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u 02/07/2009
Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. κ. Δημητρίου Μπαράτσα 

σε συνεδρίαση της HELEXPO με αφορμή την «74η ΔΕΘ» για 

προβολή τοπικών τροφίμων και ποτών.

u 02/07/2009 
Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. κ. Δημητρίου Μπαράτσα 

στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΒΕ στη 

Θεσσαλονίκη.

  

u 06/07/2009
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην εκδήλωση Ημερίδα στο Du Lac με 

θέμα: «Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τις Μικρές Επιχειρή-

σεις και τους Ελεύθερους Επαγγελματίες».                             

 

                             

u 08/07/2009
Εκδήλωση του Ε.Ι. στο Φρόντζου Πολιτεία με θέμα: 

«HELEXPO αφιέρωμα TasteLand της ΔΕΘ».

 

u 09/07/2009
Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου. 

u 23/07/2009
Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. σε Γνωμοδοτική Επιτροπή 

στην Γ.Γ.Π.Η. 

  

u 21/09/2009
Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου. 

u 4-6/09/2009
Συμμετοχή του Ε.Ι. στα εγκαίνια της ΔΕΘ και στην Γενική 

Συνέλευση της ΚΕΕΕ στη Θεσσαλονίκη.

 

  

u 09-10/09/2009
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην 1η Επιμελητηριακή Συνάντηση Συ-

νεργασίας για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνερ-

γασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 στο Μπρίντιζι. 

u 10/09/2009 
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην εναρκτήρια εκδήλωση και στην 3η 

Επιμελητηριακή Συνάντηση Συνεργασίας, του Interreg IV Ελ-

λάδα-Ιταλία στην Κέρκυρα.

u 11/09/2009
Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. στην Γνωμοδοτική Επιτρο-

πή στην Γ.Γ.Π.Η. 

u 11-13/09/2009    
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην ΔΕΘ TasteLand.

u 23/09/2009
Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. στην Γνωμοδοτική Επιτρο-

πή στην Γ.Γ.Π.Η. 

u 24-25/09/2009
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην 3η Επιμελητηριακή Συνάντηση Συ-

νεργασίας για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνερ-

γασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 στη Λευκάδα.4
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Τ
ο 2005, με πρωτοβουλία της Εθνικής Συνομο-

σπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και με απόφαση 

του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή, καθιε-

ρώθηκε να εορτάζεται η 22η Σεπτεμβρίου κάθε 

έτους, ως η «Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου». Το γεγονός 

αυτό, συνιστά επίσημη αναγνώριση του εμπορίου, ως ενός 

εκ των βασικών πυλώνων της οικονομίας και αναδεικνύει 

τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην οικονομική ζωή του τό-

που. 

Παρ’  όλα αυτά, η τρέχουσα συγκυρία έχει αναδείξει μία σει-

ρά από προβλήματα που αφορούν και τις εμπορικές  επιχει-

ρήσεις και το καταναλωτικό κοινό. Είναι βέβαιο ότι, πολλοί 

καταναλωτές, επηρεασμένοι από το αρνητικό κλίμα που έχει 

καλλιεργηθεί δίκαια ή άδικα, από αρμόδιους και αναρμόδι-

ους παράγοντες, έχουν παρασυρθεί από μία δίνη παραπλη-

ροφόρησης, η οποία επιδεινώνει τα ήδη υπάρχοντα προβλή-

ματα της ελληνικής οικονομίας. 

 

« Αναγνωρίζοντας  τη δύσκολη συγκυρία, δηλώνουμε ότι, 

ο ελληνικός εμπορικός κόσμος θα βρίσκεται πάντοτε στο 

πλευρό του καταναλωτή, ως σύμμαχος και  όχι ως αντίπα-

λος, όπως πολλοί θέλουν να τον παρουσιάζουν. Απόδειξη 

αυτού, είναι ο ιδιαίτερα κοινωνικός ρόλος του εμπορίου, κάτι 

το οποίο γενικά αξιολογείται, ως η πιο σημαντική μας συνει-

σφορά. Το εμπόριο συνιστά, από αρχαιοτάτων χρόνων, 
αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής και κοινωνι-
κής ζωής της χώρας. Ιδιαίτερα οι ΜΜΕπιχειρήσεις του 

εμπορίου είναι οργανικά δεμένες με τον Ελληνικό κοινωνι-

κοοικονομικό ιστό. Ενδυναμώνουν τους ιδιαίτερους κοινω-

νικούς δεσμούς σε κάθε τόπο και αυτό εξαιτίας του μικρού 

τους μεγέθους  και του ανθρωποκεντρικού τους χαρακτήρα. 

Το  Εμπόριο: προσδιορίζει την πόλη χωροταξικά εξανθρω-

πίζει τις συναλλακτικές σχέσεις ενισχύει την κοινωνική συ-

νοχή περιορίζει την εγκληματικότητα και καθιστά τον τόπο 

και το χώρο βιώσιμο. Καταναλωτές, με το έναν ή το άλλον 

τρόπο, είμαστε όλοι μας και γι’ αυτό το λόγο αντιλαμβανόμα-

στε την ψυχολογία του κοινού, τις αγωνίες του και την ανα-

σφάλεια του. 

Εμείς, οι ασχολούμενοι με το εμπόριο, με πρωτεργάτες  τα 

συνδικαλιστικά μας όργανα. Αναγνωρίζουμε τη σημασία του 

καταναλωτή, όχι μόνο στο εμπόριο αλλά στο σύνολο της οι-

κονομικής δραστηριότητας, μεταφέροντας τα μηνύματά του 

στην παραγωγή και φέρνοντας τα προϊόντα στη διάθεσή του. 

Δεσμευόμαστε ότι, θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις 

μας να αναδείξουμε ότι η σχέση με τον καταναλωτή βασίζε-

ται στην εμπιστοσύνη, στον αλληλοσεβασμό, στην ειλικρίνεια 

και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. 

Ευελπιστούμε ότι, ο εορτασμός της «Ημέρας του Ελληνι-
κού Εμπορίου», ακόμα και υπό τις τρέχουσες δυσμενείς 

συνθήκες, θα σηματοδοτήσει την απαρχή μίας νέας περιό-

δου, στην οποία έμποροι και καταναλωτές θα αγωνιστούν 

μαζί για ένα καλύτερο αύριο στη χώρα. Διεκδικούμε, όπως 

κάνουμε τόσα χρόνια, ένα εμπόριο, το οποίο θα διενεργείται 

μέσα σε συνθήκες και θεσμούς που θα εξασφαλίζουν την 

μακροημέρευση των επιχειρήσεων σε ένα   υγιές, για όλους, 

οικονομικό  περιβάλλον. 

Με αφορμή τον εορτασμό της «Ημέρας Ελληνικού Εμπορί-
ου» καλούμε τους συναδέλφους να συνεχίσουν τις προσπά-

θειες βελτίωσης του εμπορίου στη χώρα, να αναλογιστούν 

τη συμμετοχή μας στην απασχόληση και στην ευημερία των 

πολιτών και τους καταναλωτές να επιδείξουν, όπως ούτως 

ή άλλως έκαναν μέχρι τώρα, εμπιστοσύνη στις ελληνικές 

εμπορικές επιχειρήσεις. » 

21/9/2009
Δημ. Αρμενάκης, Πρόεδρος ΕΣΕΕ

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
εορτασμός της ημέρας 
του ελληνικού εμπορίου



Συγκεκριμένα για την κρίση επεσήμανε ότι «η καλύτερη λύση 

βρίσκεται στην ενθάρρυνση και ουσιαστική ενίσχυση των νέων 

παραγωγικών επενδύσεων, που θα προκαλέσουν αύξηση της 

αγοραστικής δύναμης και, κατά συνέπεια, της κατανάλωσης. 

Μαζικές επενδύσεις χρειάζεται η χώρα μας και, μάλιστα:

v επενδύσεις στους κλάδους με συγκριτικά πλεονεκτήματα από 

επιχειρήσεις εξωστρεφείς και, κατά συνέπεια, ικανοποιητικού 

μεγέθους και καινοτόμες, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτή-

σεις του διεθνούς ανταγωνισμού.

v επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις υποδο-

μές, ώστε να περιορισθεί το εξωτερικό κόστος λειτουργίας των 

επιχειρήσεων, με παράλληλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της παραγωγής τους

v επενδύσεις στις νέες, προηγμένες τεχνολογίες, οι οποίες πα-

ράγουν ποιοτικά και βιολογικά προϊόντα, η ζήτηση των οποίων 

συνεχώς διευρύνεται, ενώ επιβαρύνουν αισθητά λιγότερο το πε-

ριβάλλον.

v επενδύσεις, τέλος, με ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στον 

ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος αποτελεί το «κλειδί» μιας τα-

χύρρυθμης ποιοτικής ανάπτυξης, που δημιουργούν νέες θέσεις 

πλήρους απασχόλησης και προβλέπουν σύνδεση των αμοιβών 

με τα «κέρδη» της παραγωγικότητας, ώστε να ενισχυθεί η προ-

σπάθεια συνεχούς βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας».

Μ
ε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες 

της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επι-

μελητηρίων Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε το Σάβ-

βατο 5 Σεπτεμβρίου 2009 στη Θεσσαλονίκη, υπό την 

Προεδρία του κ. Γεωργίου Κασιμάτη. 

Στη συνεδρίαση αυτή, η οποία φιλοξενήθηκε - όπως κάθε χρόνο 

- από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 

παρέστησαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Μπούγας, ο 

Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Αθανάσιος Μπού-

ρας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

κ. Δημήτριος Σκιαδάς, ο Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας, κ. 

Ελευθέριος Σταυρόπουλος, ο Πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ, κ. Γεώργιος 

Σουφλιάς, και ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Δημήτριος Αρμενάκης.

Κύρια θέματα της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕΕ ήταν η οικονομική 

κρίση και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επι-

μελητηρίων Ελλάδος, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, έκανε μια σφαιρική 

αξιολόγηση της πορείας της οικονομίας μας και αναφέρθηκε στους 

προβληματισμούς για τη μετά την κρίση περίοδο. Επεσήμανε ακόμη 

τη σπουδαιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου για την εθνική 

οικονομία και την ανάπτυξη, αλλά και ειδικότερα για την ΚΕΕΕ και 

τα Επιμελητήρια.

Γενική Συνέλευση 
της ΚΕΕΕ στη Θεσσαλονίκη
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Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ αναφέρθηκε, επίσης, στη συνάντηση 

με τον Πρωθυπουργό και στα βασικά σημεία των επιμελητηρι-

ακών επισημάνσεων, τα οποία είναι τα παρακάτω:

1. Η επιτακτική ανάγκη για άμεση άρση των σημερινών πολι-

τικών αβεβαιοτήτων, που τραυματίζουν την οικονομία και ανα-

στέλλουν κάθε νέα επενδυτική πρωτοβουλία. Tέλος στην ανώ-

φελη εκλογολογία που αποπροσανατολίζει και απογοητεύει.

