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u17/1/09
Διοργάνωση εκδήλωσης από το ENTERPRISE EUROPE του 

E.I. με θέμα «Επιχείρηση και Περιβάλλον», σε συνεργασία 

με το Εθνικό Συμβούλίο Νεότητας στο ξενοδοχείο «Du Lac».

u20/1/09
Συμμετοχή στην Ενημερωτική ημερίδα Μικρών Επιχειρήσε-

ων από Ευρωπαϊκή Ένωση Αθήνα.

u25/1/09
Συμμετοχή σε εκδήλωση κοπής πίτας από το Σωματείο Συ-

νταξιούχων Τ.Ε.Β.Ε.  

u26/1/09
Διοργάνωση Εκδήλωσης για τα «Προγράμματα Ασφάλισης 

Εξαγωγικών Πιστώσεων», στη Συνεδριακή Αίθουσα του Ε.Ι. 

u28/1/09
Συμμετοχή στην Ημερίδα από το Φορέα Διαχείρισης Εθνι-

κών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου με θέμα: «Δράσεις και 

Προοπτικές του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-

Αώου και Πίνδου».

u4/2/09
Συμμετοχή σε εκδήλωση κοπής πίτας από το Δ.Σ. και τα 

μέλη της Ένωσης Βιομήχανων - Βιοτεχνών και Επαγγελμα-

τιών ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.

u13/2/09
Εορταστική Εκδήλωση του Ε.Ι. παρουσία του Υφυπουργού 

Οικονομίας & Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα.

u13 & 14/2/09
20ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΟΣΥΕ. 

u14/2/09
Επιστημονική Ημερίδα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-

δος, το ΤΕΕ/Τμήμα Ηπείρου και τη Ν.Ε. Πρέβεζας του ΤΕΕ/

Τμ. Ηπείρου με θέμα «Νέα λιμάνια στα ιστορικά κέντρα των 

πόλεων-το λιμάνι της Πρέβεζας». 

u18/2/09
Ημερίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-

Αώου και Πίνδου με θέμα: «Δράσεις και προοπτικές του Φο-

ρέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου».

u19/2/09
Συμμετοχή σε ετήσιο χορό από το «Ταμείο Ατυχημάτων αλ-

ληλοβοήθειας και το Σύνδεσμο Βιοτεχνών Υδραυλικών Θερ-

μικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων».

u19/2/09
Συμμετοχή σε εορταστική εκδήλωση από το Δήμο Μπιζανί-

ου.

u20/2/09
Συμμετοχή σε τελετή εγκαινίων του Συνεδριακού Κέντρου 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τον Πρύτανη του Πανεπι-

στημίου καθηγητή κ.Ιωάννη Π. Γεροθανάση.

u26/2/09
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση Κεντρικής Ένωσης Επιμε-

λητηρίων Ελλάδας.

u11/3/09
Διοργάνωση Εκδήλωσης για τα νέα Προγράμματα του ΤΕ-

ΜΠΜΕ.

u16/3/09
Διοργάνωση Εκδήλωσης σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ με 

θέμα: «Δυνατότητες χρηματοδότησης σε περίοδο οικονομι-

κής κρίσης – Η εξωστρέφεια & η καινοτομία ως στρατηγικές 

εξόδου από την κρίση».

u18/3/09
Συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων σε 

ημερίδα με θέμα: «Οι εξελίξεις στην Ταχυδρομική Αγορά: 

Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις και Προοπτικές Ανάπτυξης».

u21/3/09
Διοργάνωση Άτυπης Συνάντησης των 4ων Επιμελητηρίων 

της Ηπείρου στα Ιωάννινα. 
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Αγαπητά μέλη, 

όπως θα δείτε και στο παρόν τεύχος, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων αποφάσισε να ξεκινήσει μια 

διαδικασία βραβεύσεων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έγινε βράβευση των αριστούχων Μαθητών, παιδιών επιχειρημα-

τιών-μελών του Επιμελητηρίου μας.

Η «βράβευση», πιστεύουμε, είναι μια διαδικασία που κινητοποιεί τους νέους ανθρώπους προς 

την «ευγενή άμιλλα», που τους προτρέπει να «αριστεύσουν» να διακριθούν, να ξεχωρίσουν…

Ήδη, από πολλές μεριές ακούγεται και παροτρύνεται η «Αριστεία».

Η «Αριστεία» προσφέρει ηθική και υλική ακόμη, σε ορισμένες περιπτώσεις, ικανοποίηση προς τον αρι-

στεύσαντα. Αλλά, έχει ευεργετικά αποτελέσματα και σε άλλους ανθρώπους έμμεσα ωφελούμενους.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εισάγεται και η «Αριστεία» και η συνεπαγόμενη «Βράβευση» και στον χώρο των επι-

χειρήσεων.

Είναι φανερό ότι μια «αριστεύσασα» επιχείρηση δεν κάνει καλό μόνο στον εαυτό της, αλλά και σε άλλους, 

όπως: στους προμηθευτές της και/ή στους πελάτες της, αλλά και στους ανταγωνιστές της.

Κι αυτό οφείλεται, στην ειδίκευσή της, στην ποιότητά της, στην εξαιρετική της επίδοση…

στον τομέα εκείνο, που την ανέδειξε στην «αριστεία» και της απένειμε τη «βράβευση».

Ήδη, στο Επιμελητήριό μας, προετοιμάζουμε μια ακόμη περίπτωση βράβευσης, αυτή τη φορά στην κατη-

γορία της Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Πολύ σύντομα θα έχετε νέα μας πάνω σ’αυτό, μέσω των μ.μ.ε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

         

 Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μπαράτσας

Η Επιστολή 
του Προέδρου του Ε.Ι.

επιμελητηριο 
ιωαννινων 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ι. βραβεύει μαθή-

τρια που αρίστευσε στις εισαγωγικές 

εξετάσεις του 2008 για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της εκδή-

λωσης του Ε.Ι. για τη νέα χρονιά.
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e-themis.gov.gr

Ε
ίμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώ-

σουμε την λειτουργία του νέου δικτυακού τό-

που της υπηρεσίας μας e-themis.gov.gr.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Δημόσι-

ας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαί-

σιο της διαρκούς, επίμονης και μεθοδικής προσπάθειας 

παροχής καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις δημιούργησε τη βάση νομικής πληροφόρη-

σης e-themis που αποτελεί προηγμένο τεχνολογικά εργα-

λείο διαχείρισης, αρχειοθέτησης και διάχυσης της νομο-

θεσίας στο ευρύ κοινό.

Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων e-themis, σε μια σειρά 

από πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, έρχεται να συ-

νεχίσει το σημαντικό έργο που παρήχθη από τον Διαρκή 

Κώδικα Νομοθεσίας τα προηγούμενα χρόνια και ως επι-

στέγασμα παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμε-

νο, ηλεκτρονικά πλέον, εύκολης και γρήγορης αναζήτη-

σης της ελληνικής νομοθεσίας.

Στο δικτυακό τόπο e-themis.gov.gr ο επισκέπτης μπορεί 

να βρει το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας, από τη σύ-

σταση του Ελληνικού Κράτους, κατηγοριοποιημένη σε 40 

θεματικές ενότητες με τους αντίστοιχους νόμους, διατάγ-

ματα και κανονιστικές αποφάσεις, όπως δημοσιεύονται 

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, υπηρεσία που παρέχε-

ται στο κοινό για πρώτη φορά και μάλιστα δωρεάν.

Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα ολοκληρωμένης πρόσβα-

σης σε κάθε είδους νομοθεσία καθώς και σε κάθε τρο-

ποποίησή της, μέσω ενός πληροφορικού συστήματος δι-

αρκούς επικαιροποίησης που υποστηρίζεται από την αρ-

μόδια υπηρεσία.

Έτσι, δίδεται η δυνατότητα πρόσβασης στην νομοθετι-

κή παραγωγή σε ένα ευρύτατο φάσμα από χρήστες, όχι 

μόνο του νομικού κόσμου, αλλά και της διοίκησης, του 

εμπορίου, της οικονομίας, της έρευνας.

Η ευχερής πρόσβαση στους νόμους, ενισχύει την δια-

φάνεια, καλλιεργεί το αίσθημα δικαίου στον πολίτη, την 

υπευθυνότητά του απέναντι στα δικαιώματα και στις υπο-

χρεώσεις του, ενδυναμώνει το δημόσιο διάλογο και την 

αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών, ενώ μπο-

ρεί να διευκολύνει όχι μόνο την πληροφόρησή του αλλά 

και την συμμετοχή στις αποφάσεις που τον αφορούν, κα-

θίσταται δηλαδή ένας από τους σημαντικούς παράγοντες 

επιτυχούς λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύμα-

τος.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προσπάθειας για 

καλύτερη νομοθέτηση, διευκολύνεται η ανάπτυξη πρω-

τοβουλιών για την περαιτέρω κωδικοποίηση και απλού-

στευση των κανονιστικών ρυθμίσεων.

Με σταθερή προσήλωση στην καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών και των επιχειρήσεων, παρακαλούμε να ενημε-

ρώσετε το προσωπικό του φορέα σας για την παροχή της 

νέας αυτής υπηρεσίας.

Ο Υφυπουργός εσωτερικών

Χρήστος Ζώης
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Με τη χαρακτηριστική φράση ότι η αμερικανική οικονομία «έπεσε» από το γκρεμό, ο γνωστός 

δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας κ. Ουόρεν Μπάφετ έπιασε το κλίμα που κυριαρχούσε στα 

διεθνή χρηματιστήρια, όπου κυριάρχησαν συνθήκες ενός γενικευμένου κύματος πωλήσεων, με 

τις τιμές να υποχωρούν κοντά σε χαμηλό 14 ετών.

