρηματικής δράσης και στην παροχή των υπηρεσιών μας 

μέσω του internet. Οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικό-

τητας έχουν ως στόχο: 

u Την προώθηση επιχειρηματικής συνείδησης στους νέ-

ους 

u  Την στήριξη των νέων που θέλουν να ασχοληθούν με 

επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νέων που 

ασχολούνται ήδη με επιχειρηματική δραστηριότητα.

u Τα μηνύματα που πρέπει να λάβουν οι νέοι, ώστε να 

δημιουργηθεί μια υγιής επιχειρηματική συνείδηση μέσα 

τους, περιλαμβάνουν: 

• Η επιχειρηματικότητα αποτελεί μια ακόμα διέξοδο για 

την επαγγελματική αποκατάσταση. 

• Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται σοβαρότητα, σχεδια-

σμό, επιμονή και υπομονή. Δεν έχει σχέση με εύκολο και 

γρήγορο κέρδος. 

• Η αποτυχία είναι μέρος της επιχειρηματικότητας. 

• Τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου επιχειρηματία. 

• Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας. 

• Βασικά εργαλεία επιχειρηματικότητας. 

• Σχέση επιχειρηματικότητας και κοινωνίας. 

• Σχέση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. 

• Τι είναι η Κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

Τρόποι προώθησης επιχειρηματικής συνείδησης μέσω 

των Θυρίδων: 

• Παρουσιάσεις στις εκπαιδευτικές μονάδες. 

• Παρουσιάσεις σε συνέδρια, ημερίδες και άλλες εκδη-

λώσεις.

• Προώθηση έντυπου υλικού. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κων/πόλεως 1 (Μουσικό Σχολείο)

Τηλ.: 26510 78404, 

Ε-mail: th.ioannina@neagenia.gr

www.thyrides.gr
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Ηλεκτρονικό 
κατάστημα για τα 
ντόπια προϊόντα 
από τα Επιμελητήρια 
της Ηπείρου

Έ
να φιλόδοξο πρόγραμμα προωθούν από 

κοινού οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων 

των τεσσάρων Νομών της Ηπείρου.

Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ζητά το «Καλάθι ηπειρώτι-

κων προϊόντων», μια ιδέα που έχει ως στόχο να προωθή-

σει και να προβάλλει τα τοπικά προϊόντα.

Την πρωτοβουλία για την κατάθεση πρότασης ανέλαβε το 

Επιμελητήριο Ιωαννίνων που σε συνεργασία με το BIC 

Ηπείρου προωθεί τη δημιουργία σε πρώτη φάση ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος με επώνυμα και πιστοποιη-

μένα προϊόντα, τα οποία θα μπορούν να αγοράσουν ενδι-

αφερόμενοι από κάθε γωνιά της γης μέσω διαδικτύου.

Η πρόταση επανήλθε στη συνάντηση που πραγματοποίη-

σαν την προηγούμενη εβδομάδα οι Πρόεδροι των Επιμε-

λητηρίων της Ηπείρου στην Άρτα όπου παράλληλα συζη-

τήθηκαν δράσεις και παρεμβάσεις με στόχο την ανάπτυξη 

της επιχειρηματικότητας και την εξωστρέφεια των επιχει-

ρήσεων της περιοχής. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Επι-

μελητηρίου Ιωαννίνων Δημήτρης Μπαράτσας, συζητήθη-

καν σημαντικά θέματα που αφορούν τους επιχειρηματίες 

αλλά και η πρόθεση των διοικήσεων των Επιμελητηρίων 

να προχωρήσουν σε μία σειρά διεκδικήσεων που θα βελ-

τιώσουν την επιχειρηματικότητα της περιοχής. 

Ο κ. Μπαράτσας τόνισε πως η πρόταση για το «καλά-

θι ηπειρωτικών προϊόντων» είναι ιδιαίτερα σημαντική 

και ανταγωνιστική και αυτό δημιουργεί ευνοϊκές προϋ-

ποθέσεις  για την ένταξη και την προώθησή της από το 

ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, οι διοικήσεις των Επιμελητηρίων συμφώνη-

σαν να πιέσουν για την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών 

αξόνων της περιοχής, την προστασία του Αμβρακικού, 

αλλά και τη βελτίωση των υποδομών με τη δημιουργία του 

ΒΙΟΠΑ. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή έχει η δημιουργία 

ΒΙΟΠΑ στην Άρτα, όπου υπάρχει ώριμη πρόταση.

«Το Ρυθμιστικό Σχέδιο που βρίσκεται σε εξέλιξη, μας δί-

νει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε τέτοιες διαδικασίες, 

προς όφελος του επιχειρηματικού κόσμου», σημείωσε ο 

κ. Μπαράτσας. 

Επισήμανε επίσης πως το Επιμελητήριο Ιωαννίνων πρό-

κειται τους επόμενους μήνες να προχωρήσει στη διορ-

γάνωση επιχειρηματικών αποστολών στη Ρωσία και την 

Κωνσταντινούπολη, που θα απευθύνονται στους κλάδους 

των δομικών υλικών, αργυροχρυσοχοΐας, ξυλόγλυπτων 

και τουρισμού.   

«Σκοπός όλων των δραστηριοτήτων μας είναι η εξωστρέ-

φεια των τοπικών μας επιχειρήσεων για το καλό όχι μόνο 

των επιχειρηματιών, αλλά ολόκληρης της Ηπείρου», υπο-

γράμμισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Εκτός από αυτά τη συνάντηση απασχόλησαν και προβλή-

ματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, μετα-

ξύ των οποίων η αύξηση του τέλους ακίνητης περιουσίας 

για την οποία ήδη εστάλη υπόμνημα διαμαρτυρίας στο 

Υπουργείο Οικονομικών και δυσλειτουργία που προκα-

λούν οι εμπορικές τράπεζες στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μι-

κρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ).          
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Το Ταμείο 
Εγγυοδοσίας 

στηρίζει
χιλιάδες

επιχειρήσεις

• Παρέχει εγγυήσεις, με ανώτατη διάρκεια εγγύη-

σης τα 10 έτη, σε επιχειρηματικά δάνεια και σε χρημα-

τοδοτικές μισθώσεις (Ieasing), για  ποσά από  10.000 

έως 400.000

• Επιδοτεί τα εγγυημένα από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 

επενδυτικά δάνεια και τις χρηματοδοτικές μισθώσεις / 

leasing μειώνοντας δραστικά το κόστος δανεισμού 

Για παράδειγμα, σε ένα δάνειο 10ετούς διάρκειας, 

ύψους 100.000 και με κόστος 8%, οι συνολικοί τόκοι 

ανέρχονται σε 44.400 περίπου και οι επιδοτούμενοι 

τόκοι είναι ~22.200, δηλαδή η επιδότηση αντιστοιχεί 

στο 50% του κόστους δανεισμού.

• Απευθύνεται στο 98% των επιχειρήσεων που 

έχουν έδρα στην Ελλάδα (δηλαδή στις υπό σύσταση, 

νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 

49 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο 

ισολογισμό έως  1Ο εκατ. ) 

• Συνεργάζεται με όλες τις τράπεζες και τις εται-

ρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) στην Ελ-

λάδα. Ως εκ τούτου ο επιχειρηματίας δύναται να απευ-

θυνθεί σε περισσότερα από 3.200 υποκαταστήματα 

σε όλες τις γωνιές της χώρας. Επίσης, στηρίζεται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο παρέχει 

αντεγγύηση σε επενδυτικά δάνεια εγγυημένα από την 

ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 

• Είναι εργαλείο δημιουργίας και ανάπτυξης 
των ελληνικών επιχειρήσεων, μοχλός τοπικής και πε-

ριφερειακής ανάπτυξης. 