2. Η παρουσίαση ενός συνεκτικού και ρεαλιστικού αναπτυξια-

κού προγράμματος εκσυγχρονισμού και ανασυγκρότησης της 

οικονομίας, με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, καθορι-

σμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και σαφείς πηγές άντλη-

σης των αναγκαίων πόρων.

3. Η εδραίωση ενός δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα στην 

Κυβέρνηση και τον επιχειρηματικό κόσμο, για μία δίκαιη και 

χωρίς αιφνιδιασμούς, κατανομή των αναγκαίων θυσιών.

4. Η επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των μεταρρυθ-

μιστικών πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης, με σαφή αναφορά 

στα αναμενόμενα αποτελέσματα.

v άμεση ψήφιση του νόμου για την απλοποίηση των διαδικα-

σιών ίδρυσης επιχειρήσεων (έχει, μέχρι σήμερα, εξαγγελθεί 

τέσσερις, τουλάχιστον, φορές.

v άμεση έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. υπό την αιγίδα της 

ΚΕΕΕ.

v συγχώνευση και διάλυση κρατικών οργανισμών - πάταξη 

γραφειοκρατίας.

v απελευθέρωση όλων των «κλειστών» επαγγελμάτων κ.ά.

5. Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση όλης της κρατικής περιου-

σίας και ταχεία προώθηση των προγραμματισμένων ιδιωτικο-

ποιήσεων.

6. Αναμόρφωση και ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων, με 

βάση τη νέα διεθνή οικονομική πραγματικότητα και τα συγκρι-

τικά μας πλεονεκτήματα.

7. Αύξηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης για την ομαλή 

χρηματοδότηση της αγοράς, με μείωση των τραπεζικών απαι-

τήσεων (επιτόκια και εμπράγματες ασφάλειες). Σήμερα, οι 

τράπεζες δανείζονται φθηνά και δανείζουν ακριβά.

8. Εξόφληση των πάσης φύσεως χρεών του δημοσίου προς 

τις επιχειρήσεις και επιτάχυνση της εκταμίευσης των αναπτυξι-

ακών επιχορηγήσεων.

9. Αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος με στόχο 

την πάταξη της φοροδιαφυγής και την ενθάρρυνση της παρα-

γωγής, των επενδύσεων και της εργασίας.

10. Έκδοση ενός κρατικού ομολογιακού δανείου, που θα 

καλυφθεί, κατά προτεραιότητα, από τη λαϊκή αποταμίευση για 

τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών στόχων (παι-

δεία, έρευνα, καινοτομία κ.ά.). Και ο κ. Κασιμάτης κατέληξε 

λέγοντας ότι «Στην οικονομία δεν υπάρχουν χαμένες ημέρες, 

αλλά χαμένες ευκαιρίες και η κυβέρνηση οφείλει να μην αφή-

σει ανεκμετάλλευτη καμία αναπτυξιακή ευκαιρία».

Σε δήλωσή του στη συνέχεια για την παρουσία της επιμελη-

τηριακής κοινότητας στην πόλη της Θεσσαλονίκης με την ευ-

καιρία της ΔΕΘ και της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕΕ, ο κ. 

Κασιμάτης είπε ότι «ως Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος, που εκπροσωπεί 880.000 και 
πλέον ελληνικές επιχειρήσεις, θεωρώ τη Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης έναν από τους πλέον πρωτοπόρους και κο-

ρυφαίους αναπτυξιακούς θεσμούς στη χώρα μας. Δεν είναι 

μόνο ένα οικονομικό γεγονός, αποτελεί πλέον σύμβολο του 

νεότερου ελληνικού πολιτισμού. Τα ελληνικά Επιμελητήρια 

τιμούν τη Διεθνή Έκθεση και κάθε χρόνο η επιμελητηριακή 

οικογένεια βρίσκεται σύσσωμη εκεί. Η ετήσια πανηγυρική Γε-

νική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, που 

οργανώνεται στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αποτελεί φόρο τιμής στον 

ύψιστο αυτό θεσμό και στη Θεσσαλονίκη μας. Ας συνεχίσει 

την ανοδική αυτή πορεία. Τη χρειάζεται η Θεσσαλονίκη, τη 

χρειάζεται η πατρίδα μας!»

Οι εκπρόσωποι των παραγωγικών Υπουργείων έλαβαν διαδο-

χικά το λόγο και ανέλυσαν το κυβερνητικό έργο που έχει πα-

ραχθεί όσον αφορά στα κίνητρα που έχουν δοθεί, αλλά και τα 

εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί για την ανάπτυξη της επιχει-

ρηματικότητας, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 

τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την ενίσχυσή 

τους μέσω του ΤΕΜΠΜΕ. 

Κ.Ε.Ε.Ε.
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Η Εγνατία Οδός οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, αλλά ήδη 

τη διατρέχουμε, δίχως παρακάμψεις, από την Ηγουμενίτσα 

έως τους Κήπους του Έβρου από τον περασμένο Μάιο. Οι 

τελευταίες εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέ-

λος του  χρόνου, αν και σε εκκρεμότητα θα μείνουν κομμάτια 

στους 4 από τους 5 κάθετους άξονές της, που τη συνδέουν με 

τη Βαλκανική. Το μεγαλύτερο οδικό ελληνικό έργο πρότυπο, 

που στηρίχθηκε σε ελληνικά χέρια, με τον προϋπολογισμό 

των 7,5  δισ. ευρώ και τα 947 χιλιόμετρα, μαζί με τους κά-

θετους άξονες, είναι μία πραγματικότητα και ήδη δημιουργεί 

νέα δεδομένα. Τη μεταβολή αυτή, κατά κύριο λόγο στο τουρι-

στικό προϊόν, τη «γεύθηκαν»  Θεσπρωτία, Κέρκυρα, Λευκάδα, 

Κεφαλληνία δυτικά και οι Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Κομοτηνή, 

Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, ανατολικά.

Η ταυτότητα του αυτοκινητόδρομου
v Ασφαλής κλειστός αυτοκινητόδρομος διεθνών προδιαγρα-

φών 670 Χιλιομέτρων

(947 μαζί με τους κάθετους άξονες). Επιτρέπει να γίνει η δι-

αδρομή Ηγουμενίτσα – Κήποι Έβρου οε 6 ώρες και 1Ο λε-

πτά. Απαιτούνταν 11 ώρες και 30 λεπτά πριν κατασκευαστεί 

ο δρόμος.

v Ενώνει 5 περιφέρειες (Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Θεσ-

σαλία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη) 

και 10 πρωτεύουσες νομών (Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Γρεβε-

νά, Κοζάνη, Βέροια, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτη-

νή, Αλεξανδρούπολη), αλλά και 332 κωμοπόλεις και χωριά.

v Συνδέει 4 λιμάνια (Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης, Καβά-

λας, Αλεξανδρούπολης) και 6 αεροδρόμια (Ιωαννίνων, Κα-

στοριάς, Κοζάνης, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρού-

πολης).

v Μοναδικό τεχνικά έργο με 73 οδικές σήραγγες και 428 

γέφυρες.

v Οι 73 οδικές σήραγγες έχουν συνολικό μήκος και στους 

δύο κλάδους 100 χλμ. 

Οι δεκαπέντε από αυτές είναι πολύ μεγάλες, μήκους 800 μέ-

τρων έως 4.6 χλμ.

v Οι 428 γέφυρες έχουν συνολικό μήκος και στους δύο κλά-

δους 42 χλμ. Οι 90 από αυτές έχουν μήκη από 50 έως 1.000 

μέτρα. Έχουν μεγάλα ανοίγματα έως 235 μέτρα και μεγάλο 

ύψος πυλώνων έως 110 μέτρα.

v Διατέθηκαν 100 εκατ. ευρώ επιπλέον για κοιλαδογέφυρες, 

σήραγγες και «πράσινα περάσματα» για να προστατευθούν 

άγρια ζώα.

Ένας δρόμος που φτιάχνει τη δική του ιστορία 
στη Βόρεια Ελλάδα
Έπειτα από χρόνια καθυστέρησης, n Εγνατία ολοκληρώθηκε 
και σήμερα αλλάζει τον τουριστικό χάρτη και την κτηματαγο-
ρά από τα Ιόνια Νησιά μέχρι και τη Σαμοθράκη.    
του ΚΩΣΤΑ ΛΑΣΚΑΡΕΛΙΑ
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v Οι κάθετοι άξονες 277 χιλιομέτρων που κατασκευάζονται 

δημιουργούν ένα οδικό έργο που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 

115 πύλες εισόδου της Ελλάδας και τις γειτονικές χώρες.

v Η περιοχή που επηρεάζεται από την Εγνατία Οδό καλύπτει 

το 50% της συνολικής επιφάνειας της χώρας και αντιστοιχεί σε: 

36% του ελληνικού πληθυσμού, 33% του συνολικού εισοδή-

ματος της χώρας, 60% της συνολικής παραγωγής ενέργειας, 

45 % των εξαγωγών της Ελλάδας, 35% του εργατικού δυναμι-

κού της χώρας.

v Οι μελέτες για το πρώτο τμήμα του έργου ξεκίνησαν το 1970 

κι στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 παραδόθηκε το πρώτο ολο-

κληρωμένο τμήμα.

v Το δυσκολότερο κατασκευαστικά τμήμα είναι από τα Ιωάν-

νινα έως τα Γρεβενά, μήκους 96 χλμ. Τα έργα στο τμήμα αυτό 

δημοπρατήθηκαν συμβασιοποιήθηκαν και κατασκευάστηκαν 

στα τελευταία 5 χρόνια με 14 εργολαβίες και συνολικό προϋ-

πολογισμό 1,6 δια. ευρώ.

v Το συνολικό κόστος της Εγνατίας Οδού, περιλαμβανομέ-

νων και των κάθετων αξόνων, ανέρχεται στα 7,5 δισ. ευρώ, 

από τα οποία τα 3 δισ. είναι από κοινοτική χρηματοδότηση, 1 

δις από τη σύναψη δανείου και 10 υπόλοιπο από την κρατική 

χρηματοδότηοη.

Πώς άλλαξε ο χάρτης
Τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού για τα 

2008 είναι ενδεικτικά των επιπτώσεων που έχει η Εγνατία στην 

περιοχή:

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Οι μετρήσεις που έγιναν από το Παρατηρητήριο της Εγνατίας 

Οδού αφορούν τoυς κόμβους οε Κομοτηνή, Ευκαρπία Θεσσα-

λονίκης και Γιάννινα.

Ευκαρπία: Η αύξηση της αξίας γης, στα ακίνητα που βρίσκο-

νται πλησιέστερα του κόμβου με πρόσωπο στην Εγνατία Οδό 

φτάνει στο 600%, ενώ με κατεύθυνση τον κόμβο Ιωνίας υπο-

λογίζεται στο 700%.

Ιωάννινα: Η μεταβολή των αγοραίων αξιών των Ζωνών που 

βρίσκονται σε απόσταση έως 1.000 μ. εκατέρωθεν του άξονα 

του κόμβου κυμαίνονται περί τα 300%. Η μεγαλύτερη αύξηση 

αφορά το τμήμα από διασταύρωση προς Πεδινή και Μπάφρα 

έως τον κόμβο της Εγνατίας και φτάνει έως και το 533%.