  Δυσοίωνες οι προβλέψεις και της Παγκόσμιας Τράπεζας ότι η οικονομία του πλανήτη θα συρ-

ρικνωθεί εφέτος για πρώτη φορά μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ σε επίπεδο χρηματιστη-

ριακών αγορών, η Asia Development Bank εκτιμά ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση θα 

εξαλείψει αξίες της τάξεως των 50 τρις. δολαρίων.

  Ο κ. Ουόρεν Μπάφετ συνόδευσε τη δυσοίωνη εκτίμησή του για την οικονομία των ΗΠΑ με την πρόβλεψη ότι θα 

έχει ανακάμψει μέσα σε πέντε χρόνια, ευχήθηκε όμως «να τα καταφέρουμε νωρίτερα», σε συνέντευξή του στο τη-

λεοπτικό δίκτυο CNBC.

  «Οι καλύτερες μέρες για την Αμερική (σε οικονομικό επίπεδο) βρίσκονται μπροστά μας, αλλά με πιο ρυθμό θα 

φτάσουμε σε αυτές παραμένει ένα ερώτημα», τόνισε ο κ. Μπάφετ, ο οποίος χαρακτήρισε το σημερινό περιβάλλον 

«οικονομικό Περλ Χάρμπορ», αναφερόμενος στην ιαπωνική επίθεση εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βά-

σης στο Περλ Χάρμπορ το 1941.

  Οι «γρήγορες και συνετές» ενέργειες της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας «επέτρεψαν να αποφευχθεί το χειρό-

τερο» και η εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης και ιδιαίτερα του πληθωρισμού «θα εξαρτηθεί από το βαθμό σύνε-

σης της κυβερνητικής πολιτικής», υπογράμμισε.

   Ο κ. Μπάφετ, ο οποίος εξέφρασε την ευχή να υπάρξει άμεσα ένα ενωμένο μέτωπο του Δημοκρατικού και του Ρε-

πουμπλικανικού Κόμματος «πίσω από τον πρόεδρο Ομπάμα», προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός μπορεί να αυξη-

θεί περισσότερο απ’ ό,τι στη δεκαετία του 1970.

  «Ουδέποτε είχα δει τέτοιο φόβο μεταξύ των επενδυτών», πρόσθεσε, «αρκούν πέντε λεπτά για να σε καταλάβει ο 

φόβος, όμως η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης απαιτεί περισσότερο καιρό. Αλλά το σύστημα δε λειτουργεί χωρίς 

εμπιστοσύνη», τόνισε.

 ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΗ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΛ ΧΑΡΜΠΟΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ        ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ        
                                ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ        ΟΙ ΗΠΑ  ΕΠΕΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΚΡΕΜΟ

«Ανάκαμψη σε πέντε χρόνια...» 
βλέπει ο κ. Ουόρεν Μπάφετ

   
  ð

ñï
ï ð

ôé ê
Þ+

á í
Ü ð

ôõ
 îç

 /
 Å

ÐÉ
ÊÁ

ÉÑ
ÏÔ

ÇÔ
Á 

- 
ÄÅ

ËÔ
ÉÁ

 Ô
ÕÐ

ÏÕ

8

Για συνολική συστολή της παγκόσμιας οικονομίας 

μέσα στο 2009, για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκό-

σμιο Πόλεμο, κάνει λόγο η Παγκόσμια Τράπεζα, δίνο-

ντας ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες για 

τις οποίες εκτιμά ότι θα αντιμετωπίσουν τεράστιο οικο-

νομικό έλλειμμα εξαιτίας της παγκόσμιας ύφεσης.

  Αυτά αναφέρονται στο ανακοινωθέν που εξέδωσε ο 

διεθνής χρηματοοικονομικός οργανισμός εν όψει της 

συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των κε-

ντρικών τραπεζιτών της G20 στις 14 Μαρτίου.

Η έκθεση αναφέρει ότι μέχρι τα μέσα του 2009, η βιο-

μηχανική παραγωγή είναι πιθανό να εμφανίζεται μειω-

μένη μέχρι και 15% σε σχέση με το 2008, ενώ το πα-

γκόσμιο εμπόριο ενδέχεται να παρουσιάσει τη μεγαλύ-

τερη κάμψη των τελευταίων 80 ετών. Στην ίδια έκθεση 

επισημαίνεται ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα αντιμε-

τωπίσουν ελλείμματα ύψους 270 δις. δολαρίων – που 

δεν αποκλείεται να φτάσουν και στα ιλιγγιώδη ύψη των 

700 δις. δολαρίων – μόνον για εφέτος, λόγω του ότι οι 

ιδιώτες επενδυτές έχουν απομακρυνθεί από τις αναδυ-

όμενες αγορές.

Τρεις από τις τέσσερις φτωχές χώρες στερούνται των 

αναγκαίων υποδομών για να αντιμετωπίσουν την αυ-

ξανόμενη φτώχεια στην παρούσα κατάσταση και τα διε-

θνή οικονομικά ιδρύματα δε θα μπορέσουν μόνα τους 

να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετω-

πίσουν την κρίση, τονίζει η Παγκόσμια Τράπεζα. «Χρει-

αζόμαστε μια αντίδραση σε πραγματικό χρόνο απέναντι 

σε μία κρίση, η οποία πλήττει τους λαούς στις αναπτυσ-

σόμενες χώρες», τόνισε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας 

Τράπεζας κ. Ρόμπερτ Ζέλικ. Ο ίδιος ζήτησε «επενδύ-

σεις σε ασφαλείς τοποθεσίες, υποδομές και μικρομε-

σαίες επιχειρήσεις, για να δημιουργηθούν θέσεις ερ-

γασίας και να αποφευχθούν πολιτικές και κοινωνικές 

αναταραχές».



ADB: ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Κατά 50 τρις. δολάρια μειώθηκαν οι αξίες στις διεθνής αγορές στη διάρκεια του 2008, υπολογίζει σε 

μελέτη της η Asia Development Bank (ADB). Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ακαθάριστο εγχώριο προ-

ϊόν ενός έτους και όπως αναφέρουν οι συγγραφείς της έκθεσης, τέτοιου μεγέθους απώλειες είναι 

επόμενο να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις εγχώριες δαπάνες.

Κατά τον πρόεδρο της Τράπεζας κ. Χαρουχίκο Κουρόντα, το βαρύτερο πλήγμα έχει δεχθεί η περιοχή 

της Ασίας, και αυτό οφείλεται στην ταχεία επέκταση των αγορών της.

  Υπέρ της δημιουργίας ενός «νέου ΔΝΤ» τάχθηκε μιλώντας στην ADB ο επίτιμος πρόεδρος της τρά-

πεζας της Γαλλίας και πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ κ. Μισέλ Καντεσί.

ΣΑΜΕΡΣ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
Κι άλλο χρήμα πρέπει να ρίξουν στην οικονομία οι κυβερνήσεις των αναπτυγμένων χωρών, σε μια 

συντονισμένη προσπάθεια με στόχο την τόνωση της ζήτησης και την ανάσυρση της παγκόσμιας οι-

κονομίας από την ύφεση, υποστηρίζει ο επικεφαλής των οικονομικών αναλυτών του Λευκού Οίκου 

κ. Λόρενς Σάμερς.

  Σε συνέντευξή του στους «Financial Times» ο κ. Σάμερς τόνισε ότι η ανάκαμψη της παγκόσμιας οι-

κονομίας πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι της έτερης πρόκλησης, της εξισορρόπησης των διε-

θνών ανισορροπιών.

  Τα σχόλια Σάμερς εν όψει μάλιστα της συνόδου των G20 τον προσεχή μήνα στο Λονδίνο, καθιστούν 

σαφές ότι η κυβέρνηση Ομπάμα επιδιώκει να πείσει τα βιομηχανικά κράτη ότι πρέπει να μοιραστούν 

την ευθύνη για την ενορχήστρωση μιας παγκόσμιας ανάκαμψης με κινητήρια δύναμη την τόνωση της ζήτησης, ενώ δεν πι-

στεύει ότι το βάρος αυτό πρέπει να πέσει κατά κύριο λόγο στους ώμους της Κίνας.

ΡΟΤΖΕΡΣ: ΓΡΗΓΟΡΗ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
Στην ανάκαμψη της Κίνας αναφέρθηκε ο γνωστός επενδυτής κ. Τζιμ Ρότζερς που πιστεύει ότι το πα-

κέτο τόνωσης της οικονομίας της που έχει ήδη εγκριθεί θα τη βοηθήσει να ξεπεράσει την παγκόσμια 

γρηγορότερα από τι ς ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Κατά τον κ. Ρότζερς, συγγραφέα βιβλίων για την Κίνα, από μόνα τους τα συναλλαγματικά αποθέμα-

τα της Κίνας της προσφέρουν τη δυνατότητα να δαπανά σε προγράμματα που θα καταστήσουν την οι-

κονομία της πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική, ενώ η παγκόσμια οικονομία θα έχει τεθεί σε τρο-

χιά ανάκαμψης.

