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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Ι.   

Η Επιστολή του Προέδρου του Ε.Ι.  

Εύσημα στο Enterprise Europe Network 

LIMIT4WEDA 9

Κατανομή των εδρών κατά τμήμα του Επιμελητηρίου 

για τις προσεχείς εκλογές

Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στη Θεσσαλονίκη

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: 

«Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στην Έκθεση 

«EXPO-GJIROKASTRA 2010», στο Αργυρόκαστρο

1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για «τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά 

παιχνίδια, την εκπαίδευση και την οικονομική ανάπτυξη»  

LUDUS

Aφανής Καινοτομία 

14η Εμπορική Έκθεση στην Αλεξανδρούπολη  
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επιχειρήσεις 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ // ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Ι.

7-9/07/2010  
Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. στο 1ο Ετήσιο 
Συνέδριο του έργου «LODUS» (Ηλεκτρονικά Εκ-
παιδευτικά Παιχνίδια), του BIC Ηπείρου, στο Επι-
στημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου.

19/07/2010 
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ε.Ι.    

20/07/2010 
Συμμετοχή του Ε.Ι. στις εκδηλώσεις της Ν.Α.Ι. για 
την επέτειο της «Μνήμης της Γυναίκας της Πίν-
δου».

23-25/07/2010
Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. στα εγκαίνια της 
14ης Εμπορικής Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. 

20/09/2010
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ε.Ι.    

18-20/10/2010
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Έκθεση «EXPO-
GJIROKASTRA 2010», στο Αργυρόκαστρο,  Αλβα-
νία. 

08/09/2010
Διοργάνωση του Ε.Ι. με την Διαχειριστική Ε.Π. και 
την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου Ενημερωτι-
κής Εκδήλωσης με θέμα: «Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες». 

11/09/2010
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Γενική Συνέλευση της 
Κ.Ε.Ε.Ε. στην Θεσσαλονίκη. 

13/09/2010
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην 23η Γενική Συνέλευση της 
Διαμεσογειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου. 

24/09/2010
Συμμετοχή του Ε.Ι. στα εγκαίνια της 26ης Εμπορο-
βιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακε-
δονίας στα Κοίλα Κοζάνης. 

28-29/09/2010
Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. στην Συνάντηση 
Εργασίας του προγράμματος «LIMTU WEDA»στην 
Ρώμη, Ιταλία. 

24/09/2010
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην ημερίδα του Σοροπτιμιστι-
κού Ομίλου Ιωαννίνων «ΔΙΩΝΗ», με θέμα: «Υδά-
τινοι πόροι – περιβάλλον». 

24/09/2010
Συμμετοχή του Ε.Ι. στον «ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ» 
που διοργανώνει ο Α.Ο. Ποσειδών στα Ιωάννινα. 

7-9/07/2010  
Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. στην Συνεδρία-
ση της Δ.Ε. της Κ.Ε.Ε.Ε. στο Επιμελητήριο Έβρου. 

12/09/2010
Συμμετοχή του Ε.Ι. στα Εγκαίνια της Διεθνούς Έκ-
θεσης Θεσσαλονίκης. 



ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ+ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

5

 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Ι.

T
o 2010 είναι, απ’ ότι φαίνεται, μια πολύ κακή χρονιά για 

τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ωστόσο και για το 2011 

φαίνεται ότι, οι επιχειρήσεις δεν είναι αισιόδοξες. 

Παρ’ όλα αυτά, με τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που γί-

νονται την στιγμή που γράφεται το άρθρο αυτό, πιστεύουμε ότι εί-

ναι μία τελευταία ευκαιρία μέσω του «Καλλικράτη», να δημιουργη-

θεί ένα μήνυμα αισιοδοξίας, αν και εφόσον οι αιρετοί άρχοντες στα-

θούν δίπλα στον επιχειρηματικό κόσμο, να συνεργαστούν, να σχε-

διάσουμε και να κερδίζουμε όλοι μαζί το στοίχημα της Ανάπτυξης. 

Θα ήταν ευχής έργο, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παράγοντες της 

αγοράς και του επιχειρηματικού κόσμου, να εκλεγούν σ’ αυτή τη δι-

αδικασία, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα προσφέρουν παραπάνω απ’ ότι 

πιστεύει ο απλός πολίτης, στις τοπικές κοινωνίες και στην ελληνική 

Περιφέρεια, ιδιαίτερα για τα Γιάννενα και την Ήπειρό μας. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων
Δημήτριος Μπαράτσας

Ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων
Δημήτριος Μπαράτσας
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ

Tην αποτελεσματικότητα του Enterprise Europe Network - 
Hellas αναφορικά με τη στήριξη που παρέχει στις ελληνικές 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εξήρε ο Heinz Zourek, Γενι-
κός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε πρόσφατη επιστολή που 
απέστειλε στους αρμόδιους υπουργούς  Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευμάτων. 

Όπως επισημαίνει εμφατικά ο κ. Zourek, το Enterprise Europe 
Network – Hellas είναι ένας ιδιαίτερα αξιόπιστος εταίρος του ομώνυ-
μου Ευρωπαϊκού Δικτύου, με ενεργή συμμετοχή και θετική συνεισφο-
ρά στις εργασίες του, καθώς ήδη στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας 
του έχει βοηθήσει σημαντικά στη σύναψη 136 επιχειρηματικών συμ-
φωνιών σε διεθνές επίπεδο (εμπορικής, τεχνολογικής και ερευνητικής 
φύσης), ποσοστό που ξεπερνάει το 6% του συνόλου των συμφωνιών 
που προέκυψαν από όλες τις 45 χώρες - μέλη του Enterprise Europe 
Network. Οι συμφωνίες αυτές επιτρέπουν στις ελληνικές επιχειρήσεις 
να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους εκτός των ελληνικών συνό-
ρων και να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εμπλουτίσουν το εύρος 
των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους, να προωθήσουν 
ή να υιοθετήσουν τεχνολογικά καινοτομικά προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες καθώς και να συμμετάσχουν σε ερευνητικά προγράμμα-
τα μαζί με άλλους εταίρους. Για την επίτευξη αυτών των συμφωνιών, 
το Enterprise Europe Network – Hellas χρησιμοποιεί μια σειρά εργα-
λείων, όπως ενημερωτικές ημερίδες, εκθέσεις, εισερχόμενες και εξερ-
χόμενες επιχειρηματικές αποστολές, διεθνείς εκδηλώσεις επιχειρημα-
τικών συναντήσεων αλλά και απευθείας απαντήσεις σε εξειδικευμένα 
ερωτήματα αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. 

Βοηθώντας καθημερινά τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
τους ερευνητικούς οργανισμούς να αναπτύξουν επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες στο εξωτερικό (εντός και εκτός Ευρώπης), να επενδύ-
σουν στην τεχνολογία και την καινοτομία και να αξιοποιήσουν τα ευ-
ρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, συνεχίζει ο κ. Zourek, το Enterprise 
Europe Network – Hellas συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων όσο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και, 

επομένως, στην κοινωνική και οικονομική συνοχή. 

