
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ+ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

1

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ+
ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΩΝ 90 ΧΡΟΝΩΝ του 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΚΕΕΕ 

στα Ιωάννινα

KΩΔ.: 6676

4ÐÅ ÑÉ Ï ÄÏÓ Γ´4ÔÅÕ ×ÏÓ 34
4OΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20104ÔÉÌH:  0,01



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ+ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Ι.   
Η Επιστολή του Προέδρου του Ε.Ι.

10 χρόνια ΕΦΕΤ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

στις ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ προϊόντων από τρίτες χώρες προς την Ε.Ε.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ο Διακριτικός Τίτλος μιας επιχείρησης και η σημασία του

«Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας: Θέτοντας τους περιφερειακούς 
και εθνικούς στόχους μείωσης των θυμάτων οδικής 
κυκλοφορίας»

Εορτασμός των 90 χρόνων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στα Ιωάννινα

Έρχεται… χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τον Εναλλακτικό 
Τουρισμό

Προκήρυξη τριών νέων προγραμμάτων

Η Επίσημη Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου 
“enterprise europe network-hellas”

Ευρώπη 2020: Ένα πλήθος ευκαιριών για τις Μικρομεσαίες
Μεταποιητικές Επιχειρήσεις

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΖΗΤΗΣΕΙΣ
 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Ι. 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ðïõ ôÝ ôóç 14
453 33 É ù Üí íé íá
Ôçë.: 
26510-26273  (Γραμματεία Ðñοέäñïυ)
26510-24709 (Ä/íôÞò)
26510-26387 (Ταμείο - Ëï ãé óôÞ ñéï)
26510-22389 (Ìç ôñþá - Ìç ÷áí/öç óç)
26510-76589 (Enterprise Europe Network)
fax: 
26510-25179
url:
www.cci-ioannina.gr
www.uhc.gr
www.enterprise-hellas.gr
É äé ï êôÞ ôçò
Å ÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
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×á íôÝ ëç & ÌðÜñ êá, 
Ðå ñé ï ÷Þ ÊéÜ öá 452 21 ÉùÜííéíá
Ôçë.: 26510-29600
Åêôýðùóç
ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
ΒΙ. ΠΕ. Σταυροχωρίου
ÔéñÜæ: 8.000 áíôßôõðá
Ôá Üñèñá åêöñÜæïõí ôéò áðüøåéò 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ // ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Ι.

16-17/10/2010   
Συνδιοργάνωση & Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Πάτρα 
στο Συνέδριο με θέμα «Στροφή στην πραγματική 
οικονομία και τον ρόλο των Περιφερειακών και Δι-
απεριφερειακών  Συνεργασιών».

13/10/2010   
Συμμετοχή του Ε.Ι. στο Συνέδριο στο πλαίσιο εορ-
τασμού των δέκα χρόνων από την ίδρυση του Ελ-
ληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύ-
νη στην Θεσσαλονίκη.  

19/10/2010   
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Συνεδρίαση της Διαχει-
ριστικής  Ε.Π. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, 
Ηπείρου & Ιονίων Νήσων στην Πάτρα.

15/10/2010  
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
ΕΕΣΥΜ στην Άρτα.

18/10/2010 
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.

30/11/10 & 1/12/2010  
Συμμετοχή στελεχών του ΕΚΠΕ του Ε.Ι. στην Συ-
νάντηση της Ελληνικής Κοινοπραξίας του Δικτύου 
Enterprise  Europe Network-Hellas στην Αθήνα.

9/11/2010  
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Συνεδρίαση της Διαχει-
ριστικής  Ε.Π. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, 
Ηπείρου & Ιονίων Νήσων στην Πάτρα 

22/11/2010 
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.

22/11/2010  
Συμμετοχή του Ε.Ι.  στην παρουσίαση του τιμητικού 
τόμου «Ευτυχισμός –  Τιμή»  της Ομάδας Πρωτο-
βουλίας Τιμητικού Τόμου Καψωμένου στο Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων.

18/10/2010  
Συνδιοργάνωση του Ε.Ι. του Διεθνούς Συνεδρίου 
για την Οδική Ασφάλεια της Οικονομικής Επιτρο-
πής για την Ευρώπη του ΟΗΕ, στα Ιωάννινα. 

26/11/2010  
Συμμετοχή του Ε.Ι στην Συνεδρίαση του Δ..Σ. της 
Διαχειριστικής Ε.Π. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά-
δος, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων στα  Ιωάννινα .

26-27/11/2010  
Διοργάνωση & Συμμετοχή του Ε.Ι., της  Γενική Συ-
νέλευσης της  ΚΕΕΕ  στα Ιωάννινα.

27-28/11/2010 
Εορτασμός των Ενενήντα ετών του Επιμελητηρίου 
Ιωαννίνων.

21-12-2010 
Συμμετοχή του Ε.Ι στη Συνεδρίαση  της Αναπτυξια-
κής Ηπείρου Α.Ε. στα Ιωάννινα .

22/12/2010 
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.

12/12/2010  
Συμμετοχή του Ε.Ι στην Πανηπειρωτική Σύσκεψη 
της Ένωσης  Αγροτικών Συνεταιρισμών  των Ιωαν-
νίνων στα Ιωάννινα .
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 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Ι.

Ο
ι επιχειρήσεις μπαίνοντας στο 2011 εκπέμπουν 

SOS. Φαίνεται ότι σχεδιάζεται νέα φοροεπιδρομή 

για άντληση εσόδων από μια πηγή που απ’ ότι φαί-

νεται έχει στερέψει. 

Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, μιας αγο-

ράς που είναι σε τέλμα, που συνεχώς βουλιάζει, της ανεργίας που 

συνεχώς αυξάνεται και τα χρέη πνίγουν πολίτες και επιχειρήσεις. 

Ο ιδιωτικός τομέας και οι επιχειρήσεις φαίνεται να είναι ο μόνος 

δρόμος που μπορεί να ωθήσει την ελληνική οικονομία, να στηρίξει 

την ανάπτυξη και απασχόληση. 

Απαιτούνται στρατηγικές και πρωτοβουλίες, συναίνεση και υπευ-

θυνότητα, συμμετοχή και ταχύτητα απ’ όλους τους εμπλεκόμενους: 

κοινωνία, πολιτεία και φορείς, ώστε να δώσουμε το νέο όραμα που 

θα οδηγήσουν την χώρα και τους πολίτες σε ένα καλύτερο αύριο. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων
Δημήτριος Μπαράτσας

Ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων
Δημήτριος Μπαράτσας
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.Ι.

Τ
ην Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο Συ-
νεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Epirus Palace στα Ιωάννι-
να, από τον  Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, με τη συνερ-
γασία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Ενημερωτική Εκδήλω-

ση με θέμα: «10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΕΤ – ΕΦΕΤ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙ-
ΜΩΝ», με μεγάλη επιτυχία, αφού παρέστη πλήθος επιχειρηματιών, 
επαγγελματιών και στελεχών από όλη την Ήπειρο.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. 
Μπαράτσας και κατόπιν αννέπτυξαν ειδικά θέματα: ο κ. Νυχάς, Πρό-
εδρος ΕΦΕΤ, ο κ. Ράλλης, Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ, ο κ. Κωστάκης, Ανα-
πληρωτής Γενικός Διευθυντής ΕΦΕΤ, η κα Παντελεάκη, Προϊσταμέ-
νη Ελέγχου Επιχειρήσεων Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΦΕΤ και ο κ. Ζή-
κος, Προϊστάμενος ΕΦΕΤ Ηπείρου. 