• Αποτελεί την λύση του μέλλοντος γιατί παρέχει 

τα ελκυστικότερα προϊόντα στην ελληνική αγορά τόσο 

για τις τράπεζες /εταιρείες leasing όσο και για τις επι-

χειρήσεις. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 67% 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Λ. Αμαλίας 26, 10557 Αθήνα 

Τηλ. 210-3311201-4, Fax: 210 -3311207 

E-mail: info@tempme.gr, 

www.tempme.gr 

Μη χάνεις 
την ευκαιρία 
για εγγύηση 
και επιδότηση 
από το ταμέιο 
εγγυοδοσίας
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ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0

ΒΤΧ 4 18 0 0 1 23

ΕΜΠ 12 9 0 0 0 21

ΕΠΓ 16 19 1 3 0 39

ΣΥΝΟΛΟ 32 46 1 3 1 83

εΓΓραΦεΣ επιΧειρηΣεων IOYλιοΥ 2008

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0

ΒΤΧ 2 3 0 0 0 5

ΕΜΠ 7 5 0 0 0 12

ΕΠΓ 14 10 0 0 0 24

ΣΥΝΟΛΟ 23 18 0 0 0 41

ΔιαΓραΦεΣ επιΧειρηΣεων IOYλιοΥ 2008

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 1 0 0 0 0 1

ΒΤΧ 4 6 1 2 0 13

ΕΜΠ 6 8 0 0 0 14

ΕΠΓ 14 11 1 2 1 29

ΣΥΝΟΛΟ 25 25 2 4 1 57

εΓΓραΦεΣ επιΧειρηΣεων αΥΓοΥΣτοΥ 2008

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0

ΒΤΧ 6 3 0 0 0 9

ΕΜΠ 3 0 0 0 0 3

ΕΠΓ 6 6 0 1 0 13

ΣΥΝΟΛΟ 15 9 0 1 0 25

ΔιαΓραΦεΣ επιΧειρηΣεων αΥΓοΥΣτοΥ 2008

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ποσοτικά στοιχεία
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ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 1 0 0 0 1

ΒΤΧ 11 11 0 2 0 24

ΕΜΠ 15 14 0 2 0 31

ΕΠΓ 23 25 2 0 2 52

ΣΥΝΟΛΟ 49 51 2 4 2 108

εΓΓραΦεΣ επιΧειρηΣεων ΣεπτεμΒριοΥ 2008

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 1 1 0 0 0 2

ΒΤΧ 19 35 1 4 1 60

ΕΜΠ 33 31 0 2 0 66

ΕΠΓ 53 55 4 5 3 120

ΣΥΝΟΛΟ 106 122 5 11 4 248

εΓΓραΦεΣ επιΧειρηΣεων τριμηνοΥ 7-9/2008   

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0

ΒΤΧ 12 9 0 0 0 21

ΕΜΠ 19 7 0 0 0 26

ΕΠΓ 29 29 0 1 0 59

ΣΥΝΟΛΟ 60 45 0 1 0 106

ΔιαΓραΦεΣ επιΧειρηΣεων τριμηνοΥ 7-9/2008 

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0

ΒΤΧ 4 3 0 0 0 7

ΕΜΠ 9 2 0 0 0 11

ΕΠΓ 9 13 0 0 0 22

ΣΥΝΟΛΟ 22 18 0 0 0 40

ΔιαΓραΦεΣ επιΧειρηΣεων ΣεπτεμΒριοΥ 2008

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & Μ/Γ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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Δ
εκαοχτώ έργα συνολικού προϋπολο-

γισμού 1.752 εκατ. ευρώ εντάσσο-

νται στις Συμπράξεις Δημοσίου και 

Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) με απόφαση 

της αρμόδιας Διϋπουργικής Επιτροπής, η οποία 

συνεδρίασε στο υπουργείο Οικονομίας. Όπως 

δήλωσε μετά τη συνεδρίαση της Διϋπουργικής 

Επιτροπής για τις ΣΔΙΤ ο υπουργός Οικονομίας 

Γ. Αλογοσκούφης, όλα τα έργα που εντάχθηκαν 

είναι σημαντικά και αφορούν τη Δημόσια Διοίκη-

ση, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητι-

σμό, τις μεταφορές και την εθνική άμυνα. 

. 

Με τις ΣΔΙΤ δημιουργούμε, πρόσθεσε ο κ. Αλο-

γοσκούφης, ταχύτερα τις υποδομές και αναπτύσ-

σεται η ελληνική περιφέρεια και ολόκληρη η οι-

κονομία μας που βιώνει μια διεθνή κρίση. 

Με τις σημερινές εντάξεις, είπε ο κ. Αλογοσκού-

φης το σύνολο των έργων που θα κατασκευα-

στούν μέσω των ΣΔΙΤ έφθασαν τα 327 και είναι 

συνολικού προϋπολογισμού 5.700 εκατομμυρί-

ων ευρώ.

Η μεταρρύθμιση με τις ΣΔΙΤ «παίρνει σάρκα και 

οστά», κατέληξε ο κ. Αλογοσκούφης. 

Ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπου-

λος είπε ότι με τις εντάξεις έργων δόθηκε έμφαση 

στην εγκατάσταση του Πυροσβεστικού Σώματος 

και την κατασκευή κτιρίων για την εκπαίδευση 

τους. Το ίδιο ισχύει και για την Ελληνική Αστυ-

νομία. Τα έργα αφορούν την περιφέρεια Χαλκι-

δικής, τη Χίο, τη Μυτιλήνη και άλλες περιοχές. 

Ο υπουργός Πολιτισμού  Μιχ. Λιάπης είπε ότι 

σήμερα αποφάσισε η Διϋπουργική την ένταξη 

24 έργων αρμοδιότητας του υπουργείου Πολι-

τισμού. Τα έντεκα αφορούν γυμναστήρια και τα 

δεκατρία κολυμβητήρια. Ο συνολικός προϋπολο-

γισμός είναι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ και 

η συντριπτική πλειοψηφία των έργων βρίσκεται: 

στην επαρχία, κατέληξε ο κ. Λιάπης. 

Από την πλευρά του ο υπουργός Παιδείας Ευρ. 

Στυλιανίδης, είπε ότι στις ΣΔΙΤ εντάχθηκε η δημι-

ουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου προϋπολο-

γισμού 255 εκατ. ευρώ και επίσης 25 σχολείων  

που θα κατασκευαστούν στην Θεσσαλονίκη, τη 

Δυτική Ελλάδα και τη Στερεά Ελλάδα, συνολικού 

προϋπολογισμού 82,8 εκατ. ευρώ. Εντάχθηκαν 

26 σχολικές μονάδες συνολικού προϋπολογι-

σμού 112,8 εκατ. ευρώ. Ο κ. Στυλιανίδης χαρα-

κτήρισε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το υπουρ-

γείο Παιδείας απαλλάσσεται από τη συντήρηση 

των κτιρίων, την οποία αναλαμβάνει η εταιρία των 

συμπράξεων. 

Τέλος, ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινω-

νιών κ. Χατζηδάκης, δήλωσε ότι η Διϋπουργική 

Επιτροπή ενέκρινε την ένταξη στις ΣΔΙΤ δυο έρ-

γων. Πρόκειται για έργο τηλεματικής και του ηλε-

κτρονικού εισιτηρίου. Με την τηλεματική θα γίνε-

ται η ηλεκτρονική διαχείριση των δρομολογίων, 

ενώ το ηλεκτρονικό εισιτήριο θα αντικαταστήσει 

τα χάρτινα εισιτήρια, με στόχο τον έλεγχο της ει-

σιτηριοδιαφυγής. 

Πηγή: www.kathimerini.gr 

18 νέα έργα 
με συμπράξεις 

Δημοσίου - Ιδιωτικού τομέα
Δεκαοχτώ έργα συνολικού 

προϋπολογισμού 1.752 
εκατ. ευρώ εντάσσονται 

στις Συμπράξεις Δημοσίου 
και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) 
με απόφαση της αρμόδιας 

Διϋπουργικής Επιτροπής, 
η οποία συνεδρίασε στο 
υπουργείο Οικονομίας.
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Στόχος των ρυθμίσεων του Eιδικού Xωροταξικού για τον 

Τουρισμό είναι η θέσπιση κανόνων για την ανάπτυξη του 

τουρισμού αλλά και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, σε 

συνδυασμό με την ενίσχυση πολιτικών για την προστασία του 

περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας των πόρων, σε διάστημα 

δεκαπενταετίας 2008 - 2023.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις τουριστικές επενδύσεις, το 

Χωροταξικό Πλαίσιο προβλέπει τους εξής όρους για τη δόμηση 

νέων καταλυμάτων:

• Απαγόρευση της διάσπαρτης δόμησης εκτός οικισμών στο 

συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. 

• Αύξηση στα 8 αντί των 4 στρεμμάτων της αρτιότητας στα εκτός 

σχεδίου γήπεδα στις αναπτυσσόμενες περιοχές. 

• Αύξηση στα 15 αντί των 4 στρεμμάτων της αρτιότητας για 

εκτός σχεδίου γήπεδα σε περιοχές τουριστικά ανεπτυγμένες. 

• Μείωση των κλινών από 10 έως 15 που είναι σήμερα ανά 

στρέμμα σε 8 κλίνες ανά στρέμμα. 

• Αύξηση της απόσταση από τον αιγιαλό, ιδιαίτερα στις 

επίπεδες παράκτιες περιοχές (από τα 50 στα 100 μέτρα). Επίσης 

τίθεται απαίτηση ελάχιστου υψομέτρου 2 μέτρων στο σημείο 

τοποθέτησης των κτιρίων. 

• Αρνητική τοποθέτηση για την ανάπτυξη νέων χιονοδρομικών 

κέντρων. 