Ιδιαίτερα στη σημερινή οικονομική συγκυρία, η παροχή υψηλής ποι-
ότητας υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης είναι πιο σημαντική 
από ποτέ, καταλήγει χαρακτηριστικά ο κ. Zourek. 

Σημειώνουμε ότι το Enterprise Europe Network είναι το κύριο εργα-
λείο του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την 
Καινοτομία (CIP 2007-2013) και αποτελεί ένα ενιαίο δίκτυο ολοκλη-
ρωμένης παροχής υπηρεσιών προς τις μικρές και μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις. Στην Ελλάδα, το Enterprise Europe Network – Hellas, απαρ-
τίζεται από 16 οργανισμούς κατανεμημένους σε όλη την ελληνική επι-
κράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα καινοτομίας, μετα-
φοράς τεχνολογίας και διεθνούς συνεργασίας. Ονομαστικά, οι φορείς 
–  μέλη του δικτύου είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ο 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), 
το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), η Εταιρία Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων Α.Ε. (ΕΚΕΠΥ), το Επιμελητή-
ριο Αρκαδίας, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, το Επιμελητήριο Καβάλας, 
η Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης 
και Ινών, Α.Ε. (ΕΤΑΚΕΙ), ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχα-
νιών, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), η Ανώνυμη 
Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βιομηχανίας Τρο-
φίμων (ΕΤΑΤ), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευ-
νας (ΙΤΕ), ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων 
& Χειροτεχνίας Α.Ε. (ΕΟΜΜΕΧ), το Επιμελητήριο Ηρακλείου, η Εται-
ρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων 
Α.Ε. (ΕΒΕΤΑΜ) και η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας / ΑΝΚΟ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις τρέχουσες ευκαιρί-
ες επιχειρηματικής συνεργασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερώνονται μέσω του δικτυακού τόπου www.enterprise-hellas.gr ή να 
επικοινωνούν με τους άνωθεν φορείς. (Αθήνα, 20/9/2010)

Μαρία Καρατζιά
Enterprise Europe Network - Hellas

Εύσημα στο Enterprise Europe 
Network – Hellas από τη  Γενική 
Διεύθυνση Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανίας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ

Σ
τις 27-28/4/2010, στα πλαίσια του προγράμματος MED 2nd call, εγκρί-
θηκε το έργο με τίτλο : LIMIT4WEDA-  Βελτίωση της συγκοινωνιακής 
σύνδεσης των απομακρυσμένων περιοχών μέσω καινοτόμων δράσε-
ων, με επικεφαλή εταίρο την Περιφέρεια του LAZZIO (Ιταλία).

Το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Ηπείρου (BIC ΗΠΕΙΡΟΥ) συμμετέχει ως 
εταίρος στην υλοποίηση του εν λόγω έργου με προϋπολογισμό:  164.500,00 
ευρώ.
Διάρκεια έργου: 1/9/2010-31/8/2012
Εταίροι: Ιταλία, Κύπρο, Μάλτα, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα
Στις 28-29/9/2010 πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, η εναρκτήρια συνάντηση του 
προγράμματος, παρουσία όλων των εταίρων. Τις εργασίες τίμησε με την παρου-
σία του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και Πρόεδρος του 
BIC-ΗΠΕΙΡΟΥ κ. Δημήτριος Μπαράτσας, προσκεκλημένος από την Περι-
φέρεια του Lazzio.

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου θα ληφθούν υπόψη υπάρχουσες 
Μελέτες για εναλλακτικές προτάσεις μετακίνησης με στόχο: 
• τη μείωση χρήσης ατομικού αυτοκινήτου
• μείωση κινητικότητας κατοίκων (νέες τεχνολογίες & αυτάρκεια περιοχής)
• μείωση περιβαλλοντικής μόλυνσης (ποδήλατο)
• χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς (πιο φθηνά, πιο ευέλικτα, πιο ανθρώπινα)
• από κοινού χρήση αυτοκινήτων ώστε να υπάρχει Εύκολη πρόσβαση σε:
• Ευπαθής ομάδες
• Τουρίστες
• Οικογένειες
Ανάμεσα στα αποτελέσματα του έργου:
• Διαχείριση μεθόδων για καινοτόμες υπηρεσίες μεταφορών
• Δικτύωση υπευθύνων για αντιμετώπιση προβλημάτων απομακρυσμένων 
περιοχών
• Καλές πρακτικές (περιοχή εφαρμογών)
• Οδηγός σχεδιασμού καινοτόμων συστημάτων συγκοινωνιών.

                                                                                   Κ. Φ.                               

LIMIT4WEDA 
Άρση της 
απομόνωσης των 
απομακρυσμένων 
περιοχών.
Υποστήριξη 
της τοπικής 
οικονομίας
& ενίσχυση 
επιχειρηματικότητας 
μέσω καινοτόμων 
δράσεων.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ

Ο
ι επόμενες Εκλογές των Επιμελητηρίων θα πραγματοποιηθούν εντός του χρονικού δια-
στήματος από 15 Μαρτίου - 15 Απριλίου 2011

Εν όψει των επόμενων εκλογών του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, προσαρμοζόμενο σύμφωνα με τον Νέο Επιμελητηριακό Νόμο 
3419/6-12-05 και τις εντολές του Εποπτεύοντος Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας, αποφάσισε κατά το διαρρεύσαν διάστημα, τα παρακάτω:

Την κατανομή των Επιχειρήσεων-Μελών σε πέντε Τμήματα, για λόγους σκοπιμότητας και εξειδίκευσης, 
δηλαδή καλύτερης εκπροσώπησης τους, ως εξής:

1. Τμήμα Εμπορικό 
2. Τμήμα Μεταποιητικό 
3. Τμήμα Υπηρεσιών
4. Τμήμα Τουριστικό & Μεταφορών
5. Τμήμα Εξαγωγών

Επίσης, αφού έλαβε υπ’ όψιν την ποιοτική διάσταση των παραπάνω δεδομένων, αποφάσισε η κατανο-
μή των Εδρών ανά Τμήμα, να έχει ως εξής:

1. Τμήμα Εμπορικό    6        έδρες
2. Τμήμα Μεταποιητικό   9 »
3. Τμήμα Υπηρεσιών            11  »
4. Τμήμα Τουριστικό & Μεταφορών 3 »
5. Τμήμα Εξαγωγών   2 »
            __________________________
                    ΣΥΝΟΛΟ:       31  ΕΔΡΕΣ

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, καλεί όλες τις Επιχειρήσεις-Μέλη του, να προσέλθουν από 
τώρα στις Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις τυχόν μεταβολές των στοι-
χείων τους στην Καρτέλα Μητρώου τους, καθώς και τις τυχόν οφειλές τους, ώστε να μην απολέσουν το 
δικαίωμα ψήφου τους.

Από την Δ.Ε. 

Επιμελητηριακές 
Εκλογές 2011
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ

Γενική Συνέλευση 
της ΚΕΕΕ στη 
Θεσσαλονίκη 
(11 Σεπτεμβρίου 2010) 

Ανάγκη για αναστροφή 
του κλίματος με την 
επάνοδο σε θετικούς
ρυθμούς ανάπτυξης. 

Ο Υπουργός 
Οικονομικών, 
Γ. Παπακωνσταντίνου, 
τίμησε τις εργασίες &
περιέγραψε την οικονομική 
κατάσταση της ελληνικής 
οικονομίας. 

