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u 14/04/2010       

Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. σε  Σύσκεψη στο Ελληνο-

αμερικανικό Επιμελητήριο.

u 16/04/2010 
Συμμετοχή της Δ.Ε. του Ε.Ι. στην Γενική Συνέλευση της 

ΚΕΕΕ στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

u 21/04/2010
Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. στην Διαχειριστική Ευρω-

παϊκών Προγραμμάτων στην Λευκάδα.

                       

u 26/04/2010
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου του Ε.Ι.

u 30/04/2010
Συμμετοχή του Ε.Ι στην Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής 

ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

u 03/05/2010
Συμμέτοχη του Ε.Ι. στην Γνωμοδοτική Επιτροπή της Περιφέ-

ρειας Ηπείρου για τον Αναπτυξιακό Νόμο.

u 17/05/2010
Συνδιοργάνωση με την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ημερίδας του Ε.Ι. 

για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην αίθουσα Συνεδρι-

άσεων του Ε.Ι. 

u 19/05/2010
Συνδιοργάνωση με τον Σ.Ε.Β.Ε. εκδήλωση για την εξωστρέ-

φεια στο  Du Lac.

u 22/05/2010
Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. στην Έκτακτη Γενική Συ-

νέλευση της ΚΕΕΕ.

u 25/05/2010
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Συνεδρίαση του  Συμβούλιου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ι.

u 26/05/2010
Συμμετοχή του Ε.Ι στην Συνδιοργάνωση Ημερίδας με την 

Οικονομική Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ με ομιλητή   του Α΄ Αντι-

προέδρου Ε.Ι. κ. Ιωάννη Μήτση.

u 27/05/2010
Συμμετοχή του Ε.Ι. στο 10ετές Συνέδριο του Aic Forum στην 

Αγκόνα Ιταλίας.

u 07/06/2010
Διοργάνωση του Ε.Ι. της παρουσίασης της ΔΕΘ 2010 από 

την HELEXPO στα Ιωάννινα. 

u 08/06/2010
Εκλογή του Προέδρου του Ε.Ι. ως Επιτίμου Μέλους του Δ.Σ. 

του Σ.Ε.Β.Ε.

u 09/06/2010
Διοργάνωση του Ε.Ι. εκδήλωσης για τις μεταφορές στην αί-

θουσα Συνεδριάσεως του Ε.Ι.

u 10-11/06/2010
Συμμετοχή του Ε.Ι. στο Συνέδριο του Enterprise Europe 

Network και στην Εμπορική Έκθεση της Τρίπολη.

u 14/06/2010
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Γενική Συνέλευση του BIC-Ηπείρου.

u 16/06/2010
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστι-

κής Τράπεζας Ηπείρου.
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Αγαπητά μέλη, 

Βασικός άξονας προβληματισμού είναι η οικονομική πολιτική που παρουσιάζεται από την 

κυβέρνηση, η οποία δείχνει να υιοθετεί τα πλέον αρνητικά ενδεχόμενα και τις πλέον δυ-

σάρεστες επιλογές, αποδίδοντας τις ενέργειες της στις πιέσεις που δέχεται από την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 

στα πλαίσια της ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού μηχανισμού δημοσιονομικής στήριξης.

Με δικαιολογία την αποτροπή της χρεοκοπίας της χώρας, η κυβέρνηση καλεί όλο το λαό, 

και κυρίως τον επιχειρηματικό κόσμο, να υποστεί θυσίες πρωτοφανείς στη μεταπολιτευ-

τική ιστορία της χώρας. 

Η γεωμετρική αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας από την αρχή του χρόνου σε όλα 

τα αγαθά, η μεγάλη αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε καύσιμα, ποτά και τσι-

γάρα που έχουν πολλαπλές επιδράσεις τόσο στο τζίρο των συναφών επιχειρήσεων όσο 

και στην αύξηση του κόστους ενέργειας για τον κρίσιμο κλάδο των μεταφορών, η τιμω-

ρία του νόμιμου επιχειρηματικού κέρδους με την επιβολή έκτακτων εισφορών, οι μειώ-

σεις αποδοχών χωρίς λογική με ένα στείρο πνεύμα περιορισμού δαπανών χωρίς μελέ-

τη επίπτωσης των δαπανών αυτών, έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό κλίμα στην αγο-

ρά, η οποία έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει αναπτυξιακά και δεν μπορεί να τροφοδοτή-

σει την ελληνική οικονομία. 

Εάν σε αυτά τα μέτρα προστεθεί η παντελής έλλειψη οιασδήποτε αναπτυξιακής προοπτι-

κής, είναι δικαιολογημένη η ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου.

Το αίτημα μας για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως μέσω της τόνωσης της 

ρευστότητας τους, παραμένει επίκαιρο παρά ποτέ.

Η επιμελητηριακή κοινότητα εκτιμά ότι η ύφεση που θα προκληθεί από τα μέτρα αυτά θα 

αφήσει ανεξίτηλες πληγές στην ελληνική αγορά, η επούλωση των οποίων θα απαιτήσει 

πολυετείς προσπάθειες, σε ένα κλίμα ιδιαίτερα δυσχερές.

Παρακολουθούμε με μεγάλη απογοήτευση και ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις στο οικο-

νομικό, πολιτικό και ευρύτερο κοινωνικό τοπίο.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

κ. Δημήτριος Μπαράτσας

        

Η Επιστολή 
του Προέδρου του Ε.Ι.

5
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Σ
υναντήσεις με εκπροσώπους της επιχειρηματικής 

κοινότητας των Ιωαννίνων, προκειμένου να μά-

θει περισσότερα για το επιχειρηματικό κλίμα στην 

περιφέρεια της Ηπείρου καθώς και τις προκλή-

σεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα είχε 

στις 18-19/5/2010 ο Αμερικανός πρέσβης Ντάνιελ Σπέκ-
χαρντ.

Ο πρέσβης ξεκίνησε με μια επίσκεψη σε μία πρότυπη βι-

ομηχανία παραγωγής φέτας και άλλων γαλακτοκομικών 

προϊόντων. Εκτός από την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μί-

λησε με την ηγεσία της επιχείρησης και τους εργαζομένους 

για να μάθει για τις επιτυχίες και τις προκλήσεις των εξα-

γωγών, περιλαμβανομένων και εκείνων προς τις Ηνωμένες 

Πολιτείες.

«Είμαι εντυπωσιασμένος από τη σύγχρονη αυτή μονάδα και 

την υψηλή ποιότητα της φέτας με το ντόπιο γάλα και τη φρο-

ντίδα για την παραγωγή και τη διανομή αυτού του προϊό-

ντος» είπε ο πρέσβης κ. Σπέκχαρντ.

Ο πρέσβης συνάντησε επίσης, επιχειρηματίες στον τομέα 

της καινοτομίας και συζήτησαν για τις ευκαιρίες και προκλή-

σεις που παρουσιάζουν οι καινοτομίες, καθώς και πως αυ-

τές μπορούν να ενδυναμώσουν τη συνεργασία με αμερικα-

νικές επιχειρήσεις. Ο Πρέσβης επίσης επισκέφθηκε και μια  

εταιρεία στον τομέα του περιβάλλοντος, όπου είχε συνομι-

λία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ενημερώθηκε για την 

πρωτοποριακή δουλειά που κάνει n εταιρεία στον τομέα της 

ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων καθώς και για δε-

σμούς με Αμερικανικές εταιρείες ανακύκλωσης.

Το ταξίδι του Πρέσβη στην περιοχή, τον βοήθησε να ενημε-

ρωθεί για ζητήματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκη-

ση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία, ενώ παράλλη-

λα υπογράμμισε τη φυσική ομορφιά και τις ευκαιρίες τουρι-

στικής ανάπτυξης στην περιφέρεια της Ηπείρου.

Εκτός από την πόλη των lωαννίνων ο πρέσβης κ. Σπέκχαρντ 

επισκέφτηκε τα Ζαγοροχώρια και το Μέτσοβο. 

Ο κ. Ντάνιελ Β. Σπέκχαρντ ορκίστηκε ως Πρέσβης των 

ΗΠΑ στην Ελλάδα στις 7 Νοεμβρίου και ήρθε στην 

Αθήνα στις 15 Νοεμβρίου 2007. 

Πριν έρθει στην Ελλάδα, ήταν στη Βαγδάτη όπου υπη-

ρέτησε ως Υπαρχηγός της Διπλωματικής Αποστολής 

μετά από ένα χρόνο υπηρεσίας ως Διευθυντής του Γρα-

φείου Διοίκησης για την Ανασυγκρότηση του Ιράκ.

Από το 2003-2005, ο Πρέσβης κ. Σπέκχαρντ υπηρέτη-

σε στο ΝΑΤΟ ως Διευθυντής Πολιτικού Σχεδιασμού, 

αρμόδιος σύμβουλος και βοηθός του Γενικού Γραμμα-

τέα, της Ανωτέρας Διοίκησης, καθώς και του Συμβουλί-

ου για την αντιμετώπιση στρατηγικών θεμάτων τα οποία 

αντιμετώπιζε η Συμμαχία. Από το 2000 – 2003 υπηρέ-

τησε ως Αναπληρωτής Βοηθός Γενικός Γραμματέας για 

Πολιτικές Υποθέσεις, με αρμοδιότητα τις πολιτικές σχέ-

σεις της Συμμαχίας με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 

των Βαλκανίων, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της 

Μεσογείου. Για τις υπηρεσίες του στο διάστημα αυτό 

βραβεύθηκε με το Μετάλλιο Υπηρεσίας του ΝΑΤΟ για 

το έργο του στη διαχείριση κρίσεων.