• Για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ τίθεται ως προϋπόθεση η 

εξασφάλιση υδατικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών των 

εγκαταστάσεων αυτών. 

Στις σύνθετες τουριστικές εγκαταστάσεις προβλέπεται ότι οι 

εγκαταστάσεις παραθεριστικής κατοικίας θα μπορούν να 

καταλαμβάνουν το 30% του συνόλου των εγκαταστάσεων 

φιλοξενίας. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις σε εκτός σχεδίου 

περιοχές θα μπορούν να αναπτυχθούν σε γήπεδα μεγαλύτερα 

από 150 στρέμματα, με συντελεστή δόμησης 0,2. Eπίσης 

προβλέπεται διάσπαση των όγκων και διώροφα κτίρια ή 

τριώροφα σε ποσοστό 30% του συνόλου, τα οποία όμως πρέπει 

να έχουν απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρα από τη θάλασσα.

Για τα ακατοίκητα νησιά και τις βραχονησίδες το χωροταξικό 

πλαίσιο προβλέπει ότι δεν μπορούν να γίνουν εκεί τουριστικές 

εγκαταστάσεις, με εξαίρεση 5 τέτοια νησιά με έκταση άνω των 

500 στρεμμάτων, όπου θα υπάρξει ανάπτυξη, τουριστικών 

υποδομών σε πολύ μικρή έκταση.

Στις περιοχές «Natura», ενώ σήμερα ισχύει ποσοστό κάλυψης 

20%, το Ειδικό Πλαίσιο θέτει ανώτατο όριο 2%.

Σημειώνεται ότι η γνωμοδότηση του Συμβουλίου αναμένεται 

έως το τέλος Νοεμβρίου 2008.

Ειδικό
χωροταξικό

σχέδιο
για τον 
τουρισμό
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Π
ραγματοποιήθηκε από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων η 

θεσμική και Αποστολή στη Σόφια (Βουλγαρία), στις 

14-17/9/08, στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg 

IIIA Ελλάδα – Ιταλία 2000-2006. Η αντιπροσωπεία του 

Επιμελητηρίου Ιωαννίνων με επικεφαλής τον Πρόεδρό του κο Δημ. 

Μπαράτσα, επισκέφτηκε επιχειρηματικούς φορείς (Βουλγαρικός 

Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Εμπορο-Βιομηχανικό Επιμε-

λητήριο Βουλγαρίας, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βουλγαρίας & Ένω-

ση Βουλγαρικών Επιχειρήσεων), καθώς και το Εμπορικό Τμήμα της 

Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, όπου πραγματοποίησε παρουσιά-

σεις του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και του Νομού Ιωαννίνων και συ-

νάντησε αντίστοιχους επιχειρηματίες. Επίσης, έγιναν οι απαραίτητες 

συζητήσεις και υπεγράφησαν τα σχετικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας, 

και για μελλοντικές θεσμικές και επιχειρηματικές συναντήσεις. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκαν και ιδιαίτερες Συναντήσεις Εργασίας μεταξύ των 

στελεχών του Ευρωπαϊκού Κέντρου: “enterprise europe network” του 

Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, με τα αντίστοιχα στελέχη του “enterprise 

europe network” του Επιμελητηρίου Σόφιας και του “enterprise europe 

network” του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βουλγαρίας.

Υλοποίηση 
από το 
Επιμελητήριο 
Ιωαννίνων των 
Αποστολών του 

Interreg IIIA

  
   Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων

  
   Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων
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  Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια

  
   Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βουλγαρίας
 

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Εnterprise Εurope Νetwork 

   Εμπορο-Βιομηχανικό   
   Επιμελητήριο Βουλγαρίας

   Εμπορο-Βιομηχανικό   
   Επιμελητήριο Βουλγαρίας
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μιλητής κατά το γεύμα που παρέθεσε 

το ΕΒΕΘ στο πλαίσιο της έκτακτης γενι-

κής συνέλευσης της ΚΕΕΕ (Σάββατο 6 

Σεπτεμβρίου 2008), Όταν ο υπουργός 

Ανάπτυξης, Χρήστος Φώλιας. Στην ομιλία του ο προ-

έδρου του ΕΒΕΘ, Δημήτρης Μπακατσέλοs, 

 αναφέρθηκε - μεταξύ άλλων - στην ανάγκη λήψης 

μέτρων για την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων, 

που θα είναι εξαγωγικού προσανατολισμού. 

Στην αναγκαιότητα λήψης των έκτακτων φορολογι-

κών μέτρων λόγω της παρατεταμένης διεθνούς κρίσης 

αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Οικονο-

μίας και Οικονομικών, Γιάννης Παπαθανασίου από 

το βήμα της Γενικής συνέλευσης της ΚΕΕΕ (Κεντρική 

Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος) που πραγματοποιή-

θηκε - ως είθισται κάθε χρόνο στη διάρκεια της ΔΕΘ 

- στους χώρους του ΕΒΕΘ. 

Επίσης, ο κ. Παπαθανασίου επισήμανε ότι η κυβέρ-

νηση έχει αποδείξει με σειρά παρεμβάσεων ότι τοπο-

θετεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο κέντρο της 

πολιτικής της, αναφέροντας ως παράδειγμα το νέο 

επενδυτικό νόμο, τη λειτουργία του ΤΕΜΠΜΕ, την 

τροποποίηση του επιμελητηριακού νόμου και τον εκ-

συγχρονισμό του πτωχευτικού δικαίου. Την εκδήλω-

ση χαιρέτησε και ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Γιώργος 

Βλάχος, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο των Επιμελη-

τηρίων αλλά και στα μέτρα που παίρνει το υπουργείο 

προκειμένου να επικρατήσουν στην αγορά συνθήκες 

υγιούς ανταγωνισμού.

 

Ομιλητής κατά το γεύμα που ακολούθως παρέθεσε 

το ΕΒΕΘ, ήταν ο υπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος Φώ-

λιας, ο οποίος αναφερόμενος στην οικονομική πολι-

τική της κυβέρνησης, τόνισε ότι γίνεται προσπάθεια 

«να νοικοκυρέψουμε την αγορά και να θωρακίσουμε 

την ελληνική οικονομία έναντι σημερινών αλλά και 

μελλοντικών απειλών και κινδύνων». 

Και πρόσθεσε: 

«Προχωρήσαμε λοιπόν με αποφασιστικότητα, με τόλ-

μη σε τομές και μεταρρυθμίσεις όπως: 

- η δημοσιονομική προσαρμογή, 

- η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επι-

χειρήσεις και τους πολίτες,

 - ο νέος επενδυτικός νόμος, 

- η στοχευόμενη και με επενδυτική λογική αξιοποίηση 

των κοινοτικών πόρων, 

- οι συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, 

- η αναμόρφωση του Πτωχευτικού Δικαίου, 

- η δημιουργία και η αξιοποίηση νέων εργαλείων 

χρηματοδότησης, 

- η απλούστευση των διαδικασιών για την ίδρυση των 

ΕΠΕ». 

Στη συνέχεια, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι 

«το μεγάλο στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε 

είναι η κινητοποίηση  της υγιούς επιχειρηματικότητας, 

η αξιοποίηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων που 

διαθέτουμε ως κοινωνία για να πετύχουμε 

Γενική 

Συνέλευση 
της ΚΕΕΕ στη 
Θεσσαλονίκη

Η φετινή έκτακτη γενική συνέλευση της 
 ΚΕΕ βρίσκει τη χώρα μας σ’ ένα σύνθετο 
δυσμενές διεθνές οικονομικό περιβάλλον.. 
Η πιστωτική κρίση και οι κλυδωνισμοί στις 

παγκόσμιες χρηματαγορές, από τη μια μεριά και οι 
αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και βασικών 

αγροτικών κυρίως προϊόντων που πυροδότησαν ένα 
πληθωριστικό ντόμινο από την άλλη, δημιούργησαν 
αυξημένη αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία.     
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την ανάπτυξη προς όφελος των πολλών. Γι’ αυτό και οι 

επιχειρήσεις οφείλουν να επιδεικνύουν στάση ευθύνης. 

Να αποδεικνύουν το σεβασμό τους απέναντι στους νό-

μους και τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, απέναντι 

στον πολίτη - καταναλωτή. Η κοινή γνώμη δικαίως αγα-

νακτεί όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με αθέμιτες πρακτικές 

στρέβλωσης της αγοράς και υπονόμευσης του ανταγωνι-

σμού. Οι καταναλωτές έχουν δικαιώματα. Έχουν δικαίω-

μα σε ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες. Έχουν δικαίωμα 

στην ελεύθερη επιλογή. Έχουν δικαίωμα στην ποιότητα 

αλλά και στην καλή τιμή, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητού-

μενο της αγοράς σήμερα. Έχουν όμως και μια μεγάλη 

υποχρέωση. Να είναι ενημερωμένοι. Να είναι υποψια-

σμένοι». 

