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u 05/10/2009  

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου. 

u 06/10/2009
Επίσκεψη του Γ. Πρόξενου της Αλβανίας στο Ε.Ι.

u 07-09/10/2009
Συμμετοχή του Ε.Ι. στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο του ΕΕΝ 

στην Στοκχόλμη.

u 12/10/2009
Συνεδρίαση Διοικητικής Επιτροπής. 

u 19/10/2009
Συνεδρίαση Διοικητικής Επιτροπής. 

u 26/10/2009
Συνεδρίαση Διοικητικής Επιτροπής. 

u 26 & 27/10/2009 
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Συνέλευση του AIC Forum στο Δυρ-

ράχιο της Αλβανίας.

u 29/10/2009  
Συμμετοχή του Ε.Ι. στη Σύσκεψη για το INTERREG IV 2007-

2013 ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ στη Θεσσαλονίκη.

u 30/10/2009 
Συνεδρίαση Διοικητικής Επιτροπής. 

u 02/11/2009 

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου. 

u 06/11/2009 
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Γενική Συνέλευση του ΕΕΣΥΜ

u 09/11/2009 
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην επίσκεψη του Γραφείου του Διε-

θνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Παρίσι.

u 11/11/2009 
Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου BIC.

u 15/11/2009 

Συμμετοχή του Ε.Ι σε Σύσκεψη στην Κατερίνη με θέμα την 

Άσκηση Οικονομικής Δραστηριότητας Αλλοδαπών Καταστη-

μάτων.

u 25-30/11/2009 
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Έκθεση Τιράννων.

u 27-28/11/2009 
Συμμετοχή του Ε.Ι στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στη Βέ-

ροια.

u 07/12/2009     
Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. κ. Δημήτριο Μπαράτσα 

στην Γενική Συνέλευση του BIC Ηπείρου.

u 08/12/2009        
Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. κ. Δημήτριο Μπαράτσα 

στην Γνωμοδοτική Επιτροπή της ΓΓΠΗ.

  

u 08/12/2009 

Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. κ. Δημήτριο Μπαράτσα 

στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ.

                            

u 14/12/2009 

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.

 

u 16/12/2009 

Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. σε στην Γενική Συνέλευση 

της ΟΕΒΕ.

  

u 21/12/2009 
Συνεδρίαση της Επιτροπής Κτιρίου του Ε.Ι.
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Αγαπητά μέλη, 

Για τον επιχειρηματικό κόσμο, το 2009 δεν ήταν και το ευκολότερο έτος. Η οικονομία και 

η κοινωνία βρίσκονται  σε πολύ δύσκολη θέση. Τα στοιχεία της αγοράς το επιβεβαιώνουν. 

Η λήψη άμεσων μέτρων για την στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου είναι μονόδρομος. 

Ο εξορθολογισμός της φορολόγησης, ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά, η μείωση της 

γραφειοκρατίας, το τραπεζικό και τόσα άλλα, δεν απαιτούν κόστος για να βελτιωθούν. 

Ακόμη, οι προσπάθειες όλων των Φορέων και της Κυβέρνησης θα πρέπει να στραφούν, 

στην τόνωση της κατανάλωσης, στην απασχόληση και στην αύξηση της ρευστότητας. 

Από την άλλη όμως πλευρά, δεν πρέπει να χάνουμε την αισιοδοξία μας. Η απαισιοδοξία, 

η κατήφεια και το κλίμα αρνητικότητας δεν βοηθά κανέναν τομέα και ιδιαίτερα τον επι-

χειρηματικό κόσμο. Αντιθέτως, είναι καταστροφικές τάσεις, που οδηγούν την αγορά και 

τους καταναλωτές σε πανικό με αποτέλεσμα την δυσλειτουργία της οικονομίας, ακόμη 

και της τοπικής. 

Εμείς, οι επιχειρηματίες, θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, καινοτόμοι, θαρραλέοι, κοιτά-

ζοντας το μέλλον με προοπτικές, ώστε να συντελούμε καθημερινά, στην ανάκαμψη από 

την ύφεση, στην βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με στόχο την ανάπτυξη 

της αγοράς. 

Τέλος, εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και ο νέος χρόνος με υγεία και δράση! 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

κ. Δημήτριος Μπαράτσας

        

Η Επιστολή 
του Προέδρου του Ε.Ι.

5

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων,  

στην 16η Εμπορική Διεθνή Πολυκλαδική

Έκθεση Τιράνων.



 «Αν πιστεύαμε ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει, δεν θα ήμα-

σταν σήμερα εδώ. Χρειάζεται όμως όλοι να αναλάβουμε τις 

ευθύνες μας. Καταγγείλτε περιστατικά στους κρατικούς μη-

χανισμούς. Γίνετε αυστηροί. Στην Πιερία κλείνουμε άμεσα 

μια παράνομη επιχείρηση. Αν φοβόμαστε να έρθουμε σε 

σύγκρουση, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν είμα-

στε ρατσιστές. Ζητάμε όμως ανταγωνισμό με ίσους όρους 

και ας κάνουν οι καταναλωτές τις επιλογές τους», τόνισε ο 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας Ηλίας Χατζη-
χριστοδούλου ανοίγοντας τη σύσκεψη.

 

«Η περιφέρεια της χώρας βιώνει έντονα το πρόβλημα 

γι αυτό και αντιδρούμε. Η αγορά της περιφέρειας είναι 

«ρηχή» και οι επιπτώσεις από το μαζικό άνοιγμα των κι-

νεζικών καταστημάτων είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές 

στα μεγάλα εμπορικά κέντρα», δήλωσε ο Πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Κατερίνης και Γ.Γ. της Ομο-
σπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κεντρικής - Ανατο-
λικής Μακεδονίας Κων/νος Ρέχας.
 

Στο σύνολό τους οι φορείς αναφέρθηκαν σε σχετικά προ-

βλήματα της περιοχής τους και ζήτησαν να υπάρχουν αυ-

στηρότεροι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Επίσης, 

τέθηκαν τα θέματα της αμφιβόλου ποιότητας των εμπορευ-

μάτων, η προστασία των καταναλωτών καθώς και θέματα 

πλανόδιου εμπορίου και παρεμπορίου.

 

Β
ροντερό παρών έδωσαν στην ευρεία σύσκεψη 

του Επιμελητηρίου Πιερίας, με θέμα τη λειτουρ-

γία των αλλοδαπών καταστημάτων, Επιμελητή-

ρια, Εμπορικοί σύλλογοι, Ομοσπονδίες, Σω-

ματεία, Σύνδεσμοι επιχειρήσεων και επιχειρηματίες από 

κάθε γωνιά της χώρας. Η σύσκεψη, στην οποία συμμετείχε 

ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Παπαστάμκος, πραγματο-

ποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, στην Κατε-

ρίνη, και διήρκησε πέντε ώρες.

 

Οι επιχειρηματικοί φορείς εξέφρασαν την αγανάκτησή 

τους για τη σημερινή κατάσταση που εντείνει την οικονο-

μική κρίση, υπογράμμισαν την παντελή απουσία κρατικών 

ελέγχων και ομόφωνα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 

δραστικές ενέργειες για την περιφρούρηση του ίσου αντα-

γωνισμού. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε πενταμελής επι-

τροπή εκπροσώπησης του σώματος της σύσκεψης για τη 

δρομολόγηση των αποφάσεων που πάρθηκαν. Τόνισαν, 

δε ότι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν το θέμα 

μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διεκδικήσουν τους 

όρους του υγιούς ανταγωνισμού, απαραίτητους για τη δι-

ατήρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Εάν δεν παρ-

θούν αυστηρά μέτρα, σε πέντε χρόνια δεν θα υπάρχουν 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άρα ούτε και φορείς εκπροσώ-

πησής τους», τονίστηκε από πολλούς εκπροσώπους που 

έλαβαν το λόγο. 

Ευρεία σύσκεψη με πρωτοβουλία 
του Επιμελητηρίου Πιερίας 
για τη λειτουργία των αλλοδαπών 
καταστημάτων.
Αποφασισμένοι για δράση οι επιχειρηματικοί φορείς.
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Επίσης, στη σύσκεψη παραβρέθηκαν 
οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ν. Πιερίας 
Γιάννης Αμοιρίδης, Θανάσης Πα-
παγεωγίου και Μαρία Μίχου καθώς 
και ο Νομάρχης Πιερίας Γιώργος 
Παπαστεργίου που συντάχθηκαν με 

τον επιχειρηματικό κόσμο τονίζοντας ότι 

θα υιοθετήσουν πλήρως τις προτάσεις 

τους οι οποίες θα μεταφερθούν στα αρ-

μόδια υπουργεία.

 

Τέλος, οι παρευρισκόμενοι εξήραν την 

πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Πιερίας 

τονίζοντας ότι είναι μια κίνηση που έπρε-

πε να είχε γίνει από αρμόδιους φορείς 

εδώ και χρόνια.