Κομοτηνή: Οι μεταβολές στις αγοραίες αξίες ακολουθούν τις 

τιμές της Ευκαρπίας

Θεσσαλονίκης, δηλαδή περί τα 500% έως 600%.

ΕΠIΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ
Τα αιωρούμενα σωματίδια της θέσεις Γηροκομείο και Μαγνη-

σία Θεσσαλονίκης και Ταξιάρχης Κοζάνης βρέθηκαν πάνω 

από το ημερήσιο όριο των 50 μg/κυβικό μέτρο.

Όσον αφορά άλλους αέριους ρύπους:

v Σε μόλυβδο, σε καμία θέση οι ημερήσιες μετρήσεις δεν 

πλησιάζουν, κατά τις μετρήσεις που έγιναν, το ετήσιο όριο των 

0,5/κυβικό, ούτε καν και στη θέση Ταξιάρχης όπου έφτασε τα 

0,13 μg.

v Σε μονοξείδιο του άνθρακα, οε καμία θέση δεν πλησιάζουν 

το όριο των 10 mg σε οκτάωρη βάση.

v Σε διοξείδιο του αζώτου, τα μέγιστα που πλησιάζουν στο ετή-

σιο όριο των 40 μg καταγράφηκαν σε Ευκαρπία και Διαβατά με 

27,7 και 33,4 μg αντίστοιχα.

v Σε διοξείδιο του θείου, όλες οι μετρήσεις βρίσκονται πολύ 

μακριά από το ημερήσιο όριο των 125 μg.

v Σε βενζόλιο, στη θέση Γηροκομείο μετρήθηκαν ρύποι στο 

1,4 μg, αλλά είναι μακράν από τα παραδεκτά όρια των 5 μg σε 

ετήσια βάση.

v Σε όζον, στην Aσπρoβάλτα αποτυπώθηκε η μέγιστη τιμή 

(78,9 μg) αλλά κι αυτή είναι μακρόν μικρότερη του οκτάωρου 

ανώτατου ορίου των 120 μg.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ
Από  της μετρήσεις που έγιναν από το 2004 έως το 2008 προ-

κύπτει ότι οι υψηλότεροι κυκλοφοριακοί φόρτοι καταγράφο-

νται μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Καλοχωρίου και Σερρών, 

που λειτουργούν και ως εξωτερική περιφερειακή οδός για τη 

Θεσσαλονίκη. Σημαντική αύξηση (ων κυκλοφοριακών φόρτων 

σημειώνεται στη διαδρομή Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων, που είχε 

προηγουμένως μικρό φόρτο. Αυξήσεις, την ίδια περίοδο, από 

30 έως 65% υπάρχουν στα Τμήματα που εξυπηρετούν της δι-

αδρομές Θεσσαλονίκη - Βέροια - Κοζάνη - Γρεβενά, ενώ τα 

φορτία σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι μικρότερα.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

700%

600%

500%

400%

300%

200%

100%

0

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Περιοχή 
Θεσσαλονίκης
-Α/Κ 23
Ευκαρπίας (Κ4)

Περιοχή 
Ιωαννίνων
Α/Κ 05
Ιωαννίνων

Περιοχή 
Κομοτηνής
-Α/Κ 38 
Ανατολικός 
Κομοτηνής

ΑΓΟΡΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ




ð
ñï
ïð
ôéê
Þ+
áí
Üð
ôõ
îç
/
Å
ÐÉ
ÊÁ
ÉÑ
ÏÔ
ÇÔ
Á
-
ÄÅ
ËÔ
ÉÁ
Ô
ÕÐ
ÏÕ

Η 
Σύμβαση της Γενεύης του 1951, το κύριο 

διεθνές κείμενο του δικαίου περί προσφύ-

γων, ορίζει ότι πρόσφυγας είναι το άτομο 

που «λόγω δικαιολογημένου φόβου δίω-

ξης που σχετίζεται με τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικό-

τητα, τη συμμετοχή σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή τις 

πολιτικές του πεποιθήσεις, βρίσκεται εκτός της χώρας 

της οποίας έχει την ιθαγένεια και δεν μπορεί ή, εξαι-

τίας αυτού του φόβου, δεν επιθυμεί να απολαμβάνει 

της προστασίας της χώρας αυτής...». Με τη Σύμβαση 

του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας το 1969 και 

τη Διακήρυξη της Καρταχένα στη Λατινική Αμερική το 

1984, ο ορισμός αυτός επεκτάθηκε και στους ανθρώ-

πους που εγκαταλείπουν τις εστίες τους λόγω πολέμων, 

εσωτερικών συγκρούσεων, μαζικών παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άλλων γεγονότων που δι-

αταράσσουν σοβαρά τη δημόσια τάξη. Στην Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία αντίστοιχα, η «επικουρική προστασία» ανα-

φέρεται σε όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη 

χώρα τους εξαιτίας σοβαρών και αδιάκριτων απειλών 

κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ελευ-

θερίας τους που οφείλονται σε καταστάσεις συγκρούσε-

ων ή γενικευμένης βίας.

Πρόσφυγας και Μετανάστης. Ποια η διαφορά; 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξανόμενη σύγχυση 

στην κοινή γνώμη σχετικά με τους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες που εν μέρει οφείλεται στο ότι και οι δύο 

κατηγορίες χρησιμοποιούν πλέον τις ίδιες οδούς και τα 

ίδια μέσα για να μετακινηθούν από τη μία χώρα στην 

άλλη.

Όλο και πιο συχνά μάλιστα, παρατηρούμε ότι αντιμε-

τωπίζονται με τον ίδιο τρόπο στους τόπους όπου κατα-

λήγουν: με επιφυλακτικότητα και δυσπιστία που πολλές 

φορές φτάνει ακόμα και στην απόρριψη. Στην πραγμα-

τικότητα όμως, πρόσφυγες και μετανάστες έχουν πολύ

διαφορετικές αφετηρίες και ανάγκες: 

Οι μετανάστες ωθούνται από τη φτώχεια και την ανέ-

χεια να αφήσουν τη χώρα τους με σκοπό να βελτιώσουν 

τις συνθήκες ζωής τους - αν αποφασίσουν να γυρίσουν 

πίσω, θα συνεχίσουν να έχουν την προστασία της πα-

τρίδας τους.

Οι πρόσφυγες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την 

εστία τους επειδή απειλείται η ζωή ή η ελευθερία τους 

- αν επιστρέψουν στον τόπο τους, πολλές φορές κινδυ-

12
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νεύει η ίδια τους η ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαίωμα 

να κάνουν αίτηση για άσυλο σε μια άλλη χώρα, δηλαδή να 

ζητήσουν προστασία και να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες.

Όσο περιμένουν να εξεταστεί το αίτημά τους ονομάζονται 

αιτούντες άσυλο. Ορισμένες φορές γίνεται επίκληση του 

ασύλου από άτομα που δεν είναι πρόσφυγες με αποτέλεσμα 

να επιβαρύνεται η σχετική με το άσυλο διαδικασία.

Η προσφυγική ιδιότητα και κατάσταση δεν είναι μόνιμες. 

Όταν οι λόγοι φόβου δίωξης εκλείψουν, αρκετοί πρόσφυ-

γες επιστρέφουν στην πατρίδα τους, προσπαθώντας να ανα-

κτήσουν το χαμένο έδαφος και χρόνο. Υπάρχουν όμως και 

περιπτώσεις όπου ο εθελοντικός επαναπατρισμός δεν είναι 

εφικτός και οι πρόσφυγες καλούνται να κάνουν ένα νέο, 

πλην δύσκολο, ξεκίνημα ζωής στη χώρα υποδοχής. 

Η κατάσταση στον κόσμο
Στην Ελλάδα, μία από τις βασικές πύλες εισόδου στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένη 

ροή αλλοδαπών μεταξύ των οποίων βρίσκονται και άνθρω-

ποι που χρειάζονται διεθνή προστασία. Η συντριπτική πλει-

ονότητα των αναγνωρισμένων προσφύγων το 2008 προέρ-

χονταν από το Ιράκ ενώ οι υπόλοιποι είναι από το Ιράν, το 

Αφγανιστάν, το Βιετνάμ, την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, τη Σο-

μαλία και τη Συρία.

Πώς προστατεύονται οι πρόσφυγες;
Κάθε κράτος οφείλει να εξασφαλίζει δυνατότητα ασφαλούς 

εισόδου σε όσους έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, πρό-

σβαση στη διαδικασία ασύλου, κάλυψη των βασικών ανα-

γκών τους για τροφή, στέγη, ιατρική φροντίδα, γρήγορη, δί-

καιη και αποτελεσματική εξέταση των αιτημάτων για άσυλο 

και, εφόσον αναγνωριστούν ως πρόσφυγες, υποστήριξη για 

την κοινωνική τους ένταξη.

Η αποτελεσματικότητα του εθνικού συστήματος ασύλου της 

χώρας υποδοχής, το οποίο αξιολογεί και αποφασίζει ποιος 

από τους αιτούντες άσυλο δικαιούται διεθνή προστασία, 

παίζει καθοριστικό ρόλο για το μέλλον ενός πρόσφυγα. Και 

αυτό γιατί χωρίς νομικό καθεστώς, οι πρόσφυγες είναι απο-

λύτως ευάλωτοι σε εκμετάλλευση, κακομεταχείριση, ακόμα 

και φυλάκιση ή απέλαση.

Ο κύριος ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας όσον αφορά στη 

διεθνή προστασία των προσφύγων, είναι να εξασφαλίζει 

ότι τα κράτη είναι ενημερωμένα για τις υποχρεώσεις τους 

και είναι πρόθυμα να τις εκπληρώσουν. Σε πολλές χώρες 

του αναπτυσσόμενου κόσμου, οι οποίες δύσκολα μπορούν 

να σηκώσουν την ευθύνη μεγάλης εισροής προσφύγων, το 

προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας συνεργάζεται με μη κυ-

βερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς με στόχο να προ-

ωθήσουν ή να διασφαλίσουν την προστασία των προσφύ-

γων και να ελαχιστοποιήσουν την απειλή βίας με την οποία 

συχνά έρχονται αντιμέτωποι ακόμα και στις χώρες ασύλου.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες του 
κόσμου;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Οι πιο απλοί είναι: Να ενημερω-

θούμε και να δείξουμε κατανόηση, να ευαισθητοποιήσουμε 

τους γύρω μας. Οι πρόσφυγες είναι από τους πλέον ευά-

λωτους ανθρώπους της κοινωνίας μας. Έχουν ανάγκη από 

βοήθεια και προστασία. Αν γνωρίζουμε την προσωπική τους 

ιστορία, δύσκολα μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι στο πρό-

βλημά τους και να δικαιολογούμε ξενοφοβικές συμπεριφο-

ρές. Να παρέχουμε οικονομική υποστήριξη. Για τους πρό-

σφυγες που έχουν χάσει τα πάντα, ακόμα και η μικρότερη 

προσφορά είναι πολύ σημαντική. Προσφέροντας όλοι από 

λίγο, μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώ-

πων προς το καλύτερο βοηθώντας να καλυφθούν βασικές 

τους ανάγκες για στέγη, τροφή, πόσιμο νερό. φάρμακα, εκ-

παίδευση αλλά και νομική προστασία. Παράλληλα, ενισχύ-

οντας το έργο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες, εξασφαλίζουμε ότι θα υπάρχει δίπλα τους - σή-

μερα. αύριο και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί - ένας 

φορέας με την αναγκαία τεχνογνωσία και ευαισθησία.

(Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στηρίζεται 
σχεδόν αποκλειστικό σε εθελοντικές εισφορές κρατών μελών 
και ιδιωτών).

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
www.unhcr.gr,  www.unhcr.org
Ταϋγέτου 23, Παλαιό Ψυχικό 154 52
Τηλ.: 210 67.26.462-3, 210 67.56.801
e-mail: great@unhcr.gr
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 139/920033-95
ΙΒΑΝ: GR95 0110 1390 0000 1399 2003 395

www.unhcr.gr/how2help, Τηλ.: 210 67.26.296
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«ΕΦΥΓΕ» Ο ΑΛΕΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ

«Η Διοικητική Επιτροπή 

του Επιμελητηρίου Ιω-

αννίνων, συνελθούσα 

εκτάκτως σήμερα 06-07-

2009, μόλις πληροφορή-

θηκε το δυσάρεστο νέο 

του θανάτου του εκλεκτού 

μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Επιμε-

λητηρίου Ιωαννίνων κου 

Αλέξανδρου Σπύρου, 

εξέδωσε ομόφωνα το πα-

ρακάτω ψήφισμα:

1. Να εκφράσει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογέ-

νεια του εκλιπόντος.

2. Να αναβάλλει την Ημερήσια Διάταξη της προγραματι-

σθείσας για σήμερα Συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτρο-

πής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων σε ένδειξη Πένθους.

3. Να παρευρεθεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στην κηδεία του εκλιπόντος (Τρί-

τη 11:00 στην Περίβλεπτο).

4. Να καταθέσει στεφάνι στην μνήμη του εκλιπόντος.»

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ

Ένας αγωνιστής των μικρομεσαίων επιχειρηματιών του νο-

μού έφυγε την Κυριακή από κοντά μας σε ηλικία 57 ετών.

Ο λόγος για τον Αλέκο Σπύρου ο οποίος κατέληξε μετά 

από άνιση μάχη με την επάρατο, ενώ μέχρι την τελευταία 

στιγμή πάλευε από την τάξη των επαγγελματοβιοτεχνών για 

τα προβλήματα του κλάδου του. Ο Αλέκος Σπύρου γεννή-

θηκε το 1952 στη Καλούτσιανη Ιωαννίνων, από οικογένεια 

με προσφορά στην Εθνική Αντίσταση. Μετά την μεταπολί-

τευση οργανώθηκε στην ΚΝΕ και το 1977 έγινε μέλος του 

ΚΚΕ. Μέχρι το τέλος της ζωής του υπηρέτησε ακούραστα 

το Κόμμα του, τις ιδέες και τα ιδανικά του, από διάφορες 

υποχρεώσεις και θέσεις ευθύνης.

Σημαντική ήταν η συμβολή του στο κίνημα των αυτοαπα-

σχολούμενων και μικρών ΕΒΕ σε τοπικό - περιφερειακό 

και πανελλαδικό επίπεδο. 

Ο ΑΛΕΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ υπήρξε:

• Μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων,

• Μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαwίνων και 

της Ομοσπονδίας Ε.Β.Ε. των Ιωαwίνων.

• Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας 

Εμπορικών Συλλόγων Βορειοδυτικής Ελλάδας και Νήσων 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΤΗΣ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 
κας ΒΑΣΩΣ 

ΦΟΥΡΚΑ

Η κα Φούρκα Βασιλική Β΄ 

Αντιπροέδρος της Δ.Ε. του 

Επιμελητηρίου Ιωαννίνων γεν-

νήθηκε στις 31/12/1948 στη 

Δωδώνη Ιωαννίνων.

Παντρεύτηκε τον κο Κων/νο 

Φούρκα και απέκτησαν 2  παι-

διά την Λυδία και Θεοδώρα.

Γνωστή στην τοπική αγορά, όλα τα χρόνια της επαγγελματικής 

της δραστηριότητας.

Διετέλεσε: 

• Πρόεδρος σε τοπική επιτροπή της Τύριας Ιωαννίνων επί  

σειρά  8 ετών

• Μέλος Δ.Σ. της ΔΑΚΜΕ εμπόρων

• Ταμίας στον Σύνδεσμο Γυναικών Ελλάδος επί σειρά 6 

ετών

• Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο 

Ιωαννιτών

• Μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 

από το 1984

• Μέλος της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 

από τον Μάρτιο του 2008, ως Β΄ Αντιπρόεδρος.

Αποχώρησε από το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου μας λόγω συνταξι-

οδότησης και η θέση της αναπληρώθηκε από τον επιλαχόντα 

των Επιμελητηριακών Εκλογών, κο Σωτήριο Μέκαλη.

Ι.Δ.

(ΟΕΣΒΔΕΝ).

• Μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνι-

κού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).

• Ηγέτης της Αγωνιστικής Συνεργασίας Εμπόρων (ΑΣΕ) 

πανελλαδικά.

• Πρωτοπόρος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτρο-

πής Αγώνα των ΕΒΕ.

(Από άρθρο της εφημ. ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ 7.7.2009).

Παντρεύτηκε την κα Βάσω Σπύρου και απέκτησαν 2  παι-

διά την Ελένη και Αθηνά. Η θέση του στο Δ.Σ. του Επι-

μελητηρίου μας αναπληρώθηκε από τον επιλαχόντα των 

Επιμελητηριακών Εκλογών, κο Κων/νο Ζαχαριάδη. 

Ι.Δ.
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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 8 16 1 2 0 27

ΕΜΠ 10 11 1 1 0 23

ΕΠΓ 28 25 1 1 0 55

ΣΥΝΟΛΟ 46 52 3 4 0 105

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 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 16 0 0 0 24

ΕΜΠ 6 6 0 0 0 12

ΕΠΓ 16 14 0 0 0 30

ΣΥΝΟΛΟ 30 36 0 0 0 66

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 1 0 0 0 0 1

ΒΤΧ 2 7 0 0 0 9

ΕΜΠ 8 4 0 0 0 12

ΕΠΓ 11 26 1 4 0 42

ΣΥΝΟΛΟ 22 37 1 4 0 64

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 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 9 0 0 0 12

ΕΜΠ 5 4 0 0 0 9

ΕΠΓ 10 7 1 0 0 18

ΣΥΝΟΛΟ 18 20 1 0 0 39

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009     

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 0 0 0 0 0

ΒΤΧ 5 17 1 0 0 23

ΕΜΠ 15 11 0 0 0 26

ΕΠΓ 25 17 4 0 1 47

ΣΥΝΟΛΟ 45 45 5 0 1 96

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 1 0 0 0 0 1

ΒΤΧ 15 40 2 2 0 59

ΕΜΠ 33 26 1 1 0 61

ΕΠΓ 64 68 6 5 1 144

ΣΥΝΟΛΟ 113 134 9 8 1 265

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 7-9/2009

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0

ΒΤΧ 16 33 0 0 0 49

ΕΜΠ 22 15 1 1 0 39

ΕΠΓ 46 37 2 3 0 88

ΣΥΝΟΛΟ 84 85 3 4 0 176

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 7-9/2009

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0

ΒΤΧ 5 8 0 0 0 13

ΕΜΠ 11 5 1 1 0 18

ΕΠΓ 20 16 1 3 0 40

ΣΥΝΟΛΟ 36 29 2 4 0 71

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & Μ/Γ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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ΤΟ Ε. Ι. 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ 
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -  
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 

Tasteland
ΤΗΣ 74ης ΔΕΘ
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Τ
η συμμετοχή επιχειρήσεων από την Ήπει-

ρο για την προβολή των τοπικών προϊόντων 

στην επικείμενη 74η ΔΕΘ ανακοίνωσε ο 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 

κ.Δημήτρης Μπαράτσας στο πλαίσιο Συνέντευξης 

Τύπου που παραχώρησε η διοργανώτρια HELEXPO 

στην Περιφέρεια Ηπείρου. «Μετά από πολλά χρόνια 

η Ήπειρος θα είναι παρούσα στην 74η ΔΕΘ προβάλ-

λοντας τα τοπικά προϊόντα της. Πιστεύουμε στην απο-

τελεσματικότητα της συμμετοχής μας στη ΔΕΘ καθώς 

με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε την εξωστρέφεια των 

επιχειρήσεών μας σε μια περίοδο που έχουμε ανά-

γκη στήριξης των πωλήσεων και των επαφών μας με 

την αγορά και τους καταναλωτές και για το λόγο αυτό 

θα συμμετέχουμε στη φετινή ΔΕΘ χρηματοδοτώντας 

τις επιχειρήσεις - μέλη μας», υπογράμμισε ο κ.Μπα-

ράτσας και διευκρίνισε ότι η συμμετοχή του Επιμελη-

τηρίου επικεντρώνεται στο νέο εκθεσιακό αφιέρωμα 

TASTELAND για τρόφιμα, ποτά και τοπικά παραδοσι-

ακά προϊόντα. Την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή 

του Επιμελητηρίου στη ΔΕΘ εξέφρασε και ο Γενικός 

Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου κ.Δημήτρης 

Πανοζάχος, με τη συνεργασία του οποίου διοργανώ-

θηκε παρουσίαση της 74ης ΔΕΘ στους εκπροσώπους 

των τοπικών φορέων στα Ιωάννινα.

 

Την παρουσίαση της 74ης ΔΕΘ και των 13 εκθεσι-

ακών αφιερωμάτων της (εκθέσεων μέσα στην έκθε-

ση) πραγματοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της 

HELEXPO κ.Θέμης Καρτσιώτης. «Στην περίοδο ύφε-

σης που διανύουμε συγκεντρώνονται κεφάλαια που 

διστάζουν να διοχετευτούν στην αγορά περιμένοντας 

τις κατάλληλες ευκαιρίες. Αυτές τις ευκαιρίες θέλουμε 

να αναδείξουμε στη φετινή ΔΕΘ και να ενθαρρύνου-

με τις επενδύσεις σε ελκυστικούς επενδυτικούς προ-

ορισμούς και κατ’ επέκταση τη διάθεση κεφαλαίων 

στην αγορά», σημείωσε ο κ.Καρτσιώτης. 