Θ
ετικός ήταν ο απόηχος που άφησε πίσω η πρόσφα-
τη καθιερωμένη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων Ελλάδος λίγο πριν τα εγκαίνια της 
75ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με το σύνολο 

του επιχειρείν να ζητά επιτακτικά από το οικονομικό επιτελείο της 
κυβέρνησης την αναστροφή του κλίματος και την επάνοδο σε θε-
τικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η συνέλευση αυτή, μάλιστα, χαρακτη-
ρίστηκε ως μια από τις παραγωγικότερες Γενικές Συνελεύσεις της 
ΚΕΕΕ. Στις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για τη μείω-
ση του δημοσιονομικού ελλείμματος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, 
ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, που τί-
μησε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχοντας μαζί του σύσ-
σωμο το οικονομικό επιτελείο, ενώ στο γεύμα, που παρατέθηκε 
από το ΕΒΕΘ για τους εκπροσώπους των Επιμελητηρίων της χώ-
ρας, μίλησε ο νέος Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. 

Σύντομους χαιρετισμούς και ανακοινώσεις προς τα μέλη της συ-
νέλευσης απηύθυναν οι παριστάμενοι Πρόεδροι του ΕΟΜΜΕΧ, κ. 
Χρήστος Πιτέλης, και ΟΑΕΕ, κ. Μάκης Βουδούρης, καθώς και ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επι
μελητηρίου, κ. Νικόλαος Βερνίκος. 

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης άνοιξαν με τον οικοδεσπότη 
Πρόεδρο του ΕΒΕΘ, κ. Δημήτριο Μπακατσέλο, να καλωσορίζει τα 
μέλη της επιμελητηριακής κοινότητας απ’ όλη την Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, αναφέρθηκε με 
έντονα κριτική διάθεση στο μνημόνιο και τις αλλαγές που αυτό 
επέφερε στην Ελλάδα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Έχω την αί-
σθηση ότι βασικό νομιμοποιητικό κείμενο για κάθε πρωτοβουλία 
δεν είναι το Σύνταγμα της χώρας, αλλά το μνημόνιο», δίνοντας 
παράλληλα έμφαση στην έλλειψη ρευστού από την αγορά, ενώ 
επεσήμανε ότι: «οι επιχειρήσεις έχουν πάθει «στραπάτσο», καθώς 
καταγράφουν μείωση τζίρου που σε πολλές περιοχές ξεπερνά το 
50%». 
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Στη συνέχεια ο κ. Κασιμάτης έδωσε το λόγο στους ειδικούς συνεργά-
τες της ΚΕΕΕ κκ. Αναστασία Ξαρχά και Γεώργιο Σουρμελή, προκειμέ-
νου να ενημερώσουν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης για την πορεία 
υλοποίησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αλλά και το νέο πλαί-
σιο λειτουργίας του. Τέλος, ο Ειδικός Σύμβουλος της ΚΕΕΕ, κ. Δημή-
τριος Σκιαδάς, παρουσίασε μια έρευνα σχετικά με το μνημόνιο οικο-
νομικής συνεργασίας που υπέγραψε η χώρα μας με το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και τις 
επιπτώσεις του στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. 

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ. Δημήτριος Μπακατσέλος, αναφέρθηκε στις 
«πρωτόγνωρες θυσίες» στις οποίες υποβλήθηκαν από τους πρώτους 
μήνες του 2010 οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι 
«δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο η επίλυση του δη-
μοσιονομικού προβλήματος». Σύμφωνα με τον κ. Μπακατσέλο, τα μέ-
τρα που έλαβε μέχρι στιγμής η κυβέρνηση (υπερφορολόγηση επι-
χειρήσεων και αύξηση των έμμεσων φόρων) θα φέρουν το αντίθετο 
αποτέλεσμα από το επιθυμητό, καθώς αντιστρατεύονται την ανάπτυ-
ξη. Η δε επιδείνωση των προσδοκιών αφορά όλους του κλάδους των 
επιχειρήσεων: το εμπόριο, τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες.

Ακολούθως, ο κ. Παπακωνσταντίνου από το βήμα της Γενικής Συνέ-
λευσης της ΚΕΕΕ αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλει η κυ-
βέρνηση για την μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Αφού πε-
ριέγραψε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν 
η ελληνική οικονομία τον περασμένο Οκτώβριο, εμφανίστηκε αισιό-
δοξος για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του 
Μνημονίου. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στη σημαντική μέχρι στιγ-
μής μείωση του ελλείμματος κατά 7 δισ. ευρώ (σ.σ. ο στόχος των 12 
δις. ευρώ για φέτος, όπως είπε, θα επιτευχθεί) και στη δραστική πε-
ρικοπή κατά 50% των δαπανών του δημοσίου. Απαντώντας στη συ-
νέχεια σε παρεμβάσεις - ερωτήσεις εκπροσώπων των Επιμελητηρίων, 
οι οποίοι επέκριναν τις τράπεζες για την τακτική που ακολουθούν στο 
θέμα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ο κ. Παπακωνσταντίνου 
αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ξεχωριστές συμφωνί-
ες με κάθε τράπεζα. «Σύντομα η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ξεχω-
ριστές συμφωνίες με κάθε τράπεζα θέτοντας στόχους για την αύξη-
ση της πιστωτικής επέκτασης - κυρίως δε προς τις επιχειρήσεις - στο 
πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης και στήριξης του τραπεζικού 
συστήματος» ήταν μεταξύ άλλων μια από τις σημαντικές του ανακοι-
νώσεις, αφήνοντας φανερά ικανοποιημένα τα μέλη της συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, τόνισε πως η ελληνική οικο-
νομία έχει εισέλθει σε έναν φαύλο κύκλο στασιμοπληθωρισμού. Μετά την ολο-
κλήρωση των εργασιών της συνέλευσης το ΕΒΕΘ παρέθεσε γεύμα στα συμμε-
τέχοντα - μέλη της, με ομιλητή τον νέο Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε για τη 
συνεργασία με την ΚΕΕΕ σε όλα τα θέματα που αφορούν στον επιμελητηριακό 
θεσμό και στις παραγωγικές τάξεις της χώρας μας. Επίσης δεσμεύτηκε για την 
άμεση ανταπόκριση και την ταχύτητα στις διαδικασίες, προκειμένου να παρου-
σιασθεί ένα πλέγμα προτάσεων και πολιτικών προς διαβούλευση, και στη συ-
νέχεια εφαρμογή, αφού η μαστιζόμενη από την κρίση ελληνική αγορά δεν έχει 
άλλα περιθώρια αναμονής.  