Ο Πρέσβης κ. Σπέκχαρντ αποφοίτησε από το Πανεπι-

στήμιο του Ουισκόνσιν. Στη συνέχεια πήρε Μάστερς 

στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση, και Μάστερς στα 

Οικονομικά.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΩΝ ΗΠΑ 
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. 
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Τ
ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων οργάνωσε στις 

17.5.2010 ενημερωτική εκδήλωση για την «Πράσι-

νη Επιχείρηση» με την Διαχειριστική ΕΠ.

Όπως είπε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δημήτρης Μπα-

ράτσας, η «Ήπειρος έχει πολλά πλεονεκτήματα για να 
αναπτυχθεί η πράσινη επιχειρηματικότητα», την οποία 

χαρακτήρισε επωφελή επένδυση, χωρίς μεγάλο κόστος. 

Ο υπεύθυνος Έργου του Προγράμματος Αλέξανδρος Παρά-

σχης, υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα έχει κεντρικό στόχο την 

ενίσχυση των υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων, κα-

θώς επίσης και συγκεκριμένων επιχειρήσεων παροχής υπη-

ρεσιών που δρουν υποστηρικτικά στη μεταποίηση. 

Η υπεύθυνη Δράσης του Προγράμματος Μάγδα Πετροπού-

λου, ανέφερε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσι-

ας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 30 εκ. ευρώ και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-

κής Ανάπτυξης, το οποίο συμβάλει στην άμβλυνση των ανισο-

τήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε. Στο πλαίσιο του προ-

γράμματος χρηματοδοτούνται έργα προϋπολογισμού από 

30.000 έως 200.000 ευρώ. 

ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ…

Εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης και λόγω των συνεπειών 

του γιγάντιου δημόσιου χρέους και των μέτρων δημοσιονομι-

κής προσαρμογής, η τοπική επιχειρηματικότητα έχει μπει σε 

μια κρίσιμη χρονική περίοδο. 

Η διακοπή της παροχής ρευστότητας στην αγορά, η κατακό-

ρυφη μείωση της κατανάλωσης, η έλλειψη αναπτυξιακών πο-

λιτικών, είναι μόνο μερικά εμπόδια. Και ενώ η κατάσταση εί-

ναι αυτή, δεν διαφαίνεται ελπίδα στον ορίζοντα. Ο Αναπτυξι-

ακός Νόμος, στον οποίο είχαν επενδύσει πολλά οι επιχειρη-

ματίες και τον περίμεναν ως «μάνα εξ ουρανού», καθυστερεί 

αδικαιολόγητα. 

Παράλληλα ως δυσμενείς κρίνει τους όρους του προγράμμα-

τος του ΤΕΜΠΜΕ, που εφαρμόζεται από χθες και τα οποία 

αφορούν στα τιμολόγια κεφαλαίου κίνησης, ο υπεύθυνος 

του Τομέα Πολιτικής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της 

Νέας Δημοκρατίας Κ. Χατζηδάκης. 

Επανειλημμένα ο «Π.Λ.» έχει γράψει για τις πτωχεύσεις στην 

Ήπειρο. Όμως ο αριθμός των πτωχεύσεων παραμένει σχε-

δόν σταθερός στην Ήπειρο, καθώς τα Πρωτοδικεία δύσκο-

λα, και μετά από διαδικασίες, εντάσσουν τις επιχειρήσεις 

στον πτωχευτικό κώδικα. Και πολλές αναγκάζονται απλά να 

διακόψουν τη λειτουργία τους, χωρίς να καταγράφονται ως 

πτωχευμένες. Κύρια αιτία αυτής της αυξημένης τάσης των 

πτωχεύσεων αποτελεί η επιδείνωση του επιχειρηματικού και 

οικονομικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, οι παράγοντες που 

επηρέασαν τον αριθμό των πτωχεύσεων ήταν η μείωση των 

κερδών, η αύξηση αθέτησης πληρωμών, ο περιορισμός των 

χρηματοδοτήσεων αλλά και δομικές αιτίες, όπως για παρά-

δειγμα η έλλειψη ιδίων κεφαλαίων. 

ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ…

Μερικά στοιχεία που δείχνουν με χαρακτηριστικό τρόπο την 

κατάσταση στις επιχειρήσεις, είναι η πορεία της αθέτησης 

υποχρεώσεων έναντι των τραπεζών και οι ακάλυπτες επιτα-

γές.

(από τον ΠΡΩΪΝΟ ΛΟΓΟ)

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»
Εκδήλωση του 
Επιμελητηρίου 
Ιωαννίνων με την 
Διαχειριστική Ε.Π.
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Παρουσίαση της 75ης ΔΕΘ

Ε
ιδική εκδήλωση για την παρουσίαση της 75ης ΔΕΘ που διοργανώνει η HELEXPO από 11-19 Σεπτεμβρί-

ου 2010, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη επιχειρηματι-

κή γιορτή της Ελλάδας και των μεγάλων ευκαιριών και τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων, πραγματοποι-

ήθηκε στις 7.6.2010, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο της HELEXPO Ιωάννη Παπακωνσταντί-

νου,  παρουσίαση του αφιερώματος της 75ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης «Global Exchange», το οποίο φέ-

τος θα περιλαμβάνει εκτός από τις διεθνείς συμμετοχές και την ελληνική εθνική συμμετοχή, με τίτλο «Η Ελλάδα των 

Εθνών».

Η εθνική συμμετοχή θα φιλοξενηθεί σε κεντρικό περίπτερο του Εκθεσιακού κέντρου, το οποίο σχεδιάζεται έτσι ώστε 

να συμμετέχει το σύνολο των Νομών της Ελλάδας. 

Στην περίμετρο του περιπτέρου θα βρίσκονται οι εκθετήριοι χώροι των Νομών και στην κεντρική νησίδα, απέναντι 

από κάθε Νομό οι επιχειρήσεις των ομογενών.  

(από τα ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ)
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Τ
ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων διοργάνωσε στις 9 

Ιουνίου 2010, Συνάντηση Εργασίας σχετικά με 

την πιλοτική εφαρμογή της πανελλήνιας μελέτης  

αποτύπωσης υποδομών, προβλημάτων, προ-

κλήσεων και τη δημιουργία βάσης δεδομένων στην Συ-

νεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στα Ιω-

άννινα.

Στην Συνάντηση Εργασίας συμμετείχαν τα Εμπορικά και 

Τεχνικά Επιμελητήρια της Βορειοδυτικής Ελλάδος.

Η στοχευμένη αυτή δράση για τη Βορειοδυτική Ελλάδα σε 

συνεργασία με όλα τα Επιμελητήρια της περιοχής θα συ-

νεισφέρει όχι μόνο στην καταγραφή των προβλημάτων και 

προοπτικών της Βορειοδυτικής Ελλάδας, αλλά ταυτόχρο-

να θα είναι υπόδειγμα για την κατανόηση της σημασίας 

μιας τέτοιας εργασίας και σε άλλες Επιμελητηριακές Περι-

φέρειες και εθνικό επίπεδο συνολικά.

Η βάση πληροφοριών που θα δημιουργηθεί, θα αποτελέ-

σει σχηματικό εργαλείο για την βελτίωση γενικότερα στη 

χώρα και ειδικότερα ανά Νομό, των προσφερόμενων υπη-

ρεσιών μεταφορών, που επηρεάζουν ασφαλώς την οικο-

νομική δραστηριότητα, και ταυτόχρονα θα είναι και μέσο 

προβολής της μεταφορικής δυναμικής του κάθε Νομού, 

με την παρουσίαση των επιχειρήσεων μεταφορών – μελών 

των Επιμελητηρίων.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν 

και ως κορμός για την σταδιακή ανάπτυξη μιας μόνιμης 

βάσης δεδομένων, που θα τηρηθεί από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. 

και θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους 

μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. 

Παράλληλα, τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν για την κα-

λύτερη προετοιμασία και τεκμηρίωση προτάσεων προς τις 

αρμόδιες Αρχές για την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των 

υποδομών και υπηρεσιών μεταφοράς.

Β.Κ.

Πιλοτική 
εφαρμογή της 

Πανελλήνιας 
Μελέτης 

Αποτύπωσης 
Υποδομών, 

Προβλημάτων, 
Προκλήσεων και 

Δημιουργίας 
Βάσης Δεδομένων

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



Η 
κρίση δημιουργεί ευκαιρίες. Αρκεί να ξεπερα-

στούν αγκυλώσεις και να υπάρχει ένας ορθολογι-

κός σχεδιασμός, με στόχο την ενίσχυση της αντα-

γωνιστικότητας και την ανάπτυξη, με την συμμετο-

χή και του επιχειρηματικού κόσμου.

Η Ήπειρος έχει τις προϋποθέσεις και διαθέτει το επιχειρημα-

τικό δυναμικό που μπορεί να την καταστήσει οικονομικό και 

αναπτυξιακό πόλο. 

Αυτές οι ρεαλιστικές όσο και αισιόδοξες διαπιστώσεις, ως κύ-

ρια αλλά και ουσιαστικά συμπεράσματα, κατεγράφησαν στην 

διάρκεια της συνεδριακής εκδήλωσης που διοργάνωσε η οι-

κονομική εφημερίδα «Εξπρές», με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων 

και άλλους φορείς, στα Ιωάννινα, στις 26.5.2010, στο πλαί-

σιο του κύκλου εκδηλώσεων «Ηγέτες της Νέας Οικονομίας» 

(Leaders of the New Economy), με θέμα «Επιχειρηματικότητα 

και ανταγωνιστικότητα σε περιόδους κρίσεων - Αξιοποιώντας 

το ΕΣΠΑ και επενδύοντας στην «πράσινη» ανάπτυξη». 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης εκπρόσωποι της επιχειρηματικής 

κοινότητας της Ηπείρου, εξέφρασαν τις απόψεις τους για τον 

τρόπο που μπορεί να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση, που τα-

λανίζει την ελληνική οικονομία και την κοινωνία γενικότερα, 

και να μετατραπεί σε ευκαιρία, περιγράφοντας ταυτόχρονα με 

γλαφυρό τρόπο την ανθρώπινη πλευρά της επιχειρηματικότη-

τας. 