Ο ΕΦΕΤ συστάθηκε με το Ν. 2741/ΦΕΚ 199/28-09-1999 και είναι 
Ν.Π.Δ.Δ. Μεταξύ άλλων, οι αρμοδιότητες του Ενιαίου Φορέα Ελέγ-
χου Τροφίμων είναι: Καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας τις 
οποίες πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα στην κατανάλωση τρό-
φιμα και οι πρώτες ή πρόσθετες ύλες που προορίζονται για προσθή-
κη σε τρόφιμα με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την 
αποφυγή της εξαπάτησης των καταναλωτών. Καθορίζει τα πρότυπα 
και τις αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται η μελέτη και εφαρ-
μογή των συστημάτων παραγωγής υγιεινών προϊόντων. Καθορίζει ή 
επικυρώνει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 852/2004 και κάθε άλλο συναφή κανόνα διεθνούς και 
κοινοτικού δικαίου και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. Τη-
ρεί μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων και καθορίζει τα προγράμματα 
ελέγχων. Διενεργεί με τα όργανά του ή παραγγέλλει σε άλλες αρχές 
ή υπηρεσίες, συντονίζει και διευθύνει τους ελέγχους σε όλα τα στά-
δια μετά την πρωτογενή παραγωγή Διενεργεί επίσης ελέγχους στα 
υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, κ.λ.π.

Ι.Δ.

10 χρόνια

ΕΦΕΤ & επιχειρήσεις 
τροφίμων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ που 
θα ισχύσουν από 01/01/2011 
στις ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ προϊόντων από 
τρίτες χώρες προς την Ε.Ε.

Τ
ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων ως χορηγός και σε συνεργασία 
με την 7η Ένωση Τελωνειακών Υπαλλήλων, συνδιοργάνω-
σαν την Κυριακή 19/12/2010, ύστερα από αίτημα των φο-
ρέων της πόλης μας και των εκτελωνιστών της Περιφέρει-

ας μας, και ενόψει των αλλαγών που θα ισχύσουν από 01/01/2011 
στις εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες προς την Ε.Ε., σχετική 
ημερίδα, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου.

Στην εκδήλωση συμμετείχε πλήθος ενδιαφεριομένων, στελέχη της 
Γ.Δ. Τελωνείων και ΕΦΚ, του Υπουργείου Οικονομικών ο Πρόε-
δρος κ.Δημ.Μπαράτσας και Μέλη του Επιμελητηρίου,  ο Πρόεδρος 
κ. Πέτρος Λυκίδης, ο Γραμματέας κ.Χρήστος Γρίβας και Τελωνεια-
κοί Υπάλληλοι.
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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) 13 7 0 0 0 20

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 5 13 1 0 1 20

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 31 24 1 4 0 60

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 1 1 4 0 0 6

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

ΣΥΝΟΛΟ 50 45 6 4 1 106

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 16 10 0 0 0 26

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 11 14 3 1 0 29

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 24 17 2 2 1 46

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 52 42 5 4 1 104

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 15 9 0 0 0 24

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 7 13 1 1 0 22

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 20 22 2 1 0 45

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 42 46 4 2 0 94

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 7 3 0 0 0 10

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 6 9 1 1 0 17

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 16 25 0 1 1 43

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 30 39 1 3 1 74
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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) 10 14 0 0 0 24

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 7 9 2 2 1 21

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 20 16 4 1 1 42

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 37 40 6 3 2 88

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 17 8 3 2 0 30

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 28 16 2 1 1 48

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 26 19 1 1 1 48

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 71 43 6 4 2 126

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 38 30 0 0 0 68

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 19 35 4 3 2 63

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 71 62 7 6 1 147

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 1 4 5 0 0 10

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

ΣΥΝΟΛΟ 129 131 16 9 3 288

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 40 21 3 2 0 66

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 45 39 6 3 1 94

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 66 61 3 4 3 137

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 153 124 12 11 4 304
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Ο Διακριτικός Τίτλος
μιας επιχείρησης
και η σημασία του

Γ
ια την κατοχύρωση του Διακριτικού Τίτλου στο Επιμελητήριο 
Ιωαννίνων, σας επισημαίνουμε ότι: κάθε υπό ίδρυση ή μεταβο-
λή Επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής, για να έχει δι-
καίωμα να χρησιμοποιήσει έναν συγκεκριμένο Διακριτικό Τίτ-

λο, θα πρέπει να παραλάβει, κατόπιν αιτήσεώς της, σχετική Βεβαίωση 
από το Επιμελητήριο, μετά από έλεγχο νομιμότητας του δικαιώματος 
χρήσης, του προς κατοχύρωση τίτλου, που διενεργείται στα Mητρώα 
Eπωνυμιών και Tίτλων (αρθ. 7 παρ. 1 Ν. 2081/92 όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το αρύ. 1 και 13 του Ν. 146/1914 
«περί αθεμίτου ανταγωνισμού»).Η σημασία του Διακριτικού Τίτλου 
για την επιχείρηση είναι πολύ μεγάλη για την εμπορικότητά της και 
την ταυτότητά της στις συναλλαγές, λόγω των αρχών της «αλήθειας» 
και της «αποκλειστικότητας» που τον διέπει καθώς και της δικαστι-
κής προστασίας που παρέχει.

Η μη κατοχύρωσή του Δικριτικού Τίτλου προκαλεί σοβαρά προβλή-
ματα και αντιδικίες, που η επίλυσή τους πολλές φορές καταλήγει στα 
Δικαστήρια. Όσοι επιθυμούν  να κατοχυρώσουν τον Διακριτικό Τίτ-
λο της Επιχείρησής τους στο Νομό Ιωαννίνων, ας απευθύνονται στο:

Τμήμα Μητρώων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων
Πληροφορίες: κα Ν. Κωλέτσιου, τηλ. 26510.22389

Δηλώστε μας 
κάθε μεταβολή
των στοιχείων 
σας έγκαιρα, για
την καλύτερη 
εξυπηρέτησή 
σας! 
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TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 111 101 5 4 2 223

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 48 104 12 9 3 176

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 251 215 14 13 4 497

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 7 31 8 0 0 46

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΒΜΧ & ΕΞΓ) 2 1 0 0 0 3

ΣΥΝΟΛΟ 419 452 39 26 9 945

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 123 81 5 8 1 218

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 123 163 19 13 3 321

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 247 203 15 17 5 487

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 3 9 0 2 0 14

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΒΜΧ & ΕΞΓ) 0 5 0 0 0 5

ΣΥΝΟΛΟ 496 461 39 40 9 1045
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

«Βελτίωση της Οδικής 
Ασφάλειας: Θέτοντας 
τους περιφερειακούς και 
εθνικούς στόχους μείωσης 
των θυμάτων οδικής 
κυκλοφορίας»

Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα στις 18-20 Νοεμβρίου 2010 
το διεθνές Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευ-
ρώπη του Ο.Η.Ε. (UNECE) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξεί-
νου Πόντου (BSEC), το οποίο διοργανώθηκε στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρί-

ας του ΟΣΕΠ, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
και το οποίο ευγενικά φιλοξενήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, 
με την οικονομική βοήθεια της Περιφέρειας Ηπείρου και την οργανωτική συνεργασία του Ελ-
ληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ) 

Η έναρξη του Συνεδρίου έγινε από τον κ. Δημήτρη Μπαράτσα, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου 
Ιωαννίνων, τον κ. Θεοχάρη Τσιόκα, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, τον κ. Andrey Vasilyev, Αναπληρωτή Εκτελεστικό Γραμματέα του UNECE, τον 
Πρέσβη κ. Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, Γενικό Γραμματέα του ΟΣΕΠ και την κα Δήμητρα Γεωρ-
γακοπούλου-Μπάστα, Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου, παρουσία του κ. Έρνεστ 
Νόκα, Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών της Αλβανίας, και πλέ-
ον των 100 Ελλήνων και ξένων συνέδρων, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι Υπουργείων Μετα-
φορών, Δημοσίων Έργων και Εσωτερικών χωρών-μελών του ΟΣΕΠ (Αζερμπαϊτζάν,  Αλβανία, 
Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία,  Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, και Τουρκία) κα-
θώς και της Αυστρίας και Τσεχίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Διακοινοβουλευτικής Συ-
νόδου των χωρών του ΟΣΕΠ, διεθνών, ευρωπαϊκών, περιφερειακών και ελληνικών κυβερνητι-
κών και μη-κυβερνητικών οργανισμών και φορέων, ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, Επι-
μελητηρίων από όλη την Ελλάδα, τοπικών αρχών, της επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και 
ελλήνων και ξένων ειδικών.  