Ο Κ. Μπακατσέλος  

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ, Δημήτρης Μπα-

κατσέλος, αναφέρθηκε - μεταξύ άλλων - στην ανάγκη 

λήψης μέτρων για την προσέλκυση άμεσων επενδύσε-

ων, που θα είναι εξαγωγικού προσανατολισμού, σημει-

ώνοντας ότι σήμερα «οι ξένες επενδύσεις στη χώρα μας 

είναι λίγες και αφορούν κυρίως εξαγορές. Επίσης, είναι 

μάλλον χαμηλής τεχνολογίας και αφορούν τον κλάδο 

του εμπορίου και των υπηρεσιών που στοχεύουν την 

εγχώρια αγορά. Για να πετύχουμε την προσέλκυση των 

εξωστρεφών επενδύσεων», πρόσθεσε ο κ. Μπακατσέλος, 

«απαιτούνται μέτρα και παρεμβάσεις που θα στοχεύουν 

στη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού περι-

βάλλοντος όπως: 

- η πάταξη της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας και των 

συνεχών, αιφνιδιαστικών μεταβολών στο φορολογικό πε-

ριβάλλον, 

- η βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματι-

κότητας της δημόσιας διοίκησης, 

- η πάταξη της διαφθοράς και η εμπέδωση της διαφάνει-

ας, 

- η καταπολέμηση των ολιγοπωλιακών καταστάσεων και 

των στρεβλώσεων που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία 

των αγορών, 

- η αποκατάσταση της τρωθείσας σχέσης εμπιστοσύνης 

μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων, 

- η βελτίωση των υποδομών, κυρίως, στην περιφέρεια 

που παρουσιάζει σημαντική υστέρηση, 

- η βελτίωση της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και η 

προσαρμογή της στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομί-

ας, 

- η στροφή προς την καινοτομία και τη γνώση με γενναία 

ενίσχυση των κονδυλίων για έρευνα και τεχνολογία και η 

ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων οργάνωσης παραγωγής 

και διοίκησης, 

- η ολοκλήρωση του προγράμματος αποκρατικοποιήσε-

ων και 

- η επίλυση του ασφαλιστικού». 

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ αναφέρθηκε και στα κονδύλια 

του ΕΣΠΑ που «αποτελούν την τελευταία κοινοτική αρω-

γή και μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην προώθη-

ση της περιφερειακής ανάπτυξης και στη στροφή προς 

την έρευνα και την καινοτομία. Και κατέληξε: «ο σχεδια-

σμός υπάρχει και το μόνο που χρειάζεται είναι αποφασι-

στικότητα. Δυστυχώς, ως χώρα υστερούμε στην ταχύτητα 

υλοποίησης έργων και μέτρων σήμερα που οι εξελίξεις 

είναι παγκόσμιες. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να κινού-

νται άλλοι γρηγορότερα και εμείς να μένουμε πίσω και να 

εμφανιζόμαστε πάντα στο τέλος των διεθνών κατατάξεων. 

Η κυβέρνηση που έχει ήδη δείξει αποφασιστικότητα στη 

λήψη σημαντικών πρωτοβουλιών, όπως προανέφερα, 

πρέπει να επιταχύνει το βηματισμό της για την επίτευξη 

των παραπάνω στόχων και να μην καμφθεί από μικρο-

συμφέροντα και υπολογισμό πολιτικού κόστους». 

Επιμελητηριακό Πανεπιστήμιο. 

Στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, ο πρόεδρος της 

ΚΕΕΕ, Γιώργος Κασιμάτης επέκρινε την κυβέρνηση για 

ατολμία σε ορισμένους τομείς και ζήτησε αντικατάστα-

ση «του άδικου, αναποτελεσματικού και διαβρωμένου 

φορολογικού συστήματος», με ένα νέο αντικειμενικότε-

ρο, αποτελεσματικότερο και αντιγραφειοκρατικό τρόπο 

φορολόγησης. Ζήτη- σε ακόμη περικοπή των κρατικών 

δαπανών, ένα άλλο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της 

χώρας και άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. 

Επίσης, ο κ. Κασιμάτης προανήγγειλε τη δημιουργία του 

πρώτου Δημόσιου Επιμελητηριακού Πανεπιστημίου στην 

Ελλάδα, σε συνεργασία με μεγάλο Δημόσιο Πανεπιστή-

μιο του Εξωτερικού. Όπως ο ίδιος διευκρίνισε ότι το νέο 

Πανεπιστήμιο θα προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα 

να παρακολουθήσουν ειδικές κατηγορίες μαθημάτων, 

ανάλογα και με το πτυχίο που επιθυμούν να αποκτήσουν 

(Bachelor’s, Master κ.α.). «Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο 

και φιλοδοξούμε ότι πολύ γρήγορα θα μπορέσουμε να 

ανακοινώσουμε τις λεπτομέρειες», ανέφερε ο πρόεδρος 

της ΚΕΕΕ, σημειώνοντας ότι το Πανεπιστήμιο θα αποτε-



   
   

ðñ
ïï

 ðô
é ê

Þ+
á í

Ü ð
ôõ

 îç
 /

 Å
ÐÉ

ÊÁ
ÉÑ

ÏÔ
ÇÔ

Á 
- 

ÄÅ
ËÔ

ÉÁ
 Ô

ÕÐ
ÏÕ

23

λέσει «μπούσουλα» για την περαιτέρω ανάπτυξη και άλ-

λων παράλληλων δραστηριοτήτων από τα Επιμελητήρια. 

Παρατίθενται σημεία ως ομιλίας του προέδρου του 

ΕΒΕΘ, Δημήτρη Μπακατσέλου στο γεύμα που παρέθεσε 

το Επιμελητήριο με την ευκαιρία της γενικής συνέλευσης 

ως ΚΕΕΕ. 

« …Η φετινή έκτακτη γενική συνέλευση της  ΚΕΕ βρίσκει 

τη χώρα μας σ’ ένα σύνθετο δυσμενές διεθνές οικονομι-

κό περιβάλλον. 

Η πιστωτική κρίση και οι κλυδωνισμοί στις παγκόσμιες 

χρηματαγορές, από τη μια μεριά και οι αυξήσεις στις τι-

μές του πετρελαίου και βασικών αγροτικών κυρίως προϊ-

όντων που πυροδότησαν ένα πληθωριστικό ντόμινο από 

την άλλη, δημιούργησαν αυξημένη αβεβαιότητα στην πα-

γκόσμια οικονομία.               

Η δοκιμασία αυτή κατέδειξε τις αδυναμίες της Ελληνικής 

οικονομίας που δεν είναι άλλες από τα γνωστά, χρόνια, 

διαθρωτικά προβλήματα και τις στρεβλώσεις των αγορών 

που κρατούν τον πληθωρισμό σταθερά υψηλότερο από 

τις χώρες της Ευρωζώνης και επιδεινώνουν την ανταγω-

νιστικότητα της ελληνικής οικονομίας αποτρέποντας την 

προσέλκυση νέων άμεσων επενδύσεων. Στην πρόσφατη 

τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρε-

ται ότι η χώρα μας έχει την αρνητική πρωτιά στις χώρες 

της ευρωζώνης καταγράφοντας υποχώρηση 10% στο 

δείκτη ανταγωνιστικότητας μεταξύ του πρώτου τριμήνου 

2005 και του πρώτου τριμήνου 2008. Στο ίδιο συμπέρα-

σμα καταλήγουν κι άλλοι διεθνείς οργανισμοί όπως για 

παράδειγμα το ΙMD κατατάσσοντας τη χώρα μας στην 

42η θέση μεταξύ 55 χωρών στην παγκόσμια επετηρίδα 

ανταγωνιστικότητας δηλαδή έξι θέσεις πιο κάτω από πέρ-

σι. 

Στην πραγματική οικονομία οι εξαγωγές σε σχέση με 

πέρυσι μειώθηκαν ενώ το εμπορικό έλλειμμα επιδεινώ-

θηκε. Ακόμη και μετά την αφαίρεση των καυσίμων και 

πλοίων το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνεχίζει να 

επιδεινώνεται το 2008 υπογραμμίζοντας το γενικότερο 

έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 

Τι γίνεται όμως με την πορεία των αναγκαίων μεταρρυθ-

μίσεων; 

Στην πρόσφατη γνωμοδοτική έκθεση της ΟΚΕ αναφορι-

κά με τους δείκτες παρακολούθησης του εθνικού προ-

γράμματος μεταρρυθμίσεων (2005-2008) αναφέρεται 

μεταξύ των άλλων ότι η ερευνητική δραστηριότητα στη 

χώρα μας παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα ενώ οι δα-

πάνες για εκπαίδευση και κατάρτιση συνεχίζουν να είναι 

χαμηλές ειδικά για τις πολιτικές απασχόλησης και της δια 

βίου μάθησης. 