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων εκπροσώπησε ο Α’ Αντιπρόεδρος 

κος Ιωάννης Μήτησης. Η Ομιλία του Αντ/δρου του Επιμελητη-

ρίου Ιωαννίνων στην εκδήλωση της «ΕΞΠΡΕΣ» είχε όπως πα-

ρακάτω:

 

«Τα Επιμελητήρια ως μοχλοί ανάπτυξης της επιχειρηματικότη-

τας και ως μοναδικοί δέκτες του προβληματισμού και της αγω-

νίας ολόκληρου του επιχειρηματικού και παραγωγικού κό-

σμου, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη την Ηπείρου είμα-

στε υποχρεωμένοι να τονίσουμε και να διεκδικήσουμε τα εξής: 

Η ανάπτυξη και η ευημερία της κάθε χωράς είναι άμεσα συν-

δεδεμένη με την επιχειρηματικότητα, η οποία απαιτεί το κατάλ-

ληλο περιβάλλον για την ανάπτυξή της. 

Όλοι είμαστε γεννημένοι με την επιχειρηματικότητα μέσα μας, 

γι’ αυτό δημιουργήσαμε κοινωνία και εμπόριο, αλλά δεν γίνα-

με όλοι επιχειρηματίες και παραγωγοί αγαθών, γιατί δεν μας 

δόθηκε ποτέ η ευκαιρία. Πρέπει να επεκτείνουμε την επιχει-

ρηματικότητα δίνοντας της κοινωνική και ηθική κατεύθυνση. 

Κυρίες και Κύριοι, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε δημο-

σκόπηση στην ευρωζώνη, για δημιουργία επιχείρησης η Ελ-

λάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των ερωτηθέντων 

με 47%, τουτέστιν σημαίνει ότι ο Έλληνας, πολύ δε μάλλον 

ο Ηπειρώτης, διψάει για να ιδρύσει την δική του παραγωγι-

κή επιχείρηση. Αν δε, λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι οι 

ερωτηθέντες είναι άτομα νέα, ηλικίας 15 έως 39 ετών, καταλα-

βαίνουμε όλοι μας ότι το μέλλον της Ελλάδας διαγράφεται ελ-

πιδοφόρο και πολλά υποσχόμενο, αρκεί να υπάρξουν οι κα-

τάλληλες συνθήκες και υποδομές. Είναι γεγονός ότι σήμερα 

βιώνουμε την μεγαλύτερη οικονομική κρίση της μεταπολιτευ-

τικής περιόδου και βιώνουμε πράγματι, ολοένα και πιο έντο-
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«Επιχειρηματικότητα και 
ανταγωνιστικότητα σε περιόδους 
κρίσεων - Αξιοποιώντας το ΕΣΠΑ 
και επενδύοντας στην «πράσινη» 
ανάπτυξη». 
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να ένα κόσμο αλλαγών. Είμαστε σε επο-

χή δομικών μετασχηματισμών και μεγά-

λων ταχυτήτων. Στην εποχή που η πα-

γκοσμιότητα και η ψηφιακή επανάστα-

ση δίνουν ιλιγγιώδεις ρυθμούς στις εξε-

λίξεις, αλλάζουν ραγδαία τις μεθόδους 

παραγωγής, τους τρόπους προσφοράς 

αγαθών και υπηρεσιών, το περιεχόμενο 

της εκπαίδευσης, το χάρτη των επαγγελ-

μάτων και της αγοράς εργασίας. Αλλά-

ζουν ακόμη και τις ανάγκες τις συνήθει-

ες, τα αιτήματα ανθρώπου. Δημιουργούν 

νέες δυνατότητες και καινούργιες ευκαι-

ρίες. Προσθέτουν όμως νέες αβεβαιότη-

τες, νέες απειλές, με πλανητική πολλές 

φορές εμβέλεια. 

Βασική προϋπόθεση επιτυχίας, ένα υγι-

ές δημοσιονομικό περιβάλλον, προκει-

μένου να αναπτυχθεί μία ανταγωνιστι-

κή οικονομία ώστε να ανέβει το βιοτι-

κό επίπεδο των πολιτών. Να δημιουρ-

γηθούν νέες θέσεις εργασίας και να δι-

ατηρηθεί μακροχρόνια και βιώσιμη πα-

ραγωγική ανάπτυξη, για μία ζωή μέσα 

σ’ ένα καλύτερο περιβάλλον, αξιοποιώ-

ντας το ΕΣΠΑ επενδύοντας στην πράσι-

νη ανάπτυξη. 

Η σημερινή κυβέρνηση οφείλει και πρέ-

πει να αντιστρέψει την παρούσα οικο-

νομική κρίση και το υπέρογκο δημοσι-

ονομικό έλλειμμα σε ευκαιρία για την 

χώρα μας, αξιοποιώντας το ελληνικό 

δαιμόνιο και φιλότιμο προς κάθε κατεύ-

θυνση. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος 

Γιώργος Παπανδρέου, τόνισε κατ’ επα-

νάληψη ότι υπάρχουν χρήματα. Κυρίες 

και Κύριοι πράγματι υπάρχουν χρήματα 

αρκεί να σταματήσει πλέον οριστικά και 

αμετάκλητα το μεγάλο όργιο της σπατά-

λης που γίνεται στην χώρα μας και να ει-

σπραχτούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη ή να 

διακανονιστούν. Όλα αυτά προϋποθέ-

τουν ανατροπές, ριζικές μεταρρυθμίσεις 

με αποφασιστικότητα και ταχύτητα, χω-

ρίς υπολογισμό του πολιτικού κόστους, 

με γενική αναδιοργάνωση σε όλους 

τους τομείς του κράτους, ώστε να δημι-

ουργηθεί ένα σταθερό και υγιές μακρο-

οικονομικό, αναπτυξιακό, περιβαλλο-

ντολογικό, δημοσιονομικό και φορολο-

γικό περιβάλλον, με σταθερούς και υγι-

είς κανόνες αντιμετώπισης της επιχειρη-

ματικότητας και της ανταγωνιστικότητας 

που ευνοεί τις επενδύσεις και την ανά-

ληψη πρωτοβουλιών για νέες επιχειρή-

σεις και πράσινη ανάπτυξη. 

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων όπως και 

όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδος εί-

ναι έτοιμα με την έναρξη του Γ.Ε.Μ.Η. 

και την διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσε-

ων με βάσει τα νομοσχέδια του Υπουρ-

γείου Οικονομίας, να πρωτοστατήσουν 

στην επιχειρηματικότητα, την ανταγωνι-

στικότητα της οικονομίας και την πράσι-

νη ανάπτυξη. 

Πρέπει να αναπτυχθούν υποδομές στην 

Περιφέρεια Ηπείρου για να ξεφύγου-

με από την απομόνωση, οι οποίες ήδη 

έχουν ξεκινήσει. Ιόνια οδός- Εγνατία, 

αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν και να 

συνδεθεί οπωσδήποτε η Ήπειρος σιδη-

ροδρομικά, πάγιο αίτημα πολλών ετών 

όλου του επιχειρηματικού κόσμου της 

Ηπείρου, που ελπίζουμε να υλοποιηθεί 

από την παρούσα κυβέρνηση μαζί με το 

φυσικό αέριο, αεροδρόμιο Ιωαννίνων 

καθώς και δημιουργία μονίμου εκθεσι-

ακού κέντρου στα Ιωάννινα. Όλα αυτά 

για να είμαστε έτοιμοι στις προσκλή-

σεις του σήμερα και του αύριο και στο 

τρίπτυχο «Ποιότητα-Παραγωγικότητα-

Αγωνιστικότητα». 

Το επιχειρηματικό δαιμόνιο των Ηπει-

ρωτών είναι δεδομένο σε συνάρτηση δε 

με το φυσικό κάλλος της περιοχής μας 

και τον υψηλό βαθμό παροχής υπηρεσι-

ών είναι σίγουρη και δεδομένη η ανά-

πτυξη της επιχειρηματικότητας και της 

«πράσινης» ανάπτυξης, δια την αύξηση 

της παραγωγής αγαθών.»