                                                                                                                www.kerdos.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΛ ΧΑΡΜΠΟΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ        ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ        
                                ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ        ΟΙ ΗΠΑ  ΕΠΕΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΚΡΕΜΟ

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η οικονομία του πλανήτη θα συρρικνωθεί εφέτος για πρώτη 
φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ σε επίπεδο χρηματιστηριακών αγορών 

η Asia Development Bank εκτιμά ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση θα εξαλείψει αξίες 
της τάξεως των 50 τρισ. δολαρίων
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Στα Ιωάννινα ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του INSURANCE BROOKERS FORUM 
QUALITY CERTIFIED MQI 2008. Η 16η εκπαιδευτική συνεδριακή εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία στις 13/12/2008 σε ξενοδοχείο των Ιωαννίνων και οι 
139 συμμετέχοντες αποτελούν ρεκόρ συμμετοχής για την περιοχή.

Η 
συνεδριακή εκδήλωση αφορούσε στους επαγγελματίες της Βορειοδυτικής Ελλάδος και των 

Ιονίων Νήσων και έδωσε την ευκαιρία στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην πε-

ριοχή να ενημερωθούν, να πιστοποιηθούν με ασφαλιστική ποιότητα MQI, να εξοπλιστούν με 

εφόδια και γνώσεις για την ομαλή τους εναρμόνιση στο νέο θεσμικό πλαίσιο στην ασφαλι-

στική διαμεσολάβηση. Η εκδήλωση έγινε υπό την αιγίδα του ομίλου επιχειρήσεων Π. & Ε. Καρναχωρίτη 

COORDINATORS S.A. με κύριο χορηγό τον όμιλο ασφαλιστικών επιχειρήσεων GENERAL UNION, με χο-

ρηγό την PROTON ASSISTANCE και την υποστήριξη πολλών ασφαλιστικών εταιριών.

  

Στην ημερίδα παρευρέθει εκ μέρους του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων ο Γ.Γ. κ. Βασίλειος Παππάς, ο οποίος 

μεταξύ άλλων είπε: 

«Ο Κλάδος των Διαμεσολαβούντων στην Ασφάλιση, πέρασε από πολλές και διαφορετικές φάσεις. Ήδη, 

τα τελευταία χρόνια, γίνεται μιά μεγάλη προσπάθεια, με τις νέες διαδικασίες εκπαίδευσης και πιστοποίη-

σης, καθώς και το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να αποκατασταθεί ο Κλάδος στο επίπεδο και στην εγκυ-

ρότητα που του αρμόζει. 

Η ποιότητα και στις Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, αποτελεί έναν ζητούμενο και ειρηνικό στόχο.

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, έχει σκύψει με μεγάλο ενδιαφέρον στα προβλήματα του κλάδου, και έχει προ-

σφέρει την υποστήριξή του προς όλες τις κατευθύνσεις, και στον τοπικό συνδικαλισμό, και στην εφαρμο-

γή κατά τον ορθότερο δυνατό τρόπο της νέας Νομοθεσίας, και στην ενημέρωση και η πληροφόρηση του 

κλάδου.

Για τους λόγους αυτούς, κι εμείς ως Επιμελητήριο Ιωαννίνων, χαιρετίζουμε αυτήν την εκδήλωση, συμπα-

ραστεκόμαστε σε τέτοιες προσπάθειες ποιοτικής αναβάθμισης του κλάδου.»

Ενημέρωση και πιστοποίηση με 
ασφαλιστική ποιότητα MQI
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Μετά από την παραίτηση που υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Κωνσταντίνος Ζωνίδης, αντικαταστάθηκε 

από την επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Εμπορικού Τμήματος κα. Χριστί-

να Παπαγεωργίου.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ζωνίδης, διετέλεσε επί πολλά έτη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επίσης εξελέγη και 

μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (τελευταία του καθήκοντα: Α’ Αντιπρόεδρος).

Σήμερα, είναι Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. 

Πληροφορίες: Περιφερειακό Γραφείο Ηπείρου Τηλ.: 

26510-64175

Κατά το τρίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρ-

τιος 2009 οι ακόλουθες επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν 

με επιτυχία τα επιχειρηματικά  σχέδια που κατέθε-

σαν   και παρέλαβαν τις αντίστοιχες επιδοτήσεις από 

το Περιφερειακό Γραφείο Ηπείρου της Διαχειριστι-

κής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που εδρεύει στο 

Επιμελητήριο Ιωαννίνων.

1. ΝΑΤΕΚ Α.Ε. 

2. Έξαρχος Ι. Σπυρίδων 

3. Έξαρχος Σπ. Ιωάννης  

4. Έξαρχου Ηλ. Γκόλφω 

5. Κουλούρας Κ. & Μ.–Μ. – Τσουμάνης Β. Ε.Π.Ε.  

6. ΔΥΑΣ Τεχνική Ε.Π.Ε.
 
7. ΣΥΝΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματι-

κότητας, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων/Enterprise Europe 

Network, σε συνεργασία με την Θυρίδα Νεανικής Επι-

χειρηματικότητας Ηπείρου, τη Γενική Γραμματεία Νέας 

Γενιάς, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου Ιωαννίνων, το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιο-

δρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Παρατηρη-

τήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, διοργάνωσαν κεντρική εκδήλωση, με θέμα 

«Επιχειρώντας στην Ήπειρο». 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, την 

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 στην «Αίθουσα Αρχιεπισκό-

που Σπυρίδωνος» της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδη-

μίας στα Ιωάννινα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 

200 νέοι και νέες της περιοχής και εκπρόσωποι φορέων 

νεολαίας και επιχειρηματικότητας της περιοχής. Αναπτύ-

χθηκαν οι θεματικές ενότητες:  

• «Ο Νέος Επιχειρηματίας στην Ήπειρο» από τον κο 

Θοδωρή Αλεξίου, Ιδρυτή Ομοσπονδίας Ελληνικών Συν-

δέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΕΣΥΝΕ), 

• «Η Επιχειρηματικότητα στην Ήπειρο: Υφιστάμενη Κα-

τάσταση» από την κα Άννα Ζέρβα, Σύμβουλο Πληροφό-

ρησης του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων/Enterprise Europe 

Network, 

• «Η Αντίληψη των φοιτητών για την επιχειρηματικότη-

τα: Στοιχεία από Έρευνα Πεδίου» από τον καθ. Μιχαήλ 

Χλέτσο, Αν. Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και

• «Η Επιχειρηματικότητα από την πλευρά του Φοιτητή/εν 

δυνάμει επιχειρηματία» από την κα Χαρά Χαλάτσογλου, 

Οικονομολόγο. 

Την Εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Ιωαννίνων, κος Δημήτριος Μπαράτσας.

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση στην οποία το κοινό είχε 

ενεργή συμμετοχή εκφράζοντας απορίες και τοποθετή-

σεις στο Κεντρικό Πάνελ των εισηγητών καθώς επίσης 

και σημαντικές παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες 

όπως ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, κος 

Δημήτριος Μπαράτσας, τα Μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητη-

ρίου Ιωαννίνων κος Βασίλειος Βασιλείου και κος Στέργι-

ος Ταλάρης, ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 

κος Γιάννης Δασκαλόπουλος, ο Επιστημονικός Υπεύθυ-

νος του Γραφείου Διασύνδεσης Αν. καθηγητής κος Τρο-

γκάνης, ο Πρόεδρος του ΤΟΣΥΝ κ. Καλαφάτης, οι Δη-

μοτικοί Σύμβουλοι κα Ασημακοπούλου και κος Αυδής, ο 

Πρώην Προϊστάμενος της Α’ ΔΥΟ Ιωαννίνων και πρώ-

ην Δήμαρχος Παμβώτιδας κος Κρανάς, ο κος Γκωλέ-

τσης Λέκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διδάσκων 

του μαθήματος «Επιχειρηματικότητα», εκπρόσωπος του 

ΟΑΕΔ και λοιπών φορέων νεολαίας και επιχειρηματικό-

τητας, πλήθος νέων και επίδοξοι επιχειρηματίες και φοι-

τητές. 

Τα κύρια θέματα που θίχθηκαν, αφορούσαν στις πολ-

λές διαδικασίες και τη γραφειοκρατία που αντιμετωπίζει 

ο επίδοξος επιχειρηματίας, το ρόλο των διαφόρων φορέ-

ων, το κατά πόσο ο επιχειρηματίας ταυτίζεται ή χρειάζε-

ται δίπλα του τον οικονομολόγο, όπως επίσης και θέματα 

καινοτομίας, διαφοροποίησης προϊόντων, έρευνας αγο-

ράς και ανίχνευσης της επιχειρηματικής ευκαιρίας.

«Επιχειρώντας στην Ήπειρο»
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«SMS of YoUTH 2009δρασεισ για το περιβαλλον»
απο τουσ νεουσ ξεκινα η προστασια του περιβαλλοντοσ

Α
πό τα Γιάννινα ξεκίνησε το Σάββατο 21 Ιανουαρίου το πρόγραμμα «SMS of 

YOUTH 2009 – δράσεις για το περιβάλλον» του Εθνικού Συμβουλίου Νέας 

Γενιάς, με παράλληλες εκδηλώσεις, που έγιναν σε κεντρικό ξενοδοχείο της 

πόλης μας.  

Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας Γιώργος Στασινός 

κατά την διάρκεια της εκδήλωσης που οργάνωσε το Επιμελητήριο Ιωαννίνων με τίτ-

λο «Επιχείρηση και Περιβάλλον», στο πλαίσιο του προγράμματος  «SMS of YOUTH 2009 – δράσεις για το περιβάλλον»: 

«Ο θεσμός των SMS of YOUTH 2009 – δράσεις για το περιβάλλον, στοχεύει στην δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας 

σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο ανάμεσα στις δομές νεολαίας, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τις επιχειρήσεις, τους 

Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια και τα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δημήτριος Μπαράτσας επεσήμανε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ότι «το Επιμελη-

τήριο Ιωαννίνων συμβάλλει με τις δυνάμεις του στην προστασία του περιβάλλοντος και ανοίγει τους δρόμους σε όλες τις 

οικολογικές δραστηριότητες». Ακόμη ο κ. Μπαράτσας συνεχάρη όσους νέους επιχειρηματίες παραβρέθηκαν στην εκδή-
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λωση, τονίζοντας ότι η νέα γενιά επιχειρηματιών σέβε-

ται το περιβάλλον. 

Ο Διευθυντής της Χημικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων Αν. 

Τσόγκας, υποστήριξε ότι «η παραγωγική τάξη της περι-

οχής μας έπρεπε να συμμετέχει με περισσότερους εκ-

προσώπους στην εκδήλωση». Παραδέχθηκε ότι από το 

1984 που διορίστηκε στην Χημική Υπηρεσία των Ιω-

αννίνων μέχρι σήμερα έχουν γίνει σημαντικά βήματα 

προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλο-

ντος.

Ο κ. Τσόγκας είπε ότι «το εξοπλισμένο εργαστήριο 

της Χημικής Υπηρεσίας που είναι από τα πιο ζηλευ-

τά στην Ελλάδα, εκμεταλλεύτηκε τις ανάγκες του περι-

βάλλοντος, παράλληλα το υπηρέτησε και χρησιμοποί-

ησε τα οφέλη από την επιστημονική ενασχόληση με το 

περιβάλλον σε άλλους τομείς, διαθέτοντας στην πολι-

τεία και στους πολίτες  απαραίτητα στοιχεία».Ακόμη εκ-

πρόσωποι Τοπικών Συμβουλίων Νέων πρότειναν συ-

γκεκριμένες δράσεις για την προστασία του περιβάλ-

λοντος και ζήτησαν την ενίσχυσή τους.

Ώφελος έως 25%
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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 11 0 0 1 16

ΕΜΠ 5 8 2 1 0 16

ΕΠΓ 15 18 0 2 0 35

ΣΥΝΟΛΟ 24 37 2 3 1 67

εγγραΦεσ επιΧειρησεων IANoYAριου 2009

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0

ΒΤΧ 11 16 0 1 0 28

ΕΜΠ 5 9 1 0 0 15

ΕΠΓ 15 15 0 0 0 30

ΣΥΝΟΛΟ 31 40 1 1 0 73

διαγραΦεσ επιΧειρησεων IANoYAριου 2009

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0

ΒΤΧ 3 7 0 1 1 12

ΕΜΠ 9 13 0 2 0 24

ΕΠΓ 12 27 3 0 1 43

ΣΥΝΟΛΟ 24 47 3 3 2 79

εγγραΦεσ επιΧειρησεων Φεβρουαριου 2009

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0

ΒΤΧ 8 6 0 0 0 14

ΕΜΠ 13 6 0 0 0 19

ΕΠΓ 9 4 0 1 0 14

ΣΥΝΟΛΟ 30 16 0 1 0 47

διαγραΦεσ επιΧειρησεων Φεβρουαριου 2009      

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ποσοτικά στοιχεία

16
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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 5 9 0 0 0 14

ΕΜΠ 7 15 0 0 0 22

ΕΠΓ 18 19 1 0 1 39

ΣΥΝΟΛΟ 30 43 1 0 1 75

εγγραΦεσ επιΧειρησεων μαρτιου 2009

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0

ΒΤΧ 12 27 0 1 2 42

ΕΜΠ 21 36 2 3 0 62

ΕΠΓ 45 64 4 2 2 117

ΣΥΝΟΛΟ 78 127 6 6 4 221

εγγραΦεσ επιΧειρησεων τριμηνου 1-3/2009

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0

ΒΤΧ 36 30 2 1 0 69

ΕΜΠ 19 19 1 0 0 39

ΕΠΓ 42 25 0 3 0 70

ΣΥΝΟΛΟ 97 74 3 4 0 178

διαγραΦεσ επιΧειρησεων τριμηνου 1-3/2009

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0

ΒΤΧ 17 8 2 0 0 27

ΕΜΠ 1 4 0 0 0 5

ΕΠΓ 18 6 0 2 0 26

ΣΥΝΟΛΟ 36 18 2 2 0 58

διαγραΦεσ επιΧειρησεων μαρτιου 2009

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & Μ/Γ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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Τ
ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, με την ευκαιρία του νέου έτους, διοργά-

νωσε με επιτυχία Εορταστική Εκδήλωση την Παρασκευή 13 Φεβρου-

αρίου 2009 σε Ξενοδοχείο της πόλης μας.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κος Δημή-

τρης Μπαράτσας, ο οποίος τόνισε ότι ο Επιμελητηριακός θεσμός δηλώνει πα-

ρών στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα μέλη του Ε.Ι. για να αντι-

μετωπίσουν τα ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν. 

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. 

Αντώνη Μπέζα, ο οποίος, με την ευκαιρία αυτή, αναφέρθηκε στο σχέδιο της Κυ-

βέρνησης για έξοδο από την κρίση. Ο κος Μπέζας αναφέρθηκε επίσης και στις 

στοχευμένες παρεμβάσεις με στόχο της ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης πολλοί εκπρόσωποι των φορέων της περι-

φερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ο Βουλευτής κ. Ε.Αργύρης, ο Νο-

μάρχης Ιωαννίνων κ. Αλ. Καχριμάνης, ο Νομάρχης Άρτας κ. Γ. Παπαβασιλείου, 

ο Δήμαρχος Εκάλης κ. Χρ. Ζαχάρης, ο Δήμαρχος Πασαρώνος κ. Αθ.Βλέτσας, 

ο Δήμαρχος Τύμφης κ. Γ. Σουκουβέλος, εκπρόσωπος του Δήμαρχου Ιωαννιτών 

και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννιτών κ. κ.Β. Κοσμάς, ο Πρόε-

δρος της Κοινότητας Πωγωνιανής κ. Π. Τσέβης, ο Πολιτευτής κ. Αντ. Φούσας, 

ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ι. Γεροθανάσης, ο Γενικός Διευ-

θυντής της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Δ. Μπαλτογιάννης, εκπρόσωπος του Πυρο-

σβεστικού Σώματος Ηπείρου, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Ν. 

Πετρόπουλος, ο Διευθυντής της Α’ ΔΥΟ Ιωαννίνων κ. Ι.Κολιός, ο Διευθυντής 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κ. Ι. Λάζος, ο Πρόεδρος κ. Π. Λυκίδης και 

ο Γραμματέας κ. Χρ. Γρίβας της 7ης Ένωσης Τελωνειακών Υπαλλήλων Ηπεί-

ρου-Κέρκυρας-Λευκάδας, Διευθυντές Τραπεζών στο Νομό, ο Πρόεδρος κ. Χρ. 

Μπουκουβάλας και τα μέλη του Συμβουλίου της ΟΕΒΕ Ν.Ιωαννίνων, Πρόεδροι 

Σωματείων επαγγελματιών του Νομού, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας κ. 

Ηλ. Κοίλιας, οι πρώην Πρόεδροι του Επιμελητηρίου μας κ. Σπ. Κιτσάτης και κ. 

Π. Φλώρος, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ κ. Κ. Τσιμπίκης, ο Πρόεδρος κ. Μ. Γιάγκας 

και το Συμβούλιο της ΟΣΥΕ, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, καθώς και τα αιρετά μέλη 

της Διοίκησης, τα στελέχη του Επιμελητηρίου μας και πολλοί άλλοι επίσημοι.  

εορταστικη 
εκδηλωση του 
επιμελητηριου 
ιωαννινων 
για το νεο ετοσ  
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Ακολούθησαν οι Βραβεύσεις από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων των μαθη-

τών-παιδιών μελών του Ε.Ι. οι οποίοι αρίστευσαν στις εισαγωγικές εξετά-

σεις του 2008 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Τα παιδιά που βραβεύτηκαν ήταν: 

η Τσομπίκου Ερασμία του Ιωάννη (Αγγλική Φιλολογία Αθηνών), 

η Μάστορα Ελένη του Δημητρίου (Νομική Θεσσαλονίκης), 

η Καμπέρη Μαρία του Επαμεινώνδα (Ιατρική Ιωαννίνων), 

η Συγκούνα Ανθή του Κωνσταντίνου (Παιδαγωγικό Πατρών) και

από τα παιδιά των Υπηρεσιακών Υπαλλήλων του Ε.Ι.:

ο Κίγκας Βασίλειος του Ιωάννη (Πολυτεχνείο Πατρών). 
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Τ
ο 20ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας 

Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (ΟΣΥΕ), 

πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Επιμε-

λητηρίου Ιωαννίνων στο Επιστημονικό και Τεχνο-

λογικό Πάρκο Ηπείρου (ΕΤΕΠΗ) στα Ιωάννινα στις 13 και 

14 Φεβρουαρίου 2009. 

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου πραγματοποίη-

σε ο Πρόεδρος της ΟΣΥΕ, κος Μιχάλης Γιάγκας και από 

το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, χαιρετισμό απηύθηνε ο Γενι-

κός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κος Βασί-

λειος Παππάς. Ακολούθησε χαιρετισμός του Βουλευτή του 

ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων κου Βαγγέλη Αργύρη, ο οποίος τόνισε 

την αναγκαιότητα ενδυνάμωσης του θεσμού του Επιμελητη-

ρίου μέσω κατάρτισης ενός σχεδίου για τη διαφυγή από την 

κρίση, ο χαιρετισμός του Αντινομάρχη Ιωαννίνων κου Σπύ-

ρου Νίκα και του Προέδρου του Νομαρχιακού Τμήματος 

της ΑΔΕΔΥ κου Περικλή Γραβάνη. 