Στη δημόσια διοίκηση δεν διαφαίνονται αλλαγές σε ζη-

τήματα βάθους όπως η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυ-

ναμικού, η διαφθορά και η αποτελεσματική οργάνωση 

της διοίκησης. 

Τέλος, διαπιστώνει το στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης της 

οικονομίας μας αναφέροντας ότι χρειάζεται να δρομο-

λογηθούν άμεσες δράσεις που θα αλλάξουν τη σχέση 

περιφέρειας- κέντρου στη διαδικασία διαμόρφωσης και 

υλοποίησης των προγραμμάτων ανάπτυξης. Με όλα αυτά 

δεν θέλω να υποβαθμίσω σε καμία περίπτωση το έργο 

της Κυβέρνησης. Η χώρα μας επιτυγχάνοντας υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια έχει συγκλίνει 

σταθερά προς το μέσο ευρωπαϊκό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 

ενώ αξίζει να σημειωθεί και η αύξηση της απασχόλη-

σης. Ήδη το Μάιο, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ η ανεργία 

υποχώρησε στο 6,6% από 7,7% τον περασμένο χρόνο. 

Δυστυχώς όμως η βελτίωση αυτή δεν κατανέμεται εξίσου 

σε όλη τη χώρα. Έτσι περιοχές όπως η Δυτ. Μακεδο-

νία συνεχίζουν να έχουν διψήφιο ποσοστό ανεργίας που 

φτάνει και το 13,4%, ενώ ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα 

και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 

Σημαντικό έργο επίσης έχει επιτευχθεί και με τη δική 

σας προσωπική συμβολή και σε άλλους βασικούς τομείς 

όπως αυτός της ενέργειας. Η ενεργειακή πολιτική της κυ-

βέρνησης βγάζει την χώρα μας από την αφάνεια και την 

περιθωριοποίηση και τη φέρνει μέσα στο διεθνή ενερ-

γειακό χάρτη, ενώ προωθεί τη σταδιακή απεξάρτηση της 

οικονομίας από το πετρέλαιο. 

Αντίστοιχη πρόοδος σημειώθηκε και στις διεθνείς μετα-

φορές με την ένταξη των ΣΕΜΠΟ των δύο μεγάλων λι-

μανιών της χώρας στο διεθνή χάρτη μέσα από τη συνερ-

γασία με δύο από τους μεγαλύτερους διεθνείς παίκτες. 
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Τέλος, αναφορικά με την ενίσχυση των ΜΜΕ και στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών 

σχεδίων ΜΜΕ με το ποσό των 1,3 δις ευρώ. Το ποσό 

αυτό αφορά μόνο την κοινοτική συμμετοχή και αποτελεί 

το 6,4% της κοινοτική αρωγής που συνολικά φτάνει τα 

20,2 δις ευρώ. 

Η χώρα μας έχει ανάγκη από προσέλκυση άμεσων επεν-

δύσεων που θα είναι εξαγωγικού προσανατολισμού. 

Σήμερα, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα μας είναι λίγες 

και αφορούν κυρίως εξαγορές, είναι μάλλον χαμηλής 

τεχνολογίας και αφορούν τον κλάδο του εμπορίου και 

υπηρεσίες που στοχεύουν την εγχώρια αγορά. Για να πε-

τύχουμε την προσέλκυση των εξωστρεφών επενδύσεων 

απαιτούνται μέτρα και παρεμβάσεις που θα στοχεύουν 

στη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού πε-

ριβάλλοντος όπως: 

- η πάταξη της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας και των 

συνεχών, αιφνιδιαστικών μεταβολών στο φορολογικό 

περιβάλλον, 

- η βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικό-

τητας της δημόσιας διοίκησης. 

- η πάταξη της διαφθοράς και εμπέδωση της διαφάνει-

ας. 

- η καταπολέμηση των ολιγοπωλιακών καταστάσεων και 

των στρεβλώσεων που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία 

των αγορών 

- η αποκατάσταση της τρωθείσας σχέσης εμπιστοσύνης 

μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων 

- η βελτίωση των υποδομών κυρίως στην περιφέρεια που 

παρουσιάζει σημαντική υστέρηση, 

- η βελτίωση της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και την 

προσαρμογή της στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομί-

ας 

- η στροφή προς την καινοτομία και τη γνώση με γενναία 

ενίσχυση των κονδυλίων για έρευνα και τεχνολογία και 

ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων οργάνωσης παραγωγής 

και διοίκησης 

- η ολοκλήρωση του προγράμματος αποκρατικοποιήσε-

ων και 

- η επίλυση του ασφαλιστικού. 

Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που αποτελούν την τελευταία 

κοινοτική αρωγή μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά 

στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και στη 

στροφή προς την έρευνα και την καινοτομία. 

Ο σχεδιασμός υπάρχει και το μόνο που χρειάζεται είναι 

αποφασιστικότητα. Δυστυχώς ως χώρα υστερούμε στην 

ταχύτητα υλοποίησης έργων και μέτρων σήμερα που οι 

εξελίξεις είναι παγκόσμιες, τούτο έχει ως αποτέλεσμα να 

κινούνται άλλοι γρηγορότερα και εμείς να μένουμε πίσω 

και να εμφανιζόμαστε πάντα στο τέλος των διεθνών κα-

τατάξεων. 

Η κυβέρνηση που έχει ήδη δείξει αποφασιστικότητα στη 

λήψη σημαντικών πρωτοβουλιών, όπως προανέφερα, 

πρέπει να επιταχύνει το βηματισμό της για την επίτευξη 

των παραπάνω στόχων και να μην καμφθεί από μικρο-

συμφέροντα και υπολογισμό πολιτικού κόστους». 
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Κατά το τρίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 

2008 οι ακόλουθες επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν με επιτυ-

χία τα επιχειρηματικά  σχέδια που κατέθεσαν   και παρέ-

λαβαν τις αντίστοιχες επιδοτήσεις από το Περιφερειακό 

Γραφείο Ηπείρου της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προ-

γραμμάτων που εδρεύει στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων.

1. Μπούτικος Ε. – Λιάκος Π. Ο.Ε.

2. Ραπακούσης Φ. Φώτιος 

3. BRANDA Ε.Π.Ε. 

4. Μαγκλάρας Ε. Υιός & ΣΙΑ Ο.Ε. 

5. Μπάτζιος Εμμ. Ευθύμιος 

6. Καραντζά Αφοι & ΣΙΑ Ο.Ε. 

7. Ζαλάβρα Δημ. Χρυσούλα 

8. Πήχας Μιχ. & Υιοί Ο.Ε. 

ÅÊ ÄÇ ËÙ ÓÅÉÓ 
ÄÉ Á ×ÅÉ ÑÉ ÓÔÉ ÊÇÓ 
ÅÕ ÑÙ ÐÁÚ ÊÙÍ 
ÐÑÏ ÃÑÁÌ ÌÁ ÔÙÍ 
ÄÕ ÔÉ ÊÇÓ ÅË ËÁ ÄÏÓ 
- ÐÅ ËÏ ÐÏÍ ÍÇ ÓÏÕ - 
Ç ÐÅÉ ÑÏÕ 
& É Ï ÍÉ ÙÍ ÍÇ ÓÙÍ

Πληροφορίες: Περιφερειακό 

Γραφείο Ηπείρου Διαχειριστικής 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

Τηλ 26510-64175
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27ÅÍÇÌÅÑÙÓÔÅ ÌÁÓ 
ÃÉÁ ÍÁ ÓÁÓ 
ÅÍÇÌÅÑÙÍÏÕÌÅ!
Ãéá üëá ôá ìÝëç 
ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Éùáííßíùí

Ãéá ôçí Ýãêáéñç êáé Üìåóç åíçìÝñùóÞ óáò ó÷åôéêÜ 
ìå åðé÷åéñçìáôéêÜ èÝìáôá óå ôïðéêü, ðåñéöåñåéáêü, 
åèíéêü êáé åõñùðáúêü åðßðåäï, ðáñáêáëïýìå üðùò 
ìáò äçëþóåôå ôç äéåýèõíóç ôïõ çëåêôñïíéêïý óáò 
ôá÷õäñïìåßïõ (e-mail).