«Τα ελληνικά Επιμελητήρια και ο ΕΕΣΥΜ, έχοντας πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας του θέ-
ματος της οδικής ασφάλεια για την επιχειρηματική κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο, έχουν 
δεσμευτεί με την Διακήρυξη της Χαλκίδας, στα πλαίσια του προηγούμενου Συνεδρίου που επί-
σης είχαν φιλοξενήσει τον Ιούνιο του 2009, να συμβάλουν στις προσπάθειες της Οικονομικής 
Επιτροπής του ΟΗΕ αλλά και των Ελληνικών Αρχών και άλλων Ευρωπαϊκών και Ελληνικών 
φορέων στην αντιμετώπιση της σύγχρονης αυτής μάστιγας της κοινωνίας μας που ονομάζε-
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ται «τροχαία ατυχήματα», τόνισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Δη-
μήτρης Μπαράτσας καλωσορίζοντας τους συνέδρους στα Γιάννενα. «Η πόλη μας και 
η Ήπειρος θρηνεί θύματα, όμως, ευτυχώς, η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού συνει-
σέφερε σημαντικά στην μείωση των τροχαίων στην περιοχή μας αλλά και σε όλη την 
Βόρεια Ελλάδα, ενώ περιμένουμε εναγώνια την ολοκλήρωση και της Ιόνιας Οδού για 
να δούμε ακόμη καλύτερες μέρες και μεγαλύτερη μείωση των ατυχημάτων στην πε-
ριοχή και στην Βορειο-Δυτική Ελλάδα γενικότερα». 

Ο κ. Θεοχάρης Τσιόκας, χαιρέτισε το Συνέδριο εκ μέρους της ελληνικής Κυβέρνησης 
και ανέλυσε τους άξονες δράσης του Υπουργείου του που έχει στόχο την περαιτέρω 
μείωση θανάτων απο τροχαία τη δεκαετία 2011-2020 κατά 50%. «Παρά την σοβαρή 
μείωση των θανάτων απο τροχαία στην δεκαετία 2000-2009 (από 2.000 σε 1.500), 
η χώρα μας υστερεί σημαντικά απο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που απαιτεί 
συντηματική προσπάθεια και συντονισμένη δράση. Είμαστε αποφασισμένοι να επα-
ναλάβουμε την επιτυχία της πενταετίας 2001-2005 κατα την οποία κατορθώσαμε να 
μειώσουμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 30%». Ο κ. Τσιόκας συνεχάρη το Επιμε-
λητήριο Ιωαννίνων και τον ΕΕΣΥΜ για την εξαιρετική πρωτοβουλία τους να φιλοξε-
νήσουν στα Γιάννενα ένα τόσο σημαντικό Συνέδριο.

Μιλώντας εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ, ο κ. 
Andrey Vasilyev, ανέφερε τα δραματικά στατιστικά στοιχεία θανάτων και τραυματι-
σμών στις οδούς: «1,3 εκατομμύρια ανθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο σε 
τροχαία παγκοσμίως και εκατομμύρια ακόμη τραυματίζονται ή οδηγούνται σε μό-
νημη αναπυρία. Μόνο στην Ευρώπη, περίπου 127.000 άνθρωποι πεθαίνουν ετησί-
ως και 2,4 εκατομμύρια ακόμη τραυματίζονται σοβαρά, προκαλώντας, εκτός του αν-
θρώπινου πόνου, δυσθεώρητα κόστη ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ που 
αντιστοιχούν στο 2% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Το μερίδιο των χωρών του ΟΣΕΠ είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό καθώς θρηνεί 62.000 νεκρούς». 

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΣΕΠ Πρέσβης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος ανέφερε ότι 
«είναι απαραίτητο να εξετάζεται διαρκώς η επικρατούσα κατάσταση οδικής ασφάλει-
ας και να διερευνώνται συνεχώς οι τρόποι καλύτερης αντιμετώπισής της. Η δραστική 
και άμεση υιοθέτηση μέτρων πρόληψης και εξάλειψης της μάστιγας αυτής πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα των κυβερνήσεων όλων των χωρών». Ο κ. Χρυσανθόπου-
λος τόνισε ότι «ποτέ στο παρελθόν  ο ΟΣΕΠ δεν ανταποκρίθηκε τόσο άμεσα για την 
υλοποίηση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ».

Χαιρετισμό στους συνέδρους απηύθυνε η Γενική Γραμματεας Περιφέρειας Ηπείρου 
Δήμητρα Μπάστα-Γεωργακοπούλου, η οποία είπε πως «ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
προκαλεί μια διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη μετακίνησης και κατά συνέπεια και για 
ασφάλεια σε αυτές, γεγονός που υποχρεώνει σε αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Δυ-
στυχώς η χώρα μας κατέχει μία από τις τελευταίες θέσεις μεταξύ των 27 κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Η κατάσταση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή του ΟΣΕΠ, η απόφαση 64/255 της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η συμβολή της Οικονομικής Επιτροπή για την Ευρώ-
πη του Ο.Η.Ε. (UNECE), οι προσπάθειες και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, η παγκόσμια συνεργασία και πρωτοβουλίες, καθώς και το πλαίσιο και οι στόχοι 
της δεκαετίας δράσης 2011-2020 ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν έντο-
να μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες επίσης συζήτησαν το Σχέδιο Δρά-



σης της δεκαετίας 2010-2020 σε παγκόσμιο επί-
πεδο και ανέλυσαν τους 5 πυλώνες δράσεων που 
περιλαμβάνονται σε αυτό, ήτοι: (α) Ικανότητα δια-
χείρισης της οδικής ασφάλειας (Δια-τομεακές συ-
νεργασίες, αρχές συντονισμού,  εθνικές στρατηγι-
κές, σχέδια και στόχοι), (β) Σχεδιασμός ασφαλών 
οδών και διαχείριση δικτύου (Βελτιωμένος προ-
γραμματισμός, σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουρ-
γία και συντήρηση), (γ) Δρόμοι που συγχωρούν 
και ασφαλή οχήματα (Πρότυπα ασφαλείας οχη-
μάτων UNECE), (δ) Η συμπεριφορά του χρήστη 
της οδού (Βελτιωμένη εφαρμογή των Νόμων οδι-
κής κυκλοφορίας, πρότυπα, ευαισθητοποίηση, εκ-
παίδευση, συμμόρφωση με τους κανονισμούς και 
μέτρα πρόληψης), και (ε) Βελτιώνοντας τη φρο-
ντίδα μετά το ατύχημα (Καλύτερη ανταπόκριση 
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ποιότητα της 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών υγείας και μα-
κρόχρονη ιατρική αποκατάσταση). Επίσης ο τρό-
πος εφαρμογής ενός σχεδίου δράσης για την οδι-
κή ασφάλεια στον ΟΣΕΠ και τα σχετικά μέτρα που 
την διασφαλίσουν ήταν μεταξύ των θεμάτων που 
απασχόλησαν τους συνέδρους. 

Στο Συνέδριο συμμετείχαν επίσης ενεργά και η 
FIA Foundation, η Παγκόσμια Συνεργασία για την 
Οδική Ασφάλεια (Global Road Safety Partnership 
- GRSP), το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Οδικής Αξι-
ολόγησης, η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών 
(International Road Transport Union - IRU), το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ατυχημάτων του 
Πανεπιστημίου της Ναβάρρα (Ισπανία). το Εθνι-
κό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Αθηνών (Ε.Μ.Π.), ο 
Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ), το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), το Ιν-
στιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 
(Ι.Ο.ΑΣ.). Εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενη-
μέρωσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο παρακο-
λούθησαν τις συνεδρίες και συμμετείχαν στη Συ-
νέντευξη Τύπου. 