Ακολούθησε συζήτηση μιας σειράς υπαλληλικών θεμάτων 

όπως το ασφαλιστικό και η κατάσταση του Ταμείου Πρό-

νοιας, το εφάπαξ μετά την ενοποίηση των Ταμείων, οι συλ-

λογικές διαπραγματεύσεις, οι σχέσεις των Διοικήσεων των 

Επιμελητηρίων και καθορίστηκε το διεκδικητικό πλαίσιο της 

ΟΣΥΕ. 

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το ζήτημα του Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου το οποίο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΟΣΥΕ 

κος Γιάγκας, δυστυχώς δεν προχωρά με γοργούς ρυθμούς, 

παρά το γεγονός πως μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για 

τις επιχειρήσεις, αλλά και για τις παρεμβάσεις της πολιτείας 

προς όφελός τους. 

Επίσης, η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην ελ-

ληνική αγορά δεν θα μπορούσαν να μην απασχολήσουν τις 

εργασίες του Συνεδρίου, καθώς σύμφωνα με τον κ. Γιάγκα, 

οι υπάλληλοι των Επιμελητηρίων είναι οι πρώτοι αποδέκτες 

των προβλημάτων  των επιχειρηματιών εξαιτίας της κρίσης. 

Αίτημα της Ομοσπονδίας, υπογράμμισε, είναι η άμεση 

λήψη μέτρων για την στήριξη των επιχειρήσεων, αν και 

όπως σημείωσε ο κ. Γιάγκας, οι όποιες αποφάσεις δεν αφο-

ρούν τους υπαλλήλους των Επιμελητηρίων, αλλά τους αρ-

μόδιους φορείς. 

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή των 80 συνέδρων-

Υπαλλήλων Επιμελητηρίων από όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα 

κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των θεμάτων όπου συζη-

τήθηκαν συγκεκριμένα προβλήματα και θέματα που αφο-

ρούσαν μεν μεμονωμένες περιπτώσεις αλλά αφορούν τη 

λειτουργία όλων των Επιμελητηρίων. 

Το 20ο Συνέδριο  της  ΟΣΥΕ 
στα Ιωάννινα
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T  
ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων/Enterprise 

Europe Network, διοργάνωσε Εκδήλωση 

με θέμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 21 Ια-

νουαρίου 2009 και ώρα 19:00, στην Συνεδριακή Αί-

θουσα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Τα Προγράμ-

ματα παρουσίασαν ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυ-

ντής του ΟΑΕΠ, κος Κλ. Ευστρατόγλου και ο Προϊ-

στάμενος του Τμήματος Συμβολαίων και Υποστήρι-

ξης, κος Αρ. Κρεββατάς. 

Στόχος της Εκδήλωσης ήταν η πληροφόρηση των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων της Ηπείρου για τις ευ-

καιρίες που υπάρχουν στη διάθεσή τους από το Τα-

μείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επι-

χειρήσεων. 

Την Εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Επιμελη-

τηρίου Ιωαννίνων, κος Δημήτριος Μπαράτσας.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η γόνιμη συζήτηση που 

ακολούθησε, κατά την οποία οι συμμετέχοντες εί-

χαν την ευκαιρία να θέσουν τις απορίες και τους 

προβληματισμούς τους πάνω σε συγκεκριμένα θέ-

ματα εξαγωγικού χαρακτήρα. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ο.Α.Ε.Π.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 

(Ο.Α.Ε.Π.) συστάθηκε με το Νόμο 1796/1988 (ΦΕΚ 

152 A’/11-7-88). 

Είναι αυτόνομος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με 

την εγγυ-οδοσία του Ελληνικού Δημοσίου.

Λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ.

Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας & Οι-

κονομικών.

Tο εγγυοδοτικό του κεφάλαιo ανέρχεται σήμερα 

στα 1,47 δισ. ευρώ (500 δισ. δρχ), ενώ η πρόσβαση 

σ’ αυτό γίνεται μόνο για αποζημιώσεις που συνδέο-

νται με ασφάλιση μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγι-

κών πιστώσεων, καθώς και με ασφάλιση επενδύσε-

ων εξωτερικού (μη εμπορεύσιμοι κίνδυνοι). 

Ο Ο.Α.Ε.Π. ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ, ΑΛΛΑ ΣΤΗ-

ΡΙΖΕΙ ΕΜΜΕΣΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Ο Ο.Α.Ε.Π. στηρίζει «έμμεσα» τη χρηματοδότηση 

της ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης μέσω της  

εκχώρη-σης  του δικαιώματος   αποζημίωσης   της    

τελευταίας προς   την  Τράπεζα που την χρηματοδο-

τεί, σαν εγγύηση (collateral).

Στοιχεία Επικοινωνίας Ο.Α.Ε.Π. 

Κεντρικά Γραφεία:

ΑΘΗΝΑ, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ 105 64

Τηλ.:  +30 (210) 3310017-20 , Fax: +30 (210) 

3244074.

e-mail: oaep@oaep.gr

www.oaep.gr

Υποκατάστημα:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 

Πολυτεχνείου 51 

& Β. Ουγκώ, Τ.Κ 546 25 

Τηλ.: +30 (2310)548718 

Fax: +30 (2310)548762. 

e-mail: eciothes@oaep.gr

www.oaep.gr

προγραμματα 
ασΦαλισησ 
εξαγωγικων 
πιστωσεων 
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Τ
Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων/Enterprise Europe Network, σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, διοργάνωσαν ενη-

μερωτική ημερίδα με θέμα: «Νέο Πρόγραμμα: Άτοκα & Εγ-

γυημένα από το ΤΕΜΠΜΕ Κεφάλαια Κίνησης για Μικρές 

και Πολύ μικρές Επιχειρήσεις». 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, την Τετάρτη 11 

Μαρτίου 2009 σε κεντρικό Ξενοδοχείο της πόλης, με κύριο ομιλη-

τή τον Πρόεδρο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), κο Νίκο Δομένικο. Στόχος ήταν η πληρο-

φόρηση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Ηπείρου για 

τις ευκαιρίες που υπάρχουν στη διάθεσή τους από το Ταμείο Εγγυο-

δοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. 

Την Εκδήλωση συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας 

Ηπείρου, κος Δημήτριος Πανοζάχος και χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρό-

εδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, κος Δημήτριος Μπαράτσας.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συζήτηση που ακολούθησε, κατά την 

οποία οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις απορίες και 

τους προβληματισμούς τους πάνω σε εξατομικευμένες περιπτώσεις. 

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας είναι ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού δημο-

σίου που λειτουργεί από το 2004 και έχει συγχρηματοδοτηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με μετοχικό κεφάλαιο 240 εκατ. ευρώ.  Στόχος 

του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των μι-

κρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση παρέχοντας 

εγγυήσεις υπέρ των μικρομεσαίων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και 

επιδοτώντας το επιτόκιο των δανείων.

Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 26

105 57 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 210 3311201-4

FAX 210 3311207

e-mail: info@tempme.gr

www.tempme.gr 

Ενημερωτική 
Εκδήλωση για τα 

Νέα Προγράμματα 
του ΤΕΜΠΜΕ
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«Δυνατότητες χρηματοδότησης σε 
περίοδο οικονομικής κρίσης – Η 
εξωστρέφεια & η καινοτομία ως 
στρατηγικές εξόδου από την κρίση»
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Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, η Περιφέρεια Ηπείρου και ο ΣΕΒΕ, διοργάνωσαν τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009, 

σε ξενοδοχείο στα Ιωάννινα, εκδήλωση με θέμα: «Δυνατότητες Χρηματοδότησης σε περίοδο οικονομικής 

κρίσης – Η εξωστρέφεια & η καινοτομία ως στρατηγικές εξόδου από την κρίση».

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και την ελληνική οικονομία, τις διαστάσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης και τις επιπτώσεις στην ελληνική οι-

κονομία, την  ανάδειξη συγκεκριμένων κατευθύνσεων προς τις επιχειρήσεις για τις αναγκαίες προσαρμογές που θα 

πρέπει να κάνουν για την αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά και την παρουσίαση χρηματοδοτικών ευκαιριών από τo τρα-

πεζικό σύστημα και τα venture capitals.

 

Την εκδήλωση προλόγισαν ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, κ. Δημήτρης Πανοζάχος, ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, κ. Μπαράτσας Δημήτρης και ο κ. Βασίλης Τακάς,  Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελληνικών Εται-

ρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (HVCA).

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Βασίλης Θωμαΐδης, τόνισε το σημαντικό ρόλο που διαδρα-

ματίζουν οι παράγοντες της καινοτομίας και της εξωστρέφειας ως κεντρικοί πυλώνες για την αντιμετώπιση της επικεί-

μενης οικονομικής ύφεσης, οι οποίοι όμως στη χώρα μας δεν έχουν εκτιμηθεί και αξιοποιηθεί βέλτιστα έως σήμερα.

 

Ο κ. Παναγιώτης Αθανάσογλου, Οικονομικός Εμπειρογνώμων της Τράπεζας της Ελλάδος, στην ομιλία του τόνισε ότι 

η οικονομική κρίση βαθαίνει όσο περνάει ο καιρός και η ένταξη της Ελλάδας στη Ζώνη του ευρώ παρέχει την απαιτού-

μενα σταθερότητα. 