Óôïé÷åßá åðéêïéíùíßáò:
Enterprise Europe Network

ÅðéìåëçôÞñéï Éùáííßíùí
êá ¢ííá ÆÝñâá êáé êá ÊáóóéáíÞ ÌáêñÞ

Ôçë. 26510.76589 
Fax: 26510.25179

e-mail: enterprise-europe@cci-ioannina.gr
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Ï Äéáêñéôéêüò 
Ôßôëïò ìéáò 

åðé÷åßñçóçò 
êáé ç óçìáóßá 

ôïõ

 

Äçëþóôå 
ìáò êÜèå 
ìåôáâïëÞ ôùí 
óôïé÷åßùí óáò 
Ýãêáéñá, ãéá 
ôçí êáëýôåñç 
åîõðçñÝôçóÞ 
óáò! 

Ã           ιá ôçí êáôï÷ýñùóç ôïõ Äéáêñéôéêïý Ôßôëïõ óôï 

ÅðéìåëçôÞñéï Éùáííßíùí, óáò åðéóçìáßíïõìå üôé:

êÜèå õðü ßäñõóç Þ ìåôáâïëÞ Åðé÷åßñçóç ïðïéáóäÞðïôå 

íïìéêÞò ìïñöÞò, ãéá íá Ý÷åé äéêáßùìá íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé Ýíáí 

óõãêåêñéìÝíï Äéáêñéôéêü Ôßôëï, èá ðñÝðåé íá ðáñáëÜâåé, êáôüðéí 

áéôÞóåþò ôçò, ó÷åôéêÞ Âåâáßùóç áðü ôï ÅðéìåëçôÞñéï, ìåôÜ 

áðü Ýëåã÷ï íïìéìüôçôáò ôïõ äéêáéþìáôïò ÷ñÞóçò, ôïõ ðñïò 

êáôï÷ýñùóç ôßôëïõ, ðïõ äéåíåñãåßôáé óôá Mçôñþá Eðùíõìéþí êáé 

Tßôëùí (áñè. 7 ðáñ. 1 Í. 2081/92 üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé 

óå óõíäõáóìü ìå ôï áñý. 1 êáé 13 ôïõ Í. 146/1914 “ðåñß áèåìßôïõ 

áíôáãùíéóìïý”).

Ç óçìáóßá ôïõ Äéáêñéôéêïý Ôßôëïõ ãéá ôçí åðé÷åßñçóç åßíáé 

ðïëý ìåãÜëç ãéá ôçí åìðïñéêüôçôÜ ôçò êáé ôçí ôáõôüôçôÜ ôçò 

óôéò óõíáëëáãÝò, ëüãù ôùí áñ÷þí ôçò “áëÞèåéáò” êáé ôçò 

“áðïêëåéóôéêüôçôáò” ðïõ ôïí äéÝðåé êáèþò êáé ôçò äéêáóôéêÞò 

ðñïóôáóßáò ðïõ ðáñÝ÷åé.

Ç ìç êáôï÷ýñùóÞ ôïõ Äéêñéôéêïý Ôßôëïõ ðñïêáëåß óïâáñÜ 

ðñïâëÞìáôá êáé áíôéäéêßåò, ðïõ ç åðßëõóÞ ôïõò ðïëëÝò öïñÝò 

êáôáëÞãåé óôá ÄéêáóôÞñéá.

¼óïé åðéèõìïýí íá êáôï÷õñþóïõí ôïí Äéáêñéôéêü Ôßôëï ôçò 

Åðé÷åßñçóÞò ôïõò óôï Íïìü Éùáííßíùí, áò áðåõèýíïíôáé óôï: 

ÔìÞìá Ìçôñþùí ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Éùáííßíùí

Ðëçñïöïñßåò: êá Í. ÊùëÝôóéïõ, ôçë. 26510.22389
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ΤΑΪΛΑΝΔΗ
CHISON COMPANY LIMITED 
Δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και 
εξαγωγή πολλών αποξηραμένων τροπικών 
φρούτων.

ΤΥΝΗΣΙΑ
SMFK NATACHA NOUELLE
Δραστηριοποιείται στην παραγωγή λουλου-
διών και ζητούν συνεργασία με έλληνες εισα-
γωγείς λουλουδιών. 

ΤΟΥΡΚΙΑ
KAKITE BRONZ DOKUR
Δραστηριοποιείται στην παραγωγή χάλκινων, 
μπρούτζινων, ορειχάλκινων προϊόντων και 
όλων τωνκραμάτων τους.

ΚΥΠΡΟΣ 
The Cyprus Carlsberg Brewery Photos 
Photiades Breweries Ltd
Ζητούν συνεργασία με εμφιαλωτές. 

ΚΥΠΡΟΣ
C.V. PHILIPPOU LTD
Ζητούν θειικό αργίλιο για την επεξεργασία 
πόσιμου ύδατος.
       
ΙΣΠΑΝΙΑ 
VAS ALLEN SA
Ζητούν συνεργασία με εταιρείες αθλητικών 
ειδών στην Ελλάδα.
      
ΙΣΠΑΝΙΑ
CHARANGA
Η ισπανική εταιρεία παιδικού ενδύματος 
CHARANGA ζητά συνεργασία με ελληνική 
που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ένδυ-
σης.
       
ΙΑΠΩΝΙΑ
CBC CO LTD
Ιαπωνική φαρμακευτική εταιρεία ζητά συνερ-
γασία με ελληνική.
      

ΚΥΠΡΟΣ
BIGOURELLE KNITTING LTD
Ζητούν συνεργασία με εταιρείες πλεκτών 
ρούχων. 

ΤΟΥΡΚΙΑ     
CITCIT LTD
Ζητούν συνεργασία με εταιρείες ξηρών καρ-
πών και αποξηραμένων φρούτων. 

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ
HWASUNG THERMO CO LTD
Εταιρεία κατασκευής ψυκτικών συστημάτων 
για οχήματα ζητά συνεργασία με έλληνες 
αντιπροσώπους. 

ΚΥΠΡΟΣ
Μαρία Μονιάτη CIEL
Ζητούν συνεργασία με εταιρείες Γυναικείων 
υποδημάτων.

ΡΩΣΙΑ
«FAETON» Holding Company
Ζητούν συνεργασία με εταιρείες Γεωργικών 
Προϊόντων.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
TELEGRAFIA AS
Ζητούν συνεργασία με εταιρείες Συστημάτων 
Αστικής Ασφαλείας

ΚΥΠΡΟΣ
Μαρία Χρίστου
Ζητούν συνεργασία με επιχειρήσεις γυναικεί-
ων εσωρούχων.

ΤΟΥΡΚΙΑ
AHMET KILIC
Ζητούν συνεργασία με επιχειρήσεις νημά-
των.

ΚΙΝΑ
CHINA NATIONAL LIGHT INDUSTRIAL 
PRODUCTS IMP. & EXP. CORP.
Ενδιαφέρονται να εισάγουν μάρμαρο από 
την Ελλάδα.
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ΚΥΠΡΟΣ
ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΟΣ LTD
Ζητούν έπιπλα γραφείου και εσωτερικού χώ-
ρου.

ΚΥΠΡΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
Ζητούν μηχανές κατασκευής μεταλλικών 
πλεγμάτων περίφραξης.

ΙΤΑΛΙΑ
CDP GROUP SPA
Ζητούν ελαστικά.

ΤΟΥΡΚΙΑ
DEGA EXPORT
Ζητούν προϊόντα σιδήρου.

ΠΟΛΩΝΙΑ
STALKONSTRUKCJA SP.Z.O.O.
Πολωνική επιχείρηση ζητά συνεργασία με 
ελληνικές στον τομέα των κατασκευών και 
επεξεργασίας
μετάλλων.

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
Εταιρεία από το Μπαγκλαντές ενδιαφέρεται 
να συνεργαστεί με εταιρείες της χώρας μας 
που θα ενδιαφερόταν να επενδύσουν στο  
Μπαγκλαντές στους τομείς του αερίου, της 
ενέργειας, της αεροπορίας και του τουρι-
σμού. 

ΓΑΛΛΙΑ
Συνεταιρισμός ο οποίος περιλαμβάνει Βελγι-
κό Πανεπιστήμιο και γαλλικό εργαστήριο εν-
διαφέρεται να συνεργαστεί με ΜΜΕ η οποία 
ασχολείται με την παραγωγή – κατασκευή 
πουρέ λαχανικών με σκοπό να συνεργαστούν 
πάνω στο έργο «Έλεγχος πρόκληση για τον 
Βάκιλλο». 

FYROM
GFA DOOEL SKOPJE
Ζητούν δημητριακά για ζωοτροφές.

ΚΥΠΡΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΗ
Ζητά μηχανές κατασκευής μεταλλικών πλεγ-
μάτων περίφραξης.