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε και για 
τις δύο παράπλευρες δράσεις του Συνεδρίου. Η 
πρώτη αφορούσε την επίδειξη του εκπαιδευτικού 
προγράμματος για παιδιά «Κινούμαι με ασφά-
λεια», που έγινε με τη συμμετοχή προσκόπων και 
παιδιών ηλικίας 6 έως 11 ετών του Δωδώνειου Εκ-
παιδευτηρίου Ιωαννίνων από το Ινστιτούτο Οδι-
κής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», ενώ κατά 
τη δεύτερη οι συμμετέχοντες είχαν την εμπειρία 
της επίδειξης οδήγησης υπό την επήρεια αλκο-
όλ με κινητό προσομοιωτή οδήγησης στο πλαίσιο 
της εκστρατείας για τον οδηγό της παρέας (BOB-
Campaign στην Ελλάδα) από το Ελληνικό Ινστι-
τούτο Μεταφορών. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε 
η ανακοίνωση της κας Δανέλη - Μυλωνά μιας νέας 
πρωτοβουλίας του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας 
«Πάνος Μυλωνάς» που αφορά την προώθηση σε 
παγκόσμιο επίπεδο εκπαιδευτικού προγράμματος 
των προσκόπων που υλοποιείται για πρώτη φορά 
στα πλαίσια του παγκόσμιου Τσάμπορι της Σουη-
δίας το καλοκαίρι του 2011 υπό την αιγίδα της Οι-
κονομικής Επιτροπή για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε.  
(UNECE),

Το Συνέδριο υιοθέτησε ομόφωνα την Διακήρυ-
ξη των Ιωαννίνων για την οδική ασφάλεια, με 
την οποία καλούνται οι κυβερνήσεις των κρατών-
μελών του ΟΣΕΠ να θέσουν εθνικούς στόχους 
μείωσης των τροχαίων την δεκαετία 2011-2020, τα 
όργανα του ΟΣΕΠ να θέσουν ως γενικό στόχο την 
κατά 50% μείωση των θανάτων απο τροχαία στην 
περιοχή την ίδια περίοδο και να συστήσουν τους 
κατάλληλους μηχανισμούς παρακολούθησης και 
εφαρμογής, και κάλεσε τους διεθνείς χρηματοδό-
τες και χορηγούς να χρηματοδοτήσουν τις πρωτο-
βουλίες που θα αναληφθούν σε εθνικό και περι-
φερειακό επίπεδο στην περιοχή του ΟΣΕΠ.  

Την απόλυτη ικανοποίηση του για τα αποτελέσμα-

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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τα του Συνεδρίου εξέφρασε ο κ. Andrey Vasilyev, μιλώντας 
εκ μέρους του  UNECE, τονίζοντας ότι «το Συνέδριο των 
Ιωαννίνων αποτελεί σταθμό για την αντιμετώπιση του τερά-
στιου αυτού προβλήματος και ανοίγει νέους δρόμους πρα-
κτικής συνεισφοράς των χωρών του ΟΣΕΠ στη δεκαετία 
δράσης για την οδική ασφάλεια του Ο.Η.Ε.».

«Ήταν ένα υπέροχο συνέδριο και έμαθα πολλά πράγμα-
τα για την  οδική ασφάλεια», είπε ο Πρέσβης κ. Χρυσανθό-
πουλος κατά το κλείσιμο του Συνεδρίου. Και τόνισε: «η Δια-
κήρυξη των Ιωαννίνων είναι ένα σημαντικό βήμα μπροστά. 
Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί ποτέ να μετρηθεί με οικονο-
μικούς όρους. Γι’ αυτό, συγχαίρω όλους τους συμμετέχο-
ντες για τις προσπάθειές τους να μειώσουν την απώλεια αν-
θρωπίνων ζωών, προσπάθειες που μέχρι τώρα έχουν φέ-
ρει απτά αποτελέσματα». Αφού συνεχάρη το Επιμελητήριο 
Ιωαννίνων και τον Πρόεδρό του κ. Μπαράτσα για την θερ-
μή φιλοξενία και την επιτυχή διοργάνωση, δεσμεύτηκε να 
προωθήσει τα αποτελέσματα του Συνεδρίου στην Σύνοδο 
Υπουργών Εξωτερικών του ΟΣΕΠ, που θα πραγματοποιη-
θεί υπό την Ελληνική Προεδρία στην Θεσσαλονίκη την επό-
μενη εβδομάδα».

«Είναι μεγάλη τιμή για την πόλη μας και το Επιμελητήριο 
μας που η σημαντική Διακήρυξη που υιοθέτησε το Συνέ-
δριο συνδέθηκε με τα Ιωάννινα, είπε ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Ιωαννίνων κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρί-
ου. Οι παρουσιάσεις και όλο το υλικό του συνεδρίου δημο-
σιεύονται στην ιστοσελίδα της Οικονομικής Επιτροπής για 
την Ευρώπη του Ο.Η.Ε., στην διεύθυνση: 
http://www.unece.org/trans/roadsafe/conf_ioannina.
html                                    

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 90 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μ
ια σημαντική εκδήλωση διοργάνωσε το 
Επιμελητήριο Ιωαννίνων το Σάββατο το 
βράδι στις 27 Νοεμβρίου 2010. Στα πλαί-
σια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, που διορ-
γανώθηκε στα Ιωάννινα στις 26 & 27 Νοεμβρίου 2010, 
το Επιμελητήριό μας γιόρτασε και τα 90 χρόνια λειτουρ-
γίας του και έγινε κι ένας σύντομος απολογισμός.

«Τα εύσημα στη Διοίκηση του Επιμελητηρίου, που κάνει ό,τι 
είναι δυνατό για να κρατήσει ζωντανό τον Φορέα παρ’ όλα 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες…»

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων λοιπόν, είναι το αρχαιότερο 
Επιμελητήριο της Διοικητικής Περιφέρειας της Ηπείρου 
και συστάθηκε το 1919. Λειτούργησε ως μικτό Επιμελη-
τήριο (Εμποροβιομηχανικό και Επαγγελματοβιοτεχνι-
κό) από το 1919 μέχρι το 1933 με την επωνυμία «Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηπείρου», με ζώνη 
ευθύνης και τους 4 Νομούς της Ηπείρου. 

Το έτος 1933 αποσπάται ως χωριστό το «Επαγγελματι-
κό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου». Τα δύο πλέ-
ον Επιμελητήρια δηλαδή το «Εμπορικό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Ηπείρου» και το «Επαγγελματικό & Βιο-
τεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου» λειτούργησαν από το 
1933 μέχρι το 1988 με μικρές τροποποιήσεις. 

Το 1988 έγινε και πάλι η συγχώνευση των δύο Επιμελη-
τηρίων σε ένα ενιαίο φορέα με την επωνυμία: «Επιμε-
λητήριο Ιωαννίνων». Σήμερα, στον Νόμο που διέπει τη 
λειτουργία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, συμπεριλαμ-
βάνεται και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ελλάδας. 

Οι επιχειρήσεις των υπόλοιπων Νομών της Ηπείρου 
αφού αποσπάστηκαν από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, 
ίδρυσαν ανεξάρτητα Επιμελητήρια όπως παρακάτω: 
Επιμελητήριο Άρτας (1965), Επιμελητήριο Θεσπρωτί-
ας (1989), Επιμελητήριο Πρέβεζας (1994). 