Ι.Δ.
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ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 8 10 0 0 0 18

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΤΠ) 1 6 1 0 0 8

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 17 6 0 2 0 25

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 0 2 1 0 0 3

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΒΜΧ & ΕΞΓ) 0 1 0 0 0 1

ΣΥΝΟΛΟ 26 25 2 2 0 55

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 8 6 0 1 0 15

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΤΠ) 1 4 0 0 0 5

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 7 14 0 0 0 21

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 0 4 0 0 0 4

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΒΜΧ & ΕΞΓ) 1 0 0 0 0 1

ΣΥΝΟΛΟ 17 28 0 1 0 46

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 20 12 0 0 0 32

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΤΠ) 15 28 1 1 0 45

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 63 71 5 6 0 145

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 0 1 0 0 0 1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΒΜΧ & ΕΞΓ) 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 98 112 6 7 0 223

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 20 12 0 0 0 32

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΤΠ) 15 0 1 1 0 17

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 63 71 5 6 0 145

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 0 1 0 0 0 1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΒΜΧ & ΕΞΓ) 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 98 84 6 7 0 195

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 
    

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2010

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2010 
     
    

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010  
    
    

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 14 11 1 0 0 26

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΤΠ) 3 6 1 1 0 11

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 7 18 1 1 0 27

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 1 1 0 0 0 2

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΒΜΧ & ΕΞΓ) 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 25 36 3 2 0 66

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 30 27 1 1 0 59

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΤΠ) 5 16 2 1 0 24

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 31 38 1 3 0 73

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 1 7 1 0 0 9

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΒΜΧ & ΕΞΓ) 1 1 0 0 0 2

ΣΥΝΟΛΟ 68 89 5 5 0 167

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 60 36 0 0 0 96

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΤΠ) 45 56 3 3 0 107

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 189 213 15 18 0 435

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 0 3 0 0 0 3

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΒΜΧ & ΕΞΓ) 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 294 308 18 21 0 641

ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 20 12 0 0 0 32

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΤΠ) 15 28 1 1 0 45

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 63 71 5 6 0 145

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 0 1 0 0 0 1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΒΜΧ & ΕΞΓ) 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 98 112 6 7 0 223

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 
     
    

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 
     

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 
     

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010  
  
    

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & Μ/Γ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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ε τη σύσσωμη παρουσία όλων των Επιμελητηρί-
ων της χώρας πραγματοποιήθηκε στο Επιμελη-
τήριο Χαλκιδικής η Γενική Συνέλευση της Κε-
ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στις 

16 και 17 Απριλίου 2010. Τις εργασίες της τακτικής συνά-
ντησης των Επιμελητηρίων της χώρας τίμησε με την παρου-
σία του ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, κ. Μάρκος Μπόλαρης, ο Υφυπουργός Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Ιωάννης Μαγκριώτης , ο 
τ. Υπουργός Ανάπτυξης και Βουλευτής της ΝΔ, κ. Κωνστα-
ντίνος Χατζηδάκης, ο Βουλευτής της ΝΔ Ν. Χαλκιδικής, κ. 
Γεώργιος Βαγιωνάς, ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ, κ. Άγγελος 
Κολοκοτρώνης, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης, κ. Παναγιώ-
της Ψωμιάδης, ο Νομάρχης Χαλκιδικής, κ. Αστέριος Ζω-
γράφος, ο Αντινομάρχης Χαλκιδικής, κ. Γεώργιος Γιάννης, 
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, 
κ. Βασίλειος Θωμαΐδης, ο Γραμματέας Παραγωγικών Τάξε-
ων της ΝΔ, κ. Αθανάσιος Σκορδάς, ενώ τους συμμετέχοντες 
καλωσόρισε στην πόλη του και ο Δήμαρχος Πολυγύρου, κ. 
Θωμάς Καπλάνης. 

Στις εργασίες της πρώτης ημέρας τη Γενική Συνέλευση της 
ΚΕΕΕ απασχόλησε η έγκριση του Οικονομικού και Διοικη-
τικού Απολογισμού του 2009, η λειτουργία του Ινστιτούτου 
Ερευνών και Μελετών της ΚΕΕΕ «Ι.Ε.ΜΕ.», καθώς και η λει-
τουργία της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΟΜΗΡΟΣ». 

Την έναρξη κήρυξε ο οικοδεσπότης Πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Χαλκιδικής, κ. Γεώργιος Γκιλής, περιγράφοντας 
το οικονομικό – επιχειρηματικό περιβάλλον του Νομού του, 
ενώ έκλεισε το χαιρετισμό του με την παρουσίαση οπτικοα-
κουστικού υλικού με έμφαση στις δράσεις ενίσχυσης του εγ-
χώριου Τουρισμού. Ακολούθως το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος 
της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, ο οποίος αναφέρθηκε 
στην εν γένει κατάσταση της επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Κασιμάτης μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είμαστε όλοι υπεύ-
θυνοι για την κρίση αυτή και πρέπει να την περάσουμε με 
επιτυχία, δίνοντας εξετάσεις για τον εαυτό μας, αν και το 
ποσοστό ευθύνης που καταλήγει σε εμάς είναι μικρότερο 
από τα λάθη που έκαναν άλλοι». Και συνέχισε: «Στη συζή-
τηση για το φορολογικό νομοσχέδιο εκφράσαμε την άπο-
ψή μας προς τα αρμόδια όργανα με γνώμονα πάντοτε το 
συμφέρον του κράτους, της οικονομίας, της δικαιοσύνης και 
της αξιοκρατίας, όπως άλλωστε κάναμε και για το ασφαλι-
στικό. Πρέπει οι αποφάσεις που θα ληφθούν από τη συ-
νέλευση να αντιπροσωπεύουν το σύνολο της επιχειρηματι-
κότητας και πρέπει να γίνουν γνωστές στον Πρωθυπουρ-
γό, στο οικονομικό επιτελείο, στην αξιωματική αντιπολίτευ-
ση, σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Είμαστε πλέον αποφασι-
σμένοι να μην ανεχθούμε άλλες εκπλήξεις και άλλους αιφ-
νιδιασμούς. Εμείς με τις προτάσεις μας θα προσπαθήσου-
με να σώσουμε ό,τι έχει απομείνει από τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις. Γιατί πολύ φοβούμαι πως «θα θρηνήσουμε πολ-
λά θύματα», τα οποία θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινω-
νία, γιατί θα μείνει κόσμος άνεργος» τόνισε ο κ. Κασιμάτης. 
Όσον αφορά στις εργασίες της 2ης μέρας, το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον συγκέντρωσε το νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο, 
καθώς και η εν γένει κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, 
οπότε και εκφράστηκε καθολικά η αγωνία του επιχειρημα-
τικού κόσμου της χώρας για την ενίσχυση της ρευστότητας 
και των μέτρων στήριξης, κυρίως, των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων. 

«Η Οικονομία είναι κλίμα και το κλίμα χρειάζεται αισιοδο-
ξία, που πρέπει να διακατέχει το σύνολο των πολιτών. Για-
τί το κρίσιμο είναι να ξέρουμε το πρόβλημα, να ξέρουμε την 
ασθένεια και να έχουμε τη συνταγή για να την καταπολεμή-
σουμε, και στη συνέχεια τη βούληση για να το ολοκληρώ-
σουμε. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση.» δήλωσε – με-
ταξύ άλλων – στο περιθώριο της Συνέλευσης ο Υφυπουργός 

Γενική 
Συνέλευση της 
ΚΕΕΕ στη 
Χαλκιδική 
Πολύγυρος, 
16 & 17 Απριλίου 2010
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Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μάρκος Μπόλαρης. Επιπλέ-
ον, ο κ. Μπόλαρης υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες του ΥΠΟΙΑΝ σχετικά με το 
νομοσχέδιο απλοποίησης ίδρυσης των επιχειρήσεων, που μπαίνει σε δημόσια 
διαβούλευση. Η άποψη που εκφράστηκε είναι πως τα Επιμελητήρια μπορούν 
να συμβάλουν στη διαβούλευση, όπως έχει συμβεί και με τα δύο προηγούμενα 
νομοσχέδια που έχει ολοκληρώσει το Υπουργείο, δείγμα και αυτό της αγαστής 
μέχρι σήμερα συνεργασίας μας. Ολοκληρώνοντας, ο Υπουργός αναφέρθηκε 
στις τρεις μεγάλες προκλήσεις της χώρας, όπως είπε: «Αρχικά παλεύουμε για 
τη Δημοσιονομική Ανακατάταξη, στοχεύουμε στην Παραγωγική Αναδιάρθρω-
ση της χώρας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα βήματα, εάν δεν προ-
χωρήσουμε και στη Θεσμική Ανασυγκρότηση της χώρας. Η κυβέρνηση έχει δι-
απιστώσει το τεράστιο θεσμικό έλλειμμα του κράτους γι’ αυτό έχει το σχέδιο, 
αλλά και τη βούληση να επιβάλει αυτό το σχέδιο» τόνισε ο κ. Μπόλαρης. 

Τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης όσον αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη των 
δικτύων και των υποδομών του κράτους περιέγραψε στο σώμα της Γενικής Συ-
νέλευσης και ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Ιωάννης 
Μαγκριώτης. Ειδικότερα, ο κ. Μαγκριώτης αναφέρθηκε στην ανάπτυξη πολιτι-
κών και πρωτοβουλιών για τη στήριξη της οικοδομής πάνω σε μια υγιή βάση, 
δηλώνοντας πως προωθούμε τα μικρά και μεσαία έργα σε όλη την περιφέρεια, 
τα οποία θα τονώσουν το μικρό κατασκευαστικό κλάδο. 

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, κ. Βασί-
λειος Θωμαΐδης, έθεσε εκ νέου το ζήτημα της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των 
εγχώριων επιχειρήσεων, προκειμένου να καθιερωθεί σταδιακά μια νέα κουλ-
τούρα που θα συμβάλλει στο να βρει διέξοδο η ελληνική μικρομεσαία επιχεί-
ρηση στους γείτονές της και στην παγκόσμια αγορά. «Στόχος μας είναι η δημι-
ουργία μιας διεθνούς αντίληψης που θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της 
χώρας» είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Θωμαΐδης. 

Στο περιθώριο της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε και άτυπη Συνάντηση Επι-
μελητηριακών Δ/ντών και Στελεχών.

ΚΕΕΕ
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Σ
το Χο Forum Εμπορικών Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου 2010, που 
πραγματοποιήθηκε στην Ανκόνα, συμμετείχαν: 37 Επιμελητήρια μέλη, 
που εκπροσωπούν επτά χώρες και σχεδόν 300 συμμετέχοντες στο έργο 
Bay Portonovo Mole Vanvitelliana, που  εκπονήθηκε για την περίσταση.

 
Το Φόρουμ της Ανκόνα, δεν χαρακτηρίζει μόνο το άνοιγμα προς τη θάλασσα και 
την κοινωνικοοικονομική ένταξη μεταξύ των λαών και των χωρών, αλλά και σε ευ-
ρωπαϊκή κλίμακα, η συνειδητοποίηση ότι είμαστε μέρος μιας προσφοράς ευκαιρι-
ών για ανάπτυξη και προβολή, που πρέπει να εμφανίζεται ως συμπαγής περιοχή.