ΣΟΥΗΔΙΑ
Εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο 
του σπορ αυτοκινήτου ενδιαφέρεται να συ-
νεργαστεί με ελληνική εταιρία με σκοπό την 
ανταλλαγή ιδεών όσον αφορά την μόρφωση 
και εκπαίδευση πιθανών μελλοντικών οδηγών 
Φόρμουλα 1. 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Ιρλανδική Εφευρετική Εταιρία ενδιαφέρεται 
να συνεργαστεί με ελληνική τεχνική εταιρία 
στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης όσον 
αφορά την διαύγεια των οργανικών αποβλή-
των. 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
κατασκευής παιδικής χαράς, αυλών και γενι-
κά ανάπλαση εξωτερικών χώρων ενδιαφέρε-
ται να συνεργαστεί με ελληνική κατασκευα-
στική εταιρία παρόμοιου εξοπλισμού με το 
αντικείμενό της. 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
MAJIDSONS
Ζητούν συνεργασία με έλληνες επιχειρηματί-
ες αθλητικών ειδών.

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
MUHAMMAD ALI KHAN
Ζητούν συνεργασία με έλληνες επιχ/τιες που 
ασχολούνται με στρατιωτικά εμβλήματα.

ΠΟΛΩΝΙΑ
ROLF Sp.z.o.o.
Ζητούν αντικλεπτικές συσκευές οχημάτων.
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Moda Salonica
Οργάνωση: FASHION NEWS SA-HELEXPO 
Από: 17/1/2009
Έως: 19/1/2009

Furnidec Business 2009
3η Επαγγελματική Διεθνής Έκθεση Επίπλου 
Τηλ.:  2310 291 203, 
Fax: 2310 291 554, 
furnidec@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO 
Από: 23/1/2009
Έως: 26/1/2009

Zootechnia 2009
6η ΔIEΘNHΣ EKΘEΣH ΓIA THN KTHNOTPOΦIA & 
ΠTHNOTPOΦIA 
Τηλ.:  2310291101,
Fax: 2310291551, 
zootechnia@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO 
Από: 5/2/2009
Έως: 8/2/2009

Infacoma 2009
26η Διεθνής Έκθεση Δομικών Υλικών, Μονωτικών 
Κουφωμάτων, Ειδών Υγιεινής, Μπάνιου, 
Προκατασκευών και Τεχνολογίας 
Τηλ.:  2310 291 531, 
Fax: 2310 291 553, 
infacoma@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO 
Από: 19/2/2009
Έως: 22/2/2009

MARMIN STONE 2009
33η Διεθνής έκθεσης Μαρμάρου – Πετρωμάτων- 
Ορυκτών – Κατασκευών από Μάρμαρο - 
Μηχανημάτων & Εξοπλισμού 
Τηλ.:  2310 291 531, 
Fax: 2310 291 553, 
marmin@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO 
Από: 19/2/2009
Έως: 22/2/2009

Kosmima Athens Exclusive 2009
Διεθνής Έκθεση Κοσμήματος, Ωρολογίων, 
Πολύτιμων Λίθων, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού 
(EXPOATHENS - Ανθούσα Αττικής) 
Τηλ.:  2310 291 162,  2310 291 177, 
Fax: 2310 291 692, 
kosmima@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO
Από: 20/2/2009
Έως: 23/2/2009

Biologica 2009
2η Έκθεση Βιoλογικών Προιόντων 

Τηλ.:  2310 291201, 
Fax: 2310 291658, 
bilogica@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO 
Από: 6/3/2009
Έως: 9/3/2009

Detrop 2009
20η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, Ποτών, 
Μηχανημάτων & Εξοπλισμού 
Τηλ.:  2310 291 201, 
Fax: 2310 291 551, 
detrop@helexpo.gr
Οργάνωση: HELEXPO 
Από: 6/3/2009
Έως: 9/3/2009

Private Label 2008
Έκθεση Προιόντων Ιδιωτικής Ετικέτας 
Τηλ.:  2310 291 201, 
Fax: 2310 291 551, 
detrop@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO 
Από: 6/3/2009
Έως: 9/3/2009

ΟΙΝΟΣ 2009
2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝΟΥ 
Τηλ.:  2310 291 201, 
Fax: 2310 291 551, 
detrop@helexpo.gr
Οργάνωση: HELEXPO 
Από: 6/3/2009
Έως: 9/3/2009

Energy Tech 2009
2η Διεθνής Έκθεση Ψύξης-Θέρμανσης, 
Συμβατικών & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
Τηλ.:  2310 291548, 
Fax: 2310 291 553, 
energy@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO
Από: 19/3/2009
Έως: 22/3/2009 

Furnima 2009
13η Διεθνής ‘Εκθεση Μηχανημάτων - Πρώτων 
Υλών - Εργαλείων - Υλικών & Εξοπλισμού 
Επιπλοποιϊας 
Τηλ.:  2310 291273, 
Fax: 2310 291658, 
furnima@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO 
Από: 3/4/2009
Έως: 6/4/2009

Auto Moto Fiesta 2009
3η Έκθεση Αυτοκινήτων, Μοτοσυκλετών, 
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Ανταλλακτικών και Αξεσουάρ 
Τηλ.:  2310 291 548, 
Fax: 2310 291 553, 
automoto@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO 
Από: 9/5/2009
Έως: 17/5/2009

Furnidec 2009
31η Διεθνής Έκθεση Επίπλου 
Τηλ.:  2310 291 203, 
Fax: 2310 291 554, 
furnidec@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO 
Από: 9/5/2009
Έως: 17/5/2009

Summer Holidays Expo 2009
3η Έκθεση Καλοκαιρινών Διακοπών 
Τηλ.:  2310 291 293, 
Fax: 2310 291 656, 
summerholidays@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO 
Από: 14/5/2009
Έως: 17/5/2009

ART ATHINA 2009
Διεθνής Συνάντηση Αιθουσών Σύγχρονης Τέχνης 
HELEXPO PALACE-ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 210 75 67 723 - 210 61 68 888, 
Fax: 210 75 26 995, info@art-athina.com 
Οργάνωση: HELEXPO/W-ART 
Από: 21/5/2009
Έως: 24/5/2009

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009
Τηλ.:  2310 291 167, 
Fax: 2310 291 656, tif2@helexpo.gr
Οργάνωση: HELEXPO-ΕΚΕΒΙ 
Από: 28/5/2009
Έως: 31/5/2009

Moda Salonica 2009
Οργάνωση: FASHION NEWS ΑΕ-HELEXPO 
Από: 12/6/2009
Έως: 14/6/2009

74η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Τηλ.:  2310 291 195,
Fax: 2310 291 658, 
tif@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO 
Από: 5/9/2009
Έως: 13/9/2009

INFOSYSTEM 2009
23η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Τηλ.:  2310 291 157, 
Fax: 2310 291 692, 
infosystem@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO 
Από: 24/9/2009
Έως: 27/9/2009

Kosmima 2009
24η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ, 
ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ, 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τηλ.:  2310 291 161, 291 177, 
Fax: 2310 291 692, 
kosmima@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO 
Από: 16/10/2009
Έως: 19/10/2009

Hotelia 2009
Διεθνής έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού 
Τηλ.:  2310 291 293,
Fax: 2310 291 656, 
philoxenia@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO 
Από: 29/10/2009
Έως: 1/11/2009

Philoxenia 2009
25η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 
Τηλ.:  2310 291 293, 
Fax: 2310 291 656, 
philoxenia@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO 
Από: 29/10/2009
Έως: 1/11/2009

POLIS 2009
7η Διεθνή Έκθεση, Φορέων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Δημοσίου-Κοινωνικού Τομέα και 
Ιδιωτικών Επιχειρήσεων 
Τηλ.:  2310 291154, 
Fax: 2310 291658, 
polis@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO 
Από: 12/11/2009
Έως: 15/11/2009

Mε ôçí εðéμέλεéá ôïõ Enterprise Europe Network



   
 ð

ñï
ï ð

ôé ê
Þ+

á í
Ü ð

ôõ
 îç

 /
 Ä

ÉÏ
ÉÊ

ÇÓ
Ç 

& 
ÕÐ

ÇÑ
ÅÓ

ÉÅ
Ó 

ÔÏ
Õ 

Å.
É.