Με την ευκαιρία του Εορτασμού των 90-χρονων, το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου μας, επιχορή-
γησε και επιμελήθηκε, μια πρωτοβουλία του Συγγρα-
φέα κ. Κων/νου Χρ. Κωστούλα και των εκδόσεων ΑΠΕΙ-
ΡΩΤΑΝ, για μία ειδική έκδοση με παλιές διαφημίσεις 

της Επιχειρηματικότητας των Ιωαννίνων, με τίτλο: «Επι-
χειρηματικές Διαδρομές στα προπολεμικά Γιάν-
νενα (1904-1940)» και εξέδωσε ένα σύντομο χρονικό 
υπό μορφή DVD για τα 90-χρονα και ένα αναμνηστι-
κό μετάλλιο, του σήματος του Επιμελητηρίου Ιωαννί-
νων, με Γιαννιώτικη Καλλιτεχνική μέθοδο. Τέλος, έγιναν 
βραβεύσεις πρωτευσάντων μαθητών εισαχθέντων 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τέκνων μελών του Επι-
μελητηρίου, καθώς και των πρώην προέδρων του 
επιμελητηρίου ιωαννίνων.

«...Οι έμποροι, με τη στενή 
και ευρεία έννοια, που τους 
διακρίνει το θάρρος, το πά-
θος εξερέυνησης νέων τό-
πων και την ανακάλυψη 
και διακίνηση νέων ειδών 
εμπορίου, με οδηγό και ξε-
ναγό τον Ερμή, αγγελιαφό-

ρο των Θεών, προστάτη των εμπόρων, της ευφορίας της 
γης, των οδοιπόρων, των γραμμάτων, συνετέλεσαν στην τα-
χύτερη και καλύτερη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και 
του πολιτισμού.

Και αυτά επιβεβαιώνονται από τους λαϊκούς στίχους: « Τα 
Γιάννινα, πρώτα στ’ άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα».
Δεν επεκτείνομαι περισσότερο, παρά μόνο συγχαίρω θερμά 
τον εκλεκτό φίλο μου Κώστα Κωστούλα, καθώς και όλους, 
όσους καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην έκδοση του 
υπέροχου τούτου βιβλίου και συνιστώ στους φίλους αναγνώ-
στες, ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους στην ηλικία, να το διαβά-
σουν, αλλά περισσότερο να παρατηρήσουν καλά τις παρατι-
θέμενες σ’ αυτό αναρίθμητες παλιές φωτογραφίες, καρτ πο-
στάλ, διαφημίσεις κλπ., - αφού στην ουσία περί λευκώματος 
πρόκειται- και αν, όπως λένε, βλέποντας κανείς μία φωτο-
γραφία, γεννιούνται χίλιες λέξεις, σκεφτείτε πόσες θα γεννη-
θούν, όταν αυτές είναι αναρίθμητες.

Αλλά και ο κάθε αναγνώστης, βεβαιότατα θα συναντήσει 
μέσα σε αυτό το λέυκωμα πρόσωπα και ονόματα γνωστά, κα-
θώς και ο κάθε Ιστοριοδίφης ή συλλέκτης, πλείστα όσα πα-
ντός θέματος στοιχεία θ’ ανακαλύψει στο πόνημα τούτο...»

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

90 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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«...Ανήσυχο πνεύμα και ακάματος ερευνητής ο Κώστας Κωστούλας δεν αρκέστηκε στον χώρο του Πωγωνίου. Μετά τους «Πωγωνήσιους Εργολάβους» 
και τους «Ραφτάδες των Ρομπατών Πωγωνίου» προχώρησε στις «Επιχειρηματικές διαδρομές στα προπολεμικά Γιάννινα» 1900-1940. 

Το μεράκι του έφερε και εδώ άριστα αποτελέσματα… Είναι ο καλύτερος τρόπος να εορταστούν τα 90 χρόνια του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (1919-2009). 
Με την ευκαιρία, φυσικά, κάνει λόγο για το εμπόριο στα Γιάννινα από την εποχή της τουρκο-
κρατίας, από τον 19ο αιώνα. Γίνεται αναφορά και στα χρόνια του Αλή Πασά. Η ιδιορρυθμία της 
συγγραφής αυτής βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν γίνεται συνεχής διήγηση του θέματος. Στηρίζε-
ται κυρίως στις διαφημίσεις, φωτοαντίγραφα δημοσιευμάτων και τις φωτογραφίες και κάποιες 
παρεμβολές-σημειώσεις γύρω από τα θέματα που προβάλλονται.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δημ. Μπαράτσας στον πρόλογό του αναφέρει: Με χαρά απο-
δεχτήκαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου μας την πρωτοβουλία του Συγγραφέα 
κ. Κων/νου Χρ. Κωστούλα και των εκδόσεων ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ, για μία έκδοση με παλιές διαφημί-
σεις της Επιχειρηματικότητας των Ιωαννίνων.

Στον πρόλογό του ο Κων. Κωστούλας ανάμεσα στα άλλα γράφει: «Μαζί με τις διαφημίσεις κατα-
γράφηκαν και μερικά γεγονότα που δίνουν και άλλα στοιχεία της ανάπτυξης της πόλης, η οποία 
επιχειρείται αυτήν την περίοδο… Πιστεύω ότι με την έκδοση αυτή καταγράφεται ένα κομμάτι 
της Γιαννιώτικης Ιστορίας και δίνεται μία εικόνα της επαγγελματικής και εμπορικής δράσης σε 
μία περίοδο που συμβαίνει ο μετασχηματισμός της οικονομικής ζωής της πόλης μετά την τουρ-
κοκρατία, τον οποίο επιχειρούν οι έμποροι και οι επαγγελματίες της χαράσσοντας την μεταπε-
λευθερωτική πορεία της περιοχής…».   Τα κείμενα είναι γραμμένα και στην Αγγλική, για να το 
χρησιμοποιούν και οι ξένοι...»

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ

90 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



Γ. Κασιμάτης: Μειωμένη κατά 50% η ζήτηση στην αγορά λόγω της οικονομικής κρίσης. 
Ανάγκη για ανάταξη και αναθέρμανση της οικονομίας.

Μ. Χρυσοχοΐδης: «Χρειαζόμαστε την εμπειρία, τις γνώσεις, τη συνεργασία των ίδιων 
των κοινωνικών φορέων και ειδικά των φορέων της επιχειρηματικότητας, όπως είναι 
κατεξοχήν τα Επιμελητήρια».

Κοινή διαπίστωση ότι τα Επιμελητήρια μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή, για 
την αντιμετώπιση της κρίσης και να μετάσχουν ενεργά στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο 
της χώρας.

Τ
ο παρόν και το μέλλον της ανάπτυξης της χώρας απασχόλησαν οι εργασίες της Γενικής 
Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκαν στα 
Ιωάννινα με τη συνεργασία και τη φιλοξενία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, και οι οποίες 
χαρακτηρίστηκαν από την αθρόα συμμετοχή Προέδρων και εκπροσώπων Επιμελητηρίων. 

Η αποτύπωση της εικόνας της πραγματικής οικονομίας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, καθώς και 
οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και η επιδείνωση των δεικτών της αγοράς, όπως την καταγρά-
φουν τα Επιμελητήρια της χώρας, αποτέλεσε το κύριο θέμα συζήτησης κατά την πρώτη μέρα της 
συνέλευσης, ενώ θέματα της συνέλευσης αποτέλεσαν επίσης το ΕΣΠΑ, η υλοποίηση του Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου (one – stop – shop) και το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Οργα-
νωμένων Υποδοχέων για τη Βιομηχανία – Επιχειρηματικότητα 2010-1025». Στο επίκεντρο της συ-
νέλευσης ήταν ακόμη και η παρουσία του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και του Υφυπουργού, κ. Παναγιώτη Ρήγα.