 

Καθοριστική στη σύσκεψη ήταν η 
παρουσία του Ευρωβουλευτή καθ. 
Γιώργου Παπαστάμκου, μέλους της 

επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, ο οποίος 

ανέπτυξε την υφιστάμενη κατάσταση σε 

τρία επίπεδα, παγκόσμιο - ευρωπαϊκό 

και εθνικό και κατέθεσε συγκεκριμένες 

προτάσεις. Ο κ. Παπαστάμκος τόνισε 
ότι η σύσκεψη είναι «κραυγή αγωνίας» 

του επιχειρηματικού κόσμου. «Προσπα-

θούμε στην ΕΕ να επιβάλουμε μέτρα 

αντι-ντάμπιγκ. Θα πρέπει να εντατικο-

ποιηθούν οι έλεγχοι γιατί τα εισαγόμε-

να προϊόντα και κυρίως τα κινεζικά έχει 

αποδειχθεί ότι είναι αμφιβόλου ποιότη-

τας, απομιμήσεις. Θέτουν σε κίνδυνο 

την υγεία μας. Χρειάζεται συντονισμός 

δράσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και πα-

γκόσμιο επίπεδο», τόνισε ο Ευρωβου-

λευτής και μεταξύ άλλων, πρότεινε: «να 

λειτουργήσει ξανά η αρχή της αμοιβαι-

ότητας. Δεν υπάρχει ισόρροπος δασμο-

λογικός αφοπλισμός. Ορθώς η ΕΕ είναι 

κράτος πρόνοιας αλλά οι ανταγωνιστές 

παράγουν και με οικονομικό και με κοι-

νωνικό ντάμπιγκ. Η αντίστιξη προστατευ-

τισμός - φιλελευθερισμός ξεχνιέται όταν 

θίγονται άμεσα τα ζωτικά συμφέροντα 

κάποιων χωρών - μελών της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης». 
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Ο νόμος  3385/2005
Σε πλήρη παρουσίαση του νόμου 3385/2005 που ρυθμίζει 

θέματα δραστηριότητας αλλοδαπών επιχειρηματιών στη χώ-

ρας μας και τα σημεία στα οποία καταστρατηγείται προχώρησε 

ο νομικός σύμβουλος του Επιμελητηρίου Πιερίας Στέφανος 

Βαρδάκας και μεταξύ των προτάσεων που υπέβαλε στους φο-

ρείς ανέφερε τα εξής:

* Να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος από την Ελληνική Πρεσβεία 

στην Κίνα των αιτήσεων που κατατίθενται για την άδεια άσκη-

σης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητος που να συμπε-

ριλαμβάνει: α) το αν η δραστηριότητα που ζητείται ωφελεί την 

εθνική οικονομία & β) έλεγχο κατά την προσκόμιση του εγ-

γράφου ότι κατέθεσε σε τράπεζα τις 60.000 ευρώ ο Κινέζος 

και, κυρίως,  αν δικαιολογείται το ποσό από το επάγγελμα που 

άσκουσε στην Κίνα. Να γίνεται αυστηρός έλεγχος στη φορο-

λογική δήλωση και στο ποινικό του μητρώο.  

* Η επιτροπή  του νόμου  3385/2005 άρθρο 24 παρ. 5α, που  

ελέγχει και γνωμοδοτεί  για το αν πληροί τις προϋποθέσεις ο 

υπήκοος τρίτης χώρας προς άσκηση ανεξάρτητης οικονομι-

κής δραστηριότητος, θα  πρέπει να  συγκροτείται στην έδρα 

του Νομού και στην εκεί Περιφέρεια όπου θα ανοίξει το κατά-

στημα του ο επιχειρηματίας. Η επιτροπή πρέπει να απαρτίζεται  

από τους αντίστοιχους εκπροσώπους του τοπικού Επιμελητη-

ρίου, της Περιφέρειας, της Νομαρχίας και του Δήμου που 

γνωρίζουν την τοπική αγορά και τις ανάγκες της. Η επιτροπή 

οφείλει να λαμβάνει αυστηρά υπόψη της την παράγραφο β’ 

του άρθρου 24 του Νόμου 3386/2005 και να κρίνει ότι πλέον 

υπό  τις παρούσες  συνθήκες ανεξάρτητη οικονομική δραστη-

ριότητα με αντικείμενο κινέζικα προϊόντα δεν συμβάλει στην 

ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας και να γνωμοδοτεί αρνητι-

κά σε άνοιγμα νέων καταστημάτων από  Κινέζους. 

* Να γίνεται έλεγχος από τις αρμόδιες Διοικητικές αρχές σε 

όλα τα λειτουργούντα  κινέζικα καταστήματα  για το αν υπάρ-

χει άδεια άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητος  

για το συγκεκριμένο νομό και αν πρόκειται περί υποκατα-

στήματος κλείσιμο αυτού σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου  

3386/2005. Περιορισμός των Κινέζων καταστηματαρχών στο 

Νομό και την  έδρα που επέλεξαν και που προκύπτει από την 

άδειά τους  ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητος.    

               

* Να πραγματοποιείται τακτικός  έλεγχος των κινέζικων κατα-

στημάτων από  μικτά συνεργεία του Υπουργείου Οικονομίας 

και Οικονομικών  (ΥΠΕΕ) του ΙΚΑ, της Επιθεώρησης Εργα-

σίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Περιφέρειας προς 

αποτροπή συμπτωμάτων αθέμιτου ανταγωνισμού και κυρίως 

έλεγχος τιμολογίων, νομίμων παραστατικών των εμπορευμά-

των, έλεγχος προσωπικού και των νομιμοποιητικών εγγρά-

φων του  φερόμενου ιδιοκτήτη.    

 

Οι συμμετέχοντες
Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Επιμελητηρί-

ων: Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης (& μέλος της ΚΕΕΕ) Μι-

χάλης Ζορπίδης, Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Ροδόπης Κων/

νος Λιούρτας, Ευβοίας Παναγιώτης Σίμωσης, Ιωαννίνων Δη-

μήτριος Μπαράτσας, Καβάλας Άγγελος Τσατσούλης, Καστο-

ριάς Ναούμ Μαρκόπουλος, Κοζάνης Χρήστος Σάββας, Πέλ-

λας (& αντιπρόεδρος ΚΕΕΕ) Ιορδάνης Τσώτσος, Πρέβεζας 

Ιωάννης  Γιαμάς, Τρικάλων Βασίλειος Γιαγιάκος, Χαλκιδικής 

Γεώργιος Γκιλής. Επίσης, οι Α’ αντιπρόεδροι του Εμπορικού 

& Βιομηχανικού Θεσ/νικης και Βιοτεχνικού Θεσ/νικης κ.κ. 

Βλαχογιάνης και Παπαδόπουλος, αντίστοιχα καθώς και ο ει-

δικός επιστήμονας του Βιοτεχνικού Αθηνών και ο Πρόεδρος 

της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κεντρικής – Ανα-

τολικής Μακεδονίας κ. Χαντζαρίδης. Επίσης, συμμετείχαν 

εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων Αρκαδίας, Ημαθίας, Καρ-

δίτσας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κιλκίς, Μαγνησίας, Ξάνθης, 

Σερρών, Τρικάλων, Φλώρινας. Ακόμη, συμμετείχαν οι Εμπο-

ρικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Αγ. Αθανασίου, Αιγί-

ου, Αιδηψού, Ακράτας, Αλεξάνδρειας, Αλμυρού, Αξιούπολης, 

Αργοστολίου, Βόλου & Ν. Ιωνίας, Δεσκάτης, Ιωαννίνων, Κα-

βάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κρύας Βρύσης, Λαμίας, Λάρισας, 

Λευκάδας, Μουδανιών, Μυτιλήνης, Νίκαιας, Πάρου - Αντίπα-

ρου, Πολυγύρου, Σερρών, Τρικάλων, Τυρνάβου, Φλώρινας, 

Χαλκίδας, Ν. Τρίγλιας Χαλκιδικής. 

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2009 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ -  τοπική εφημερίδα Πιερίας)
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Τ
ο μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και 

επί πολλά χρόνια μέλος της Διοίκησής του, 

Θανάσης Οικονόμου, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ 

στο Νομό Ιωαννίνων, εκλέχτηκε με την πρώτη 

φορά που έθεσε υποψηφιότητα, στις εκλογές του 2009.

Γεννήθηκε το 1966 στα Γιάννενα. Αποφοίτησε από το 

Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής και συνέχισε τις πανεπι-

στημιακές σπουδές του στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

της Νομικής, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-

μιο Αθηνών.

Είναι αυτοδημιούργητος επαγγελματίας με δραστηριό-

τητες στο χώρο της ψυχαγωγίας και του τουρισμού στην 

Ήπειρο. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ του Πνευματι-

κού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, είναι μέλος του Δ.Σ 

του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και Αντιπρό-

σωπος της Τοπικής Ομοσπονδίας Ε.Β.Ε, με συνεχή θη-

τεία από το 1998.

Την τριετία 2005-2008, διετέλεσε Συντονιστής της Νο-

μαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ του νομού Ιωαννίνων. 

To 2008 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 

της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών 

Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

Στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, εξελέγη στη 

θέση του Γραμματέα του Προεδρείου της Διαρκούς Κοι-

νοβουλευτικής Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου.

Από τα έδρανα του 
Επιμελητηρίου 
στα έδρανα του 
Κοινοβουλίου
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Π
ραγματοποιήθηκε στη Βέροια, την περασμένη 

Παρασκευή και Σάββατο 27 & 28  Νοέμβρη η 

τακτική γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Η επιλογή της  Βέροιας για τη διεξαγωγή των εργασιών της 

Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕΕ έγινε με την ευκαιρία του εορ-

τασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση του Επιμελητηρίου 

Ημαθίας.

Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης παρέστη ο κ. Μάρκος 

Μπόλαρης, Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, αρμόδιος για τα θέματα των Επιμελητηρίων καθώς 

και οι τοπικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητήθηκαν:  

Α) το διεξαγόμενο κάτω από συνθήκες έλλειψης ανταγωνι-

σμού και ενίοτε και νομιμότητας κινέζικο εμπόριο στη χώρα 

μας. Η γενική συνέλευση ζητά από την πολιτεία να υπάρξουν 

όλοι οι έλεγχοι νομιμότητας από την λειτουργία των καταστη-

μάτων μέχρι και τις εισαγωγές των κινέζικων προϊόντων ώστε 

να υπάρχουν ισσοι όροι ανταγωνισμού.

Β) το σχέδιο νόμου για την κωδικοποίηση της επιμελητηρια-

κής νομοθεσίας, τη συμπλήρωσή της και την καθιέρωση δι-

ατάξεων πειθαρχικού περιεχομένου. Εξάλλου, συζητήθηκε η 

απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης των διαφόρων μορ-

φών επιχειρήσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση κό-

στους και χρόνου απασχόλησης για τους επιχειρηματίες.

Γ) η πορεία υλοποίησης του Γενικού  Εμπορικού Μητρώου και 

οι διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του νέου 

και σημαντικού αυτού θεσμού για τα Επιμελητήρια.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της συνεδρίασης το Σάββατο 28 Νο-

εμβρίου 2009 υποδέχθηκε τους συνέδρους ο Πρόεδρος του 

φιλοξενούντος Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Ουσουτζόγλου, ο 

οποίος αναφερόμενος στο Νομό Ημαθίας και την οικονομική 

ζωή του τόπου, τόνισε μεταξύ άλλων και τα εξής: «ότι η Ημα-

θία διέρχεται σήμερα μια ιδιαίτερη οικονομική κρίση και έχει 

υψηλή για τα ελληνικά δεδομένα ποσοστά ανεργίας.