«Η ιδέα του Φόρουμ αυτού ιδρύθηκε το 2000, μετά την υπογραφή της Διακήρυξης 
της Ανκόνα, του εγγράφου της πρώτης συνάντησης μεταξύ των αρχηγών κρατών 
και κυβερνήσεων και των Υπουργων των Εξωτερικών των χωρών της Αδριατικής 
και του Ιονίου.  Πριν από δέκα χρόνια, κατά την πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας 
ήμασταν έξι.  Οι συνεδριάσεις του, εκείνες τις ημέρες και οι πρόσφατες προσχωρή-
σεις, είναι το μέτρο της ανάπτυξής μας και η νέα αντίληψη της μακροοικονομικής 
περιοχής Αδριατικής και Ιονίου ...» Αυτά είναι τα λόγια της Προέδρου του Φόρουμ 
και Πρόεδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου του Σπλιτ , Jadranka Radovanic.
 
Η Ενδέκατη Συνεδρίαση της ολομέλειας θα πραγματοποιηθεί στο Μαυροβούνιο 
την Άνοιξη του 2010 .

«Είναι μια μεγάλη χαρά και προνόμιο να φιλοξενούμε το δέκατο Φόρουμ των Επι-
μελητηρίων της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους» είναι το σχόλιο του Προ-
έδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ανκόνα, Αντιπρόεδρος του Φόρουμ, 
Rodolfo Giampieri «τα τελευταία δέκα χρόνια, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, η 
διεθνής σκηνή του σήμερα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που έχουμε δει στη 
γέννηση του συλλόγου μας.  Η ιδιότητα του μέλους μας έχει ουσιαστικά μεταβλη-
θεί, παράλληλα, έχει γίνει πιο συμμετοχική και συνθετότερη, και με την πάροδο 
των ετών έχει αναπτυχθεί διαρθρωτικά και τα αποτελέσματα είναι σημαντικοί έπαι-
νοι, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, που είναι σήμε-
ρα το σημείο αναφοράς μας. Προς μεγάλη μας ικανοποίηση, το Φόρουμ 2010 πε-
ριλαμβάνεται στο ημερολόγιο των πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαί-
σιο της δεύτερης «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των ΜΜΕ», εκστρατεία που αναπτύχθη-
κε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας».

Από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ.Δημ.Μπαράτσας, ο Β’ 
Αντιπρόεδρος κ.Στ.Ταλάρης και ο Δ/ντής κ. Ι.Δασκαλόπουλος.

Ι.Δ.

Συνέδριο δεκαετίας στην Ανκόνα, 
26 - 28 Μαίου 2010: του Forum 
των Εμπορικών Επιμελητηρίων 
Αδριατικής και Ιονίου 
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M
ε στόχο το διπλασιασμό των εξαγωγών 
της Ηπείρου μέσα στην επόμενη πεντα-
ετία, και τον τριπλασιασμό των εξαγω-
γικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας, 

πραγματοποιήθηκε στις 19.5.2010 στα Γιάννινα εκ-
δήλωση του Σ.Ε.Β.Ε με θέμα τις εξαγωγές των Ηπει-
ρωτικών επιχειρήσεων με την αξιοποίηση του regional 
marketing. Εξαιτίας του κλίματος που υπάρχει στην 
οικονομία, όχι μόνο την Ελληνική, αλλά και τη διε-
θνή, επισημάνθηκε πως η προβολή και η προώθη-
ση σε στοχευμένες αγορές των πλεονεκτημάτων κλά-
δων - κλειδιών  της Ηπείρου, όπως αγροτικά προϊό-
ντα, τρόφιμα, προϊόντα ασημουργίας και παραδοσια-
κής τέχνης και του τουρισμού, θα βοηθήσει σημαντικά 
στην άνοδο της οικονομίας στην περιοχή. 

Αρωγός στη συγκεκριμένη προσπάθεια θα είναι ο 
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος σε συνερ-
γασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τα τέσσερα το-
πικά Επιμελητήρια. 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Βασίλης Θωμαΐδης, με τη 
σειρά του, κατέγραψε τις αποθαρρυντικές εξαγωγικές 
επιδόσεις της Περιφέρειας ως τώρα και τόνισε ότι για 
την Ήπειρο «είναι επιτακτική ανάγκη και μπορεί να 
αλλάξει τη θέση της στον εξαγωγικό χάρτη της Ελλά-
δας. Διαθέτει και τα προϊόντα και το ανθρώπινο δυ-
ναμικό, που δεν είναι άλλο από τις ίδιες τις επιχειρή-
σεις».

• Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, κ. Δη-
μήτρης Μπαράτσας παρουσίασε το επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον του Νομού Ιωαννίνων και ιδιαίτερα τις εξα-
γωγικές προσπάθειες που γίνονται από τις τοπικές 
επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου. Ο Νομός δι-
αθέτει επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό, 
καθώς και προϊόντα που μπορούν να βγουν δυναμι-
κά και ανταγωνιστικά, έξω από τα εθνικά όρια. «Υπό 
τις νέες συνθήκες οικονομικές, κοινωνικές και επιχει-
ρηματικές, γίνεται ολοένα και καθαρότερο ότι η εξω-
στρέφεια είναι αναγκαίος όρος για την ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα», επεσήμανε.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας, κ. Ηλίας Κοί-
λιας παρουσίασε το προφίλ των εξαγωγικών επιχει-
ρήσεων της Άρτας τονίζοντας ότι «στην Ήπειρο, θε-
σμικοί παράγοντες, επιχειρηματίες και πολίτες πρέπει 
να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια ώστε να μετα-
τρέψουμε το δύσκολο σήμερα σ’ ένα παραγωγικό, πε-
τυχημένο αύριο».

Ο κ. Αλέξανδρος Πάσχος, επικεφαλής του Επιμελητη-
ρίου Θεσπρωτίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για 
την αύξηση των εξαγωγών της Θεσπρωτίας την τελευ-
ταία πενταετία και επεσήμανε τη βαρύτητα που πρέ-
πει να δοθεί, μεταξύ άλλων, στην πιστοποίηση προϊ-
όντων, στην εκπαίδευση των εξαγωγικών επιχειρήσε-
ων και στην προστασία των εξαγωγικών ηπειρωτικών 
επιχειρήσεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του 
Προέδρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Λεωνίδα 
Νταλαμάγκα, που έκανε λόγο για την ανάγκη του δι-
εθνούς προσανατολισμού των τοπικών επιχειρήσεων, 
αν θέλουν να είναι βιώσιμες. 

• Στην εκδήλωση μίλησαν και εκπρόσωποι εξαγω-
γικών επιχειρήσεων της Ηπείρου για τις «καλές πρα-
κτικές» της εξαγωγικής δραστηριότητας και συνέκλι-
ναν στο γεγονός ότι η ποιότητα, η συνέπεια, η οργά-
νωση και η καινοτομία αποτελούν τα κύρια συστατικά 
για επιτυχημένη δράση στις αγορές του εξωτερικού. 

Το σχέδιο Πρότασης για την ενίσχυση της εξωστρέ-
φειας των επιχειρήσεων της Ηπείρου με την αξιοποί-
ηση των αρχών του regional marketing παρουσίασε ο 
κ. Αναστάσιος Αλεξανδρίδης, Εντεταλμένος Σύμβου-
λος του  ΣΕΒΕ. 

Regional Marketing 
στις Ηπειρωτικές επιχειρήσεις 
από τον Σ.Ε.Β.Ε. στα Ιωάννινα
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Τ
η θέλησή τους να στηρίξουν την υλοποίηση του  Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και τη λειτουργία της υπηρεσί-
ας μιας στάσης στα Επιμελητήρια με σκοπό την απλοποίηση 
των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων επαναβεβαίωσαν 

τα 150 επιμελητηριακά στελέχη που συμμετείχαν στη 2η Πανελλαδι-
κή Συνδιάσκεψη Επιμελητηριακών Στελεχών που διοργάνωσε η Ομο-
σπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε.) το διήμερο 
7 και 8 Μαΐου στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Οι εργαζόμενοι στα Επιμελητήρια καλούν την Κυβέρνηση να ενεργο-
ποιήσει επί τέλους το Εμπορικό Μητρώο το οποίο παραμένει ανενεργό 
επί πέντε (5) ολόκληρα χρόνια – από το 2005.

Αυτό αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την απλοποίηση 
των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων. Χωρίς την ενεργοποίηση 
του ΓΕΜΗ δεν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος ίδρυσης επιχειρήσεων 
σε μία μέρα και σε μία στάση. 

Για το λόγο αυτό προτείνεται: 

1. Να αποτελέσει ενιαία νομοθετική ρύθμιση η τροποποίηση του 
ΓΕΜΗ με την απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης των επιχειρήσεων. 

2. Να ισχυροποιηθεί το Κεντρικό Εποπτικό Συμβούλιο που προβλέπε-
ται από το Ν. 3419/05 δίνοντάς του αποφασιστικές αρμοδιότητες για 
την καθοδήγηση και τον συντονισμό δράσεων και φορέων.

3. Να ενοποιηθούν τα μητρώα των Επιμελητηρίων και του ΓΕΜΗ και 
να αποτελέσουν ένα ενιαίο. Οι υπηρεσίες Μητρώου των Επιμελητηρί-
ων να μετατραπούν σε υπηρεσίες ΓΕΜΗ και να προχωρήσει η διαδικα-
σία στελέχωσης με νέο προσωπικό. 

4. Να ξεκινήσει η διαδικασία μετάπτωσης των αρχείων των Επιμελητη-
ρίων στην Κεντρική Βάση του ΓΕΜΗ. Χωρίς τη μετάπτωση είναι αδύ-
νατον να λειτουργήσει το Εμπορικό Μητρώο. 