Οι εκπρόσωποι των 59 Επιμελητηρίων της χώρας χτύπησαν «καμπανάκι» κινδύνου στην Κυβέρ-
νηση και ανέλυσαν τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν. Συγκεκριμένα επεσήμαναν στον Υπουργό 
ότι δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, η οποία έχει βαλτώσει, δεν υλοποιούνται άμεσα έργα ανά-
πτυξης, με αποτέλεσμα να υπάρχει επικίνδυνη στασιμότητα, η γραφειοκρατία καθυστερεί σημαντι-
κά τις όποιες επενδύσεις γίνονται και άλλα προβλήματα που απασχολούν τον εμπορικό και επιχει-
ρηματικό κόσμο της χώρας. Παράλληλα, τονίστηκε η μεγάλη καθυστέρηση του Αναπτυξιακού Νό-
μου, ο οποίος χαρακτηρίστηκε δυσκίνητος, αφού θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2011 και οι 
πρώτες προτάσεις θα αξιολογηθούν – και θα ενταχθούν τον Ιούνιο – τη στιγμή που άγνωστο πα-
ραμένει αν και πότε θα δοθούν στους επιχειρηματίες τα κίνητρα που δικαιούνται. Τέλος, έγινε σα-
φές ότι οι επιχειρηματίες ακούνε καθημερινά τις γενικές δεσμεύσεις και ότι το ζήτημα δεν είναι να 
δίνονται υποσχέσεις ότι όλα είναι υπό έλεγχο, αλλά να δούμε τι προτίθεται να κάνει άμεσα η Κυ-
βέρνηση για να ξεκολλήσει η οικονομία. Είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, κ. Δημήτριος Μπαράτσας, είπε: 
«Πιστεύω ακράδαντα ότι και οι τέσσερις νομοί της Ηπείρου και τα Επιμελητήριά τους μπορούν να 
κάνουν την Ήπειρο κέντρο πολιτισμού, τουρισμού και όχι μόνο. Αυτό θα γίνει, αν στηριχθούμε ο 
ένας στον άλλο. Μπορούμε να βγούμε από την κρίση και να είμαστε στην πρώτη γραμμή του νέου 
μοντέλου ανάπτυξης, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τα Βαλκάνια», υπογράμμισε. Ο κ. Μπα-
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ράτσας εξέφρασε ακόμη την πεποίθηση ότι και 
ο τέσσερις νομοί της Ηπείρου μπορούν να βρε-
θούν στην πρώτη γραμμή, για την αντιμετώπι-
ση της κρίσης και να μετάσχουν ενεργά στο νέο 
αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, 
εξέφρασε την ανησυχία του για την πορεία της 
οικονομίας, σημειώνοντας πως τα προβλήματα 
εστιάζονται κυρίως στην έλλειψη ρευστότητας, 
στην απουσία κινήτρων για επενδύσεις, αλλά 
και στην πολύ χαμηλή εξαγωγική δραστηριότη-
τα. Και επανέλαβε τη θέση του ότι ενδεχομένως 
σύντομα να πρέπει να προχωρήσει η αναθεώρη-
ση του μνημονίου, σημειώνοντας μάλιστα τη ση-
μασία της ανάταξης και αναθέρμανσης της οι-
κονομίας μέσω αναπτυξιακών κινήτρων. Ακόμη 
ο κ. Κασιμάτης αναφερόμενος στην τραγική κα-
τάσταση της οικονομίας είπε ότι: «Είμαστε εδώ 
για να προσπαθήσουμε να αναστήσουμε ένα νε-
κρό! Την οικονομία μας». Ενώ για τα χιλιάδες 
λουκέτα σε καταστήματα και επιχειρήσεις, που 
δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα με την ανερ-
γία είπε ότι: «Κάθε λουκέτο σε επιχείρηση αυτο-
μάτως σημαίνει και αύξηση της ανεργίας», ζητώ-
ντας λύσεις από τον Υπουργό, «όπως η ενίσχυ-
ση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η προ-
ώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότη-
τας και η βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά».

Κεντρική ήταν η παρουσία του Υπουργού Ανά-
πτυξης, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και του Υφυ-
πουργού, κ. Παναγιώτη Ρήγα, από τους οποίους 
οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων 
ζήτησαν «να τρέξουν» αναπτυξιακά προγράμ-
ματα για να ξεκολλήσει η ελληνική οικονομία. 

Στην τοποθέτησή του από το βήμα της συνέλευ-
σης της ΚΕΕΕ ο Υπουργός Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυ-
σοχοΐδης, έστειλε μήνυμα συστράτευσης στην 
επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να γίνει 
«άμεσα η ανάπτυξη πράξη». Και συνέχισε λέ-
γοντας ότι: «Το μέγεθος των προβλημάτων και 
το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών είναι τέ-
τοιο που δεν αφήνει την παραμικρή αμφιβολία. 
Η Πολιτεία όση βούληση κι αν έχει, όση προ-
σπάθεια κι αν καταβάλει, είναι αδύνατο να φέ-
ρει μόνη της εις πέρας αυτό το στόχο. Δεν μπο-

ρούμε να αναζωογονήσουμε την αγορά μόνο με 
κυβερνητικές αποφάσεις και νόμους. Η έξοδος 
από την κρίση και η δημιουργία μιας νέας, δυ-
ναμικής οικονομίας απαιτεί τη συνεργασία ευρύ-
τερων κοινωνικών δυνάμεων. Χρειαζόμαστε την 
εμπειρία, τις γνώσεις, τη συνεργασία των ίδιων 
των κοινωνικών φορέων και ειδικά των φορέων 
της επιχειρηματικότητας, όπως είναι κατεξοχήν 
τα Επιμελητήρια».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε επίσης του Υπουρ-
γείο θα προχωρήσει στις αρχές του 2011 σε πα-
ρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, αναλύοντας τους πέντε άξονες 
πάνω στους οποίους στηρίζεται η πολιτική του, 
οι οποίοι είναι:
\ Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος.
\ Η προώθηση της νέας και νεανικής επιχειρη-
ματικότητας και της καινοτομίας. 
\ Η μείωση του συνολικού επιπέδου των τιμών 
μέσα από την αποκατάσταση του υγιούς αντα-
γωνισμού.
\ Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και προώθηση 
των στρατηγικών επενδύσεων.
\ Η αναθέρμανση της οικονομίας μέσα από την 
αξιοποίηση των διαθέσιμων επενδυτικών εργα-
λείων και την ενίσχυση της ρευστότητας.

Ο Υπουργός τόνισε ακόμη ότι το σχέδιο αυτό 
ήδη υλοποιείται και προανήγγειλε τη δημιουρ-
γία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την δι-
εθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και τη 
βελτίωση της πρόσβασης στη ρευστότητα για τις 
εξαγωγικές επιχειρήσεις, υπενθυμίζοντας ότι το 
ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) βρίσκεται ήδη σε δη-
μόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προωθούνται 
το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το «Εξοικονομώ 
κατ’ οίκον», το Ταμείο Αλιείας, για τη σύσταση 
του οποίου έχει ήδη υπογραφεί κοινή υπουργι-
κή απόφαση, το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρημα-
τικότητας, του οποίου η σύσταση θα υπογραφεί 
εντός των ημερών, τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
Jeremie και Jessica τα οποία ενισχύονται ενθαρ-
ρύνοντας τις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και 
τις αστικές αναπλάσεις, ενώ προωθείται σύντομα 
η δημιουργία και νέων ταμείων όπως το Ταμείο 
Κοινωνικής Οικονομίας. 