                                      ΚΕΕΕ

Όσο για τα θέματα της επιμελητηρια-
κής κοινότητας ο κ. Κασιμάτης είπε ότι: 
«Η νομοθετική πρωτοβουλία για το Γενι-
κό Εμπορικό Μητρώο κινήθηκε πολύ κάτω 
των προσδοκιών μας, καθώς η βασική μας 
πρόταση για την λειτουργία της υπηρεσίας 
μιας στάσης στα Επιμελητήρια ως προς την 
ίδρυση επιχειρήσεων δεν έγινε αποδεκτή. 
Όπως γνωρίζετε επελέγη η λύση της δημι-
ουργίας ενός μηχανισμού όπου τα επιμε-
λητήρια πλέον έχουν παρακολουθηματικό 
ρόλο, το ΓΕΜΗ παραμένει απλώς ένα μη-
τρώο ληξιαρχικού χαρακτήρα και η βασική 
διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων ανατίθε-
ται στους συμβολαιογράφους ως προς τις 
κεφαλαιουχικές εταιρείες και στα ΚΕΠ μαζί 
με τα επιμελητήρια ως προς τις προσωπι-
κές εταιρείες.» 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ



ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ+ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

16

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & Μ/Γ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ποσοτικά στοιχεία

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 11 6 1 1 0 19

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 5 5 2 1 0 13

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 22 10 1 1 0 34

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 3 22 0 0 0 25

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

ΣΥΝΟΛΟ 41 43 4 3 0 91

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 9 5 0 1 0 15

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 11 13 3 2 0 29

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 20 13 0 1 0 34

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 0 20 0 0 0 20

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

ΣΥΝΟΛΟ 40 51 3 4 0 98

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 6 5 0 1 0 12

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 6 12 0 0 0 18

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 23 18 3 1 1 46

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 35 39 3 2 1 80

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 8 4 0 1 0 13

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 6 23 1 1 10 41

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 32 18 1 0 0 51

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 46 49 2 2 10 109
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & Μ/Γ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 6 9 1 1 0 17

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 5 20 0 0 0 25

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 28 24 0 1 1 54

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 0 4 2 0 0 6

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

ΣΥΝΟΛΟ 39 57 3 2 1 102

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 15 14 0 1 0 30

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 13 12 1 1 0 27

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 28 20 2 1 0 51

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 56 47 3 3 0 109

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 23 20 2 3 0 48

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 16 37 2 1 0 56

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 73 52 4 3 2 134

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 3 30 2 0 0 35

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

ΣΥΝΟΛΟ 115 139 10 7 2 273

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 32 23 0 3 0 58

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 30 48 5 4 10 97

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 80 51 3 2 0 136

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 0 24 0 0 0 24

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

ΣΥΝΟΛΟ 142 147 8 9 10 316
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διοργάνωση του 
Ε.Ι. με την Διαχειριστική Ε.Π. 
και την Συνεταιριστική 
Τράπεζα Ηπείρου 
Ενημερωτικής 
Εκδήλωσης με θέμα: 
«Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες» στις 08/09/2010 

Μ
ε στόχο την τόνωση της αγοράς, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την 
αύξηση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο Υπουργός Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αποφάσι-
σε την παράταση προγραμμάτων ενίσχυσης ΜΜΕ επιχειρήσεων, ανταποκρινό-

μενος και στα αιτήματα των παραγωγικών φορέων. Με την απόφαση αυτή επιτυγχάνεται η 
διεύρυνση των δικαιούχων και παράλληλα αυξάνονται τα ποσοστά της δημόσιας χρηματο-
δότησης ενώ μειώνεται το ελάχιστο ύψος των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ένδυσης υπόδησης και μεταποίησης.

Ειδικότερα:
1) Διευρύνονται οι δικαιούχοι ενισχύσεων του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συν-
θήκες» καθώς δίδεται δικαίωμα συμμετοχής και στις Μεσαίες Επιχειρήσεις οποιασδήποτε 
δραστηριότητας καθώς και φυσικά πρόσωπα που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Επίσης αυξάνονται τα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης στις περισσότερες περιφέρειες 
της χώρας τουλάχιστον κατά 5% και μειώνεται το ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού του επιλέ-
ξιμου επενδυτικού σχεδίου για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στα 30.000,00 ευρώ. 
Τέλος παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα μέχρι τις 20 Δε-
κεμβρίου 2010.

2) Για το πρόγραμμα «Ένδυση και Υπόδηση: Νέες Προοπτικές», αυξάνονται τα ποσοστά δη-
μόσιας χρηματοδότησης στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 5% και 
μειώνεται το ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου για τις με-
σαίες επιχειρήσεις στα 50.000,00 ευρώ. Τέλος παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προτά-
σεων για το πρόγραμμα μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2010. 

Ι.Δ.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ε.Ι. ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Α
πό τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιnθnκε n Εμπορική Έκ-
θεσn Αργυροκάστρου στην γειτονική Αλβανία, n οποία θεωρείται μο-
χλός ανάπτυξnς τnς οικονομίας τnς περιοχής αλλά και ολόκλnρου του 
Νομού, αφού τnv επισκέπτονται κάθε χρόνο πολλοί επιχειρnματίες. 

Το Επιμελnτπριο Ιωαννίνων συμμετείχε και παραβρέθηκαν και ο Πρόεδρος κ. 
Δημ. Μπαράτσας, ο Αντιπρόεδρος Β’ κ. Στέργιος Ταλάρης και τα Στελέχη του Ε.Ι. 
κΕ.Ντάφλος και Θαλ.Παξιμαδάκης, που συνόδευσαν την επιχειρηματική αποστο-
λή του Επιμελητηρίου. 

Ε.Ν.

Συμμετοχή του 
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 
στην Έκθεση 
«EXPO-GJIROKASTRA 2010», 
στο Αργυρόκαστρο,  Αλβανία. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ

1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
για «τα ηλεκτρονικά 
εκπαιδευτικά παιχνίδια, 
την εκπαίδευση και την 
οικονομική ανάπτυξη»,  
Ιωάννινα, 7-9 Ιουλίου 2010

Σ
τις εργασίες του Συνεδρίου συμμετείχαν παράγοντες της ακαδημαϊκής, οικο-
νομικής και κοινωνικής ζωής από την Ελλάδα,  τις χώρες της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης και όχι μόνο.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι προοπτικές αξιοποίησης των ηλεκτρονικών εκπαιδευ-
τικών παιχνιδιών (serious games) στην εκπαίδευση, την διά βίου μάθηση, και σε το-
μείς όπως η υγεία και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά και οι παράγοντες εκείνοι 
που μπορούν να επηρεάσουν τη δημιουργία καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στο πεδίο των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

Παρουσιάστηκαν επιτυχημένες εφαρμογές ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών 
και δόθηκε έμφαση σε περιπτώσεις όπου αυτά αξιοποιήθηκαν κατά τρόπο ουσια-
στικό, συμβάλλοντας στην εκμάθηση με εναλλακτικό και καινοτόμο τρόπο. Ιδιαίτε-
ρη προσοχή δόθηκε σε θέματα Δικτύωσης στοχεύοντας σε νέες συνεργασίες και κοι-
νές δράσεις. 

Επίσης πραγματοποιήθηκε η τιμητική βράβευση των επιτυχόντων του 1ου Ευρωπαϊ-
κού Διαγωνισμού Καλύτερου Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού. Ο 2ος Ευρωπαϊκός Διαγωνι-
σμός θα πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο το πρώτο τρίμηνο του 2011.

Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Δικτύου με σκοπό την 
διάχυση Τεχνογνωσίας 
στον Καινοτόμο τομέα των 
Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών 
Παιγνίων.
Στα πλαίσια του προγράμματος SOUTH EAST EUROPE, στις 10-11/3/2009 στην Βιέννη, επιλέχθηκαν 42 προ-
τάσεις προς χρηματοδότηση ανάμεσα τους και η πρόταση «LUDUS «- «Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύ-
ου με σκοπό την διάχυση Τεχνογνωσίας στον Καινοτόμο τομέα των Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Παιγνίων».



ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ+ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

23

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ

HIDDEN - ΑΦΑΝΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Στις 27-28/4/2010, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος MED 2nd call, εγκρίθηκε το έργο με τίτλο : ΑΦΑΝΗΣ ΚΑΙ-
ΝΟΤΟΜΙΑ - Hidden Innovation Initiatives for SMEs “HIDDEN” 
με επικεφαλή εταίρο την Περιφέρεια Ηπείρου.
Το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Ηπείρου (BIC ΗΠΕΙ-
ΡΟΥ) συμμετέχει ως εταίρος. Διάρκεια έργου: 1/9/2010-
28/2/2013

Ξεκινώντας με τη παραδοχή ότι οι περιφέρειες των χωρών που 
συμμετέχουν στο έργο ( Ιταλία-Ισπανία- Πορτογαλία -Γαλλία-
Ελλάδα) στηρίζονται σε επιχειρήσεις ήπιας τεχνολογίας και μι-
κρού μεγέθους που δεν μπορούν να δώσουν οικονομίες κλίμα-
κας, είναι εμφανές ότι για να βγουν ανταγωνιστικά στις αγορές 
πρέπει να συνεργαστούν, να χρησιμοποιήσουν έξυπνες ιδέες 
και ευέλικτα σχήματα. Στόχος η υποστήριξη-ανάδειξη των τοπι-

κών προϊόντων, των πρώτων υλών μας και να εκμεταλλευτούμε 
τις τάσεις για υγιεινό τρόπο ζωής , επιστροφή στη φύση κ.λ.π.

Το έργο θα προσπαθήσει να εντοπίσει την αφανή-ήπια καινο-
τομία.:
- Οργανωτική καινοτομία (νέες μορφές οργάνωσης / νέες μορ-
φές υπηρεσιών)
- Marketing (σωστός σχεδιασμός-σωστή προώθηση)
- Επιχειρηματικά μοντέλα (συνεργασίες μεταξύ εταιρειών & φο-
ρέων)

Κατερίνα Φιλίππου-Κεραμίδα
Διευθύντρια BIC ΗΠΕΙΡΟΥ

Το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Ηπείρου (BIC ΗΠΕΙΡΟΥ) εί-
ναι επικεφαλής εταίρος του εν λόγω έργου. Εταίροι: ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑ-
ΛΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ & ΣΛΟΒΕΝΙΑ Διάρκεια: 
34 μήνες (1/5/2009-28/2/2012).

Στόχος είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου για την μεταφο-
ρά και την διάχυση τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στον καινοτόμο 
τομέα των Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών. 

Το έργο LUDUS προβάλει τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παίγνια , ως μια 
καινοτόμα εναλλακτική μέθοδο εκπαίδευσης σε θέματα κατάρτισης ερ-
γαζομένων, στην εκπαίδευση , στην υγεία, στο στρατό κ.λ.π
Τα   ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παίγνια διαφέρουν από τις παραδοσια-
κές μεθόδους κατάρτισης γιατί συνδυάζουν την ψυχαγωγία με τη μά-
θηση.

Μέχρι σήμερα στα πλαίσια του έργου έχει πραγματοποιηθεί:
•  Ένα Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Ηλεκτρονικά Εκπαιδευτικά Παίγνια. 
•  Ένας Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Καλύτερου Ηλεκτρονικού εκπαιδευ-
τικού Παιγνίου. 
•   Ημερίδες Δικτύωσης και μια ‘’ανοιχτού’’ τύπου ημερίδα στοχεύο-
ντας στην προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων.
•  2 Ευρωπαϊκά Ανοιχτού τύπου Εργαστήρια που λειτουργούν ως βά-
σεις για τον πειραματισμό στα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παίγνια (όπως 
για παράδειγμα υποβολή ενός ψηφιακού σεναρίου κτλ.). 
•  Μια Πηγή Γνώσεων, βασισμένος στην διαδικτυακή συνεργασία και 

μια πλατφόρμα γνώσεων η οποία θα επιτρέψει την μεταφορά τεχνο-
γνωσίας αλλά και την δικτύωση. 
•  Σε εξέλιξη βρίσκεται η Αποτίμηση του ενδιαφέροντος, των δυνατο-
τήτων και της προθυμίας των επιχειρήσεων και των ινστιτούτων. Επί-
σης, ο Οδηγός Καλών Πρακτικών ως μια βιβλιοθήκη για τα Ηλεκτρονι-
κών Εκπαιδευτικών Παιγνίων αλλά και ως οδηγός για την καθοδήγηση 
του καθένα που ενδιαφέρεται για την δημιουργία μιας εφαρμογής ηλε-
κτρονικού εκπαιδευτικού παιγνίου. Συνεχίζονται επιπλέον, οι Επιτόπι-
ες έρευνες για την εμβάθυνση των εταίρων του έργου στον τομέα Ηλε-
κτρονικά Εκπαιδευτικά Παίγνια.

Στο BIC Ηπείρου το Επιμελητήριο Ιωαννίνων συμμετέχει ως κυρίως 
εταίρος και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων είναι Ex Officio 
και πρόεδρος του BIC Ηπείρου.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ

Α
πό τις 23 έως τις 28 lουλίου πραγματοποιnθnκε n 14n 
Εμπορική Έκθεσn Αλεξανδρούπολnς n οποία θεωρεί-
ται μοχλός ανάπτυξnς τnς οικονομίας τnς περιοχπς αλλά 
και ολόκλnρου του Νομού Έβρου, αφού τnv επισκέπτο-

νται κάθε χρόνο χιλιάδες επιχειρnματίες. 

Το Επιμελnτπριο Ιωαννίνων συμμετείχε και παραβρέθηκε και ο 
Πρόεδρος κ. Δημ. Μπαράτσας, πιστεύοντας πως n Θράκn έχει 
μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον για τα προϊόντα του Νομού μας.

Τα εγκαίνια τnς έκθεσnς πραγματοποιnθnκαν τnv Παρασκευή 23 
lουλίου από τον υφυπουργό Εσωτερικών Γ.Ντόλιο. 

Έκτακτη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ πραγ-
ματοποιήθηκε την 24η Ιουλίου 2010 στο Επιμελητήριο Έβρου 
προς τιμήν του αποχωρήσαντος Προέδρου του, κ. Νικολάου Δα-
στερίδη, και με την ευκαιρία των εγκαινίων του νέου κτιρίου του 
και της 14ης Εμπορικής Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Θέμα της 
συνεδρίασης ήταν οι: «Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην 
πραγματική και την τοπική οικονομία».