Οι επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στο δημόσιο κάλεσμα του 

Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και συμμετείχαν στην TASTELAND στις 

11-13.9.2009, ήταν οι παρακάτω:

1. ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου

2. ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ (κρασί - τσίπουρο)

3. ΠΙΝΔΟΣ, Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων

4. ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε., Επεξεργασία 

Ξηρών  Καρπών και Καφέ

5. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Α.Ε., Αλλαντοποιία

6. Ε.ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ – Α. ΚΑΤΣΩΡΑ Ε.Ε., Παρασοσιακά Ζυμαρικά  

Μετσόβου (Χυλοπίτες - Τραχανάς)

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, Βαρελοποιία

8. “Q & D” Α.Ε. - Σύμβουλοι Ποιότητας και Ανάπτυξης

9. «ΠΩΓΩΝΙ» Σ. ΜΠΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Τοπικά Προϊόντα, χυλοπίτες

10. «Η ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΣΣΑ», Εργαστήρι Παραδοσιακών Σπιτικών 

Ζυμαρικών 
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Η 
επιχείρηση μας Ε ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ-Α. 

ΚΑΤΣΩΡΑ ΕΕ «παραδοσιακά ζυμα-

ρικά Μετσόβου» νοιώθει βαθιά την 

ανάγκη να ευχαριστήσει το διοικητι-

κό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για 

την παροχή εκθεσιακού χώρου στην Διεθνή Έκ-

θεση Θεσσαλονίκης.

Η ενέργεια αυτή του επιμελητηρίου βοήθησε την 

επιχείρηση μας να προβάλλει επιτυχώς τα πα-

ραγόμενα στον νομό Ιωαννίνων παραδοσιακά 

προϊόντα και να δημιουργήσει συνθήκες υγιούς 

ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων 

από άλλους νομούς.

Είναι σίγουρο ότι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σαν 

τη δική μας, δεν έχουν την οικονομική δυνατότη-

τα να συμμετάσχουν σε τέτοιες μεγάλες εκθέσεις 

από μόνες τους.

Η συλλογική προσπάθεια μέσω του επιμελητη-

ρίου αφενός προβάλλει τον παραγωγικό πλού-

το του νομού μας, και αφετέρου βοηθάει εμάς 

τους μικρομεσαίους που παράγουμε σ’ αυτόν τον 

άγονο τόπο, να προωθήσουμε τα προϊόντα μας.

Δεχθείτε λοιπόν κύριε πρόεδρε τις ευχαριστίες 

μας και τα συγχαρητήρια μας για αυτή την πρω-

τοβουλία σας, και μεταβιβάστε τα στο διοικητικό 

σας συμβούλιο!

Με εκτίμηση
Για την οικογενειακή επιχείρηση

Οικογένεια Β. & Ε. Κατσώρα 

Μ
ε αφορμή την 74η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 

θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τις 

ενέργειες σας να συμμετάσχουμε, μαζί με άλλες 

παραγωγικές επιχειρήσεις, στην θεματική ενότητα 

«Tasteland» της 74ης Δ.Ε.Θ.

Ήταν μια σημαντική ενέργεια εκ μέρους σας, και εκ μέρους του 

Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, που συνέβαλε αποφασιστικά στην 

προβολή των παραγωγικών επιχειρήσεων του νομού μας. 

Ευχαριστούμε πολύ και αναμένουμε και άλλες παρόμοιες θετικές 

ενέργειες. 

Για την επιχείρηση «Metsovita» 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Α.Ε.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Βαρσάνη Σταματία. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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α ατυχήματα δεν συμβαίνουν έτσι απλά, δεν εί-

ναι μοιραία. Υπάρχει πάντα αιτία που τα προ-

καλεί.

Σαν πηγή κινδύνου θεωρούμε την εγγενή ιδιότητα ή ικα-

νότητα κάποιου στοιχείου (π.χ. υλικών εργασίας, εξοπλι-

σμού, μεθόδων και πρακτικών εργασίας), να προκαλέσει 

βλάβη.

Οι αιτίες των ατυχημάτων οφείλονται στα υλικά εργασίας, 

στον εξοπλισμό εργασίας, στο περιβάλλον εργασίας και 

στον ανθρώπινο παράγοντα:

v Τα υλικά (π.χ. εύφλεκτες ουσίες), που χρησιμοποιού-

νται κατά την εργασία, πολλές φορές αποτελούν πηγές 

κινδύνου λόγω των ιδιοτήτων που έχουν και του τρόπου 

που χρησιμοποιούνται.

v Ο εξοπλισμός εργασίας (π.χ. μηχανή-

ματα, εργαλεία) κατά τη χρήση του, 

ανάλογα αν είναι σύμφωνος ή 

όχι με τις  προδιαγραφές και 

τους κανόνες ασφάλειας, 

μπορεί να προκαλέσει 

πηγή κινδύνου για τους 

εργαζόμενους όπως για 

παράδειγμα ο χειρισμός 

του εξοπλισμού από άτο-

μα μη ειδικευμένα ή μη 

επαρκώς εκπαιδευμένα, 

η επαφή μέλους ανθρω-

πίνου σώματος με ακάλυπτα 

κινούμενα μηχανικά στοιχεία 

του εξοπλισμού, η μη συντήρηση 

ή η ελλιπής συντήρηση του εξοπλι-

σμού ή των συστημάτων ασφαλείας του, η 

λειτουργία του εξοπλισμού με εξουδετερω-

μένα τα συστήματα ασφαλείας.

v Οι χώροι εργασίας όταν δεν 

τηρούνται οι κατάλληλες προ-

διαγραφές και οι ελάχιστες 

απαιτήσεις (π.χ. διάδρομοι 

κυκλοφορίας, έξοδοι κιν-

δύνου, ηλεκτρικές εγκατα-

στάσεις, πυροπροστασία, οι 

διαστάσεις των χώρων ερ-

γασίας, τα δάπεδα κ.λπ.).

v Οι φυσικοί παράγοντες 

(όπως υψηλά επίπεδα θορύ-

βου, ακτινοβολίες, υπερβολικά ρεύματα ή έλλειψη εξαε-

ρισμού, υψηλές θερμοκρασίες, δονήσεις κατά την κίνηση 

περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων ή κατά το χει-

ρισμό  κομπρεσέρ, ακατάλληλος ή ανεπαρκής φωτισμός 

κ.λπ.) όταν υπάρχουν στο χώρο εργασίας και δεν αντιμε-

τωπίζονται. 

v Οι χημικοί παράγοντες από τη χρήση κάθε είδους και 

μορφής χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων.

v Οι βιολογικοί παράγοντες σε περιβάλλον εργασίας με 

μικροοργανισμούς και μικρόβια.

v Οι μέθοδοι και οι πρακτικές της εργασίας που ακολου-

θούνται. Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των μεθό-

δων που θα ακολουθήσουμε σε μια επικίνδυνη εργασία, 

είναι πολύ σημαντικά για την ασφάλεια των εργαζομένων 

(π.χ. εργασία σε περιορισμένους χώρους όπως δεξαμενές 

σιλό κ.λπ.).

v Οι επικίνδυνες ενέργειες εργαζομένων 

και τρίτων κατά την εργασία ή εξ αιτίας 

της ίδιας της εργασίας. Π.χ. η μη 

τήρηση από τους εργαζόμενους 

των κανόνων ασφάλειας στον 

καθαρισμό μιας μηχανής ή 

στη χρήση κάποιων ουσιών, 

ή η μη χρησιμοποίηση των 

μέσων ατομικής προστασί-

ας κ.λπ.

v Η δομή και η οργάνω-

ση της επιχείρησης. Π.χ. αν 

υπάρχουν στην επιχείρηση 

υπηρεσίες Τεχνικού Ασφά-

λειας και Γιατρού Εργασίας, αν 

αντιμετωπίζονται οι παράγοντες που 

μπορούν να συμβάλουν στο στρες στην 

εργασία, αν έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα 

εναλλαγής των εργαζομένων στις διάφορες εργα-

σίες, ώστε να μην είναι μονότονη η εργασία 

που κάνουν.

v Η ηλικία έχει κάποια σχέση με την 

εκδήλωση των ατυχημάτων αφού 

έχει αποδειχθεί ότι τα ατυχήματα 

είναι πιο συχνά σε άτομα πριν την 

ηλικία συνταξιοδότησης, παρ’ όλη 

τη μεγάλη τους επαγγελματική 

εμπειρία. Ο μεγάλος αριθμός ατυ-

χημάτων στην ηλικία 18-23 ετών, 

θα πρέπει να συσχετίζεται με την έλ-

λειψη ικανής επαγγελματικής πείρας.

20
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v Το φύλο δεν 

έχει αποδειχθεί ότι 

έχει σχέση με την 

εκδήλωση ενός 

ατυχήματος. Το ότι 

τα ατυχήματα είναι 

συχνότερα στους 

άνδρες, θα πρέπει 

να οφείλεται κυρί-

ως στο ότι τα επαγ-

γέλματα υψηλού 

κινδύνου είναι κατ’ 

εξοχήν «ανδρικά».

v Άγνοια του 

υπάρχοντος κινδύνου. Αυτή συνήθως σημαίνει άγνοια της 

παραγωγικής διαδικασίας που οφείλεται σε ανεπαρκή εκ-

παίδευση. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται κατά 

τη διάρκεια της επαγγελματικής εκπαίδευσής τους, αλλά και 

περιοδικά κατά την απασχόλησή τους.

v Έλλειψη επαγγελματικής πείρας. Έχει παρατηρηθεί 

ότι περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στα άτομα κατά το 

πρώτο ή τα πρώτα έτη της απασχόλησής τους σε μια θέση 

εργασίας.

 Η αδυναμία συγκέντρωσης της προσοχής από εξωεπαγ-

γελματικά αίτια, από συναισθηματική φόρτιση (κάποιο 

οικογενειακό πρόβλημα), από επίμονο άγχος, είναι πα-

ράγοντας που μπορεί να συμβάλλει στην εκδήλωση ενός 

ατυχήματος.

v Η κόπωση, σωματική και ψυχική, είναι παράγοντας που 

μπορεί να συνδέεται με την απαίτηση για αύξηση της πα-

ραγωγής ή με την παράταση του χρόνου απασχόλησης και 

μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

v Η πλήξη όπως π.χ. σε περιπτώσεις μόνιμα επαναλαμ-

βανόμενων εργασιών, ευθύνεται συχνά για την πρόκληση 

ατυχημάτων. Η πλήξη συμβάλλει στην ψυχολογική κόπω-

ση, επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα το επίπεδο της προσοχής 

του εργαζομένου με συνέπεια να διαταράσσεται η ασφαλής 

συμπεριφορά του.

v Η κατανάλωση οινοπνεύματος και φαρμακευτικών ου-

σιών είναι παράγοντες που ευθύνονται κατά πολύ για την 

εκδήλωση ατυχημάτων. 

Οι περισσότεροι λοιπόν από τους παράγοντες αυτούς μπο-

ρεί να συμβάλλουν στην εκδήλωση ενός ατυχήματος μέσα 

στους εργασιακούς χώρους είτε από μόνοι τους είτε σε συ-

νέργεια με κάποιον άλλο παράγοντα.