Και ζήτησε την παρέμβαση της πολιτείας για διέξοδο από την 

κρίση. και συναφή ερευνητικά ινστιτούτα αποτελούν βασική 

μας μέριμνα και στόχος είναι η μετουσίωση της έρευνας σε 

πράξη στην καθημερινή επιχειρηματική ζωή. Επίσης, θα ήθε-

λα να τονίσω το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται προ-

σπάθειες για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρι-

σμού στο Νομό, καθώς η Ημαθία έχει πολλά αρχαιολογικά 

και ιστορικά μνημεία, μεγάλη βυζαντινή κληρονομιά και τοπία 

εξαιρετικού φυσικού κάλλους». 

Ο παριστάμενος Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικό-

τητας και Ναυτιλίας, κ. Μάρκος Μπόλαρης, στη σύντομη πα-

ρέμβασή του, τόνισε την αξία της καθιερωθείσας από τη νέα 

κυβέρνηση διαβούλευσης, μέσω της οποίας αναμένεται να 

επιτευχθεί ανάταξη της οικονομίας μέσα στη γενικότερη κρίση. 

Τόνισε τη σημασία που δίνει η Κυβέρνηση στον ανταγωνισμό 

και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, γεγονός για το 

οποίο έδωσε το όνομα αυτό και στον τίτλο του Υπουργείου, 

ενώ η οξυγόνωση της αγοράς θα δοθεί αποτελεσματικά με τα 

μελετώμενα και δοθέντα σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέ-

δια περί ρευστότητας στην αγορά, περί υπερχρεωμένων νοι-

κοκυριών και περί ίδρυσης και λειτουργίας αδειοδοτούμενων 

νέων επιχειρήσεων.

Με τα μέτρα αυτά αναμένεται η χώρα μας να ανέβει από την 

152η θέση της ανταγωνιστικότητας διεθνώς στη 40η θέση.

12

Γενική Συνέλευση 
της ΚΕΕΕ 
στη Βέροια 
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Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο κ. Μπόλαρης: «Η αύξηση 

του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-

σεων, η ανακατανομή των πόρων και των στόχων στο ΕΣΠΑ 

και οι ταχείες αλλαγές στον αναπτυξιακό νόμο είναι οι κυ-

βερνητικές προτεραιότητες στα πεδία της οικονομίας και της 

ανάπτυξης». Για τα θεσμικά εργαλεία της παραγωγικής αναδι-

άρθρωσης ανέφερε ότι: «η απλοποίηση των διαδικασιών για 

την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων και η απλοποίηση και 

διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων αποτε-

λούν βασικές προτεραιότητες». Όπως είπε, για την απλοποί-

ηση στην αδειοδότηση και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 

επιδιώκεται άμεσα και μεσοπρόθεσμα η εξάλειψη των σχετι-

κών χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Επίσης, μέσω της τρέχουσας προκήρυξης - που λήγει στις 18 

Δεκεμβρίου - θα διατεθούν περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ 

έναντι αρχικής δημόσιας δαπάνης 1.050 εκατομμυρίων ευρώ, 

ενώ με νέα προκήρυξη, η οποία θα γίνει στην αρχή του 2010 

και αλλαγή των όρων (π.χ. επιδότηση εργασίας), και ύστερα 

από διαβούλευση και με τις τράπεζες (οι οποίες εγκρίνουν τα 

έργα) θα διατεθεί το υπόλοιπο ποσό.

Για την κυβερνητική πολιτική για την επιχειρηματικότητα και 

την περιφερειακή ανάπτυξη σημείωσε ότι: «η δέσμευση της 

κυβέρνησης «πρώτα ο πολίτης» ισχύει και για τον κόσμο του 

επιχειρείν. Η χώρα μας παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλές επι-

δόσεις στον τομέα της Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς το 

αναπτυξιακό χάσμα κέντρου - περιφέρειας και των περιφε-

ρειών μεταξύ τους δείχνει να διευρύνεται και μάλιστα αναντί-

στοιχα με τις αναπτυξιακές δυνατότητες της κάθε περιοχής», 

ανέφερε ο υφυπουργός.

Η συνεδρίαση έκλεισε με την εισήγηση του συνεργάτη της 

ΚΕΕΕ, κ. Εμμανουήλ Μπαλτά, με θέμα «Επιχειρηματικά πάρ-

κα - η νέα πρόκληση: δράσεις της ΚΕΕΕ και των Επιμελητηρί-

ων - μελών της». Ο κ. Μπαλτάς παρουσίασε τις θέσεις και τις 

προτάσεις της ΚΕΕΕ επί του νέου νομοσχεδίου για τα επιχει-

ρηματικά πάρκα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υποστήριξη 

που παρέχει η ΚΕΕΕ στα Επιμελητήρια για την ίδρυση  επιχει-

ρηματικών πάρκων. 

Στο πλαίσιο των εργασιών της η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το 

ακόλουθο ψήφισμα:

 

ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων - μελών της Κεντρι-

κής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κατά την τακτική της 

συνεδρίαση στη Βέροια από 27 έως 28 Νοεμβρίου 2009, προ-

έβη στην έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος με αφορμή το 

δοθέν σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενίσχυ-

ση της ρευστότητας της αγοράς και τη ρύθμιση οφειλών επι-

χειρήσεων και επαγγελματιών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και 

την προστασία των οικονομικών δεδομένων των οφειλετών: 

Ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής από την Κυβέρνηση για την 

αύξηση της ρευστότητας στην αγορά είναι ένα μέτρο, που λαμ-

βάνεται προς την σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι υπάρχει 

απόλυτη και άμεση ανάγκη για την τόνωση της οικονομικής 

δραστηριότητας και την ενίσχυση της κυκλοφορίας του χρή-

ματος. Όμως, προτού ληφθούν τέτοια μέτρα, η Πολιτεία θα 

πρέπει να φανεί συνεπής στις οικονομικές της υποχρεώσεις 

προς τον επιχειρηματικό κόσμο και να παύσει να φέρεται σαν 

κακός πληρωτής. Είναι γνωστό ότι οι πολλαπλές και μακρο-

χρόνιες αυτές καθυστερήσεις των πληρωμών από την Πολιτεία 

των οικονομικών της υποχρεώσεων, έχουν οδηγήσει πολλές 

επιχειρήσεις σε κατάσταση απελπισίας, που απειλεί ακόμη και 

την επιβίωσή τους.

Είναι απόλυτη ανάγκη όπως η Πολιτεία καταβάλει κάθε οφει-

λή της, που απορρέει από την εφαρμογή των αναπτυξιακών 

νόμων, από την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας 

και από άλλες αιτίες (π.χ. προμήθειες υλικού και υπηρεσι-

ών κλπ.), προκειμένου να αποκατασταθεί ένα πρώτο κλίμα 

ρευστότητας στην αγορά και στη συνέχεια να ακολουθήσουν 

τα ειδικά νομοθετικά μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας στην 

αγορά. Με την πρόταση αυτή αποκαθίσταται και η εικόνα του 

Κράτους ως σωστού συνεργάτη και συνεπούς οφειλέτη, εδραι-

ώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών και του επιχειρηματικού 

κόσμου στην αξιοπιστία και φερεγγυότητα της Πολιτείας και 

επιτυγχάνεται εν μέρει και ο σκοπός της ενίσχυσης της ρευ-

στότητας στην αγορά.

Στην γενική συνέλευση συμμετείχαν οι κκ. Γκουντόπουλος 

Δημ. Αντιπρόεδρος της ΚΕΕΕ , Σαγρής Γ. Πρόεδρος του Επι-

μελητηρίου Λάρισας, Συγγούνας Δημ. Οικονομικός επόπτης 

του Επιμελητηρίου Λάρισας και τα μέλη του Δ.Σ. κκ. Ζερδέλης 

Θ . και Λέκκας Δημ. Οι οποίοι και εξέφρασαν τις απόψεις του 

επιμελητηρίου επί των θεμάτων αυτών. 
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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 2 7 0 0 1 10

ΕΜΠ 8 6 0 0 0 14

ΕΠΓ 25 28 2 0 0 55

ΣΥΝΟΛΟ 35 41 2 0 1 79

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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 6 0 5 2 16
ΕΜΠ 5 9 1 0 1 16
ΕΠΓ 14 24 1 0 0 39
ΣΥΝΟΛΟ 22 39 2 5 3 71

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 20 0 5 3 36
ΕΜΠ 15 23 2 0 1 41
ΕΠΓ 52 69 6 1 0 128
ΣΥΝΟΛΟ 75 112 8 6 4 205

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 10-12/2009

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0
ΒΤΧ 12 12 3 2 0 29
ΕΜΠ 11 10 0 1 0 22
ΕΠΓ 25 16 2 2 0 45
ΣΥΝΟΛΟ 48 38 5 5 0 96

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 10-12/2009

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0
ΒΤΧ 10 10 2 2 0 24
ΕΜΠ 9 8 0 0 0 17
ΕΠΓ 21 13 1 0 0 35
ΣΥΝΟΛΟ 40 31 3 2 0 76

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0

ΒΤΧ 1 1 1 0 0 3

ΕΜΠ 1 1 0 0 0 2

ΕΠΓ 2 2 0 1 0 5

ΣΥΝΟΛΟ 4 4 1 1 0 10

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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 0 0 10

ΕΜΠ 2 8 1 0 0 11

ΕΠΓ 13 17 3 1 0 34

ΣΥΝΟΛΟ 18 32 4 1 0 55

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0

ΒΤΧ 1 1 0 0 0 2

ΕΜΠ 1 1 0 1 0 3

ΕΠΓ 2 1 1 1 0 5

ΣΥΝΟΛΟ 4 3 1 2 0 10

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009     

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & Μ/Γ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗ 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 2 7 0 0 1 10

ΕΜΠ 8 6 0 0 0 14

ΕΠΓ 25 28 2 0 0 55

ΣΥΝΟΛΟ 35 41 2 0 1 79

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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 6 0 5 2 16
ΕΜΠ 5 9 1 0 1 16
ΕΠΓ 14 24 1 0 0 39
ΣΥΝΟΛΟ 22 39 2 5 3 71

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 20 0 5 3 36
ΕΜΠ 15 23 2 0 1 41
ΕΠΓ 52 69 6 1 0 128
ΣΥΝΟΛΟ 75 112 8 6 4 205