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην 
πραγματική οικονομία, ο κ. Κασιμάτης, επεσήμανε μεταξύ άλλων 
τα παρακάτω: «Βρισκόμαστε στο μέσο μιας πολύ εκτεταμένης και 
βαθειάς κρίσης. Και η κρίση αυτή έχει πολλές εκφάνσεις και πολ-
λά πεδία αναφοράς. Είναι οικονομική, πιστωτική, χρηματιστηρια-
κή, περιβαλλοντική, ενεργειακή, πολιτική και κοινωνική. Όταν, τον 
Ιούνιο του 2007, η κρίση στα sub-prime στεγαστικά δάνεια (δη-
λαδή τα δάνεια σε πολύ οικονομικά ασθενείς πιστολήπτες) στις 
ΗΠΑ, αναστάτωνε τις διεθνείς αγορές, στην Ελλάδα το γεγονός 
αυτό αντιμετωπιζόταν - από τη συντριπτική πλειοψηφία όλων - ως 
ένας μακρινός κίνδυνος, που σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται 
να μας επηρεάσει. Το πρόβλημα όμως ξέφυγε από κάθε έλεγχο 
όταν το φθινόπωρο του 2009, διαπιστώθηκε η αδυναμία της ελλη-
νικής οικονομίας να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες...»

Ι.Δ.

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου 
Ιωαννίνων στην 14η Εμπορική Έκθεση 
Αλεξανδρούπολης



Πρώτον, η Επιτροπή θα εστιάζεται σε ολόκληρο τον κύκλο 
πολιτικής, προσδίδοντας μεγαλύτερη σημασία στην αξιολόγηση 
της υφιστάμενης νομοθεσίας και των σχετικών πολιτικών. 

Δεύτερον, δεδομένου ότι η έξυπνη νομοθεσία υπάγεται στην 
επιμερισμένη ευθύνη όλων των συμμετεχόντων στη χάραξη 
πολιτικής της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, κράτη μέλη 
και λοιποί ενδιαφερόμενοι), η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται 
από κοινού με όλους αυτούς τους παράγοντες για να εξασφαλίσει 
την ενεργό συμμετοχή τους στην επίτευξη των σχετικών στόχων. 

Τρίτον, η φωνή των πολιτών και των λοιπών ενδιαφερομένων 
θα ενισχυθεί περαιτέρω με την επιμήκυνση της περιόδου 
διαβούλευσης από 8 σε 12 εβδομάδες από το 2012 και μετά, με 
την επανεξέταση της πολιτικής διαβούλευσης της Επιτροπής το 
2011 και με την αύξηση της προβλεψιμότητας όσον αφορά τις 
σχεδιασθείσες προτάσεις της Επιτροπής και τις εκ των υστέρων 
εργασίες αξιολόγησης ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 
προετοιμάσουν τη συμμετοχή τους πολύ νωρίτερα.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2012, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο των εξαγγελιών για την έξυπνη νομοθεσία. 
Για περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/pressReleas-
esAction.do?reference=IP/10/1296&format=HTML&aged=0&languag
e=EN&guiLanguage=en 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ

Έξυπνη 
νομοθεσία: 
ευρωπαϊκοί νόμοι 
που αποφέρουν 
οφέλη στους 
πολίτες & τις 
επιχειρήσεις

Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα σχέδια της 
για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και της 
συνάφειας της νομοθεσίας της ΕΕ. Θα αξιολογεί 
τον αντίκτυπο της νομοθεσίας σε όλα τα στάδια 

του κύκλου πολιτικής, από τη σχεδίαση μιας πολιτικής μέχρι 
την εφαρμογή και την αναθεώρησή της. Η Επιτροπή θα 
συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και τα κράτη μέλη και θα τα ενθαρρύνει να εφαρμόζουν 
την «έξυπνη νομοθεσία» στο έργο τους. Τέλος, η Επιτροπή 
αποφάσισε να επιμηκύνει την περίοδο των δημόσιων 
διαβουλεύσεών της από το 2012 και μετά, για να ενισχύσει τη 
φωνή των πολιτών και των λοιπών ενδιαφερομένων.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Bar-
roso, δήλωσε τα εξής: «Η έξυπνη νομοθεσία θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκοί νόμοι αποφέρουν οφέλη 
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση κατέδειξε ότι η νομοθεσία διαδραματίζει 
έναν αναγκαίο ρόλο. Η νομοθεσία αυτή πρέπει να είναι 
σωστά σχεδιασμένη για να επιτυγχάνει τους στόχους της, 
να εξασφαλίζει βιώσιμη ευημερία και να προστατεύει τους 
καταναλωτές, χωρίς να πιέζει ασφυκτικά τους οικονομικούς 
παράγοντες και ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι 
σημερινές προτάσεις έχουν καίρια σημασία για την επίτευξη 
των φιλόδοξων στόχων περί έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης, που καθορίζονται στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Ο συνυπολογισμός των απόψεων των 
προσώπων που επηρεάζονται από τη νομοθεσία αποτελεί 
απαραίτητο στοιχείο για τη θέσπιση σωστής νομοθεσίας. 
Γι’ αυτό το λόγο, θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη 
φωνή των πολιτών και των λοιπών ενδιαφερομένων και θα 
επιμηκύνουμε την περίοδο δημόσιας διαβούλευσης από 8 σε 
12 εβδομάδες.»

Η ανακοίνωση για την έξυπνη νομοθεσία στην ΕΕ προβλέπει 
την ανάληψη δράσης σε τρεις τομείς για την επίτευξη 
νομοθεσίας με την υψηλότερη δυνατή ποιοτική στάθμη, 
και τηρεί πλήρως τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας:
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 
και οφέλη για τις Μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις

Ε
κτιμάται ότι το 11% των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων χάνουν 
συμβάσεις έργων λόγω της έλλειψης 
δεξιοτήτων ξένων γλωσσών.  Tο 

κόστος αυτών των χαμένων ευκαιριών 
μπορεί να ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ 
και να απειλεί θέσεις εργασίας.

Η φετινή Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, 
που έλάβε χώρα στις και γύρω από τις 26 
Σεπτεμβρίου, επικεντρώθηκε στις γλώσσες 
για τις επιχειρήσεις. 

Στις 24 Σεπτεμβρίου, η κυρία Ανδρούλλα 
Βασιλείου, η Ευρωπαία Επίτροπος 
Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας 
και Νεολαίας, εκφώνησε ομιλία στο συνέδριο 
στις Βρυξέλλες με τίτλο «οι γλώσσες για τις 
ΜΜΕ» και  συνάντήσε εκπροσώπους των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων των οποίων 
οι γλωσσικές δεξιότητες έχουν αποδώσει 
κέρδη.

Με τις 23 επίσημες γλώσσες της και 
περισσότερες από 40 περιφερειακές και 
μειονοτικές γλώσσες, η ΕΕ αποτελεί μια 
μοναδική πολυγλωσσική κοινότητα χωρών 
και ανθρώπων. 

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών 
καθιερώθηκε το 2001 για τον εορτασμό 
αυτής της πολυμορφίας και για την προβολή 
της σημασίας των γλωσσών στις ιδιωτικές και 
επαγγελματικές  ζωές μας.

Περίπου 150 επιχειρηματίες, οργανώσεις 
επιχειρήσεων και εκπρόσωποι των εθνικών 
και τοπικών διοικήσεων θα συμμετάσχουν 
στην εκδήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις 
«Γλώσσες για τις ΜΜΕ».