Υποχρεώσεις εργαζομένων
v Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τους 

κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζουν ανάλο-

γα με τις δυνατότητές τους, για την ασφάλεια και την υγεία 

τους καθώς και για την ασφάλεια και υγεία των άλλων ατό-

μων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις τους 

κατά την εργασία, σύμφωνα με την εκπαίδευσή τους και τις 

κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη τους.

v Να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα 

εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα 

μέσα. 

v Να χρησιμοποιούν σωστά τα ατομικά μέσα προστασίας.

v Να διατηρούν τις διατάξεις και τους μηχανισμούς ασφά-

λειας. 

v Να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη όλες τις καταστά-

σεις που παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την 

ασφάλεια και την υγεία τους.

v Να συντρέχουν στον εργοδότη, ώστε να καταστεί δυ-

νατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων, 

που επιβάλλονται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας 

για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργα-

ζομένων.

v Να συντρέχουν στον εργοδότη, ώστε ο εργοδότης να 

μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες ερ-

γασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφά-

λεια και την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς τους.

v Να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια ή άλλα επι-

μορφωτικά προγράμματα σε θέματα υγιεινής και ασφάλει-

ας της εργασίας.

Κωνσταντίνα Ζορμπά

Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Υπεύθυνη του Παραρτήματος Ιωαννίνων

του EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

δ/νση Παραρτήματος EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Ιωαννίνων 

Καπλάνη 7, τηλ.: 26510 83290, φαξ: 26510 83294

email: info.ioa@elinyae.gr

www.elinyae.gr
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Η 
HELEXPO με τη στήριξη της Περιφέρειας Ηπεί-

ρου και του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων-μέλους 

του Enterprise Europe Network–Hellas, διοργά-

νωσαν ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθη-

κε την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009 και ώρα 20:00 στην αίθουσα 

«Κώστα Φρόντζου» του συγκροτήματος «Φρόντζου Πολιτεία» 

στα Ιωάννινα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε παρου-

σίαση της 74ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των 

ειδικών θεματικών και θεαματικών αφιερωμάτων που περι-

λαμβάνει, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της HELEXPO 

κ.Θέμη Καρτσιώτη. 

Επιπλέον, στη φετινή 74η ΔΕΘ, συμμετείχε ως τιμώμενη 

χώρα η Ινδία, προβάλλοντας τους τομείς που είναι ανεπτυγ-

μένη σα χώρα, πολιτιστικούς, εμπορικούς, τουριστικούς κ.α. 

με εκδηλώσεις όπως το φεστιβάλ γαστρονομίας, κινηματο-

γραφικές βραδιές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Πληροφορίες HELEXPO: 

Ελένη Υψηλάντου

Τηλ.: 2310 291612

Ι.Δ.

Εκδήλωση 
για την 74η 
ΔΕΘ και την

Tasteland

Πληροφορίες: Περιφερειακό Γραφείο Ηπείρου 

Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

Τηλ.: 26510-64175

Κατά το εξάμηνο Απρίλιος-Σεπτέμβριος  2009 οι ακό-

λουθες επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα επι-

χειρηματικά  σχέδια που κατέθεσαν και παρέλαβαν τις 

αντίστοιχες επιδοτήσεις από το Περιφερειακό Γραφείο 

Ηπείρου της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμά-

των, που εδρεύει στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων.

1. ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΦΑ ΑΤΕΒΕ

2. ΑΝΕΞ. ΤΣΑΝΟΥ 

3. ΝΑΤΕΚ Α.Ε. 

4. Έξαρχος Ι. Σπυρίδων 

5. Έξαρχος Σπ. Ιωάννης  

6. Έξαρχου Ηλ. Γκόλφω 

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

8. ΔΥΑΣ Τεχνική Ε.Π.Ε. 

9. ΣΥΝΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε. 

10. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ - ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ

11. ΝΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ

12. ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

13. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΒΕΕ
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Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων μέλος του Enterprise 

Europe Network– Hellas, και η Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙ-

ΩΣ, διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση 

την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009 σε ξενοδοχείο της 

πόλης μας, με θέμα:

«Νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-

2013. Ολοκληρωμένες προτάσεις στήριξης για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες»

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του Επι-

μελητηρίου μας κ. Δημ.Μπαράτσας και ακολού-

θησαν παρουσιάσεις στελεχών της Τράπεζας.

Ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής κ. Αντώνιος Γού-

σης και οι άλλοι ομιλητές αναφέρθηκαν στις 

επενδύσεις που καλύπτονται μέσω του προγράμ-

ματος και στις επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες, 

καθώς και  στις προθεσμίες.

Στην εκδήλωση τίμησαν πάρα πολλοί επιχειρη-

ματίες, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην συζή-

τηση που ακολούθησε και έδειξαν μεγάλο ενδι-

αφέρον σε ιδιαίτερες περιπτώσεις που αφορούν 

τα προγράμματα. 

Ν.Κ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ενημέρωση για το ΕΣΠΑ 2007-2013
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

www.s i l ve r -ep i rus .g r

w w w . w i n e s - e p i r u s . g r

Τ
α ηλεκτρονικά καταστήματα: e-shops, όπως είναι γνωστά, στο 

Διαδίκτυο, αποτελούν μια νέα πραγματικότητα, η οποία κα-

τακτά όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των καταναλωτών 

στην ηλεκτρονική αγορά. Όπως είναι γνωστό, το Επιμελητή-

ριο Ιωαννίνων είναι μέτοχος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρ-

κου Ιωαννίνων. Το Ε.ΤΕ.Π.Η. Α.Ε. ανέπτυξε προς όφελος της ανά-

πτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, τρία ηλεκτρονικά εργαλεία της 

κατηγορίας αυτής. Τα δύο εξ αυτών δημιουργήθηκαν με τη συνεργασία 

του ΚΕΠΑΒΙ και των ΚΡΑΣΙΩΝ-ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ. Το τρίτο είναι αυτοτελές. 

Είναι μεγάλου ενδιαφέροντος τόσο η χρήση τους από τους τοπικούς 

επιχειρηματίες όσο και η επίσκεψη από όλους τους καταναλωτές. 

Ι.Δ.
Παρακάτω θα βρείτε τις σχετικές διευθύνσεις: 
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Το Πρόγραμμα «Σύγχρονη Επιχείρηση» 

αποσκοπεί, στην ενίσχυση επιχειρήσεων, προκειμένου: 

v να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων 

ISO.

v να ενισχύσουν/βελτιώσουν τις υποδομές τους, στο πλαίσιο 

της συνεχούς βελτίωσης.

v να συμπληρώσουν/ενισχύσουν τις υποδομές τους στο 

πλαίσιο ικανοποίησης των απαιτήσεων για πιστοποίηση τους.

v να προβούν σε πιστοποίηση προϊόντων-υπηρεσιών με 

βάση αναγνωρισμένα πρότυπα.

Αποδέκτες: 

v Υφιστάμενες επιχειρήσεις των τομέων Μεταποίησης, 

Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 

Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται συνεχώς μετά την 

15/10/2009 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ:

Αρμόδιος Φορέας:  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανά-

πτυξης, Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας

Μεσογείων 119 - 101 92 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 6969000 - 210 6965825

Ιστοσελίδα: http://www.ggb.gr  

Το Πρόγραμμα «Στηρίζω 2009»
Χρηματοδοτικές ενισχύσεις για την υλοποίηση συγκεκριμέ-

νων επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών υφιστάμενων 

επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της με-

ταποίησης.

Αποδέκτες: Υφιστάμενες πολύ μικρές μεταποιητικές επιχει-

ρήσεις.

Αρμόδιος Φορέας:  

ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων 

Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας)

Ξενίας 16  - 115 28 Αθήνα (Πλατεία Μαβίλη)

Τηλέφωνο:  210 7491100

Ιστοσελίδα: http://www.eommex.gr

Το Πρόγραμμα «Διαπιστευθείτε»
Ενίσχυση φορέων & εργαστηρίων για δοκιμές για την αρχική 

διαπίστευσή τους ή επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους.

Αποδέκτες:

v Εργαστήρια Δοκιμών & Διακριβώσεων 

v Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων, Προσώπων και Συστη-

μάτων Διαχείρισης 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  

Οι προτάσεις υποβάλλονται συνεχώς από την ημερομηνία 

ενάρξεως του προγράμματος, δηλ. 

από 15-10-2009, μέχρις εξαντλή-

σεως του προϋπολογισμού. Υποβολή προτάσεων δεν γίνεται 

δεκτή κατά τις περιόδους που διαρκεί η αξιολόγηση και έντα-

ξη των προτάσεων, που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι περίοδοι 

αυτές (κύκλοι αξιολόγησης) είναι: 

v από 15 Νοεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου του επομένου 

έτους 

v από 15 Μαΐου έως 15 Ιουλίου

Αρμόδιος Φορέας:  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας

Μεσογείων 119 - 101 92 Αθήνα

Τηλέφωνο:  210 6969000 (τηλ. κέντρο Γεν. Γραμματείας)

Email: ggb@ypan.gr

Ιστοσελίδα: http://www.ggb.gr  

Το Πρόγραμμα «Εξελίσσομαι 2009»-
Μεσαίες Επιχειρήσεις 

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπο-

στηρικτικών προς την  μεταποίηση υπηρεσιών (logistics και 

ανάπτυξης λογισμικού). Η δράση ενισχύει ολοκληρωμένα 

επιχειρηματικά σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών επενδύ-

σεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελ-

ληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά και στις διεθνείς 

αγορές, στην τεχνολογική ή οργανωτική καινοτομία, στην τυ-

ποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών. 

Αποδέκτες:

v Yφιστάμενες μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις και επι-

χειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την  μεταποίηση 

υπηρεσιών (logistics και ανάπτυξης λογισμικού).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  

Οι προτάσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται  συνεχώς από 

ημερομηνίας ενάρξεως 09-11-2009, μέχρι εξαντλήσεως του 

προϋπολογισμού εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολό-

γηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβλη-

θεί. 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ 

Αρμόδιος Φορέας: 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Υπουργείου Ανάπτυξης - Δ/νση Βιομηχανικών Επενδύσεων

Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 6965866

Ιστοσελίδα:http://www.ggb.gr

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Ηλεκτρονικό σύστημα 
πληροφόρησης 
για την εσωτερική 
αγορά: Ι.Μ.Ι.
Αποκομίζοντας τα οφέλη της 
ενιαίας αγοράς. 