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 10-12/2009

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0
ΒΤΧ 12 12 3 2 0 29
ΕΜΠ 11 10 0 1 0 22
ΕΠΓ 25 16 2 2 0 45
ΣΥΝΟΛΟ 48 38 5 5 0 96

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 10-12/2009

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0
ΒΤΧ 10 10 2 2 0 24
ΕΜΠ 9 8 0 0 0 17
ΕΠΓ 21 13 1 0 0 35
ΣΥΝΟΛΟ 40 31 3 2 0 76

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0

ΒΤΧ 1 1 1 0 0 3

ΕΜΠ 1 1 0 0 0 2

ΕΠΓ 2 2 0 1 0 5

ΣΥΝΟΛΟ 4 4 1 1 0 10

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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 0 0 10

ΕΜΠ 2 8 1 0 0 11

ΕΠΓ 13 17 3 1 0 34

ΣΥΝΟΛΟ 18 32 4 1 0 55

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΒΜΧ 0 0 0 0 0 0

ΒΤΧ 1 1 0 0 0 2

ΕΜΠ 1 1 0 1 0 3

ΕΠΓ 2 1 1 1 0 5

ΣΥΝΟΛΟ 4 3 1 2 0 10

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009     

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & Μ/Γ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ποσοτικά στοιχεία
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17
16η 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΙΡΑΝΩΝ
25-30/11/2009

Τη δική του παρουσία και το δικό του στίγμα με 
δικό του περίπτερο συμμετείχε στη Γενική Έκ-
θεση Τιράνων που έγινε από 25-30 Νοεμβρίου 
2009 το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Ομάδα Γιαν-
νιωτών επιχειρηματιών με επικεφαλής τον Πρό-
εδρο κ. Δημ. Μπαράτσα, συνοδευόμενο από τον 
Β’ Αντιπρόεδρο κ. Στ. Ταλάρη, συμμετείχαν στο 
μεγαλύτερο επιχειρηματικό γεγονός που οργά-
νωσε η γειτονική χώρα καταθέτοντας τις δικές του 
προτάσεις για την παραπέρα συνεργασία μεταξύ 
των επιχειρήσεων των Βαλκανικών χωρών που 
συμμετείχαν στην έκθεση. 
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18 Έ
ντονο ήταν το ενδιαφέρον τόσο από πλευράς 
Ελλήνων επιχειρηματιών όσο κι από Αλβανούς, 
κυρίως που διψούν για επενδύσεις στη γειτονική 
χώρα. Αυτό φάνηκε στην Ειδική Συνεδρίαση που 

πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Τιράνων στην οποία πα-
ραβρέθηκαν Πρόεδροι Επιμελητηρίων της Ελλάδας οι οποίοι 
κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις για ευρύτερη συνεργασία 
μεταξύ των δύο χωρών. 

Τις δικές του προτάσεις κατέθεσε ο Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου μας κ. Δημ. Μπαράτσας ο οποίος τόνισε την ιδιαιτε-
ρότητα που υπάρχει στη σχέση Ιωαννίνων – Αλβανίας λόγω 
της γεωγραφικής θέσης. «Η επιθυμία επιχειρηματικής δράσης 
στην Αλβανία εκ μέρους των επιχειρηματιών του Νομού μας 
είναι μεγάλη κι αυτό αποδεικνύεται στη πράξη αφού πολλοί 
Γιαννιώτες δραστηριοποιούνται σήμερα στη χώρα σας. Η δημι-
ουργία υποδομών όπως το οδικό δίκτυο θα μας ενθαρρύνουν 
ακόμη περισσότερο και το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών για 
επενδύσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερο», τόνισε μεταξύ άλλων 
ο κ. Μπαράτσας απευθυνόμενος προς τον ομόλογό του των 
Τιράνων. 
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Ο 
κ. Μπαράτσας είχε συνάντηση με τον Υπουργό 
Εργασία της Αλβανίας κ. Σπ. Ξέρα, με τον οποίο 
συζήτησαν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ιδι-
αίτερο ήταν το ενδιαφέρον των δύο πλευρών για 

επιχειρηματική δράση στο νότο της γειτονικής χώρας, όπου 
λόγω των αποστάσεων είναι εφικτή η δράση επιχειρηματιών 
από τα Ιωάννινα και ολόκληρη την Ήπειρο. 

Καθ’ όλο το διάστημα της έκθεσης, η Ελληνική Αποστολή είχε 
την ευκαιρία να έλθει σε επαφή και με άλλους εκπροσώπους 
από άλλες χώρες που συμμετείχαν στην Έκθεση ενώ πολλές 
ήταν οι συμφωνίες συνεργασίας που έκλεισαν επιχειρήσεις απ’ 
όλη τη χώρα. 

Το περίπτερο της Έκθεσης του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων επι-
σκέφθηκε και ο Πρέσβης της Ελλάδας στα Τίρανα κ. Νικόλαος 
Πάζιος, ο οποίος αφού ενημερώθηκε για ζητήματα επιχειρη-
ματικού ενδιαφέροντος, υποσχέθηκε αμέριστη συμπαράσταση 
και συνεργασία. 

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της έκθεσης, ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Δ. Μπαράτσας, τόνισε πως «στις 
προθέσεις του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων είναι να μην αφήσει 
ευκαιρίες επενδυτικές να πάνε χαμένες. Εν όψει της ενταξια-
κής προσπάθειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που καταβάλλει η 
Αλβανία, από πλευράς μας πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πά-
ρουμε το επενδυτικό μερίδιο που μας ανήκει. Η σχέση μας 
η φιλική και η σχέση καλής γειτονίας κάνουν πιο έντονο το 
ενδιαφέρον για επενδυτική δράση. Οι επαφές που είχαμε με 
τις Αλβανικές Αρχές μας ενθαρρύνουν για κάτι καλύτερο και 
κάτι μεγαλύτερο». 

Γιώργος Γιαννάκης
Δημοσιογράφος



ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΘΕΑ
Προσφέρεις Δουλειά! Προσφέρεις Ζωή!
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Τ
α απεξαρτημένα άτομα αποτελούν δημιουργικά μέλη της κοι-

νωνίας μας και μπορούν να ενταχθούν ισότιμα και ανταγωνι-

στικά στην αγορά εργασίας, μόλις τους δοθεί η ευκαιρία.

Αν είστε εργοδότης, μπορείτε να συμβάλετε στην προσπάθειά τους 

προσφέροντας απασχόληση. Με αυτόν τον τρόπο δεν προσφέρετε 

απλώς μια θέση εργασίας, προσφέρετε μια θέση στη ζωή. Τα οφέλη 

δεν αφορούν μόνο τα απεξαρτημένα άτομα αλλά και την επιχείρησή 

σας.

Πώς ωφελούνται εργοδότες και επιχειρήσεις από την πρόσλη-
ψη απεξαρτημένων ατόμων;

Α. Επιχορήγηση για τρία χρόνια της θέσης πλήρους απασχόλησης, με 

υποχρέωση του εργοδότη να απασχολήσει το άτομο άλλους 12 μήνες 

χωρίς επιχορήγηση.

Ποσό επιχορήγησης: 

25 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου και για τους 36 

μήνες.

Προσαύξηση:

1,50 ευρώ, εάν το άτομο είναι γυναίκα ή άνω των 50 ετών.

Β. Επιχορήγηση για τρία χρόνια της θέσης μερικής απασχόλησης, με 

υποχρέωση του εργοδότη να απασχολήσει το άτομο άλλους 12 μήνες 

χωρίς επιχορήγηση.

Ποσό επιχορήγησης: 

15 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου και για τους 36 

μήνες.

Γ. Πρόγραμμα Πλήρους Απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρό-

νου για την επιχορήγηση επιχειρήσεων που λειτουργούν σε εποχική 

βάση(τουριστικές επιχειρήσεις κ.λπ.).

Διάρκεια επιχορήγησης: 

3 μήνες το κατώτερο έως 8 μήνες το ανώτερο.

Ποσό επιχορήγησης: 

25 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου.

Προσαύξηση: 

1,50 ευρώ, εάν το άτομο είναι γυναίκα ή άνω των 50 ετών.

20
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Γιατί να προσλάβω έναν απεξαρτημένο;

1. Είναι ένας αξιόπιστος εργαζόμενος. Τα άτομα 

που ολοκληρώνουν αναγνωρισμένα θεραπευτικά 

προγράμματα όπως η Μονάδα Συμβουλευτικής και 

Επανένταξης Ιωαννίνων σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ 

ΕΞΟΔΟΣ, έχουν διαμορφώσει νέες στάσεις και συ-

μπεριφορές, έχουν μάθει να δουλεύουν ομαδικά και 

να ανταποκρίνονται σε συνθήκες πίεσης. Παράλλη-

λα, έχουν αποκτήσει τεχνικές δεξιότητες μέσα από 

τη συμμετοχή τους σε ομάδες κατάρτισης, καθώς και 

εξειδίκευση σε ποικίλους τομείς δραστηριότητας.

2. Συμβάλλετε στην αντιμετώπιση ενός μεγάλου κοι-

νωνικού προβλήματος, στηρίζοντας την ισότιμη κοι-

νωνική και επαγγελματική επανένταξη των απεξαρ-

τημένων.

3. Αποκομίζετε τα οικονομικά οφέλη που έχει προ-

βλέψει η πολιτεία για τους εργοδότες και τις επιχειρή-

σεις που προσλαμβάνουν απεξαρτημένα άτομα.

Για να διευκολύνει την κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των 

απεξαρτημένων και άλλων ευπαθών ομάδων, ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει 

Προγράμματα Επιδότησης της Απασχόλησης Νέων Θέσεων Εργα-

σίας Ατόμων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (εγκύκλιος με αριθμό 

πρωτ. Β115231/04/05/2007 - ΚΥΑ με αριθμό 200064/15-03-2007). 

Τα προγράμματα αυτά στηρίζουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας με 

την επιχορήγηση των επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν απεξαρτη-

μένα άτομα.