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί ο τρόπος 
με τον οποίο η Φινλανδική επιχείρηση Golla 
μετατράπηκε από ένα μικρό εργαστήριο σε 
παγκόσμιο συντελεστή, με την παραγωγή 
πρωτότυπων θηκών για κινητά τηλέφωνα, 
φορητούς υπολογιστές και άλλες συσκευές, 
με πωλήσεις σε περισσότερες από 100 
χώρες.

Ο επιχειρηματίας κ. Franz Huber θα εξηγήσει 
τον τρόπο με τον οποίο οι γλωσσικές 
ικανότητες των συνεργατών του βοήθησαν 
στην επέκταση από τη Γερμανία στην Κίνα 
της οικογενειακής επιχείρησής του που 
εκδίδει γεωγραφικούς χάρτες.

Η Λετονική εταιρεία Stenders, η οποία 
εξειδικεύεται σε καλλυντικά για το μπάνιο και 
το σώμα, θα παρουσιάσει τον τρόπο με τον 
οποίο οι γλωσσικές δεξιότητες βοήθησαν 
να αποκομίσει 85% των κερδών της από 
εξαγωγές.

Σε  ένα δείγμα σχεδόν 2000 επιχειρήσεων, 
το 11% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι 
έχουν χάσει συμβάσεις έργων - αξίας 
εκατομμυρίων ευρώ σε πολλές περιπτώσεις 
- ως αποτέλεσμα της έλλειψης γλωσσικών 
δεξιοτήτων. 
(Βλέπε: http://ec.europa.eu/education/lan-
guages/Focus/docs/elan-sum_en.pdf )

Η Επιτροπή διοργανώνει επίσης εκδηλώσεις 
σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 
• στο Λονδίνο, η αντιπροσωπεία της 
Επιτροπής ενθαρρύνει τους μπλόγκερς να 
γράφουν σε διαφορετική γλώσσα
• στο Παρίσι, το «Maison de l’Europe» 
θα φιλοξενήσει συζήτηση στρογγυλού 
τραπεζιού σχετικά με την πολυγλωσσία και 
τις επιχειρήσεις
• στην Πίζα και τη Λούκα, ο ιταλός 
υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. An-
drea Ronchi και ο συγγραφέας/σημειολόγος 
Umberto Eco θα συζητήσουν τη συμβολή 
των γλωσσών στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Βλέπε:
http://ec.europa.eu/education/languages/in-
dex_en.htm
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ // ΖΗΤΗΣΕΙΣ

Mικρή σερβική εταιρεία ειδικευμένη στην παραγωγή 
των συσκευασιών από ανακυκλωμένο χαρτί αναζητά πιθανούς 
συνεργάτες σε χώρες της ΕΕ. Αναζητά μεσάζοντες πώλησης 
των προϊόντων της καθώς και εταίρους για τη δημιουργία 
κοινής επιχείρησης.  Προσφέρεται η  πώληση της εταιρείας ή 
τμήμα της, καθώς επίσης και υπηρεσίες υπεργολαβίας για την 
παραγωγή συσκευασιών και την έρευνα.
20100819048 

Ιταλική εταιρεία παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων 
και συστημάτων αναζητά συνεργάτες για το εμπόριο των 
υπηρεσιών και υπεργολάβους σε όλη την Ευρώπη. 
20100902039 

Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή και 
τοποθέτηση ξύλινων παιχνιδιών και αστικού εξοπλισμού 
αναζητά διανομείς. 
20100902014 

Αυστριακή εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην 
ανάπτυξη και παραγωγή υπαίθριων ηλιακών συστημάτων 
φωτισμού αναζητά Ισπανούς, Προτογάλους, Τούρκους, 
Ιταλούς Έλληνες εμπορικούς μεσάζοντες καθώς επίσης και 
σχέδια συνεργασίας με  δήμους στις χώρες αυτές. Αναζητά 
επίσης  προμηθευτές σωλήνων αλουμινίου και ειδικών ηλιακών  
εξαρτημάτων για κατασκευές αστραπών. 
20100826013 

Ρωσική εταιρεία εξειδικεύεται στην κατασκευή  cheese-
cakes (κατεψυγμένα επιδόρπια) αναζητά εμπορικούς 
μεσάζοντες. 
20100831049 

Κυπριακή εμπορική εταιρεία που ειδικεύεται στην 
χονδρική και λιανική πώληση γυναικείων και ανδρικών σπoρ 
ενδυμάτων αναζητά νέους προμηθευτές. 
20100903027 

Κυπριακή εταιρεία που ιδρύθηκε το 1997, διανομέας  
επαγγελματικών καλλυντικών προϊόντων φροντίδας δέρματος 
(διανομές μέσω ινστιτούτα αισθητικής, spa και δερματολόγους) 
αναζητά αποκλειστικούς διανομείς στην Ευρώπη. 
20100903030 

Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα της 
βιοτεχνολογίας, των φαρμακευτικών προϊόντων και τη 
μοριακή διάγνωση παράγει μια σειρά καλλυντικών με βάση 
το υαλουρονικό οξύ με αντιγήραντική και αντικυτταριτιδική 
δράση. Η εταιρεία αναζητά διανομείς. 
20100910019 

Ιταλική εταιρεία παραγωγής πέλετς, μπριγκετών και 
καυσόξυλων αναζητά εμπορικούς συνεργάτες σε όλη την 
Ευρώπη. 
20100908034 

Γερμανική εταιρία ειδικευμένη στην τεχνική βαθιά 
συστήματα αερισμού του νερού για τις λίμνες που πάσχουν 
από περιορισμού οξυγόνου ή χάνονται οξυγόνο ψάχνει 
για το εμπόριο ενδιάμεσων υπηρεσιών, υπεργολαβιών ή 
κοινοπραξιών. 
20100722010 

Ουγγρική ΜΜΕ που ειδικεύονται στην τεχνολογία υψηλής 
πυροπροστασίας και χρησιμοποιείται κατά προτίμηση για τις 
δεξαμενές πετρελαίου και  πετρελαιοφόρων αναζητά εταίρους 
από Ελλάδα για την απόκτηση ολόκληρης της εταιρείας ή 
μέρος αυτής. 
20100921021 

Γερμανική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον 
τομέα των φωτοβολταϊκών (μονάδες, στοιχεία φωτοβολταϊκών 
συστημάτων και εγκατάστασης) αναζητά εμπορικούς 
μεσάζοντες και προσφέρει συνεργασία με το σύστημα 
δικαιόχρησης (franchise), καθώς επίσης και κοινοπραξίες, 
δραστηριότητες υπεργολαβίας σε διάφορες χώρες της ΕΕ. 
Η εταιρεία προσφέρει, επίσης, συγχώνευση ή ανταλλαγή 
μετοχών. 
20100917049 

Γερμανική εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα 
της υψηλής ποιότητας οδοντιατρικών προϊόντων που 
αφορούν στα εμφυτεύματα (εμφυτεύματα, υποστηρίγματα, 
αξεσουάρ) συμπεριλαμβανομένων οστών και προϊόντων 
επαναδημιουργίας ιστών (υλικά αποκατάστασης οστών και 
μεμβράνες) αναζητά διεθνείς διανομείς.
20100219028 
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ // ΖΗΤΗΣΕΙΣ