Το ΙΜΙ σχεδιάστηκε για να βοηθά τις, ευρωπαϊκές, δημόσιες, 

υπηρεσίες, να παίρνουν απαντήσεις, σε ερωτήματα όπως, 

αυτά. Χρησιμοποιώντας, αυτό το πολύγλωσσο ηλεκτρονικό 

εργαλείο συνεργάζονται ευκολότερα και ταχύτερα, περιορί-

ζουν το κόστος, που προκαλούν οι καθυστερήσεις, και πα-

ρέχουν καλύτερες, υπηρεσίες, σε πολίτες και επιχειρήσεις, 

αξιοποιώντας, έτσι στο έπακρο τις δυνατότητες  της ενιαίας 

αγοράς.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει το ΙΜΙ;
Αν εργάζεστε σε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, μπο-

ρεί να ...

v χρειάζεστε πληροφορίες από αρχή άλλης χώρας αλλά 

δεν είστε σίγουροι με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε: το 

ΙΜΙ σας φέρνει σε επαφή με την κατάλληλη αρχή.

v γνωρίζετε με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε αλλά δεν 

μιλάτε την ίδια γλώσσα με την αντίστοιχη υπηρεσία του άλλου 

κράτους μέλους: το ΙΜΙ σας παρέχει τυποποιημένες προμε-

ταφρασμένες ομάδες ερωτήσεων και απαντήσεων. Για ορι-

σμένες γλώσσες υπάρχει επίσης η δυνατότητα αυτόματης

μετάφρασης ελεύθερου κειμένου.

v αναρωτιέστε πόσο θα χρειαστεί να περιμένετε μέχρις 

ότου λάβετε απάντηση: το ΙΜΙ παρακολουθεί την πορεία της 

αίτησής σας. Με τη βοήθεια του ΙΜΙ μπορείτε να παρακολου-

θείτε την αίτηση σε όλα της τα στάδια. Κατά την πειραματική 

εφαρμογή

του ΙΜΙ, δόθηκε απάντηση στο 75 % όλων των αιτήσεων 

εντός δύο εβδομάδων.

v διαφωνήσετε με την αντίστοιχη αρχή άλλου κράτους μέ-

λους όσον αφορά το είδος των πληροφοριών που πράγματι 

χρειάζεστε στην περίπτωση αυτή ζητάτε την παρέμβαση του 

περιφερειακού ή εθνικού σας συντονιστή ΙΜΙ. 

Πως λειτουργεί το ΙΜΙ;
Το ΙΜΙ είναι ένα ηλεκτρονικό δίκτυο πληροφόρησης στο 

οποίο έχετε πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Δεν χρειάζε-

ται να εγκαταστήσετε πρόσθετο λογισμικό. Μέσω της πολύ-

γλωσσης αναζήτησης του ΙΜΙ εντοπίζετε την κατάλληλη αρχή 

άλλου κράτους μέλους. Δημιουργείτε μια αίτηση επιλέγοντας 

τυποποιημένες ερωτήσεις στη γλώσσα σας. Μπορείτε επίσης 

να προσθέσετε ελεύθερο κείμενο ή συνημμένο. Στέλνετε 

την αίτηση στην αρχή που έχετε επιλέξει. Η αρχή αυτή λαμ-

βάνει την αίτηση στη γλώσσα της. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή 

στο ΙΜΙ να παρακολουθήσετε την πορεία της αίτησής σας. Η 

αρχή η οποία απευθυνθήκατε σας απαντά στη γλώσσα σας. 

Λαμβάνετε την απάντηση στη γλώσσα σας.

Ποιους τομείς καλύπτει το ΙΜΙ;
Το ΙΜΙ είναι ένα ευέλικτο σύστημα το οποίο μπορεί να διευ-

κολύνει τη διοικητική συνεργασία που απαιτείται σε διάφο-

ρους τομείς της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά.

v Η αρχή έγινε με την οδηγία για την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων. Αν το νομοθετικά κατοχυρωμέ-

νο επάγγελμα που εκπροσωπείται δεν περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο, μπορείτε να ζητήσετε να συμπεριληφθεί στο ΙΜΙ. 

v Η οδηγία για τις υπηρεσίες επιβάλλει στις αρχές των δια-

φόρων χωρών να συνεργάζονται μεταξύ τους. Tο ΙΜΙ στο-

χεύει στη διευκόλυνση αυτής της συνεργασίας. Οι αρμόδιες 

αρχές θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ΙΜΙ για όλες τις 

υπηρεσίες από τις αρχές του 2010. 

v Στο μέλλον, το ΙΜΙ θα διευρυνθεί για να συμπεριλάβει και 

άλλους νομοθετικούς τομείς. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταχώριση 

στο σύστημα, επικοινωνήστε με τον εθνικό συντονιστή ΙΜΙ. 

Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στον δικτυακό τόπο του 

ΙΜΙ:http//ec.europa.eu/internal_market/imci-net/contact_

el.html

Ποια είναι η πολιτική για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων; Οι αρχές που χρησιμοποι-

ούν το ΙΜΙ οφείλουν να τηρούν την ευρωπαϊκή και την εθνι-

κή τους νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. 

Α.Ζ

Για να μάθετε περισσότερα επισκεφτείτε τον ιστότοπο του  

ΙΜΙ: http://ec.europa.ec/internal_market/imi-net

Για κάθε πρόβλημα που δεν μπορείτε να επιλύσετε σε το-

πικό επίπεδο, επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης 

ΙΜΙ της Ευρωπαικής Επιτροπής:

Imi-helpdesk@ec.europa.eu

Τηλ. +32 22955470
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ
S.C.HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Α.Π.: Ε10842
Επιχείρηση κατασκευών υδρενέργειας

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 
KHALID NEKHAISH
Α.Π.: Ε10590
Καλλιέργεια τσιπούρας

ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
QUANTUM AUTOMARKET
Α.Π.: Ε9096
Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων

ΤΟΥΡΚΙΑ
SER AMBALAJ PLASTIK SAN.VETIC.LTD.STI
Α.Π.: Ε10684
Σακούλες, κουτιά, υποδήματα, κρασιά, κλπ

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
MEADIC INDUSTRIES
Α.Π.: B.8812
Εταιρία από το Χονγκ-Κονγκ θέλει να προμη-
θευτεί, από ελληνικές εταιρίες που δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης, 
μικρά κομμάτια πολυαιθυλενίου που προέρ-
χονται από την ανακύκλωση μπουκαλιών από 
πολυαιθυλένιο (Pet flakes).

ΚΙΝΑ
SHANGHAI AIPU FOOD INDUSTRY CO, LTD
Α.Π.: Β.10507
Ζητούν συνεργασία με ελληνικές εταιρίες 
τροφίμων για καραμελόχρωμα, σκόνη σό-
γιας, πρωτεΐνες λαχανικών σε σκόνη (hvp)

ΚΡΟΑΤΙΑ
CMC SISAK D.O.O
Α.Π.: Ε11066
Σφυρήλατα κομμάτια σωλήνων

ΝΙΓΗΡΙΑ
TRIUMPHANT INTERNATIONAL VENTURES 
LTD
Α.Π.: Ε10497
Ενδύματα, δερμάτινα είδη, κοσμήματα, οικι-
ακά είδη, κλπ

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ – 
ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ)
Α.Π.:Β.9723
Η νοτιοαφρικανική εταιρία Woolworths ζητά 
συνεργασία με ελληνικές εταιρίες που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα των προϊόντων 
διατροφής υψηλής ποιότητας αλλά και άλ-
λων προϊόντων, όπως ένδυσης και εξοπλι-
σμού κατοικίας.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
OPTYMALNA LOGISTICA
Α.Π.: Ε10973
Προώθηση πώλησης φασολιών

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
EURO SIX SURGICO
Α.Π.: Ε9095
Οδοντιατρικά εργαλεία, εργαλεία μανικιούρ, 
ψαλίδια κομμωτικής

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
LUXECERAMICS
Α.Π.: Ε10527
Κεραμικά είδη

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
AL-BARKAT TRADERS
Α.Π.: Ε10813
Δερμάτινα νήματα

FYROM
EUROTRANS
Α.Π.: E10812
Υπηρεσίες μεταφορών

Η.Π.Α.
DIANNA KEFALOUKOS
Α.Π.: E9838
Φυτά, rindo, Mediterranean plams

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
LACRON LONDON LTD
Α.Π.: B.7679
Ζητούν συνεργασία με Έλληνες εμπόρους 
υφασμάτων – ενδυμάτων

ΙΝΔΙΑ
N.M. BROTHERS & CO
Α.Π.: E10741
Νήματα, υφάσματα, ενδύματα, κλπ

ΙΡΑΝ
MIZAN SOHA CO
Α.Π.:B.8552
Ζητούν προϊόντα για συσκευασία, ζύγιση και 
ετικετοποίηση

ΙΣΠΑΝΙΑ
BIMBA & LOLA CO
Α.Π.: B.9334
Ζητούν συνεργασία στον τομέα της ένδυσης

ΙΣΠΑΝΙΑ
ALBASARI CARO
Α.Π.: E10191
Ενδύματα

ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
QUANTUM AUTOMARKET
Α.Π.: E9096
Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων

ΤΟΥΡΚΙΑ
GUNAY GROUP
Α.Π.: E8533
Εξαρτήματα φορτηγών και ΙΧ αυτοκινήτων

ΤΟΥΡΚΙΑ
BASIC STEEL TRADING LLP
Α.Π.: E8536
Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα

ΤΟΥΡΚΙΑ
MIMSAN BURO MOBILYALARI LTD
Α.Π.: E8699
Έπιπλα γραφείου

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
SERGEY MIRGOROD
Α.Π.: E5832
Ίνες χάλυβα

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
HECHO ACA

Α.Π.: E8116
Χειροτεχνήματα

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
MARK HEAVEN INTERNATIONAL
Α.Π.: E8069
Ιατρικά εργαλεία (πάσης φύσεως)

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
ZAMBORA INTERNATIONAL
Α.Π.: E8531
Αθλητικά είδη, δερμάτινα γάντια, νήματα

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
SAKAMA CARPET INDUSTRIES
Α.Π.: E8620
Νήματα, χαλιά, φλοκάτες

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
EURO SIX SURGICO
Α.Π.: E9095
Οδοντιατρικά εργαλεία, εργαλεία μανικιούρ, 
ψαλίδια κομμωτικής

ΠΟΛΩΝΙΑ
PEZ CONNECTOR SC
Α.Π.: E9093
Δαχτυλίδια διάνοιξης σιδηροδρόμων

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
S.C. COMES S, S.A.
Α.Π.: E8411
Εξοπλισμός πίεσης για χημικές ουσίες και 
καθαρισμού πετρελαίου

ΙΝΔΙΑ
BIB CORPORATION
Α.Π.: E9222
Βιολογικά προϊόντα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γραφείο Ånterprise Europe: Τηλ.: 26510 76589
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ
S.C.HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Α.Π.: Ε10842
Επιχείρηση κατασκευών υδρενέργειας

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 
KHALID NEKHAISH
Α.Π.: Ε10590
Καλλιέργεια τσιπούρας

ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
QUANTUM AUTOMARKET
Α.Π.: Ε9096
Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων

ΤΟΥΡΚΙΑ
SER AMBALAJ PLASTIK SAN.VETIC.LTD.STI
Α.Π.: Ε10684
Σακούλες, κουτιά, υποδήματα, κρασιά, κλπ

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
MEADIC INDUSTRIES
Α.Π.: B.8812
Εταιρία από το Χονγκ-Κονγκ θέλει να προμη-
θευτεί, από ελληνικές εταιρίες που δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης, 
μικρά κομμάτια πολυαιθυλενίου που προέρ-
χονται από την ανακύκλωση μπουκαλιών από 
πολυαιθυλένιο (Pet flakes).