Ποιοι είμαστε - Τι είναι το ΚΕΘΕΑ;  

Το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) είναι αυτοδι-

οικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περισσότερες από 

90 Μονάδες συμβουλευτικής, απεξάρτησης και κοινωνικής επανέ-

νταξης σε όλη τη χώρα. Όλες οι υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ παρέχονται 

δωρεάν, προϋποθέτουν οικιοθελή προσέλευση και στηρίζονται σε 

ψυχοκοινωνικές μεθόδους, χωρίς τη χρήση φαρμακευτικών ή/και 

υποκατάστατων ουσιών. Το μοντέλο θεραπείας που ακολουθεί το 

ΚΕΘΕΑ αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους διεθνώς 

για την επίτευξη της αποχής από τις παράνομες ουσίες και της κοι-

νωνικής επανένταξης.

Πώς μπορώ να έρθω σε επικοινωνία και να ενημερωθώ σχε-
τικά;

Μπορείτε με τα στοιχεία που αναγράφονται πιο κάτω,  τηλεφωνικά ή 

κανονίζοντας μια συνάντηση μαζί μας, να σας ενημερώσουμε και να 

συζητήσουμε τις απορίες σας. Μπορούμε επίσης να σας προτείνου-

με για απασχόληση στην επιχείρησή σας μέλη του προγράμματος 

που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπευτική κοινότητα και βρίσκονται 

στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης. Βασικό μέλημα για τα άτο-

μα στο στάδιο αυτό είναι να οργανώσουν αυτόνομα τη ζωή τους. 

Το αποφασιστικότερο βήμα για να το επιτύχουν είναι η ένταξη στον 

κόσμο της εργασίας. Η δική σας συμβολή στην προσπάθεια αυτή 

μπορεί να είναι πολύτιμη.

Κωνσταντίνος Λάζος 
Προσωπικό Θεραπείας της Μονάδας

Συμβουλευτικής & Επανένταξης Ιωαννίνων
Δ/νση: Κοραή 11, Ιωάννινα 

τηλ. 2651077020, 2651077010,
φαξ: 2651075655 (9.00 – 17.00 καθημερινά) 

email: Lazos_ioannina@kethea-exodos.gr   
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Γενική Συνέλευση του Διεθνούς 
Εμπορικού Επιμελητηρίου

Τ 
Ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων συμμετείχε 

στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του 

Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, 

δια του Προέδρου του κ.Δημ.Μπαρά-

τσα. Κατά τη διάρκεια αυτής, που έγινε το Σάββατο 

17 Οκτωβρίου στην έδρα του στην Αθήνα, παρα-

βρέθηκε και χαιρέτισε και n υπουργός Οικονομί-

ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα 

Κατσέλη. 

Στο χαιρετισμό της n υπουργός Οικονομίας, Αντα-

γωνιστικότητας και Ναυτιλίας επισήμανε ότι n 

βασική επιδίωξη του νέου υπουργείου αποτελεί 

n προώθηση συντονισμένων πολιτικών με βραχυ-

πρόθεσμο στόχο την αναθέρμανση της οικονομί-

ας και μεσοπρόθεσμο στόχο την αναδιάρθρωση 

της  παραγωγικής βάσης της  χώρας με αιχμή την 

πράσινη ανάπτυξη και την ενίσχυση της  ανταγω-

νιστικότητας. 

Για να πετύχουμε τους στόχους μας επισήμανε 

n υπουργός είναι απαραίτητη η συνεργασία με 

όλους τους  παραγωγικούς φορείς για την προ-

ώθηση ενός αξιόπιστου και ρεαλιστικού σχεδίου 

που θα θέτει  τις βάσεις και τολμηρές τομές στο 

αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. 

Επίσης αναφέρθηκε στον πολύ σημαντικό ρόλο 

των Επιμελητηρίων τόσο για την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της  οικονομίας όσο και για 

την ανάπτυξη σε όλους  τους τομείς της οικονομι-

κής δραστηριότητας. Το δίκτυο των Επιμελητηρίων 

επισήμανε η υπουργός, με την γεωγραφική τους 

διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί βασικό 

μηχανισμό για την επιτυχή  υλοποίηση μίας σειράς 

από πολιτικές για την διευκόλυνση της επιχειρη-

ματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων. 

Μετά το τέλος των εργασιών της Γενικής Συνέλευ-

σης πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για την εκλο-

γή έξι νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου που είχε 

λήξει η θητεία τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν. Α. Βερνίκος, (ΕΒΕ Πειραιά-

ΝΕΕ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ: Εμμ. Βλαχογιάννης, (ΕΒΕ Θεσ-

σαλονίκης), Β. Κούτσης (Επιμ. Αιτωλ/νανίας), Ν. 

Λακιώτης, (ΕΒΕ Πειραιά)

ΤΑΜΙΑΣ: Ευρ. Δοντάς, (ΕΒΕ Αθήνας)

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Α. Μ. Μοντιάνο, (Επιμ.Κε-

φαλ.–Ιθάκης)

ΜΕΛΗ: Μ. Κονοπισόπουλος (Επιμ. Αργολίδας), 

Ν. Μαρκόπουλος (Επιμ. Καστοριάς), Π. Παπαδό-

πουλος, (Επαγ. Επ. Θες/νίκης) Α. Στάικος, (Επιμ. 

Βοιωτίας), Θ. Φέσσας (Info Quest-ΣΕΒ), Κ. Χαλιο-

ρής
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Η Νέα Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή
Ο Πρόεδρος κατόπιν συζητήσεων με όλους τους 

Επιτρόπους όρισε «τον σωστό άνθρωπο στην σω-

στή θέση». Σε δήλωσή του ο κ. Μπαρόζο είπε ότι 

με βάση τα άτομα που προτάθηκαν από τα κράτη 

μέλη, συνέθεσε μια Επιτροπή ικανή να παράγει 

νέες ιδέες και νέα δυναμική απέναντι στις μεγάλες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα, 

ενώ είναι βέβαιος ότι το νέο Κολέγιο Επιτρόπων 

θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στο να οδηγήσει 

την Ευρώπη στην ανάκαμψη και σε μια βιώσιμη 

και λειτουργική οικονομική και κοινωνική αγορά. 

Συνέθεσε μια ισχυρή Επιτροπή η οποία θα δώσει 

ζωή, μέσα από τις εργασίες της, στις νέες ευκαιρί-

ες που προβλέπονται από την Συνθήκη της Λισ-

σαβόνας. 

Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελείται από 27 

μέλη, έναν Επίτροπο ανά κράτος-μέλος, εκ των 

οποίων οι 9 είναι γυναίκες, ενώ 14 Επίτροποί είναι 

μέλη της απερχόμενης Επιτροπής. Ορίστηκαν 7 

Αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπε-

ριλαμβανομένου και της κυρίας Κατρίν Άστον, η 

οποία θα είναι και η Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ 

για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφά-

λειας μετά την 1η Δεκεμβρίου, με τη θέση σε ισχύ 

της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Τα μέλη της Επι-

τροπής προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές 

ομάδες όπως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η ομά-

δα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών 

για την Ευρώπη και η ομάδα της Προοδευτικής 

Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Η νέα 

Επιτροπή αναλαμβάνει καθήκοντα μετά την ψήφο 

εμπιστοσύνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 

προβλέπεται για τις 26 Ιανουαρίου, ενώ η θητεία 

της Επιτροπής λήγει την 31η Οκτωβρίου 2014.

Ο Πρόεδρος Μπαρόζο στην δεύτερη θητεία του 

ανανέωσε αισθητά την Επιτροπή ανακοινώνοντας 

νέα χαρτοφυλάκια όπως το χαρτοφυλάκιο κλιμα-

τικών αλλαγών και το χαρτοφυλάκια εσωτερικών 

υποθέσεων, ενώ ανασχημάτισε άλλα όπως το Εκ-

παίδευση, Πολιτισμός, Πολυγλωσσία και Νεολαία 

και το Υγεία και Προστασία Καταναλωτών.

Η Ελληνίδα Επίτροπος κ. Μαρία Δαμανάκη, 
έλαβε το χαρτοφυλάκιο Ναυτιλιακών Υποθέσεων 

και Αλιείας.

28/11/2009
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Ορίστηκαν οι νέοι 
Επίτροποι της ΕΕ 
Τα ονόματα των νέων Επιτρόπων της ΕΕ έδωσε σή-

μερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της E.E. Ζοζέ Μα-

νουέλ Μπαρόζο. 

Επίτροπος Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας ορί-

στηκε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μαρία Δαμανάκη.

Όπως δήλωσε ο κ. Μπαρόζο, βασική προτεραιότητα 

της νέας ομάδας του θα είναι να προωθήσει την οι-

κονομική ανάπτυξη στην ΕΕ στον απόηχο της παγκό-

σμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.Οι νέοι Επίτροποι 

αναμένεται να αναλάβουν καθήκοντα στις αρχές της 

επόμενης χρονιάς, αφού πρώτα εγκριθεί η τοποθέτη-

σή τους από το E.K.

Συνολικά οι καινούριοι επίτροποι και οι αρμοδιότητες 
τους:
v Χοακίν Αλμούνια (Ισπανία, ανήκει στη σοσιαλιστική πα-

ράταξη): Αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Ανταγωνισμός 

v Λάσλο Αντόρ (Ουγγαρία, ανήκει στην σοσιαλιστική πα-

ράταξη): Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ίσες Ευ-

καιρίες

v Βαρόνη Κάθριν Άστον (Βρετανία, ανήκει στο εργατικό 

κόμμα): Αντιπρόεδρος, ύπατη εκπρόσωπος για θέματα εξωτε-

ρικής πολιτικής

v Μισέλ Μπαρνιέ (Γαλλία, ανήκει στην κεντροδεξιά παρά-

ταξη): Εσωτερική Αγορά και Υπηρεσίες

v Ντάτσιαν Τσιόλος (Ρουμανία, ανήκει στην κεντροδεξιά 

παράταξη): Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη

v Τζον Ντάλι (Μάλτα, ανήκει στην κεντροδεξιά παράταξη): 

Υγεία και Προστασία Καταναλωτή

v Μαρία Δαμανάκη (Ελλάδα, ανήκει στη σοσιαλιστική πα-

ράταξη): Αλιεία και Ναυτιλιακές Υποθέσεις

v Κάρελ ντε Γκουχτ (Βέλγιο, ανήκει στη φιλελεύθερη πα-

ράταξη): Εμπόριο

v Στέφαν Φουέλε (Τσέχος, ανήκει στη κεντροδεξιά παρά-

ταξη): Εξωτερικές Σχέσεις και Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας

v Γιόχαν Χαν (Αυστρία, ανήκει στην κεντροδεξιά παράτα-

ξη): Περιφερειακή Πολιτική

v Κόνι Χεντεγκάαρντ (Δανία, ανήκει στην κεντροδεξιά πα-

ράταξη): Κλιματικών θεμάτων 

v Μαιρ Γεογκεγκάν Κουίν (Ιρλανδία, ανήκει στην φιλε-

λεύθερη παράταξη): Επιστήμη και Έρευνα

v Ρουμιάνα Ζέλεβα (Βουλγαρία, ανήκει στην συντηρητική 

παράταξη): Διεθνής Συνεργασία, Ανθρωπιστική Βοήθεια και 

Αντιμετώπιση Κρίσεων.