Τέλος ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι θα γί-
νουν παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό του 
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κόστους δραστηριοποιήσεως των εταιρειών στην εγχώρια αγορά. Στο 
πλαίσιο αυτό θα προχωρήσει στην πλήρη εφαρμογή του νόμου για 
την ίδρυση επιχειρήσεων σε μία μέρα με ολοκλήρωση του Γενικού Μη-
τρώου Επιχειρήσεων, ενώ θα προχωρήσει στην ψήφιση νόμου για την 
απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχει-
ρήσεων και της βιομηχανίας, αλλά και την δραστική απλοποίηση της 
διαδικασίας αδειοδότησης των Τεχνικών Επαγγελμάτων. Ειδικά για την 
ολοκλήρωση του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) είπε ότι η 
Κυβέρνηση πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει αυτήν την εκκρεμότητα που 
υπάρχει από το 2005, το αργότερο μέχρι το Μάρτιο του 2011, καθώς 
αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία που τίθεται και με το επικαιρο-
ποιημένο Μνημόνιο.

Στο περιθώριο της Γ. Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε και η 1η Πανελ-
λήνια Σύσκεψη Επιμελητηριακών Δ/ντών και Προϊσταμένων, κατά την 
οποία συζητήθηκαν οι πιθανοί τρόποι αμεσότερης επικοινωνίας, για 
την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την καθημερινή 
άσκηση των καθηκόντων τους, στις Υπηρεσίες τους προς τις Επιχειρή-
σεις-Μέλη, εκτός από το e-mail και άλλα μέσα, όπως το blog, το forum, 
το  skype, κλπ.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Με ομόφωνες αποφάσεις της η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων Ελλάδος κατέληξε στο ακόλουθο ψήφισμα:

Τα Επιμελητήρια ζητούν διέξοδο στη χρηματοδότηση των Μικρομεσαί-
ων Επιχειρήσεων.

1. Έχει διαπιστωθεί σήμερα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνι-
κών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη χρηματοδό-
τησή τους από τις τράπεζες.

2. Οι τράπεζες δεν αναγνωρίζουν τις εγγυήσεις που δίνονται από το 
Ελληνικό Δημόσιο, παρά το γεγονός ότι οι ίδιες τις αξιοποιούν προς 
όφελός τους για την απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους από την ΕΤΕΠ.

3. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων πρέπει να αναδιαρ-
θρωθούν λόγω της οικονομικής κρίσης.

4. Άμεση χρηματοδότηση από τις τράπεζες των εγκεκριμένων σχεδίων 
του Αναπτυξιακού Νόμου 3299 που αφορούν στο μέρος του δανείου ή 
της εκχώρησης της επιδότησης.

5. Η οικονομική και κοινωνική συμπεριφορά των τραπεζών προς τις 
επιχειρήσεις πρέπει να αλλάξει. Ειδικότερα σήμερα που το επιχειρείν 
καλείται να δραστηριοποιηθεί σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον.

6. Παράταση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΤΕΜΠΜΕ – τουλάχιστον 
για ένα χρόνο – με άμεση απόφαση του υπουργού.
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Σ
την προδημοσίευση του Οδηγού Εφαρμογής για την 
Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» που εμπίπτει στο πε-
δίο των κρατικών ενισχύσεων του τομέα Τουρισμού μέσω 
ΕΣΠΑ, προέβη το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Η πράξη Εναλλακτικός Τουρισμός σχεδιάστηκε από την Ειδι-
κή Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσε-
ων (ΕΥΣΔΕΔ) του Τομέα Τουρισμού, του υπουργείου Πολιτισμού 
και Τουρισμού, με συνολικό προϋπολογισμό 20.000.000 ευρώ και 
χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ).

Μέσω της πράξης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων 
επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν πριν από την 01.01.2010, 
σε όλη τη χώρα και οι οποίες δραστηριοποιούνται  ή πρόκειται 
να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην παροχή υπηρεσιών 
Εναλλακτικού Τουρισμού και ειδικότερα στα ακόλουθα πεδία:
\ Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
\ Πολιτιστικός Τουρισμός
\ Θαλάσσιος Τουρισμός
\ Τουρισμός Υπαίθρου
\ Γαστρονομικός Τουρισμός 
\ Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δραστηριοτήτων που προβλέπονται από 
τον Οδηγό Εφαρμογής είναι οι ακόλουθες: α) πλωτές μεταφορές, 
β) καταλύματα, γ) υπηρεσίες εστίασης, δ) δραστηριότητες ενοικί-
ασης και εκμίσθωσης, ε) δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορί-
ων, γραφείων, οργανωμένων ταξιδίων και στ) υπηρεσίες εκμίσθω-
σης εξοπλισμού θαλασσίων σπορ κ.λ.π.

Οι προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) που δύνανται να χρηματοδο-
τηθούν, αφορούν στην προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού 
για την άσκηση της εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας, στη 
διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων 
άμεσα συνδεδεμένων με την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δρα-
στηριότητας στο σχεδιασμό, προγραματισμό και υλοποίηση ενερ-
γειών προβολής και προώθησης των εναλλακτικών τουριστικών 

δραστηριοτήτων και, τέλος, στην ανάπτυ-
ξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 
ποιότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά επεν-
δυτκό σχέδιο ανέρχεται σε 15.000 ευρώ – 400.000 ευρώ, ενώ η 
δημόσια χρηματοδότηση θα αποτελεί ποσοστό 40% του σχεδίου, 
με ειδική προσαύξηση επιπλέον 5% στις περιπτώσεις των μικρών 
νησιών (με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων).

Τα ηλεκτρονικά αρχεία, που αποτελούν το επίσημο κέιμενο δια-
βούλευσης για το περιεχόμενο του προγράμματος, έχουν αναρτη-
θεί στις ιστοσελίδες www.visitgreece.gr, www.yppo.gr, www.espa.
gr, www.antagonistikotita.gr, και www.efepae.gr. Οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να αποστέλλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις 
τους μέχρι την Παρασκευή 28.01.2011 στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση eysded@mintour.gr.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η επίσημη Προκήρυξη της Πράξης αναμέ-
νεται εντός του Φεβρουαρίου.

Έρχεται… χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
για τον Εναλλακτικό Τουρισμό
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Η «Επαγγελματική Κατάρτιση Α. Ε.», φορέας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
ανακοινώνει την προκήρυξη τριών νέων προγραμμάτω 
για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που 

απασχολούν 1 – 49 άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 80.000.000 
euro. Τα έργα αφορούν δράσεις για την ενίσχυση μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής 
«Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων σε 
επίπεδο Νομού», με στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας 
και την ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, που 
διαμορφώνει η οικονομική κρίση.

Τα προγράμματασυγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και εντάσσονται στον Θεματικό 
Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας 
του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», Κατηγορία 
Παρεμβάσεων 2. Δράση 1.

Πιο συγκεκριμένα, με την Πρόσκληση Α’ καλούνται από το 
Δικαιούχο ΕΚΑΕ οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς να συντάξουν 
και να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής 
σε επίπεδο Νομού, τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για 
τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (1-49 ατόμων), που 
θα εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην 
πρόσκληση Β’.

Στην Πρόσκληση Β’ (ΦΕΚ 1658/18-10-2010) καλούνται από τον 
ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις μέλη των 
Κλαδικών Φορέων, που θα συμμετέχουν στην Πρόκληση Α’, να 
υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνεργασία 
με τον Κλαδικό Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχεδίου 
Διαρθρωτικής Προσαρμογής που έχει ετοιμάσει ο Κλαδικός Φορέας.

Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 1-19 άτομα συμμετέχουν 
υποχρεωτικά μέσω του Κλαδικού τους Φορέα, ενώ οι επιχειρήσεις 
με προσωπικό 20-49 άτομα θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής, είτε 
μέσω του Κλαδικού τους Φορέα, είτε αυτοτελώς με την Πρόσκληση 
Γ’.