5. Να δοθούν κίνητρα για να στρατευθεί όλο το προσωπικό των Επιμε-
λητηρίων με στόχο την εκκαθάριση των Μητρώων ούτως ώστε να είναι 
έτοιμα για τη μετάπτωση των αρχείων στην Κεντρική Βάση.

6. Να εκσυγχρονιστεί η Επιμελητηριακή νομοθεσία και η δομή των 
επιμελητηρίων με τη χωροταξική κατανομή των επιχειρήσεων και  την 
κατάταξη των επαγγελμάτων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, 
Επιμελητήριο και τμήμα, προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία του 
ΓΕΜΗ.
7. Να σχεδιαστεί από την αρχή η εκπαίδευση του Προσωπικού των 

Επιμελητηρίων, όχι μόνο των χρηστών και μόνο στην εφαρμογή αλλά 
σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό και σε όλες τις διαδικασίες που 
αφορούν το Μητρώο μιας επιχείρησης και τη νομική της σύσταση και 
μεταβολή. 

Σχετικά με το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυ-
σης των επιχειρήσεων με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης, 
τα Επιμελητηριακά στελέχη επισημαίνουν ότι:

1. Πραγματοποιούνται σημαντικά βήματα για τον περιορισμό της γρα-
φειοκρατίας θέτοντας εκτός των συναλλαγών υφιστάμενους και εμπλε-
κόμενους φορείς, όπως: Δικαστικές Αρχές (πρωτοδικεία), Νομαρχι-
ακές Αυτοδιοικήσεις (Διευθύνσεις Ανωνύμων Εταιρειών) και δικηγό-
ρους, δημιουργεί όμως νέες περιττές δομές, όπως είναι τα Ενιαία ΚΕΠ, 
και επί πλέον κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί απαιτείται νέο 
και εξειδικευμένο προσωπικό που όμως δεν μπορεί τουλάχιστον στην 
παρούσα χρονική περίοδο να προσληφθεί, εξ’ αιτίας των νέων μέτρων 
για πάγωμα των προσλήψεων.

2. Το δίκτυο των 59 Επιμελητηρίων με τα 50 παραρτήματα τους σε 
όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις είναι επαρκές για την εξυπηρέτηση 
των επιχειρήσεων χωρίς ένα ΕΥΡΩ επιβάρυνση του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού.

3. Η εμπλοκή των Συμβολαιογράφων στην ίδρυση ΕΠΕ και ΑΕ είναι 
θετική μόνο ως προς το νομικό έλεγχο των καταστατικών. Η μετατρο-
πή τους σε καταχωρητές και εισπράκτορες (ταμίες) περισσότερα προ-
βλήματα θα δημιουργήσει και θα επιβαρύνει με επί πλέον κόστος τους 
επιχειρηματίες.

4. Δεν αντιμετωπίζεται η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης επιχει-
ρήσεων ειδικού σκοπού που απαιτούν επί πλέον άδειες ίδρυσης και 
λειτουργίας.

5. Οι εργαζόμενοι στα Επιμελητήρια πιστεύουν ότι η απλοποίηση των 
διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων και η λειτουργία του Εμπορι-
κού Μητρώου θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επιχειρη-
ματικότητας στη χώρα μας, θα δώσουν νέα ώθηση στα Επιμελητήρια 

2η Πανελλαδική 
Συνδιάσκεψη 
Επιμελητηριακών 
Στελεχών,
στο Αγρίνιο 
7 & 8 Μαίου 2010
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και στην Πολιτεία ένα αξιόπιστο και αξιοποιήσιμο  θεσμό. Για το λόγο αυτό 
θα στηρίξουν την νομοθετική πρωτοβουλία με τις παρατηρήσεις που έχουν 
υποβληθεί.

Στις εργασίες της συνδιάσκεψης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλό-
γων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε) κ. Μιχάλης Γιάγκας παρουσίασε 
έρευνα της ΟΣΥΕ για την κατανομή των επιχειρήσεων στην Ελλάδα κατά 
νομό, νομική μορφή και περιφέρεια, ο οικοδεσπότης Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής απηύθυνε χαιρε-
τισμό, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός, στην ομι-
λία του για το ρόλο των επιμελητηρίων τόνισε ότι «Βασική προτεραιότητα για 
το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναδεικνύεται 
οριστικά η άμεση ενεργοποίηση - λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μη-
τρώου το προσεχές φθινόπωρο ως πρώτο κυρίαρχο βήμα για την απλοποίη-
ση των διαδικασιών ίδρυσης νέων επιχειρήσεων εντός των Επιμελητηρίων» 
επισημαίνοντας ακόμη ότι «Δεν θέλουμε επιμελητήρια ληξιαρχεία, θέλου-
με επιμελητήρια κοιτίδες ανάπτυξης και μοχλούς λειτουργίας των επιχειρή-
σεων και πρέπει να επανεξετάσουμε τον εκσυγχρονισμό και τη δομή τους». 

Σημαντικό μέρος των εργασιών της 1ης ημέρας κάλυψε η παρουσίαση της 
λειτουργίας του ΓΕΜΗ, μέσω σχετικών παραδειγμάτων εγγραφής επιχειρή-
σεων, από την επιστημονική ομάδα της Unisystems κκ. Φώτη Ζωγράφο και 
Βασιλική Παππά.

Στις εργασίες της 2ης ημέρας.ο Ειδικός Σύμβουλος της Υπουργού κας Λού-
κας Κατσέλη, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Άρης 
Αλεξόπουλος μέσω τηλεδιάσκεψης παρουσίασε το νομοσχέδιο για την 
απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων και τόνισε ότι θα 
πρέπει να είναι σε λειτουργία ,με βάση και τη δέσμευση της χώρας απέναντι 
στο μηχανισμό στήριξης (ΕΕ, ΔΝΤ), το Φθινόπωρο 2010.

Η συνάντηση του Αγρινίου ολοκληρώθηκε τη δεύτερη ημέρα με σημαντικά 
υπαλληλικά θέματα των Επιμελητηρίων όπως είναι η οικονομική κατάστα-
ση των υπαλλήλων, το μισθολόγιό τους και η συμμετοχή τους σε επιτροπές, 
η κατάσταση του Ταμείου Πρόνοιας και γενικότερα οι ανάγκες προσαρμο-
γής τους στο νέο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται από τα οικο-
νομικά μέτρα της κυβέρνησης.

Τις εργασίες της Συνδιάσκεψης τίμησαν με την παρουσία τους, ο Γενικός 
Γραμματέας της Κ.Ε.Ε.Ε κος Παναγιώτης Αγνιάδης, ο Πρόεδρος και Αντι-
πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ Γεώργιος Μπε-
νέτος και Κων/νος Αδαμόπουλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννί-
νων κ. Δημήτρης Μπαράτσας,   ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβε-
ζας κ. Γιάννης Γιαμάς, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας κ. Αντώ-
νης Δουβίτσας, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός ενώ χαιρετι-
σμό απέστειλαν ο Νομάρχης κ. Θύμιος Σώκος και ο Γενικός Γραμματέας 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τάσος Αποστολόπουλος, κ.α.

Στο περιθώριο της συνδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασί-
ας των στελεχών του Enterprise Europe Network: Ιωαννίνων, Αγρινίου και 
Τρίπολης. 

Ο.Σ.Υ.Ε.
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Τ
ο Πρόγραμμα «Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προ-

οπτικές» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) 

του ΕΣΠΑ 2007-2013, και αποσκοπεί στη δημιουρ-

γία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτομίας και ενί-

σχυσης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας υφι-

στάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον το-

μέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης 

και του δέρματος και χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό 

των 15.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).Η Δημόσια Δαπά-

νη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊ-

κή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-

ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση 

υφιστάμενες πολύ μικρές. μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

(κατά την έννοια του ορισμού των Μικρομεσαίων επιχειρήσε-

ων της Ε.Ε., Παράρτημα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/

ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα 

της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του 

δέρματος και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε 

αυτές. όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του 

Προγράμματος. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ένδυση 

και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές» ενισχύονται έργα προϋπο-

λογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 ευρώ έως 150.000 

ευρώ για τις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις και από 

80.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για τις Μεσαίες επιχειρήσεις. 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητι-

κά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτα-

σης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρη-

ματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση 

έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προ-

γράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμ-

ματος. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 21-6-

2010 μέχρι και την 14η ώρα (02:00 μμ) τις 24-08-2010, μέσω 

του δικτυακού τόπου του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. 

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής 

των προτάσεων, που ορίζεται κατά την Προκήρυξη του Προ-

γράμματος δεν γίνεται αποδεκτή Καμία υποβολή προτάσεων. 

Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτι-

κά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το 

αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την κατα-

ληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, 

στον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. 

Περισσότερα:  http://www.eommex.gr/Article.aspx?id=11923

Ένδυση & Υπόδηση Νέες Προοπτικές  
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Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για 
Δραστηριότητες Έρευνας & 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

Πρώτη ημέρα υποβολής: 4/8/2009 

Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/9/2010 

Συνολική δαπάνη: 19.000.000 ευρώ. 