Tουρκική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή 
φωτισμού και εξοπλισμού αναζητά επιχειρηματικές 
συνεργασίες στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών. Η 
επιχείρηση προσφέρει επίσης συμβάσεις υπεργολαβίας. 
20100311040 

Εταιρεία από τη Σλοβακία η οποία ασχολείται με 
την επεξεργασία ξύλου, την παραγωγή παλετών και άλλων 
προϊόντων ξύλου αναζητά διανομείς στα προϊόντα ξύλου. 
20100521008 

Γερμανική εταιρεία από την Κάτω Σαξονία που ασχολείται 
ενεργά με την ανάπτυξη των ακουστικών λύσεων έχει 
αναπτύξει ένα ψηφιακό σύστημα “focusable loundspeaker”, το 
οποίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ήχος κανονιού. Η 
Επιχείρηση αναζητά διανομείς και εταίρους λιανικής. 
20100623030 

Τουρκική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή 
νοσοκομείων και στον εξοπλισμό γραφείων αναζητά διανομείς 
στην Ελλάδα και την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας. 
20100317005 

Ιταλική εταιρεία εξειδικευμένη στην παραγωγή έξτρα 
παρθένου ελαιόλαδου και κρασιού αναζητά εταίρους 
ειδικευμένους στο εμπόριο ενδιάμεσων υπηρεσιών 
(πράκτορας, αντιπρόσωπος, διανομέας). 
20100615017 

Τουρκική εταιρεία ειδικευμένη στην κατασκευή 
δερμάτινων ειδών (χαρτοφύλακες, πορτοφόλια, ζώνες) 
αναζητά εμπορικούς μεσάζοντες (αντιπροσώπους, διανομείς), 
συνεργασία υπό τη μορφή κοινής επιχείρησης joint venture 
καθως επίσης προσφέρει υπηρεσίες υπεργολαβίας. 
20100415037 

Τουρκική κατασκευαστική εταιρεία παράγει  
παράθυρα και συστήματα θυρών από PVC, καθώς επίσης 
μπάνια και ντουλάπια κουζίνας. Η εταιρεία αναζητά εμπορικούς 
μεσάζοντες. Διαθέτει επίσης υπηρεσίες υπεργολάβου για 
οικοδομικά έργα. 
20100616030 

Ιταλική εταιρεία, που εδρεύει στη Σαρδηνία και ειδικεύεται 
στα παραδοσιακά κατεψυγμένα φρέσκα ζυμαρικά, αναζητά 
διανομείς.
20100616025 

Εταιρεία της Καταλωνίας στην Ισπανία με 28 χρόνια 
εμπειρίας στον τομέα των προϊόντων OTC (over-the-coun-
ter) και παραφαρμακευτικών αγορών, αναζητά διανομείς 
για την ανάθεση δραστηριοτήτων στην Ιταλία, την Ελλάδα 
και την Τουρκία. Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες 
διανομείς στην Ισπανία. Θεωρεί επίσης τη δημιουργία κοινής 
επιχείρησης - joint venture - και την εξαγορά ως έναν τρόπο 
για τη διανομή. 
20100708036 

Λιθουανική εταιρεία ειδικευμένη στην παραγωγή 
λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας αναζητά εμπορικούς 
μεσάζοντες. 20100712046 

Τουρκική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων λειτουργεί ως υπεργολάβος 
για γνωστά εμπορικά σήματα και προσφέρει δραστηριότητες 
υπεργολαβίας. 
20100506018 

Ιταλική εταιρεία, ειδικευμένη στην παραγωγή και εμπορία 
ξύλου, αλουμινίου και PVC κουφωμάτων αναζητά εμπορικούς 
μεσάζοντες. 
20100511014 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ



Ημερομηνία Πληροφορίες Έκθεσης

Από:21/1/2011
Έως:24/1/2011

Furnidec Business 2011
5η Επαγγελματική Διεθνής Έκθεση Επίπλου 
Τηλ.: 2310 291 161, Fax: 2310 291 554, eMail: furnidec@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Από:21/1/2011
Έως:23/1/2011

Property 2011
4η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - HELEXPO PALACE / 
AΘΗΝΑ 
Τηλ.: 210 3212822, Fax: 210 3211383, eMail: property@helexpo.gr
Οργάνωση: Helexpo

Από:3/2/2011
Έως:6/2/2011

Zootechnia 2011
7η ΔIEΘNHΣ EKΘEΣH ΓIA THN KTHNOTPOΦIA & ΠTHNOTPOΦIA 
Τηλ.: 2310291101, Fax: 2310291551, eMail: zootechnia@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Από:17/2/2011
Έως:20/2/2011

Energy Tech 2011
3η Διεθνής Εκθεση Ανανεώσιμων και Συμβατικών Πηγών, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Τεχνολογίας
Τηλ.: 2310 291548, Fax: 2310 291 553, eMail: energy@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Από:17/2/2011
Έως:20/2/2011

MarminStone 2011
35η Διεθνής Έκθεση Μαρμάρου - Πετρωμάτων - Ορυκτών - Κατασκευών από Μάρμαρο - Μηχανημάτων & 
Εξοπλισμού 
Τηλ.: 2310 291 273, Fax: 2310 291 658, eMail: marmin@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Από:17/2/2011
Έως:20/2/2011

Infacoma 2011
28η Διεθνής Έκθεση Δομικών Υλικών, Μονωτικών Κουφωμάτων, Ειδών Υγιεινής, Μπάνιου, Προκατασκευών 
και Τεχνολογίας
Τηλ.: 2310 291 273, Fax: 2310 291 658, eMail: infacoma@helexpo.gr
Οργάνωση: Helexpo

Από:11/3/2011
Έως:14/3/2011

Biologica 2011
4η Έκθεση Βιoλογικών Προιόντων 
Τηλ.: 2310 291201, Fax: 2310 291658, eMail: biologica@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ

Από:11/3/2011
Έως:14/3/2011

Oenos 2011
3η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝΟΥ
Τηλ.: 2310 291 201, Fax: 2310 291 658, eMail: detrop@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Από:11/3/2011
Έως:14/3/2011

Detrop 2011
21η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων & Εξοπλισμού 
Τηλ.: 2310 291 201, Fax: 2310 291 658, eMail: detrop@helexpo.gr 
Οργάνωση: Helexpo

Από:1/4/2011
Έως:3/4/2011

New baby 2011
1η Εκθεση για την Εγκυμοσύνη και το Παιδί
Τηλ.: 210 3212037, Fax: 210 3211383, eMail: newbaby@helexpo.gr
Οργάνωση: Helexpo

Από:7/5/2011
Έως:15/5/2011

Furnidec 2011
33η Διεθνής Έκθεση Επίπλου
Τηλ.: 2310 291 203, Fax: 2310 291 554, eMail: furnidec@helexpo.gr
Οργάνωση: Helexpo
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Ι.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

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

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. ΚΟΚΚΙΝΟΥ - ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ   Ζούμπου 22  26510 72900  76322
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. 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 ÍÙΝ
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