 

Ο Καθηγητής κ. Διονύσης Χιόνης, Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Δημοκρί-

τειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην ομιλία του επισήμανε ότι χρειάζεται η κατάρτιση ενός προγράμματος σταθεροποί-

ησης και ανάπτυξης.

 

Στην παρουσίασή του ο κ. Βασίλης Τακάς, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της «Thermi Ventures Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ε.Σ.», επι-

χείρησε να κάνει μία αποτύπωση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις ελληνικές ΜΜΕ έως σήμερα.

Τέλος, ο κ. Δημήτρης Φωτιάδης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Ηπεί-

ρου Α.Ε, παρουσίασε την περιφερειακή κατάταξη σε επίπεδο καινοτομίας, καθώς και το ποσοστό των καινοτόμων επι-

χειρήσεων στο σύνολο των επιχειρήσεων των ελληνικών περιφερειών.
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ΔΙΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ 4 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009, 

πραγματοποιήθηκε με ιδιαί-

τερη επιτυχία η καθιερωμένη Συνάντη-

ση των Διοικητικών Επιτροπών & των Δ/

ντών, των τεσσάρων Ηπειρωτικών Επιμε-

λητηρίων (Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννί-

νων & Πρέβεζας) στα Ιωάννινα, κατά την 

οποία συζητήθηκαν τα τρέχοντα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι Ηπει-

ρώτες Επιχειρηματίες, όσο και ο Επιμε-

λητηριακός Θεσμός.

Πιο συγκεκριμένα:

1) Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ανα-

πτυσσόμενη διεθνή οικονομική ύφε-

ση, η οποία φαίνεται να προσεγγίσει και 

την Ελληνική Οικονομία. Αξιολογήθη-

κε η ευθύνη και ο ρόλος των Τραπεζών 

και του Τραπεζικού Συστήματος, στη δη-

μιουργία αυτής της οικονομική ύφεσης, 

αλλά επίσης, και η ευθύνη και ο ρόλος 

των Τραπεζών, στην επανόρθωση και την 

αποκατάσταση της ομαλότητας στις τοπι-

κές και διεθνείς αγορές. Η κρατική ενί-

σχυση των Τραπεζών είναι μεν στη σω-

στή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να βοη-

θήσουν στην αποκατάσταση της ρευστό-

τητας στην αγορά και στην υποστήριξη 

των Επιχειρήσεων που πραγματικά βρί-

σκονται σε ανάγκη. Επίσης, να ενεργο-

ποιηθούν άμεσα οι Πόροι που μπορούν 

να φτάσουν στις Επιχειρήσεις, από το 

Ε.Σ.Π.Α.

2)Το ΤΕΜΠΜΕ και οι δυνατότητές του 

στην υπηρεσία των Επιχειρήσεων, αποτέ-

λεσε άλλο ένα από τα βασικά θέματα που 

συζητήθηκαν σε έκταση. Προτείνεται να 

ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα όπως: 

α) Ο διπλασιασμός του διαθέσιμου Κε-

φαλαίου του Ταμείου

β) Η καθιέρωση ανώτερου ορίου ενίσχυ-

σης χαμηλότερου από το ισχύον, ώστε να 

επωφελούνται περισσότερες και μικρότε-

ρες Επιχειρήσεις.

γ) Η αύξηση των δόσεων επιστροφής της 

ενίσχυσης, από έξι στις οκτώ δόσεις.

δ) Η κερδοφορία να αναφέρεται στον 

Μ.Ο. της τριετίας των διαχειριστικών χρή-

σεων.

3) Σε σχέση με τη συζήτηση για τη δημι-

ουργία Τουριστικού Επιμελητηρίου, όχι 

μόνο θεωρείται ως μη αναγκαία, αλλά 

και προτείνεται η κατάργηση του υφι-

στάμενου Ξενοδοχειακού Επιμελητηρί-

ου και ένταξη των Ξενοδοχειακών Επι-

χειρήσεων κλπ, στα Επιμελητήρια, όπως 

ήδη ισχύει και για όλες τις Τουριστικές 

Επιχειρήσεις.

4) Επειδή παρατηρήθηκε η υποβαθμι-

σμένη συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων στις Γνωμοδοτικές Επι-

τροπές των Προγραμμάτων, προτείνεται 

προς τα αρμόδια Υπουργεία, η συμμετο-

χή εκπροσώπων των Επιμελητηρίων με 

τακτικά μέλη των εν λόγω Επιτροπών.

5) Τέλος, διερευνήθηκε η δυνατότητα 

δημιουργίας ενός Δικτύου/ Συνδέσμου 

Ορεινών Επιμελητηρίων, που θα συμ-

βάλλει στην ανάπτυξη των περιοχών με 

τον ιδιαίτερο αυτόν χαρακτήρα.
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Ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Ανάπτυξης  τα δυο προγράμματα Νεανικής και Γυναικείας επιχειρηματικότητας και οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (φορέας διαχείρισης)  έως τις 30 Ιουνίου 2009 (15-30 

Ιουνίου θα γίνεται η υποβολή ηλεκτρονικά). Τα προγράμματα αποσκοπούν στη διευκόλυνση - μέσω χρηματοδοτικών ενισχύ-

σεων - της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων) και Γυναίκες (Γυναι-

κεία Επιχειρηματικότητα) σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων). Ει-

δικότερος στόχος του προγράμματος είναι η  στροφή της αναπτυσσόμενης στη χώρα επιχειρηματικότητας από επιχειρηματι-

κότητα ανάγκης σε  επιχειρηματικότητα ευκαιρίας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο προγραμμάτων είναι :

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Νέοι και Νέες, οι οποίοι:

• Γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991. 

• Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι 

και την προδημοσίευση του προγράμματος. 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες:

• Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. 

• Είναι άνεργες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι 

και την προδημοσίευση του προγράμματος. 

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή 

η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος. Δεν θεωρείται ότι  ασκούν  επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προ-

γράμματος, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθε-

ρα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που 

φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Στο πρόγραμμα εντάσσεται το σύνολο των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων του τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, των 

υπηρεσιών, του τουρισμού και της ανακύκλωσης - περιορισμού της ρύπανσης, ***ΕΚΤΟΣ των περιπτώσεων που ρητά ανα-

φέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. Εξαιρούνται επίσης, και συνεπώς είναι μη επιλέξιμες, 

επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρηση). 

 

Όρια προϋπολογισμών και Ποσοστό Χρηματοδότησης 

Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγού-

μενου προϋπολογισμού της πρότασης

Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγού-

μενου προϋπολογισμού της πρότασης

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης 

επί του συνολικού εγκεκριμένου προ-

ϋπολογισμού της πρότασης

200.000 € για τις επιχειρήσεις του το-

μέα μεταποίησης και του τομέα Ανακύ-

κλωσης και περιορισμού της ρύπανσης

30.000 €
50% γενικά και 60% σε νησιά κάτω 

των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) 

και πυρόπληκτες περιοχές

100.000 € για τις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών και τουρισμού
30.000 €

50% γενικά και 60% σε νησιά κάτω των 

5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και 

πυρόπληκτες περιοχές

80.000 € για τις εμπορικές επιχειρήσεις 30.000 €
50% γενικά και 60% σε νησιά κάτω των 

5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και 

πυρόπληκτες περιοχές
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Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προ-

ϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Ο Τραπεζικός δα-

νεισμός για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μπορεί να ανέρχεται  μέχρι  ποσοστού 30% του 

συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου.

Αν οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν, μπορούν για τη διευκόλυνσή τους, να απευθύνονται στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών 

και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), το οποίο αναλαμβάνει τις εγγυήσεις που απαιτούνται για τη σύναψη του 

δανείου (Διεύθυνση ΤΕΜΠΜΕ: Λεωφ. Αμαλίας 26, Τηλ.: 210-33.11.201-5, Διαδικτυακός τόπος: http://www.tempme.gr/).

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης είναι 60% πρέπει να συντρέχουν οι κάτω-

θι προϋποθέσεις:

• Το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων
• Οι μέτοχοι θα πρέπει να είναι κάτοικοι του νησιού το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με υποβολή κατάλληλου δικαι-

ολογητικού (π.χ. βεβαίωση αρμόδιας δημόσιας αρχής).

Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών και 
οικονομικό τομέα δραστηριοποίησης

Α/Α Επιλέξιμη Κατηγορία Δαπάνης Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων Δαπανών ανά κατηγορία

1 Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις Μέχρι το 100% του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού

2 Κτιριακά - Διαμόρφωση Χώρων Κατά την υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του 

κατ’ αρχήν επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης.

Υλοποίηση σύμφωνα με το ποσό που εγκρίθηκε για επι-
χορήγηση

3 3.1. Προβολή-Προώθηση & Άλλες Δαπάνες Κατά την υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του 

κατ’ αρχήν επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης.

Υλοποίηση σύμφωνα με το ποσό που εγκρίθηκε για επι-
χορήγηση

3.2. Σύνταξη Πρότασης και Φακέλου Υποβο-

λής  

Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνολικά επιλέξιμου 

προϋπολογισμού της πρότασης

3.3. Επίβλεψη Υλοποίησης έργου Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνολικά επιλέξιμου 

προϋπολογισμού της πρότασης

   

   

Σε όλους τους τομείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισμός να περιλαμβάνονται επαγγελματικά ή μικτής χρήσης μετα-

φορικά μέσα απαραίτητα για τη διακίνηση υλικών, εμπορευμάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης με 

ανώτατο όριο ποσό 20.000,00 ΕΥΡΩ.