Δημόσια δαπάνη: 11.280.000 ευρώ (Η συνολική δημόσια 

δαπάνη της πράξης. Θα κατανεμηθεί   σε ποσοστό 60% 

και 40% σε δύο (2) κύκλους υποβολής προτάσεων) 

Καλούνται οι νέες ελληνικές επιχειρήσεις, να υποβάλουν 

προτάσεις για εκτέλεση έργων έρευνας και τεχνολογικής 

ανάπτυξης με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση της βιομη-

χανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με την 

επιχορήγηση έργων, που Θα εκτελεσθούν στην Ελλάδα 

από δυναμικές επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινούν ή έχουν 

ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότη-

τα στους παρακάτω τομείς: 

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 

2. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνο-

λογία, 

3. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες 

παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους (κλω-

στοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χημική βι-

ομηχανία, δέρμα), 

4. Προηγμένα υλικά, Νανοτεχνολογία - Νανοεπιστήμες 

και Μικροηλεκτρονική, 

5. Ενέργεια, 

6. Μεταφορές, 

7. Περιβάλλον, 

8. Υγεία, 

9.  Διάστημα και Τεχνολογίες ασφάλειας, 

10. Πολιτιστική Κληρονομιά. 

Η διάρκεια των έργων που Θα χρηματοδοτηθούν στο 

πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης είναι από 24 μέχρι 36 

μήνες το μέγιστο. 

Προτάσεις για επιχορήγηση υποβάλλονται από μία και 

μόνο «νέα» επιχείρηση. Ως νέες επιχειρήσεις νοούνται οι 

επιχειρήσεις έως ό ετών από την ίδρυσή τους (ανεξαρτή-

τως μεγέθους και μορφής) και επιχειρήσεις ανεξαρτήτως 

μεγέθους, χρόνου λειτουργίας και μορψής, σι οποίες δεν 

έχουν χρηματοδοτηθεί για έρευνα έως σήμερα από εθνι-

κούς ή κοινοτικούς πόρους και προγράμματα. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας & 

Τεχνολογίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ), Μεσογείων 14-18, ΑΘΗΝΑ 

115 27. κκ Σαργιάνο Νικόλαο, Κωδωνά Κων/νο, τηλ.: 210 

7458196, 210 7458123, e-mail: nis@gsrt.gr, kordonas@

gsrt.gr. 

Ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ:  www.gsrt.gr 
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Τ
ο Enterprise Europe Network του Επιμελητηρίου 

Αρκαδίας διοργάνωσε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με 

θέμα «Πώς να πραγματοποιήσετε Εκδήλωση Επι-

χειρηματικών Συναντήσεων b2b – με στόχο Επιχει-

ρηματικές Συμφωνίες», στην Τρίπολη στις 9-12 Ιουνίου 2010. 

Στις εργασίες του Σεμιναρίου των Εκπροσώπων του Ευρωπα-

ϊκού Δικτύου Υποστήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

– Enterprise Europe Network, του οποίου μέλος από της ιδρύ-

σεως του είναι και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Συμμετείχαν 

τα στελέχη του Enterprise Europe Network του Ε.Ι. κ. Ι.Δασκα-

λόπουλος και κα Α.Ζέρβα. 

Στην εν λόγω συνάντηση, ενώπιον των 32 εκπροσώπων του 

Δικτύου από 14 χώρες, αναλύθηκαν θέματα υποστήριξης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και τη βελτί-

ωση της εξωστρέφειας τους μέσα από διαδικασίες ανάπτυ-

ξης και υποβολής του προφίλ της επιχείρησης μέσα από την 

Τράπεζα προσφοράς και ζήτησης επιχειρηματικών συνεργα-

σιών, διαδικασίες οργάνωσης επιχειρηματικών αποστολών 

και συμμετοχή σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις με οργανωμέ-

νες συναντήσεις b2b με τους επιχειρηματίες – εκθέτες, κλπ. 

Έγινε προβολή και διανομή όλων των Προφίλ Επιχειρήσε-

ων με σκοπό την επιχειρηματική συνεργασία (περίπου 150) 

τα οποία προσκομίστηκαν από όλους τους εκπροσώπους του 

Δικτύου προς όλους τους συνέδρους με CD.

Οι Εκπρόσωποι του Δικτύου συμμετείχαν στην τελετή έναρ-

ξης της Περιφερειακής Έκθεσης 6ο Αρκαδικό Πανόραμα με 

Εκθέτες – Επιχειρήσεις (περίπου 180) από όλη την Ελλάδα 

και επιτόπια επίσκεψη στα περίπτερα των εκθετών για τη δη-

μιουργία των πρώτων σταδίων επικοινωνίας για την ανάπτυξη 

μελλοντικών επιχειρηματικών συνεργασιών μέσω των εκπρο-

σώπων του δικτύου της κάθε χώρας.

Την τελευταία μέρα του Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε εκ-

παιδευτική επίσκεψη των συμμετεχόντων στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπο-

λης. 

Επίσης, οι εκπρόσωποι του Δικτύου επισκέφτηκαν την 6η Πε-

ριφερειακή Έκθεση «Αρκαδικό Πανόραμα» και πραγματο-

ποίησαν συναντήσεις με τους επιχειρηματίες εκθέτες με σκο-

πό να δημιουργηθούν και οι ευκαιρίες ανάπτυξης της εξω-

στρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων και συνεργασίας τους 

με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της επίσκε-

ψής τους παρέδωσαν σε όλους τους εκθέτες σε ηλεκτρονι-

κή μορφή (CD) αρχείο επιχειρηματικών συνεργασιών από τις 

συμμετέχουσες χώρες του Δικτύου: ΑΓΓΛΙΑ (ΣΚΩΤΙΑ), ΑΥΣ-

ΤΡΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑ-

ΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΠΟΛΩΝΙΑ, 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ. 

Α.Ζ.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο b2b 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise 
Europe Network στην Τρίπολη
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Τουρκική εταιρεία κατασκευής επίπλων γρα-
φείου και  ανταλλακτικών αυτών, αναζητά δι-
ανομείς και παρέχει υπηρεσίες υπεργολαβί-
ας ή και franchising. 
BCD ID 20100118008 

Σερβική επιχείρηση που ασχολούνται με την 
αγορά και συντήρηση φρούτων και λαχανι-
κών, αναζητά διανομείς σε ευρωπαϊκές χώ-
ρες. 
BCD ID 20100119043 

Τουρκική εταιρεία ειδικευμένη στην παρα-
γωγή προϊόντων κουζίνας (χύτρες ταχύτητας 
και κατσαρόλες από ατσάλι) αναζητά εμπορι-
κούς αντιπροσώπους, υπεργολάβους. 
BCD ID 20100126025

Γερμανική εταιρεία η οποία βρίσκεται στην 
Τουρκία και παράγει μπανιέρες και καμπίνες 
ντους αναζητά διανομείς - εμπορικούς αντι-
προσώπους.
BCD ID 20100114002 

Σερβική εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα 
του τουρισμού, αναζητά εταίρους που επιθυ-
μούν να επενδύσουν σε δύο ξενοδοχεία για 
την υγεία και τον τουρισμό αναψυχής στη 
Σερβία. 
BCD ID 20100114048 

Βουλγαρική εταιρεία ειδών ζαχαροπλαστι-
κής που ειδικεύεται στην κατασκευή των κέικ 
αναζητά διανομείς στην Ελλάδα. 
BCD ID 20100118041

Βελγική αλυσίδα καταστημάτων ζαχαρο-
πλαστικής που επεκτείνει τις δραστηριότη-
τές της στην Ευρώπη αναζητά πράκτορες 
πωλήσεων διανομής των προϊόντων της. Η 
εταιρεία αναζητά επίσης υπεργολάβους. 
BCD ID 20100119009 

Βουλγαρική εταιρεία, που ειδικεύεται σε κε-
ντήματα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
προσφέρεται ως υπεργολάβος. 
BCD ID 20100120029 

Ρουμανική εταιρεία ειδικευμένη στην πα-
ραγωγή  εξοπλισμoύ από ανοξείδωτο χάλυ-
βα για τη βιομηχανία τροφίμων, την οικιακή, 
χημική βιομηχανία, την εγκατάσταση σωλη-
νώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα και τις δι-
ακοσμήσεις από fiberglass προσφέρεται ως  
υπεργολάβος. 
BCD ID 20100201044 

Ρουμανική εταιρεία, ειδικευμένη στη μελισ-
σοκομία, την παραγωγή μελιού και άλλων 
προϊόντων μελισσοκομίας αναζητά υπηρεσί-
ες εμπορικού μεσάζοντα. 
BCD ID 20100203042 

Ρουμανική εταιρεία, που ειδικεύεται στην 
κατασκευή ενδυμάτων (άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά) αναζητά διανομείς και εμπορικούς 
μεσάζοντες για την πώληση των προϊόντων 
της στο εξωτερικό. Η εταιρεία αναζητά επί-
σης αμοιβαία παραγωγή ενδυμάτων ή την 
υπεργολαβία με παρόμοια εταιρεία. 
BCD ID 20100204020

Σουηδική εταιρεία ειδικευμένη στους ανα-
μίκτες σκυροδέματος, στάχτης από διάφο-
ρες διαδικασίες αποτέφρωσης, γυαλιού, 
κτλ., αναζητά εμπορικό μεσάζοντα στην Τσε-
χική Δημοκρατία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη 
Γαλλία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουα-
νία, και τη Βουλγαρία. Ο εμπορικός μεσάζων 
πρέπει να έχει ένα ευρύ δίκτυο επαφών με 
μεταποιητικές βιομηχανίες σε ευρεία ποικιλία 
εφαρμογών. 
BCD ID 20100114009

Ιταλική εταιρεία που παράγει εξαρτήματα 
για νεογέννητα και μητέρες, όπως τσάντες, 
κούνιες, πορτ μπεμπέ, αναζητά αντιπροσώ-
πους για να διανέμει τα προϊόντα της σε ευ-
ρωπαϊκές χώρες. 
BCD ID 20100120034

Ισπανική εταιρεία που ειδικεύεται στην χύ-
τευση τμημάτων κράματος αλουμινίου ανα-
ζητά υπεργολάβους. 
BCD ID 20100122011 