ΚΙΝΑ
SHANGHAI AIPU FOOD INDUSTRY CO, LTD
Α.Π.: Β.10507
Ζητούν συνεργασία με ελληνικές εταιρίες 
τροφίμων για καραμελόχρωμα, σκόνη σό-
γιας, πρωτεΐνες λαχανικών σε σκόνη (hvp)

ΚΡΟΑΤΙΑ
CMC SISAK D.O.O
Α.Π.: Ε11066
Σφυρήλατα κομμάτια σωλήνων

ΝΙΓΗΡΙΑ
TRIUMPHANT INTERNATIONAL VENTURES 
LTD
Α.Π.: Ε10497
Ενδύματα, δερμάτινα είδη, κοσμήματα, οικι-
ακά είδη, κλπ

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ – 
ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ)
Α.Π.:Β.9723
Η νοτιοαφρικανική εταιρία Woolworths ζητά 
συνεργασία με ελληνικές εταιρίες που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα των προϊόντων 
διατροφής υψηλής ποιότητας αλλά και άλ-
λων προϊόντων, όπως ένδυσης και εξοπλι-
σμού κατοικίας.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
OPTYMALNA LOGISTICA
Α.Π.: Ε10973
Προώθηση πώλησης φασολιών

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
EURO SIX SURGICO
Α.Π.: Ε9095
Οδοντιατρικά εργαλεία, εργαλεία μανικιούρ, 
ψαλίδια κομμωτικής

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
LUXECERAMICS
Α.Π.: Ε10527
Κεραμικά είδη

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
AL-BARKAT TRADERS
Α.Π.: Ε10813
Δερμάτινα νήματα

FYROM
EUROTRANS
Α.Π.: E10812
Υπηρεσίες μεταφορών

Η.Π.Α.
DIANNA KEFALOUKOS
Α.Π.: E9838
Φυτά, rindo, Mediterranean plams

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
LACRON LONDON LTD
Α.Π.: B.7679
Ζητούν συνεργασία με Έλληνες εμπόρους 
υφασμάτων – ενδυμάτων

ΙΝΔΙΑ
N.M. BROTHERS & CO
Α.Π.: E10741
Νήματα, υφάσματα, ενδύματα, κλπ

ΙΡΑΝ
MIZAN SOHA CO
Α.Π.:B.8552
Ζητούν προϊόντα για συσκευασία, ζύγιση και 
ετικετοποίηση

ΙΣΠΑΝΙΑ
BIMBA & LOLA CO
Α.Π.: B.9334
Ζητούν συνεργασία στον τομέα της ένδυσης

ΙΣΠΑΝΙΑ
ALBASARI CARO
Α.Π.: E10191
Ενδύματα

ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
QUANTUM AUTOMARKET
Α.Π.: E9096
Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων

ΤΟΥΡΚΙΑ
GUNAY GROUP
Α.Π.: E8533
Εξαρτήματα φορτηγών και ΙΧ αυτοκινήτων

ΤΟΥΡΚΙΑ
BASIC STEEL TRADING LLP
Α.Π.: E8536
Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα

ΤΟΥΡΚΙΑ
MIMSAN BURO MOBILYALARI LTD
Α.Π.: E8699
Έπιπλα γραφείου

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
SERGEY MIRGOROD
Α.Π.: E5832
Ίνες χάλυβα

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
HECHO ACA

Α.Π.: E8116
Χειροτεχνήματα

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
MARK HEAVEN INTERNATIONAL
Α.Π.: E8069
Ιατρικά εργαλεία (πάσης φύσεως)

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
ZAMBORA INTERNATIONAL
Α.Π.: E8531
Αθλητικά είδη, δερμάτινα γάντια, νήματα

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
SAKAMA CARPET INDUSTRIES
Α.Π.: E8620
Νήματα, χαλιά, φλοκάτες

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
EURO SIX SURGICO
Α.Π.: E9095
Οδοντιατρικά εργαλεία, εργαλεία μανικιούρ, 
ψαλίδια κομμωτικής

ΠΟΛΩΝΙΑ
PEZ CONNECTOR SC
Α.Π.: E9093
Δαχτυλίδια διάνοιξης σιδηροδρόμων

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
S.C. COMES S, S.A.
Α.Π.: E8411
Εξοπλισμός πίεσης για χημικές ουσίες και 
καθαρισμού πετρελαίου

ΙΝΔΙΑ
BIB CORPORATION
Α.Π.: E9222
Βιολογικά προϊόντα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γραφείο Ånterprise Europe: Τηλ.: 26510 76589
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Moda Salonica 2010
Από:1/1/2010
Έως:1/1/2010
Οργάνωση: FASHION NEWS AE - HELEXPO 

Furnidec Business 2010
4η Επαγγελματική Διεθνής Έκθεση Επίπλου 
Από: 22/1/2010
Έως: 25/1/2010
Τηλ.: 2310 291 161 
Fax: 2310 291 554 
eMail: furnidec@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Agrotica 2010
23η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού & Εφοδίων
Από: 3/2/2010
Έως: 7/2/2010
Τηλ.: 2310291101 
Fax: 2310291551 
eMail: agrotica@helexpo.gr 
Οργάνωση: HELEXPO

MarminStone 2010
34η Διεθνής έκθεσης Μαρμάρου - Πετρωμάτων- 
Ορυκτών - Κατασκευών από Μάρμαρο - 
Μηχανημάτων & Εξοπλισμού 
Από: 18/2/2010
Έως: 21/2/2010
Τηλ.: 2310 291 531
Fax:2310 291 553
eMail: marmin@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Infacoma 2010
27η Διεθνής Έκθεση Δομικών Υλικών, 
Μονωτικών Κουφωμάτων, Ειδών Υγιεινής, 
Μπάνιου, Προκατασκευών και Τεχνολογίας 
Από: 18/2/2010
Έως: 21/2/2010 
Τηλ.: 2310 291 531
Fax: 2310 291 553
eMail: infacoma@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Biologica 2010 
3η Έκθεση Βιoλογικών 
Προιόντων
Από: 5/3/2010
Έως: 7/3/2010
Τηλ.: 2310 291201
Fax: 2310 291658  
eMail: biologica@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Artozyma 2010
6η Διεθνής Εκθεση για την Αρτοποιία και 
τη ΖαχαροπλαστικήΥπό την αιγίδα της 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Από: 5/3/2010
Έως: 8/3/2010
Τηλ.: 2310 291201
Fax: 2310 291551
eMail: artozyma@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Summer Holidays Expo 2010
4η Έκθεση Καλοκαιρινών Διακοπών 
Από: 22/4/2010
Έως: 25/4/2010 
Τηλ.: 2310 291 293
Fax: 2310 291 656 
eMail: summerholidays@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Διεθνής Έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης 
2010
Από: 22/4/2010
Έως: 25/4/2010
Τηλ.: 2310 291167
Fax: 2310 291 656
eMail:tif2@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo - EKEBI

Furnidec 2010
32η Διεθνής Έκθεση Επίπλου 
Από: 8/5/2010
Έως: 16/5/2010
Τηλ.: 2310 291 203
Fax: 2310 291 554
eMail: furnidec@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo
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75η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Από: 4/9/2010
Έως: 12/9/2010
Τηλ.: 2310 291 195
Fax: 2310 291 658
eMail: tif@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Safety & Security 2010
3η Διεθνής Έκθεση Προιόντων και Υπηρεσιών 
Ασφάλειας και Προστασίας 
Από:7/10/2010
Έως:10/10/2010
Τηλ.: 2310 291273
Fax: 2310 291658
eMail: safety@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Infosystem 2010
24η Διεθνής Έκθεση Πληροφορικής 
Τηλεπικοινωνιών και Ψηφιακής Τεχνολογίας
Από: 7/10/2010
Έως:10/10/2010
Τηλ.: 2310 291 157
Fax: 2310 291 692
eMail: infosystem@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Kosmima 2010
25η Διεθνής Έκθεση Κοσμήματος, Ωρολογίων, 
Πολύτιμων Λίθων, Μηχανημάτων Εξοπλισμού
Από: 22/10/2010
Έως: 25/10/2010
Τηλ.: 2310 291161, 291177
Fax: 2310 291692
eMail: kosmima@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Agrotech 2010
2η Έκθεση Γεωργικών μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού & Εφοδίων στη Λαμία
Από: 23/10/2010
Έως: 26/10/2010 
Τηλ.: 2310 291101
Fax: 2310 291551
eMail: agrotica@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Hotelia 2010
Διεθνής έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού 
Από: 4/11/2010
Έως: 7/11/2010 
Τηλ.: 2310 291 293
Fax: 2310 291 656
eMail: philoxenia@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Philoxenia 2010
26η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 
Από: 4/11/2010
Έως: 7/11/2010
Τηλ.: 2310 291293
Fax: 2310 291656
eMail: philoxenia@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Property 2010
4η Διεθνής Έκθεση Διαχείρισης & Αξιοποίησης 
Ακίνητης περιουσίας
Από: 12/11/2010
Έως: 14/11/2010
Τηλ.: 210 3212822
Fax: 210 3211383
eMail: property@helexpo.gr
Οργάνωση: Helexpo

MεôçíεðéμέλεéáôïõEnterpriseEuropeNetwork
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É. 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. ΦΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Â' Áíôéðñüåäñïò   Καλλάρη 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    Αρχ. Μακαρίου 11  26510 72097  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: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

1. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Σίνα 2   26510 23067  23067
2. ÏÉ ÊÏ ÍÏ ÌÉ ÄÇÓ ÍÉ ÊÏ ËÁ ÏÓ    Ìé÷. Áã ãÝ ëïõ 20  26510 28288  25157
3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    Παύλου Μελά 6  26510 26423  27229
4. ÐÁ ÐÁ ÓÇ ÌÁ ÊÇÓ Á ÈÁ ÍÁ ÓÉ ÏÓ   Á íå îáñ ôç óß áò 51  26510 77687 - 39058 77687

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. ΜΕΚΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων  26510 57860  57869 
5. ÌÇ ÔÓÇÓ É Ù ÁÍ ÍÇÓ    Êï ñáÞ 4   26510 36969  36177
6. ÍÔÏÕ ÓÊÏÓ ÄÇ ÌÇ ÔÑÉ ÏÓ     ÆÝñ âá 7-9  26510 31555   71883
7. ÏÉ ÊÏ ÍÏ ÌÏÕ Á ÈÁ ÍÁ ÓÉ ÏÓ    Ðë. Ãå ùñ ãß ïõ Óôáý ñïõ 26510 79783  79783
8. ÔÁ ËÁ ÑÇÓ ÓÔÅÑ ÃÉ ÏÓ    Αβέρωφ 19  26560 42293  42293
          
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 
Ευρωπαϊκή Πληροφόρηση: Εnterprise 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 
(Ταμείο - Λογιστήριο - Προσωπικό)
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
Μηχανογραφικό Κέντρο       26510 24637
Yπεύθυνη: κα Μ. Ζιώγα  

ÖÉ ËÏ ÎÅ ÍÏÕ ÌÅ ÍÏÉ ÖÏÑÅÉÓ

ÏÌÏ ÓÐÏÍ ÄÉÁ Å.Â.Å. ÍÏ ÌÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ     26510 20261, 20647 
Ðñü å äñïò êïò Χρ. Μπουκουβάλας

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
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