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την αξιολόγηση, διαχείριση και τη παρακολούθηση υλοποίησής του προγράμ-

ματος είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε)

Τα δικαιολογητικά, μαζί με το έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής της πρότασης (επιχειρηματικό σχέδιο)  αποστέλλο-

νται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, μαζί με την έντυπη μορφή της πρότασης στη διεύθυνση ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., Ξενί-

ας 16, 115 28 Αθήνα. 

  

 

ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

http://www.antagonistikotita.gr/

ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. www.eommex.gr

Κανονισμοί Προδημοσίευσης των προγραμμάτων Νεανικής & Γυ-

ναικείας Επιχειρηματικότητας

http://www.istomediahost.gr/epan/uploads/ 

Kanonismoi_prodimosieusis.zip
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Τώρα που το Περιοδικό έχει φτάσει στην 26η έκδοσή 

του, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους αναγνώστες για 

τη συνεχή υποστήριξη και με την ευκαιρία αυτή, να αξιο-

λογήσουμε το βαθμό ικανοποίησης για το περιοδικό μας. 

Γι αυτό το σκοπό, δημιουργήσαμε ένα μικρό ερωτηματο-

λόγιο το οποίο σας παρακαλούμε να το συμπληρώσετε. 

Δεν θα πάρει πολύ από το χρόνο σας και σας ευχαριστού-

με εκ των προτέρων για τις πολύτιμες πληροφορίες σας. 

Παρακαλούμε στείλτε τις απαντήσεις σας στο:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ENTERPRISE EUROPE NETWORK

e-mail:enterprise-europe@cci-ioannina.gr ή Fax: 26510.25179

Ερώτηση 1

Ποιο είναι το γενικό αίσθημα ικανοποίησής σας όταν διαβάζετε το Περιοδικό; 

Ερώτηση 2

Σας αρέσει ο σχεδιασμός (layout) του Περιοδικού;

Ερώτηση 3

Τα άρθρα είναι καλογραμμένα; 

Ερώτηση 4

Τα άρθρα είναι πολύ μεγάλα; 

Ερώτηση 5

Είναι αρκετή η ποικιλία άρθρων;

Ερώτηση 6

Σας αρέσουν γενικά οι φωτογραφίες; 

Ερώτηση 7

Τι σας λείπει από το Περιοδικό;

Ερώτηση 8

Τι θα αλλάζατε στο Περιοδικό; 

Ερώτηση 9

Τι θα προτείνατε για να βελτιωθεί; 

Ερώτηση 10

Θα προτείνατε το Περιοδικό στους φίλους σας; 
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Ιταλική εταιρεία 
που κατασκευάζει μαγιό, ανδρικά και γυναι-
κεία εσώρουχα, υγειονομικά και νοσοκομει-
ακά ενδύματα, ζητά εισαγωγείς για εμπορική 
συνεργασία. 

Ιταλική εταιρεία 
που κατασκευάζει “teqk”, συνθετικό teak για 
σκάφη, γιοτ, πισίνες, ζητά διανομείς στην Ελ-
λάδα. 

Ιταλική εταιρεία 
εισαγωγών – εξαγωγών αρωμάτων και καλ-
λυντικών (γνωστών οίκων), ζητά Εισαγωγείς 
– Εξαγωγείς στην Ελλάδα. 
Τσέχικη εταιρεία που ειδικεύεται στην δημι-
ουργική διαφήμιση γραφικών (webdesign) 
αναζητά εμπορική συνεργασία.

Γερμανική εταιρεία 
λιανικής και χονδρικής πώλησης προϊόντων 
κρέατος αναζητά εμπορικούς αντιπροσώ-
πους.

Ρουμάνικη εταιρεία 
που ειδικεύεται στην κατασκευή επίπλων 
αναζητά εμπορικούς αντιπροσώπους.

Γερμανική εταιρεία 
που ειδικεύεται σε όργανα μέτρησης αναζη-
τά διανομείς.

Βελγική εταιρεία 
που κατασκευάζει τσάντες, ρούχα, αξεσου-
άρ και δώρα για επιχειρήσεις, αναζητά εμπο-
ρικούς αντιπροσώπους για διεθνή δραστηρι-
ότητα.

Λιθουανική εταιρεία 
που ειδικεύεται στα χειροποίητα κεραμικά, 

κεριά, αναμνηστικά δώρα αναζητά διανομείς 
για τα προϊόντα της.

Ιταλική εταιρεία 
παραγωγής και εμφιάλωσης εξαιρετικού 
παρθένου ελαιόλαδου αναζητά συνεργασίες 
στην ΕΕ.

Εσθονία
Κατασκευαστής αθλητικών ειδών αναζητά 
εμπορικούς εταίρους.

Βουλγάρικη εταιρεία 
που ειδικεύεται στην εμπορία προϊόντων 
από (PVC), τα οποία κατασκευάζονται από 
κορυφαία βελγική εταιρεία, αναζητά εμπο-
ρικούς εταίρους και εταίρους δικαιόχρησης 
(franchising).

Γαλλική εταιρεία
που ειδικεύεται στην κατασκευή και πώληση 
φωτοβολταϊκών κυττάρων και πάνελ, αναζη-
τά διανομείς σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Γαλλική εταιρεία
που ειδικεύεται σε σκληρά ξύλινα δάπεδα για 
εξωτερικούς χώρους αναζητά διανομείς σε 
όλες τις χώρες της ΕΕ.

Βελγική εταιρεία
που ειδικεύεται στον εξοπλισμό μπάνιων, 
αναζητά συνεργάτες για την παροχή εμπορι-
κών υπηρεσιών.

Ιταλική εταιρεία
που κατασκευάζει φορτιστές για μπαταρί-
ες αναζητά διανομείς που δραστηριοποιού-
νται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας 
(ανταλλακτικά, εξοπλισμός, κλπ).
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Γαλλική εταιρεία
που κατασκευάζει φυσικά καλλυντικά αναζη-
τά διανομείς.

Γαλλική εταιρεία 
ειδικευμένη στην εισαγωγή και διανομή 
ανταλλακτικών για τα ιαπωνικά και κορεάτικα 
αυτοκίνητα αναζητά διανομείς (χονδρέμπο-
ρο ή έμπορο αυτοκινήτων) σε όλα τα κράτη 
μέλη.

Ισπανική εταιρεία
που κατασκευάζει είδη υγιεινής από πορσε-
λάνη αναζητά εισαγωγείς ή χονδρεμπόρους 
που ενδιαφέρονται για τη διανομή και την 
αποκλειστικότητα των προϊόντων της.

Ισλανδική ΜΜΕ 
προσφέρει πλήρης υπηρεσίες ανάπτυξης λο-
γισμικού. Η εταιρεία απαρτίζεται από ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για κάθε έργο, τους οποί-
ους επέλεξε από πληθώρα εκπαιδευμένων 
ειδικών. Η εταιρεία προσφέρει την τεχνο-
γνωσία για την ανάθεση έργων καθώς και 
για άλλες συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης 
δραστηριοτήτων.

Αγγλίδα σχεδιάστρια 
γυναικείας μόδας αναζητά αντιπροσώπους 
για την διανομή - πώληση των προϊόντων 
της.

Βουλγάρικη εταιρεία
ειδικευμένη στην κατασκευή των τεχνικών 
ελατηρίων προσφέρει τις υπηρεσίες της ως 
υπεργολάβος.

Ισπανική επιχείρηση 
που ασχολείται αποκλειστικά με την κατα-
σκευή επιδέσμων και την τεχνική κλωστοϋ-
φαντουργίας ενδιαφέρεται για την εξεύρεση 

εταιρειών διανομής ή εμπορικούς αντιπρο-
σώπους στην αγορά της ΕΕ.

Κυπριακή εταιρεία 
αρχιτεκτόνων αναζητά εταίρο.

Γαλλική εταιρεία 
που παράγει πιστοποιημένα οργανικά καλ-
λυντικά περιποίησης αναζητά διανομείς και 
εταίρους χρηματοδότησης.

Φιλανδός κατασκευαστής 
επίπλων αναζητά μεταπωλητή για έπιπλα δι-
κού του σχεδιασμού.

Άγγλος κατασκευαστής
 ηλεκτρικών τζακιών αναζητά εμπορικούς δι-
ανομείς υπηρεσίες. Η εταιρεία ηλεκτρικών 
τζακιών χρησιμοποιεί τελευταία τεχνολογία 
στο σχεδιασμό τζακιών.

Πολωνική εταιρεία 
που κάνει κατασκευές από χάλυβα αναζητά 
διεθνή συνεργασία.

Πολωνική εταιρεία 
IT αναζητά διεθνή συνεργασία και ενδιαφέ-
ρεται για σύναψη joint venture ή και υπεργο-
λαβίες ή και ανάθεση δραστηριοτήτων στους 
τομείς τεχνολογιών JAVA, NET και PHP.