Σερβική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατα-
σκευή και την παροχή συμβουλών στον το-
μέα της ηλιακής ενέργειας αναζητά πιθανούς 
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εταίρους για την από κοινού παραγωγή ηλια-
κών συλλεκτών στη Σερβία. 
BCD ID 20100124006 

Κυπριακή εταιρεία ειδικευμένη στην παρα-
γωγή και την εξαγωγή παραδοσιακού Κυπρι-
ακού Τυριού (Χαλούμι), κατεψυγμένων τρο-
φίμων  (π.χ. σνακ, πίτσες, χωριάτικα ραβιό-
λια κλπ), παρθένου ελαιόλαδου, αναζητά δι-
ανομείς. 
BCD ID 20100126026

Γερμανική εταιρεία που ειδικεύεται στην 
παραγωγή ειδών υγιεινής αναζητά διεθνείς 
εμπορικούς εταίρους στο εξωτερικό. 
BCD ID 20100118020 

Γερμανική εταιρεία που κατασκευάζει  σπον-
δυλικά εμφυτεύματα και άλλα ιατρικά συστή-
ματα οργάνων αναζητά διανομείς  ιατροτε-
χνολογικών προϊόντων. 
BCD ID 20100203044

Ισπανική εταιρεία διανομής λογισμικού στη 
Λατινική Αμερική προσφέρει τις υπηρεσίες 
του διανομέα σε επιχειρήσεις της Ευρωζώ-
νης. 
BCD ID 20100211013

Τουρκική εταιρεία που ειδικεύεται στην δια-
κόσμηση και στα έργα πολιτικού μηχανικού 
αναζητά εταίρους υπεργολαβίας και εισαγω-
γείς για να προωθήσει τα έργα της στην Ευ-
ρώπη, π.χ. Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Αγγλία, 
Γερμανία. BCD ID 20100202009

Ρωσική εταιρεία που ειδικεύεται στην πώ-
ληση, εγκατάσταση, επισκευή και τον εκ-
συγχρονισμό υαλοπινάκων από PVC αναζη-
τά συνεργασία με ευρωπαίους παραγωγούς 
ξύλινων υαλοπινάκων καθώς και συνεργά-
τες-κατασκευαστές υαλοπινάκων. Η εταιρεία 
προσφέρει συνεργασία κοινής επιχείρησης 
(joint venture). 
BCD ID 20100205018

Ισπανική εταιρεία κατασκευής κοσμημάτων 
ειδικεύεται στην δημιουργία υψηλής ποιό-
τητας τεμαχίων.  Διαθέτει τρεις διαφορετι-
κές γραμμές παραγωγής (κλασικό, σικάτο 
και κομψό). Αναζητά επιχειρηματικούς εταί-

ρους, προκειμένου να προωθήσουν τα προϊ-
όντα τους στις διεθνείς αγορές. 
BCD ID 20100218075

Ιταλική εταιρία, που δραστηριοποιείται στον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
αναζητά εμπορικούς μεσάζοντες που ενδια-
φέρονται για ημισφαιρικούς θερμικούς ηλι-
ακούς συλλέκτες, οι οποίοι είναι καινοτόμοι, 
αποδοτικοί, οικονομικοί και παράγουν ζεστό 
νερό και θερμαίνουν πισίνες. 
BCD ID 20100218076

Τουρκική εταιρεία που ειδικεύεται στην κα-
τασκευή ξύλινων επίπλων αναζητά συνεργά-
τες για να εργαστεί ως υπεργολάβος. Χώρες 
για πιθανή συνεργασία της εταιρείας είναι η 
π.Γ.Δ.Μ, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Συρία. 
BCD ID 20100212033

Γερμανική εταιρεία που ειδικεύεται στον το-
μέα των  οδοντιατρικών προϊόντων υψηλής 
ποιότητας εμφυτευματολογίας (εμφυτεύμα-
τα, αξεσουάρ) που περιλαμβάνονται και κα-
θοδηγούνται στα οστά και στα προϊόντα ανα-
γέννησης ιστών (υλικά υποκατάστασης των 
οστών και των μεμβρανών) αναζητά διεθνείς 
διανομείς. 
BCD ID 20100219028 

Καταλανή εταιρεία (Ισπανία) ειδικεύεται 
στην κατασκευή και εγκατάσταση ενός ευρέ-
ως φάματος επίπλων και εξοπλισμού γραφεί-
ων για αποθήκες και βιομηχανίες. Είναι πρό-
θυμοι να βρουν αντιπροσώπους ή  διανομείς 
στις ακόλουθες αγορές: Γαλλία, Γερμανία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία, Πολωνία, Ρωσία, Ελ-
λάδα, Σλοβακία και την Ουγγαρία. Επιπλέον, 
είναι πρόθυμοι να διαπραγματευθούν συμ-
φωνίες δικαιώχρησης (franchise). 
BCD ID 20100225021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γραφείο Ånterprise Europe: Τηλ.: 26510 76589
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EKΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
4-6/9 
LINEA BIANCA
Οικιακός ιματισμός - λευκά είδη υφάσματα.
Τηλ.: 210 2856070
www.lineabianca.gr

4-6/9 
ΔΕΡΜΟΣΥΝ
Δερμάτινα είδη, αξεσουάρ.
Τηλ.: 210 3242380
www.dermosyn.gr

10-13/9
FAUXBI - INTERMODA, ART & FASHION
Έκθεση μπιζού και αξεσουάρ.
Τηλ.: 210 8661541
www.fashionnews.gr

11-13/9
JUST FOR KIDS 
Παιδικά ενδύματα, αξεσουάρ, παιχνίδια, 
υποδήματα.
Τηλ.: 210 6561400
www.just4kids.gr

16-20/9
MOSTRA ROTA
Είδη οικιακής χρήσης, υαλικά, φωτιστικά, 
διακοσμητικά. 
Τηλ.: 211 1801801 
www.rota.gr

16-20/09
ΕΧCLUSIVE YACHTING
Σκάφη αναψυχής.
Τηλ.: 210 9221254
www.europartners.gr

16-20/09
ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΗ
Δώρα, μπιζού, χριστουγεννιάτικα.
Τηλ.: 211 1801801 
www.rota.gr

17-20/09
ΠΑΝΔΩ
Είδη Δώρων. 
Τηλ.: 210 9576100
www.atou.gr

18-26/09
 EΠΙΠΛΟ & ΣΠΙΤΙ
Έπιπλα & εξοπλισμός σπιτιού.
Τηλ.: 210 2613400
www.romvos.gr

24-27/09
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
Καλλιτεχνικά δώρα.
Τηλ.: 210 9752012
www.a-wpapageorgiou.gr

30/09 – 3/10
SPORT SHOW
Έκθεση αθλητισμού.
Τηλ.: 210 8250128
www.actionway.gr

30/09 – 3/10
ΒDF/ Building Technologies
Δομικά υλικά και εξοπλισμός.
www.expoline.gr

1-3/10
2o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 
Τηλ.: 210 3610265

1-3/10
PRIVATE LABEL 2010
Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
Τηλ.: 2310 291142

1-4/10
5η ΗΛΕΚΤΡΟtec & ΣΑΛΟΝΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Τηλ.: 210 6800470
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1-4/10
ΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Παιχνίδια, δώρα, χριστουγεννιάτικα είδη.
Τηλ.: 210 8210266

8-11/10
ΔΟΜΗΣΗ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 
Δομικά & διακοσμητικά υλικά. 
Τηλ.: 210 6618771
www.expoint.gr

9-11/10
ΒRIDE LINE
Είδη γάμου & βάπτισης. 
Τηλ.: 210 6120815
www.euroline-adv.gr

9-11/10
ΑΜΠΑΛΑΖ
Είδη Αμπαλάζ & Δώρου.
Tηλ.: 210 6120815
www.euroline-adv.gr

16-24/10
ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ
Σκάφη, ναυτικός εξοπλισμός.
Τηλ.: 210 6854885

21-24/10
ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC 2009
Φωτοβολταϊκά συστήματα & ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειες.
Τηλ.: 210 6141164
www.leaderexpo.gr

21-24/10
ENVIROTECH 2009
Τεχνολογίες νερού, περιβάλλοντος & οικολογικής 
δόμησης.
Τηλ.: 210 6141164
www.leaderexpo.gr

21-24/10
EΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Έκθεση Αλουμινίου. 
Τηλ.: 211 1801801
www.rota.gr

23-31/10
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
Κατασκευή εξοπλισμός & διακόσμηση κατοικιών.
Τηλ.: 210 3632484
www.kanavopan.com

23-31/10
EKΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2010 
Είδη σπιτιού.
Τηλ.: 210 3646837

30/10 - 01/11 
ΣΑΛΟΝΙ ΜΟΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ 
Παπούτσια αξεσουάρ.
Τηλ.: 210 6744557

4/11
MULTIMACHINARY
Βιομηχανικά εργαλεία & εξοπλισμός.
Τηλ.: 210 6083563
www.multimachinary.gr

26-29/11
ΧΕΝΙΑ
Oργάνωση - εξοπλισμός, τροφοδοσία μονάδων 
διαμονής εστίασης & ψυχαγωγίας.
Τηλ.: 210 8842916
www.xenia.gr

23-31/10
ΔΑΠΕΔΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ
Υλικά & μηχανήματα δαπέδων. 
Τηλ.: 210 3845344
www.dapedofair.gr

10-13/12
3η BUILDING GREEN EXPO
Eνεργειακό αυτόνομο σπίτι.
Τηλ.: 210 2723628
www.kormos.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γραφείο Ånterprise Europe: Τηλ.: 26510 76589
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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, Β’ Áíôéðñüåäñïò  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. ΝΤΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Γ’ Πάροδος Σουλίου 6, Å ëå ïý óá   26510 62537
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 óôάμενος êïò É. Äá óêá ëü ðïõ ëïò
 
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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