34

ÄÉ ÏÉ ÊÇ ÔÉ ÊÇ Å ÐÉ ÔÑÏ ÐÇ  Å ÐÉ ÌÅ ËÇ ÔÇ ÑÉ ÏÕ É Ù ÁÍ ÍÉ ÍÙÍ
 
 Ïíïìáôåðþíõìï    Äéåýèõíóç    Ôç ëÝ öù íá  Fax
 
1. ÌÐÁÑÁÔÓÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ, Ðñüåäñïò  Áíåîáñôçóßáò 42  26510 65414  73260
2. ÌÇÔÓÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ, Á' Áíôéðñüåäñïò   ÊïñáÞ 4    26510 36969  36177
3. ÖÏÕÑÊÁ ÂÁÓÉËÉÊÇ, Â' Áíôéðñüåäñïò   ÊáëëÜñç 6  26510 27609  
4. ÐÁÐÁÓÇÌÁÊÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ, Ïéêïíïìéêüò Åðüðôçò  Áíåîáñôçóßáò 51  26510 77687 - 39058 77687
5. ÐÁÐÐÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ, Ãåí. ÃñáììáôÝáò  ÈÝóç ÐÝôñá - ÊáôóéêÜ 26510 92046  91333

ÄÉ ÏÉ ÊÇ ÔÉ ÊÏ ÓÕÌ ÂÏÕ ËÉÏ Å ÐÉ ÌÅ ËÇ ÔÇ ÑÉ ÏÕ É Ù ÁÍ ÍÉ ÍÙÍ

ÂÉ Ï ÌÇ ×Á ÍÉ ÊÏ ÔÌÇ ÌÁ (ÂÌ×)  Ðñüåäñïò ÔìÞìáôïò: ÍÏÕ ÓÉ ÁÓ ÄÇ ÌÇ ÔÑÉ ÏÓ  ÁíáðëçñùôÞò: - 

1. Á ÍÁ ÃÍÙ ÓÔÏÕ ÍÉ ÊÏ ËÁ ÏÓ    Í. ÆÝñ âá 28-30  26510 79618  79618
2. ÍÏÕ ÓÉ ÁÓ ÄÇ ÌÇ ÔÑÉ ÏÓ    ÂÉ ÐÅ É Ù ÁÍ ÍÉ ÍÙÍ  26510 57747  57715

ÂÉ Ï ÔÅ ×ÍÉ ÊÏ ÔÌÇ ÌÁ (ÂÔ×) Ðñüåäñïò ÔìÞìáôïò: ÌÐÏÕ ÊÏÕ ÂÁ ËÁÓ ×ÑÇ ÓÔÏÓ  ÁíáðëçñùôÞò: ÂÁÑÆÙ ÊÁÓ ÊÙ ÓÔÁ ÍÔÉ ÍÏÓ 

1. ÂÁÑÆÙ ÊÁÓ ÊÙ ÓÔÁ ÍÔÉ ÍÏÓ    Á âÝ ñùö 33  26510 35996  
2. ÃÊÏ ËÁÓ ÍÉ ÊÏ ËÁ ÏÓ    Ðïõ ôÝ ôóç 2â  26510 29195  72097
3. ÌÐÁ ÑÁ ÔÓÁÓ ÄÇ ÌÇ ÔÑÉ ÏÓ    Á íå îáñ ôç óß áò 42  26510 65414  73260
4. ÌÐÏÕ ÊÏÕ ÂÁ ËÁÓ ×ÑÇ ÓÔÏÓ   6ο χλμ. Ιωαννίνων - Αθηνών  26510 67200  40658
5. ÐÁÐ ÐÁÓ ÂÁ ÓÉ ËÅÉ ÏÓ    ÈÝ óç ÐÝ ôñá - Êá ôóé êÜ, 26510 92046  91333
6. ÔÁ ÓÉ ÏÕ ËÁÓ ÄÇ ÌÇ ÔÑÉ ÏÓ    Âç ëá ñÜ 40â  26510 36672   36672
7. ÖËÙ ÑÏÓ ÐÁ ÍÁ ÃÉ Ù ÔÇÓ    Ìá êñõ ãéÜí íç 18  26510 26335  26706

Å ÌÐÏ ÑÉ ÊÏ ÔÌÇ ÌÁ (EMÐ)  Ðñüåäñïò ÔìÞìáôïò: ÏÉ ÊÏ ÍÏ ÌÉ ÄÇÓ ÍÉ ÊÏ ËÁ ÏÓ  ÁíáðëçñùôÞò: ÆÙ ÍÉ ÄÇÓ ÊÙÍ ÓÔÁ ÍÔÉ ÍÏÓ 

 1. ÆÙ ÍÉ ÄÇÓ ÊÙÍ ÓÔÁ ÍÔÉ ÍÏÓ    Ðá ðáí äñÝ ïõ Ã. 40  26510 34030 - 71650 71651
2. ÏÉ ÊÏ ÍÏ ÌÉ ÄÇÓ ÍÉ ÊÏ ËÁ ÏÓ    Ìé÷. Áã ãÝ ëïõ 20  26510 28288  25157
3. ÐÁ ÐÁ ÓÇ ÌÁ ÊÇÓ Á ÈÁ ÍÁ ÓÉ ÏÓ   Á íå îáñ ôç óß áò 51  26510 77687 - 39058 77687
4. ÓÐÕ ÑÏÕ Á ËÅ ÎÁÍ ÄÑÏÓ    Ðë. Í.Ìðü ôóá ñç 14 26510 27433  27433

Å ÐÁÃ ÃÅË ÌÁ ÔÉ ÊÏ ÔÌÇ ÌÁ (ÅÐÃ) Ðñüåäñïò ÔìÞìáôïò: ÂÁ ÓÉ ËÅÉ ÏÕ ÂÁ ÓÉ ËÅÉ ÏÓ  ÁíáðëçñùôÞò: ÄÇ ÌÇ ÔÑÉ ÏÕ ÄÇ ÌÇ ÔÑÉ ÏÓ  

1. ÂÁ ÓÉ ËÅÉ ÏÕ ÂÁ ÓÉ ËÅÉ ÏÓ    Äù äþ íçò 23  26510 34935  34975
2. ÄÇ ÌÇ ÔÑÉ ÏÕ ÄÇ ÌÇ ÔÑÉ ÏÓ    4ï ÷ëì. ÅÏ. É ù áíí.-Ç ãïõì. (Êáñ äá ìß ôóéá)   26510 22520  33244
3. ÊÁÑ ÂÏÕ ÍÇÓ ×ÑÉ ÓÔÏ ÄÏÕ ËÏÓ   Ðï ëõ ôå ÷íåß ïõ 15 Å ëå ïý óá 26510 62962  62962
4. ÌÇ ÔÓÇÓ É Ù ÁÍ ÍÇÓ    Êï ñáÞ 4   26510 36969  36177
5. ÍÔÏÕ ÓÊÏÓ ÄÇ ÌÇ ÔÑÉ ÏÓ     ÆÝñ âá 7-9  26510 31555   71883
6. ÏÉ ÊÏ ÍÏ ÌÏÕ Á ÈÁ ÍÁ ÓÉ ÏÓ    Ðë. Ãå ùñ ãß ïõ Óôáý ñïõ 26510 79783  79783
7. ÔÁ ËÁ ÑÇÓ ÓÔÅÑ ÃÉ ÏÓ    Αβέρωφ 19  26560 42293  42293
8. ÖÏÕÑ ÊÁ ÂÁ ÓÉ ËÉ ÊÇ    Êáë ëÜ ñç 6  26510 36619  

Õ ÐÇ ÑÅ ÓÉ ÅÓ Å ÐÉ ÌÅ ËÇ ÔÇ ÑÉ ÏÕ É Ù ÁÍ ÍÉ ÍÙÍ

Äé åõ èõ íôÞò:         26510 24709  
êïò É. Äá óêá ëü ðïõ ëïò

ÔìÞ ìá Å ðé ìå ëç ôç ñé á êþí Èå ìÜ ôùí - Ãñáì ìá ôåß á ÐñïÝ äñïõ:    26510 26273  
Ðñïú óôá ìÝ íç êá Ð. Êëåß ôóá 
 
ÔìÞ ìá Äé ïé êç ôé êïý & Ïé êï íï ìé êïý:       26510 26387 
Ðñïú óôá ìÝ íç êá Ê. Êá ñõ ù ôÜ êç 
 
ÔìÞ ìá Ìç ôñþ ùí & Ìç ÷á íï ãñÜ öç óçò:       26510 22389  
Ðñïú óôá ìÝ íç êá Í. Êù ëÝ ôóé ïõ

Åõ ñù ðáú êü ÊÝ íôñï Ånterprise Europe Network:      26510 76589 
Óýì âïõ ëïò êá Á. ÆÝñ âá 

`ÖÉ ËÏ ÎÅ ÍÏÕ ÌÅ ÍÏÉ ÖÏÑÅÉÓ

ÏÌÏ ÓÐÏÍ ÄÉÁ Å.Â.Å. ÍÏ ÌÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ     26510 20261, 20647 
Ðñü å äñïò êïò Ä. Ôá óéïý ëáò
Å ÌÐÏ ÑÉ ÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ      26510 25046 
Ðñü å äñïò êος Γ. Νταλαμάγκας
ÄÉ Á ×ÅÉ ÑÉ ÓÔÉ ÊÇ Å.Ð.        26510 64175 
Óýì âïõ ëïò êïò Óô. Æé á ìðß ñçò
Ê.Å.Ô.Á. Ç ÐÅÉ ÑÏÕ         26510 76431 
Óýì âïõ ëïò êá Ô. Êï ëü êá