Βελγική εταιρεία 
συμβούλων που εξειδικεύεται στο μάρκετινγκ 
και τη διαχείριση εταιρειών που δραστηριο-
ποιούνται στον τομέα της υγειονομικής περί-
θαλψης προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες σε 
όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν δραστηριό-
τητες στο Βέλγιο.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γραφείο Ånterprise Europe: Τηλ.: 26510 76589
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6-8/5 PROPOSTE-CERNOBBIO (COMO) 
Παγκόσμια πρώτη παρουσίαση υφασμάτων 
επιπλώσεων και κουρτινών. 
Τηλ.: 0039.02.6434054
Fax: 0039.02.66119130 
www.propostefair.it
E-mail: info@propostefair.it

7-9/5 SOLAREXPO-VERONA 
Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας. 
Expoenergie Srl 
Τηλ.: 0039.0439.849855
Fax: 0039.0439.849854 
www.solarexpo.com
E-mail: segreteria@solarexpo.com 

7-9/5 GREEN BUILDING-VERONA 
Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και την αειφόρο αρχιτεκτονική. 
Πληροφορίες: Expoenergie Srl 
Τηλ.: 0039.0439.849855
Fax: 0039.0439.849854 
www.greenbuildingexpo.eu 
E-mail: segreteria@grennbuildingexpo.eu 

7-10/5 TRANSPOTEC LOGITEC-MILANO fi-
eramilano (Rho) 
Διετές Διεθνές Σαλόνι των Μεταφορών και των 
Logistics. 
Πληροφορίες: Verona Fiere 
Τηλ.: 0039.045.8298020
Fax: 0039.045.8298221 
www.transpotec.com
E-mail: info@transpotec.com

8-10/5 COSMOFARMA EXHIBITION-BOLOGNA 
Διεθνής Έκθεση Προϊόντων και Υπηρεσιών 
για την Υγεία, την Ευεξία και την Ομορφιά στο 
Φαρμακείο. 
Πληροφορίες: SoGeCos SpA 
Τηλ.: 0039.02.796420
Fax: 0039.02.795036 
www.cosmofarma.com
E-mail: info@cosmofarma.com

8-10/5 SMAC-CIVITANOVA MARCHE 
Διεθνές Σαλόνι Μηχανημάτων για Εργοστάσια 
Υποδημάτων. 
Σαλόνι εξαρτημάτων, αξεσουάρ και δερμάτων 
για υποδήματα. 
Πληροφορίες: E.R.F. Ente Regionale per le Mani-
festazioni Fieristiche 
Τηλ.: 0039.0733.780811
Fax: 0039.0733.780820 
www.erf.it-E-mail: info@erf.it

14-15/5 CIBUS PRO-PARMA 
Gourmet Food & Solution. 

Πληροφορίες: Fiera di Parma SpA 
Τηλ.: 0039.0521.9961-
Fax: 0039.0521.996235 
www.fiereparma.it–
E-mail: cibus@fiereparma.it

14-17 /5 RIMINI 
WELLNESS
Ευεξία και Σπορ On Stage. 
Πληροφορίες: 
Rimini Fiera SpA 
Τηλ.: 0039.0541.744111
Fax: 0039.0541.744200 
www.riminiwellness.com

15-17/5 VERONA MINERAL 
SHOW GEO BUSINESS
VERONA 
Έκθεση πολύτιμων, σκληρών, διακοσμητικών 
λίθων, απολιθωμάτων και παραγώγων, 
αντικειμένων από πέτρα. 
Πληροφορίες: Project & Consulting srl 
Τηλ.: 0039.045.522492
Fax: 0039.045.522454 
www.veronamineralshow.com
E-mail: zoist@tin.it 

15-18/5 CHIBIDUE-MILANO (fieramilanocity) 
Διεθνές Σαλόνι Μπιζού, Αξεσουάρ Μόδας, 
Αξεσουάρ για μαλλιά. 
Πληροφορίες: Fiera Milano International SpA 
Τηλ.: 0039.02.485501
Fax: 0039.02.48550367 
www.chibidue.it
E-mail: chibidue@fmi.it

15-18/5 CHIBIMART-MILANO (fieramilanocity) 
Έκθεση Προϊόντων Ethnic, Αξεσουάρ 
Μόδας, Μπιζού, Ημιπολύτιμων Λίθων και 
Συμπληρωματικών Ειδών Διακόσμησης και Ειδών 
Χειροτεχνίας.    
Πληροφορίες: Fiera Milano International SpA 
Τηλ.: 0039.02.485501
Fax: 0039.02.48550367 
www.chibimart.it
E-mail: chibimart@fmi.it

16-20/5 CHARM-VICENZA 
Διεθνής έκθεση χρυσοχοΐας, κοσμηματοποιϊας, 
ασημικών και ρολογιών. 
Πληροφορίες: Fiera di Vicenza SpA 
Τηλ.: 0039.0444.969111
Fax: 0039.0444.969000 
www.vicenzaoro.org
www.charmevent.it 
E-mail: info@vicenzafiera.it 

20-24/5 AUTOPROMOTEC-BOLOGNA 
Διετής Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού Συνεργείων 
Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων.  
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Πληροφορίες: Promotec SpA 
Τηλ.: 0039.051.6424000
Fax: 0039.051.731886/733008 
www.autopromotec.it
E-mail: info@autopromotec.it

21-24/5 EUROCARNE-VERONA 
Τριετές Διεθνές Σαλόνι των τεχνολογιών για την 
επεξεργασία, συντήρηση, ψύξη και διανομή των 
κρεάτων. 
Πληροφορίες: Ipack-Ima SpA 
Τηλ.: 0039.02.3191091
Fax: 0039.02.33619826 
www.eurocarne.it
E-mail: ipackima@ipackima.it 

22-24/5 FIERA INTERNAZIONALE DELLA PES-
CA-ANCONA 
Διεθνής Έκθεση Αλιείας. 
Πληροφορίες: E.R.F. Ente Regionale per le Mani-
festazioni Fieristiche 
Τηλ.: 0039.071.5897209
Fax: 0039.071.5897216 
www.fieradellapesca.it
E-mail: info@erf.it

23-25/5 MODAPRIMA-MILANO (fieramilanocity) 
Διεθνές Σαλόνι των Κολεξιόν και Αξεσουάρ 
Μόδας. Κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 και Flash 
Φθινόπωρο/Χειμώνας 2009-2010 για Γυναίκα και 
Άνδρα. 
Πληροφορίες: Pitti Immagine srl 
Τηλ.: 0039.055.36931
Fax: 0039.02.876792 
www.pittimmagine.com
E-mail: modaprima@pittimmagine.com

28-31/5 SPAZIO-RIMINI 
Ιταλικό Σαλόνι Επίπλων. 
Πληροφορίες: PadovaFiere SpA/Rimini Fiera SpA 
Τηλ.: 0039.0541.744111
Fax: 0039.0541.744200 
www.expospazio.com
E-mail: espositori@expospazio.com

30/5-1/6 CAM PREVIEW-RIMINI 
Έκθεση-Πρώτη παρουσίαση Ειδών για το Σπίτι και 
τους Χώρους. 
Πληροφορίες: Rimini Fiera SpA 
Τηλ.: 0039.0541.744759
Fax: 0039.0541.744751 
www.campreviewrimini.it
E-mail: info@campreviewrimini.it

30/5-1/6 CAM PREVIEW-RIMINI 
Έκθεση-Πρώτη παρουσίαση Ειδών για το Σπίτι και 
τους Χώρους. 
Πληροφορίες: Rimini Fiera SpA 
Τηλ.: 0039.0541.744759

Fax: 0039.0541.744751 
www.campreviewrimini.it
E-mail: info@campreviewrimini.it 

6-9/6 EXPO RIVA SCHUH-RIVA DEL GARDA 
(TRENTO) 
Διεθνές Σαλόνι υποδημάτων. 
Salone Internazionale della calzatura. 
Πληροφορίες: Riva del Garda Fierecongressi SpA 
Τηλ.: 0039.0464.570153
Fax: 0039.0464.570130 
www.exporivaschuh.it
E-mail: info@exporivaschuh.it 

10-13/6 TUTTO FOOD-MILANO fieramilano 
(Rho) 
Διετής Παγκόσμια Έκθεση Τροφίμων του Μιλάνο. 
Milano World Food Exhibition. 
Πληροφορίες: Fiera Milano International SpA 
Τηλ.: 0039.02.49977635
Fax: 0039 02.49977685 
www.tuttofood.it
E-mail: info@tuttofood.it

18-21/6 LINK.IT-BOLOGNA 
Fashion Trade Show. 
Πληροφορίες: M. Seventy srl 
Τηλ.: 0039.02.34592785
Fax: 0039.02.34592809 
www.linkitbologna.com
E-mail: info@mseventy.com

23-25/6 HYDRICA-PADOVA 
Διετές Διεθνές Σαλόνι των Τεχνολογιών για το 
Νερό. 
Πληροφορίες: PadovaFiere SpA 
Τηλ.: 0039.049.840111
Fax: 0039.049.840570 
www.hydrica.org
E-mail: info@padovafiere.it

25-27/6 PITTI IMMAGINE BIMBO-FIRENZE 
Διεθνής έκθεση παιδικών ενδυμάτων και 
αξεσουάρ. 
Πληροφορίες: Pitti Immagine Srl 
Τηλ.: 0039.055.36931
Fax: 0039.055.3693200 
www.pittimmagine.com

E-mail: bimbo@pittimmagine.co
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 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: -

1. ÏÉ ÊÏ ÍÏ ÌÉ ÄÇÓ ÍÉ ÊÏ ËÁ ÏÓ    Ìé÷. Áã ãÝ ëïõ 20  26510 28288  25157
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    Παύλου Μελά 6  26510 26423  27229
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 
EKΠE: Ånterprise Europe Network - Hellas:      26510 76589 
Óýì âïõ ëïò êá Á. ÆÝñ âá

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

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
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