v Σιιμ Καλλάς (Εσθονία, ανήκει στην φιλελεύθερη παρά-

ταξη): Αντιπρόεδρος. Μεταφορές

v Νέλι Κροές (Ολλανδία, ανήκει στην φιλελεύθερη παρά-

ταξη): Αντιπρόεδρος. Ψηφιακή τεχνολογία

v Τζάνους Λεβαντόβσκι (Πολωνία, ανήκει στην κεντρο-

δεξιά παράταξη): Οικονομικός Προγραμματισμός και Προϋ-

πολογισμός

v Σεσίλια Μάλμστρομ (Σουηδία, ανήκει στην φιλελεύθερη 

παράταξη): Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

v Γκούντερ Έτινγκερ (Γερμανία, ανήκει στην κεντροδεξιά 

παράταξη): Ενέργεια

v Άντρις Πίμπαλγκς (Λετονία, ανήκει στην κεντροδεξιά 

παράταξη): Ανάπτυξη

v Τζάνεζ Ποτότσνικ (Σλοβενία, ανήκει στην φιλελεύθερη 

παράταξη): Περιβάλλον

v Βιβιάν Ρεντίνγκ (Λουξεμβούργο, ανήκει στην κεντροδε-

ξιά παράταξη): Αντιπρόεδρος. Δικαιοσύνη, Θεμελιώδη Δικαι-

ώματα και Υπηκοότητα

v Όλι Ρεν (Φιλανδία, ανήκει στην φιλελεύθερη παράταξη): 

Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων

v Μάρος Σέφκοβιτς (Σλοβακία, ανήκει στη σοσιαλιστική 

παράταξη): Αντιπρόεδρος. Διοργανικών σχέσεων και Διοίκη-

σης

v Αλγκίρντας Σεμέτα (Λιθουανία, ανήκει στην συντηρητι-

κή παράταξη): Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση

v Αντόνιο Τατζάνι (Ιταλία, ανήκει στη συντηρητική παράτα-

ξη): Αντιπρόεδρος. Επιχειρήσεις και βιομηχανία

v Ανδρούλα Βασιλείου (Κύπρος, ανήκει στην φιλελεύθε-

ρη παράταξη): Υγείας, Πολιτισμού, Πολυπολιτισμικότητας και 

Νεότητας.
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Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επέλεξαν τον Βέλγο πρωθυ-

πουργό για το αξίωμα του πρώτου μονίμου προέ-

δρου της ΕΕ. Η βαρόνη Κάθριν Άστον, επίτροπος 

Εμπορίου της ΕΕ, αναλαμβάνει τα ηνία της εξωτε-

ρικής πολιτικής.

Μετά από διαπραγματεύσεις στην ιστορικής ση-

μασίας συνεδρίαση του Συμβουλίου, η απόφαση 

υπέρ του Βέλγου πρωθυπουργού Χέρμαν Βαν 

Ρομπόι και της Επιτρόπου βαρόνης Άστον υπήρξε 

ομόφωνη.

Ο πρόεδρος Μπαρόζο συνεχάρη αμφοτέρους. 

“Πιστεύω πως δεν θα μπορούσε να υπάρξει κα-

λύτερη επιλογή από τις δύο αυτές προσωπικότητες 

στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.”

Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός και οικονομο-

λόγος Χέρμαν Βαν Ρομπόι, 62 ετών, υπηρέτησε 

ως πρωθυπουργός του Βελγίου για ένα χρόνο πε-

ρίπου. Πολλοί θεωρούν ότι η συμβολή του υπήρ-

ξε καθοριστική στη σταθερότητα της χώρας σε μια 

περίοδο εντάσεων ανάμεσα στη γαλλόφωνη και τη 

φλαμανδόφωνη κοινότητα. “Δεν επεδίωξα με κα-

νένα τρόπο να αναλάβω το ανώτατο αυτό αξίωμα. 

Απόψε, όμως, το αναλαμβάνω με πλήρη συναί-

σθηση της αποστολής μου.”, δήλωσε ο ίδιος. 

Μετά από συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

το Συμβούλιο διόρισε τη βαρόνη Κάθριν Άστον, 53 

ετών, στο αξίωμα του ύπατου εκπροσώπου για τις 

εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλειας. 

Η Κάθριν Άστον, μέλος του εργατικού κόμματος 

της Βρετανίας, θα αναλάβει επίσης τα καθήκοντα 

του αντιπροέδρου της επόμενης Επιτροπής που δι-

αμορφώνεται αυτή τη στιγμή.

Τα δύο αξιώματα δημιουργήθηκαν με την πρόσφα-

τα εγκριθείσα Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία 

έχει ως στόχο την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ σε 

παγκόσμιο επίπεδο και τη βελτίωση της διαδικασί-

ας λήψης των αποφάσεών της.

Η θητεία του νέου προέδρου θα έχει διάρκεια 

2,5 ετών. Με τη θέση αυτή καταργείται το σύστη-

μα της εκ περιτροπής προεδρίας, βάσει του οποί-

ου ένα κράτος μέλος ανελάμβανε την προεδρία 

των σημαντικότερων συνεδριάσεων της ΕΕ για 

έξι μήνες.

Ανάμεσα στις βασικές αρμοδιότητες του κ. Βαν 

Ρομπόι θα είναι η προεδρία των συνεδριάσεων 

του Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της ΕΕ στη 

διεθνή σκηνή. Επίσης, ο νέος πρόεδρος θα εκ-

προσωπεί το Συμβούλιο στις σχέσεις του με τα 

άλλα ευρωπαϊκά όργανα.

Η κ. Άστον θα έχει αρμοδιότητα να προτείνει μέ-

τρα στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. 

Θα αναλάβει επίσης τη δημιουργία ενός υποστηρι-

κτικού δικτύου διπλωματών σε όλο τον κόσμο. 

Η ίδια δήλωσε ότι εξεπλάγη από τον διορισμό της, 

ο οποίος θα πρέπει εν συνεχεία να εγκριθεί από το 

Κοινοβούλιο. «Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή η 

ανάθεση αυτού του ρόλου. «Και θα καταβάλω κάθε 

δυνατή προσπάθεια για την προβολή των αξιών 

μας σε όλο τον κόσμο.”

Με τη θέσπιση του αξιώματος του ύπατου εκπρο-

σώπου, συγχωνεύονται σε ένα τα δύο προηγού-

μενα χαρτοφυλάκια: του Ύπατου εκπροσώπου για 

τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλει-

ας και του Επιτρόπου εξωτερικών σχέσεων. 

Οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναλαμβάνουν 

επισήμως τα καθήκοντά τους με την έναρξη ισχύος 

της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου.

 

Η ΕΕ επιλέγει 
τα πρόσωπα 
για τα νέα ύπατα 
αξιώματα.
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Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή χαιρετίζει
την έναρξη ισχύος 
της «Συνθήκης
της Λισαβόνας» 

Η νέα Συνθήκη θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συ-

γκεντρωθεί πλήρως στη διαχείριση της ομαλής εξόδου από την 

οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και στην προώθηση της 

στρατηγικής του 2020 για οικολογικότερη ανάπτυξη.

  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της Συνθή-

κης της Λισαβόνας. Η Συνθήκη της Λισαβόνας αρχίζει να ισχύει 

σήμερα, 1η Δεκεμβρίου 2009.

Για τον εορτασμό του γεγονότος αυτού, θα διοργανωθεί τελετή 

στη Λισαβόνα από κοινού από την κυβέρνηση της Πορτογαλίας, 

τη σουηδική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η νέα Συνθήκη προσφέρει σημαντικά νέα 

πλεονεκτήματα στους πολίτες και ότι θα ρυθμίσει τον θεσμικό 

διάλογο στα επόμενα έτη. Η νέα Συνθήκη θα επιτρέψει στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση να συγκεντρωθεί πλήρως στη διαχείριση της 

ομαλής εξόδου από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 

και στην προώθηση της στρατηγικής του 2020 για οικολογικότε-

ρη ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, 

δήλωσε: «Η Συνθήκη της Λισαβόνας θέτει τους πολίτες στο επίκε-

ντρο του ευρωπαϊκού οράματος. Χαίρομαι που μπορούμε τώρα, 

χάρη στα σωστά θεσμικά όργανα και στην περίοδο σταθερότητας 

που έχουμε επιτύχει, να συγκεντρώσουμε όλη την ενέργειά μας 

στα ζωτικά θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες μας».

Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν αντικαθιστά τις ισχύουσες Συνθή-

κες ΕΕ και ΕΚ, αλλά τις τροποποιεί. Εξασφαλίζει στην Ένωση το 

νομικό πλαίσιο και τα μέσα που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει 

τις αυριανές προκλήσεις και να ανταποκριθεί στα αιτήματα των 

πολιτών της. Η Συνθήκη της Λισαβόνας εγγυάται ότι οι ευρωπαί-

οι πολίτες θα μπορούν να παίζουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση 

των ευρωπαϊκών υποθέσεων και ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά 

τους θα είναι εγγεγραμμένα σε Χάρτη. Η ΕΕ θα είναι καλύτε-

ρα εξοπλισμένη για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες στους το-

μείς της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής, του διασυνοριακού 

εγκλήματος και της μετανάστευσης. Θα είναι επίσης σε θέση με 

ομιλεί με ισχυρότερη φωνή στη διεθνή σκηνή.

Μεταξύ των βασικών βελτιώσεων περιλαμβάνονται οι εξής:

v  πιο δημοκρατική, πιο ανοιχτή και πιο υπεύθυνη Ένωση – το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια θα ασκούν 

τώρα μεγαλύτερη επιρροή στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων 

της ΕΕ, και οι πολίτες θα έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι απο-

φασίζουν οι υπουργοί της χώρας τους στο επίπεδο της ΕΕ. 

v αποτελεσματικότερη Ένωση – χάρη στην αποτελεσματικότε-

ρη και ορθολογικότερη λειτουργία των θεσμικών οργάνων. 

v   περισσότερα δικαιώματα για τους Ευρωπαίους – οι αξίες και 

οι στόχοι της ΕΕ θα καθοριστούν με περισσότερη σαφήνεια από 

ποτέ άλλοτε. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα έχει 

νομικό καθεστώς ίδιο με εκείνο των Συνθηκών της ΕΕ.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύ-

θυνση: http://europa.eu/lisbon_treaty 

01/12/2009
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Έπιπλα
Ισπανική επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στον τομέα της κατασκευής επίπλων αναζη-
τά εμπορικούς εκπροσώπους.
BCD ID 20090907002 

Ξυλουργικές εργασίες 
Πολωνική επιχείρηση που ειδικεύεται σε 
διάφορες ξυλουργικές εργασίες, συμπερι-
λαμβανομένης και της παρασκευής ξύλινων 
προϊόντων αλλά και υπηρεσιών που σχετίζο-
νται με ξυλουργικές εργασίες ενδιαφέρεται 
να συνάψει επιχειρηματική συμφωνία προ-
κειμένου να γίνει υπεργολάβος μιας ξένης 
επιχείρησης και αναζητά εμπορικούς διαμε-
σολαβητές για να πουλήσουν τα προϊόντα 
τους στο εξωτερικό. 
BCD ID 20090901015
 

Υλικά κατασκευών 
Σλοβένικη επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στην πώληση ξυλείας αλλά και κατασκευα-
στικών υλικών αναζητά εμπορικούς διαμεσο-
λαβητές.
BCD ID 20091007005 

Ενέργεια
Ισπανική κορυφαία εταιρεία ειδικευμένη στην 
ηλιακή ενέργεια αναζητά εταίρους / διανο-
μείς των προϊόντων της (ηλιακοί ιχνηλάτες 
και σταθερές δομές) για τη βιομηχανία φω-
τοβολταϊκών.
BCD ID 20091023005 

Νέες Τεχνολογίες 
Γερμανική εταιρεία που ειδικεύεται στην πα-
ροχή λογισμικού, την πλήρη εξυπηρέτηση 
των πελατών και ειδικά σε προσανατολισμέ-
νες λύσεις για εμπορική χρήση του Διαδικτύ-
ου, αναζητά εταίρους στην Ευρώπη.
BCD ID 20091021045 

Ενέργεια 
Πολωνική επιχείρηση που δραστηριοποι-
είται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (παραγωγός πλήρους ανεμόμυ-
λου, ανταλλακτικών, καθώς και άλλου είδους 
απαιτούμενου εξοπλισμού) θα ήθελε να συ-
νάψει επιχειρηματική σχέση με εμπορικούς 
εκπροσώπους. Η εταιρεία αναζητά επίσης 
εταιρείες που χρειάζονται υπηρεσίες υπερ-
γολαβίας στο φάσμα των δραστηριοτήτων 
της εταιρείας. BCD ID 20091021004 

Δέρμα / Υποδήματα 
Ρουμανική εταιρεία που δραστηριοποιείται 
στην παραγωγή υποδημάτων αναζητά εμπορι-
κή συνεργασία καθώς προσφέρει, δραστηρι-
ότητες υπεργολαβίας.BCD ID 20091016005 

Πέτρα / Μάρμαρο 
Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατα-
σκευή και εμπορία πέτρας, μαρμάρου και 
γρανίτη αναζητά εμπορικούς εταίρους και 
συνεργασία υπό τη μορφή δικαιώχρησης 
“franchising” για τα προϊόντα της. 
BCD ID 20091016001 

Θύρες/Παράθυρα 
Τσεχική εταιρεία παραγωγής και πώλησης 
ξύλινων παράθυρων καθώς και ενισχυμένων 
θυρών εσωτερικού και εξωτερικού  χώρου, 
αναζητά εμπορικό αντιπρόσωπο και προσφέ-
ρει στον  εταίρο την δυνατότητα να αναλάβει  
franchise. Η εταιρεία προτίθεται να προβεί 
και στην σύναψη αμοιβαίων συμφωνιών κα-
τασκευής με τον κατασκευαστή παρόμοιων 
προϊόντων. Το περιεχόμενό της συμφωνίας 
εξαρτάται από την περαιτέρω διαπραγμάτευ-
ση. BCD  ID 20091118027 

Μηχανήματα 
Ρουμανική εταιρεία που εξειδικεύεται στην 
κατασκευή μηχανημάτων και εργαλειομηχα-
νών για την επεξεργασία μετάλλων, ενδιαφέ-
ρεται να αναπτύξει τις δραστηριότητές της 

με την εξεύρεση αντιπροσώπου/ διανομέα 
για την προώθηση των προϊόντων της στην 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρία 
ενδιαφέρεται επίσης για αμοιβαία συνεργα-
σία παραγωγής. 
BCD ID 20091116022 

Μέταλλα 
Πολωνική εταιρεία που ειδικεύεται σε υπηρε-
σίες που σχετίζονται με την βαφή  μετάλλων 
και αλουμινίου επιθυμεί να αναλάβει υπηρεσί-
ες υπεργολαβίας. Η εταιρεία ψάχνει για νέες 
αγορές για τα προϊόντα της. Η εταιρεία προ-
σφέρεται ως ενδιάμεσος για την προώθηση 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες δεν 
υπάρχουν στην πολωνική αγορά και ενδια-
φέρεται για την ίδρυση κοινής επιχείρησης. 
BCD ID 20091113018 

Τρόφιμα
Κυπριακή εταιρία, που ιδρύθηκε το 1992 και  
κατασκευάζει κατεψυγμένα προϊόντα διατρο-
φής, όπως προϊόντα σφολιάτας, ποικιλία από 
πίτσες σε διαφορετικό σχήμα και μέγεθος, 
κυπριακά παραδοσιακά τρόφιμα, γλυκά και 
σνακ, που διανέμονται μέσω ξενοδοχείων, 
εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, σούπερ μάρ-
κετ, υπηρεσιών  τροφοδοσίας,  προμηθευτών 
πλοίων κλπ, αναζητά αποκλειστικούς διανο-
μείς και αντιπροσώπους για τα προϊόντα της.
BCD ID 200911130002 

Τρόφιμα
Πολωνική εταιρία που ειδικεύεται στην χον-
δρική πώληση, εισαγωγή και εξαγωγή  καπνι-
στών κρεάτων, αλλαντικών, κατεψυγμένων 
τροφίμων, κονσερβών, κρέατος και  πουλε-
ρικών, επιθυμεί να έρθει σε επαφή με εται-
ρείες και προμηθευτές που ενδιαφέρονται 
να έχουν πρόσβαση και να προωθήσουν  τα 
προϊόντα τους  στην πολωνική αγορά.
BCD ID 20091110001 

Μεταλλικά Προϊόντα
Ρουμάνικη εταιρεία που ειδικεύεται στην 
κατασκευή μεταλλικών προϊόντων αναζητά 
εταίρους στην Ευρώπη. Η εταιρεία αναζητά 
υπεργολάβους ή τρίτους για εξωτερική ανά-
θεση δραστηριοτήτων. 
BCD ID 20091029001 

Υγεία 
Τουρκική εταιρεία εξειδικευμένη στον ιατρι-
κό εξοπλισμό, όπως τις μονάδες πλυσίματος 
χεριών για γιατρούς, τα ιατρικά καρότσια και 
τους ιατρικούς καταψύκτες αναζητά εμπο-
ρικούς εταίρους. Η εταιρεία είναι έτοιμη να 
συζητήσει σχετικά με κοινές δραστηριότητες 
συνεργασίας «joint venture».
BCD ID 20091016028 

Τηλεπικοινωνίες 
Γερμανική εταιρεία που ειδικεύεται σε δοκι-
μές ήχου επικοινωνίας αναζητά βιομηχανι-
κούς εταίρους συνεργασίας στην Ευρώπη 
που προσφέρουν δοκιμαστική συναρμολόγη-
ση. BCD ID 20091021032

Κατασκευές 
Ρουμάνικη εταιρεία που εξειδικεύεται στην 
κατασκευή όλων των τύπων κτιρίων κατοικι-
ών και όχι μόνο, αναζητά εταίρο για τη δη-
μιουργία κοινής επιχείρησης «joint venture».
BCD ID 20091026004 

Μηχανήματα 
Τούρκικη εταιρεία παραγωγής συμπιεστών 
αέρα, αποξηραντήρων αέρα και φίλτρων 
αναζητά συνεργάτη για τη διανομή των προϊ-
όντων της. BCD ID 20091123023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γραφείο Ånterprise Europe: Τηλ.: 26510 76589
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Έπιπλα
Ισπανική επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στον τομέα της κατασκευής επίπλων αναζη-
τά εμπορικούς εκπροσώπους.
BCD ID 20090907002 

Ξυλουργικές εργασίες 
Πολωνική επιχείρηση που ειδικεύεται σε 
διάφορες ξυλουργικές εργασίες, συμπερι-
λαμβανομένης και της παρασκευής ξύλινων 
προϊόντων αλλά και υπηρεσιών που σχετίζο-
νται με ξυλουργικές εργασίες ενδιαφέρεται 
να συνάψει επιχειρηματική συμφωνία προ-
κειμένου να γίνει υπεργολάβος μιας ξένης 
επιχείρησης και αναζητά εμπορικούς διαμε-
σολαβητές για να πουλήσουν τα προϊόντα 
τους στο εξωτερικό. 
BCD ID 20090901015
 

Υλικά κατασκευών 
Σλοβένικη επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στην πώληση ξυλείας αλλά και κατασκευα-
στικών υλικών αναζητά εμπορικούς διαμεσο-
λαβητές.
BCD ID 20091007005 

Ενέργεια
Ισπανική κορυφαία εταιρεία ειδικευμένη στην 
ηλιακή ενέργεια αναζητά εταίρους / διανο-
μείς των προϊόντων της (ηλιακοί ιχνηλάτες 
και σταθερές δομές) για τη βιομηχανία φω-
τοβολταϊκών.
BCD ID 20091023005 

Νέες Τεχνολογίες 
Γερμανική εταιρεία που ειδικεύεται στην πα-
ροχή λογισμικού, την πλήρη εξυπηρέτηση 
των πελατών και ειδικά σε προσανατολισμέ-
νες λύσεις για εμπορική χρήση του Διαδικτύ-
ου, αναζητά εταίρους στην Ευρώπη.
BCD ID 20091021045 

Ενέργεια 
Πολωνική επιχείρηση που δραστηριοποι-
είται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (παραγωγός πλήρους ανεμόμυ-
λου, ανταλλακτικών, καθώς και άλλου είδους 
απαιτούμενου εξοπλισμού) θα ήθελε να συ-
νάψει επιχειρηματική σχέση με εμπορικούς 
εκπροσώπους. Η εταιρεία αναζητά επίσης 
εταιρείες που χρειάζονται υπηρεσίες υπερ-
γολαβίας στο φάσμα των δραστηριοτήτων 
της εταιρείας. BCD ID 20091021004 

Δέρμα / Υποδήματα 
Ρουμανική εταιρεία που δραστηριοποιείται 
στην παραγωγή υποδημάτων αναζητά εμπορι-
κή συνεργασία καθώς προσφέρει, δραστηρι-
ότητες υπεργολαβίας.BCD ID 20091016005 

Πέτρα / Μάρμαρο 
Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατα-
σκευή και εμπορία πέτρας, μαρμάρου και 
γρανίτη αναζητά εμπορικούς εταίρους και 
συνεργασία υπό τη μορφή δικαιώχρησης 
“franchising” για τα προϊόντα της. 
BCD ID 20091016001 

Θύρες/Παράθυρα 
Τσεχική εταιρεία παραγωγής και πώλησης 
ξύλινων παράθυρων καθώς και ενισχυμένων 
θυρών εσωτερικού και εξωτερικού  χώρου, 
αναζητά εμπορικό αντιπρόσωπο και προσφέ-
ρει στον  εταίρο την δυνατότητα να αναλάβει  
franchise. Η εταιρεία προτίθεται να προβεί 
και στην σύναψη αμοιβαίων συμφωνιών κα-
τασκευής με τον κατασκευαστή παρόμοιων 
προϊόντων. Το περιεχόμενό της συμφωνίας 
εξαρτάται από την περαιτέρω διαπραγμάτευ-
ση. BCD  ID 20091118027 

Μηχανήματα 
Ρουμανική εταιρεία που εξειδικεύεται στην 
κατασκευή μηχανημάτων και εργαλειομηχα-
νών για την επεξεργασία μετάλλων, ενδιαφέ-
ρεται να αναπτύξει τις δραστηριότητές της 

με την εξεύρεση αντιπροσώπου/ διανομέα 
για την προώθηση των προϊόντων της στην 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρία 
ενδιαφέρεται επίσης για αμοιβαία συνεργα-
σία παραγωγής. 
BCD ID 20091116022 

Μέταλλα 
Πολωνική εταιρεία που ειδικεύεται σε υπηρε-
σίες που σχετίζονται με την βαφή  μετάλλων 
και αλουμινίου επιθυμεί να αναλάβει υπηρεσί-
ες υπεργολαβίας. Η εταιρεία ψάχνει για νέες 
αγορές για τα προϊόντα της. Η εταιρεία προ-
σφέρεται ως ενδιάμεσος για την προώθηση 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες δεν 
υπάρχουν στην πολωνική αγορά και ενδια-
φέρεται για την ίδρυση κοινής επιχείρησης. 
BCD ID 20091113018 

Τρόφιμα
Κυπριακή εταιρία, που ιδρύθηκε το 1992 και  
κατασκευάζει κατεψυγμένα προϊόντα διατρο-
φής, όπως προϊόντα σφολιάτας, ποικιλία από 
πίτσες σε διαφορετικό σχήμα και μέγεθος, 
κυπριακά παραδοσιακά τρόφιμα, γλυκά και 
σνακ, που διανέμονται μέσω ξενοδοχείων, 
εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, σούπερ μάρ-
κετ, υπηρεσιών  τροφοδοσίας,  προμηθευτών 
πλοίων κλπ, αναζητά αποκλειστικούς διανο-
μείς και αντιπροσώπους για τα προϊόντα της.
BCD ID 200911130002 

Τρόφιμα
Πολωνική εταιρία που ειδικεύεται στην χον-
δρική πώληση, εισαγωγή και εξαγωγή  καπνι-
στών κρεάτων, αλλαντικών, κατεψυγμένων 
τροφίμων, κονσερβών, κρέατος και  πουλε-
ρικών, επιθυμεί να έρθει σε επαφή με εται-
ρείες και προμηθευτές που ενδιαφέρονται 
να έχουν πρόσβαση και να προωθήσουν  τα 
προϊόντα τους  στην πολωνική αγορά.
BCD ID 20091110001 

Μεταλλικά Προϊόντα
Ρουμάνικη εταιρεία που ειδικεύεται στην 
κατασκευή μεταλλικών προϊόντων αναζητά 
εταίρους στην Ευρώπη. Η εταιρεία αναζητά 
υπεργολάβους ή τρίτους για εξωτερική ανά-
θεση δραστηριοτήτων. 
BCD ID 20091029001 

Υγεία 
Τουρκική εταιρεία εξειδικευμένη στον ιατρι-
κό εξοπλισμό, όπως τις μονάδες πλυσίματος 
χεριών για γιατρούς, τα ιατρικά καρότσια και 
τους ιατρικούς καταψύκτες αναζητά εμπο-
ρικούς εταίρους. Η εταιρεία είναι έτοιμη να 
συζητήσει σχετικά με κοινές δραστηριότητες 
συνεργασίας «joint venture».
BCD ID 20091016028 

Τηλεπικοινωνίες 
Γερμανική εταιρεία που ειδικεύεται σε δοκι-
μές ήχου επικοινωνίας αναζητά βιομηχανι-
κούς εταίρους συνεργασίας στην Ευρώπη 
που προσφέρουν δοκιμαστική συναρμολόγη-
ση. BCD ID 20091021032

Κατασκευές 
Ρουμάνικη εταιρεία που εξειδικεύεται στην 
κατασκευή όλων των τύπων κτιρίων κατοικι-
ών και όχι μόνο, αναζητά εταίρο για τη δη-
μιουργία κοινής επιχείρησης «joint venture».
BCD ID 20091026004 

Μηχανήματα 
Τούρκικη εταιρεία παραγωγής συμπιεστών 
αέρα, αποξηραντήρων αέρα και φίλτρων 
αναζητά συνεργάτη για τη διανομή των προϊ-
όντων της. BCD ID 20091123023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γραφείο Ånterprise Europe: Τηλ.: 26510 76589

31




ð
ñï
ïð
ôéê
Þ+
áí
Üð
ôõ
îç
/
Å
ÊΘ
ÅÓ
ÅÉ
Ó

ΒΟΟΤ 
Σκάφη και θαλάσσιος τουρισμός 
23-31.01 
http://www.boot.de 
Ντύσσελντορφ

IGEDO, CPD 
Ενδύματα 
07-09.02 
http://www.igedo.com
Ντύσσελντορφ

E- World Energy and Water  
Ενέργεια 
09-11.02 
http://www.e-world-2009.com/
Έσσεν

Metav 
Τεχνολογία παραγωγής, αυτοματισμοί 
23-27.02 
http://www.metav.messe-duesseldorf.de 
Ντύσσελντορφ

Internationale Eisenwarenmesse 
Εργαλεία, βιομηχανικός εξοπλισμός 
28.02-03.03 
http://www.eisenwarenmesse.de 
Κολωνία

Υποδήματα, δερμάτινα
12-14.03 
http://www.gds-online.com 
Ντύσσελντορφ

ProWein 
Οίνος, οινοπνευματώδη 

21-23.03 
http://www.prowein.de/ 
Ντύσσελντορφ 

Beauty International 
Καλλυντικά 
26-28.03 
http://www.beauty.de 
Ντύσσελντορφ 

Wire  
Πλέγματα, σύρματα 
12-16.04 
http://www.wire.de 
Ντύσσελντορφ

Tube 
Σωληνώσεις 
12-16.04 
http://www.tube.de 

IGEDO 
Ενδύματα 
Ιούλιος  
http://www.igedo.com
Ντύσσελντορφ

Caravan Salon 
Τροχόσπιτα, τουρισμός 
27.08-05.09 
http://www.caravan-salon.de 
Ντύσσελντορφ

IAM, Internationale Anleger Messe 
Επενδύσεις 
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03-05.09 
http://www.iam-online.de 
Ντύσσελντορφ

Spoga + Gafa Camping, 
sport, κήπος 
05-07.09 
http://www.spogagafa.com/ 
Κολωνία

Intermopro
Γαλακτοκομικά  12-15.09 
http://www.intermopro.de/ 
Ντύσσελντορφ 

Intercool 
Κατεψυγμένα τρόφιμα 
12-15.09 
http://www.intercool.de/ 
Ντύσσελντορφ

Aluminium 
Αλουμίνιο 
14-16.09 
http://www.aluminium-messe.com/ 
Έσσεν

Intertabac 
Καπνά 17-19.09 
http://www.westfalenhallen.de/messen/intertabac 
Ντόρτμουντ

Photokina 
Φωτογραφικά είδη 
21-26.09 
http://www.photokina.de/ 
Κολωνία

Glasstec 
Γυαλί 
28.09-01.10 
http://www.glasstec.de/ 
Ντύσσελντορφ

Kιnd und Jugend 
Παιδικά 
Σεπτέμβριος 
http://www.kindundjugend.de/ 
Κολωνία

Rehacare International 
Ιατρικά και ορθοπεδικά προϊόντα  
06-09.10 
www.rehacare.de 
Ντύσσελντορφ

Κ 2010 
Πλαστικές ύλες, καουτσούκ 
27.10-03.11 
http://www.k-online.de/
Ντύσσελντορφ

Medica 
Ιατρικά και ορθοπεδικά προϊόντα 
18-20.11 
http://www.medica.de 
Ντύσσελντορφ

Compamed  
Ιατρική τεχνολογία  
18-20.11 
www.compamed.de 
Ντύσσελντορφ 

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. ÔÁ ËÁ ÑÇÓ ÓÔÅÑ ÃÉ ÏÓ    Αβέρωφ 19, Mέτσοβο 26560 42293  42293
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, Mέτσοβο 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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