 Στην Πρόσκληση Γ’ (ΦΕΚ 1659/18-10-2010) θα κληθούν από τον 
ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Επιχειρήσεις 20-49 ατόμων, που δεν επιθυμούν να 
ενταχθούν στο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού 
τους Φορέα (Πρόσκληση Β’) και επιθυμούν να υποβάλλουν 
αυτοτελώς Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής. Η υποβολή 
αιτήσεων για συμμετοχή στα ως άνω έργα ξεκίνησε από τη Δευτέρα, 
17 Ιανουαρίου 2011. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα παρέχονται στην 
ιστοσελίδα της «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» www.ep-katartisi.
gr, καθώς και στο τηλέφωνο 210 6245350

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 
ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ».



Η Επίσημη Συνάντηση
του Ελληνικού Δικτύου 
“enterprise europe network-hellas”.

Π
ραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 30 Νοεμβρίου και 
1 Δεκεμβρίου 2010 στην Αθήνα, η Τρίτη Επίσημη 
Συντονιστική Συνάντηση Ελληνικού Δικτύου enterprise 
europe network-hellas. Η Συνάντηση διοργανώθηκε 

από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Επικεφαλής της Ελληνικής 
Κοινοπραξίας (CIP-HELLAS). 

Στο Συνέδριο συμμετείχαν πενήντα εννέα εκπρόσωποι από τα 
δεκαέξι κέντρα της Κοινοπραξίας. Το enterprise europe 
network του Επιμελητηρίου μας εκπροσώπησε η κα 
Άννα Ζέρβα, Υπεύθυνη Πληροφόρησης του κέντρου 
του Ε.Ι.. 

Οι εργασίες της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου 
ξεκίνησαν με την παρουσίαση του κου Αντώνη 
Φυσεκίδης, εκπρόσωπου της Γενικής Διεύθυνσης 
Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιου για 
τα θέματα του Ελληνικού Δικτύου του enterprise europe net-
work και της κας Silvi Serreqi, Project Officer του Ελληνικού 
Δικτύου, με θέμα: «Συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την πορεία του Δικτύου». 

Στη συνέχεια, η κα Β. Βλοτίδου (ΣΒΒΕ) παρουσίασε τις 
μέχρι τώρα δράσεις των συμμετεχόντων εταίρων στο Spe-
cific Actions, όπου συμμετέχει επιτυχώς και το 
Κέντρο μας. 

Ακολούθησαν παρουσιάσεις των δεκαέξι 
(16) Εταίρων της κοινοπραξίας, όπου 
παρουσιάστηκε η πορεία του κάθε Εταίρου 
της Ελληνικής Κοινοπραξίας για την πρώτη 
τριετία της λειτουργίας τους. Η κα Α. Ζέρβα 
έκανε παρουσίαση τόσο του Επιμελητηρίου 
Ιωαννίνων όσο και της επιτυχής λειτουργίας 
του κέντρου μας κατά την πρώτη τριετία 2008-2010. 

Η κα Α.Καραχάλιου, η κα Α. Κωνσταντίνου και η κα Β.Βλοτίδου, 
παρουσίασαν την πορεία δραστηριοτήτων για την 2η περίοδο και 
συνολική αξιολόγηση τριετίας του Ελληνικού Δικτύου συνολικά. 

Μετά την παρουσίαση και συζήτηση για τα θέματα του Δικτύου, 
πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της κας Β. Σωτηριάδου, Υπουργείο 

Οικονομικών, Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκού Δικτύου Καταναλωτών για 
θέματα Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ε.. 

Την δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε Τεχνική συνάντηση στο 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης όπου συζητήθηκαν θέματα 
συνεργασίας μεταξύ των μελών της Ελληνικής Κοινοπραξίας 
του Δικτύου με σκοπό τη μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο 

ποιοτική διάχυση πληροφόρησης προς τις Επιχειρήσεις, 
καθώς και τις μελλοντικές δράσεις στις οποίες μπορούν 

να συνεργαστούν τα μέλη του Δικτύου προς όφελος 
πάντα των Επιχειρήσεων. 

Ακολούθησαν Παρουσιάσεις από το Δίκτυο Eu-
rope Direct (κος Σ. Νάκος) και συζητήθηκαν οι 
πιθανές μελλοντικές συνεργασίες των δύο Δικτύων 
στην Ελλάδα. 

Ο κος Φυσεκίδης, παρουσίασε τις νέες εξελίξεις στα 
«Public Procurement & Innovation», καθώς και για 

το «Europe 2020: Innovation Union – ένας από τους 7 
πυλώνες της πολιτικής της Ε.Ε.». 

Στη συνέχεια, έγιναν παρουσιάσεις για τον Σχεδιασμό 
Δράσεων Καινοτομίας στην Ελλάδα χρηματοδοτούμενων 

από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς και του 
7ου Προγράμματος Πλαισίου, της μέχρι τώρα 
πορείας του και των Εθνικών Σημείων Επαφής 
του και ακολούθησε η παρουσίαση για τον 
μηχανισμό διαπραγμάτευσης της Ελλάδας για 
το 8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε.. 

Το κλείσιμο των εργασιών και η παρουσίαση 
των συμπερασμάτων του Συνεδρίου 

πραγματοποιήθηκε από την κα Αργυρώ 
Καραχάλιου, Υπεύθυνη για τον συντονισμό του Ελληνικού Δικτύου 

enterprise europe  network-Hellas. 
Α.Ζ.

enterprise europe network - hellas
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«Ευρώπη 2020: Ένα 
πλήθος ευκαιριών 
για τις Μικρομεσαίες 
Μεταποιητικές 
Επιχειρήσεις».

Π
ραγματοποιήθηκε από τις 13 έως 
τις 15 Οκτωβρίου 2010, το τρίτο 
Ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου 
Enterprise Europe Network, 

στην Αμβέρσα του Βελγίου, με τη συνδρομή 
της Βελγικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με θέμα: «Ευρώπη 2020: Ένα πλήθος 
ευκαιριών για τις Μικρομεσαίες Μεταποιητικές 
Επιχειρήσεις».

Προσκεκλημένοι ήταν όλοι οι οργανισμοί του 
Δικτύου για την κάλυψη των περίπου 800 
διαθέσιμων θέσεων συμμετοχής. Εταίροι από 
όλες τις χώρες του Δικτύου συμμετείχαν στις 
εργασίες του συνεδρίου, μεταξύ των οποίων 
και 22 εκπρόσωποι του Ελληνικού Δικτύου.

Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο 
Υπουργός – Πρόεδρος της Φλαμανδικής 
Κυβέρνησης κ. Kris Peeters, o οποίος 
αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην ανάγκη 
στήριξής τους ειδικά στην περίοδο της 
κρίσης. 

Στη συνέχεια έλαβε χώρα η Τελετή 
Βράβευσης των «Αστέρων του Δικτύου» 
(Network Stars Ceremony), μελών δηλαδή 
του Δικτύου, τα οποία σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις βοήθησαν υποδειγματικά 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι δράσεις 
των οποίων μπορούν να εμπνεύσουν και 
τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου. Tο Ελληνικό 
Δίκτυο, Enterprise Europe Network – Hel-
las, συμμετείχε με δύο προτάσεις στην 
τελική επιλογή των περιπτώσεων, η μια εκ 
των οποίων παρουσιάστηκε και σε video σε 
όλους τους συμμετέχοντες.

Τη δεύτερη και την τρίτη ημέρα του 
συνεδρίου διοργανώθηκαν δώδεκα θεματικά 
εργαστήρια χωρισμένα σε οκτώ θεματικές 
ενότητες. Οι θεματικές ενότητες και τα θέματα 
που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ήταν 
τα κάτωθι:
 Συνεργασία: Η νέα διαδικασία για ευκαιρίες 
συνεργασίας. Συμφωνίες Συνεργασίας.
Οι Πελάτες και το Δίκτυο: Η πολιτισμική 
διάσταση στις σχέσεις μεταξύ του Δικτύου 
και των πελατών του. Γιατί χρειαζόμαστε 
έναν Κώδικα Συμπεριφοράς (και γιατί πρέπει 
να τον υπογράψουμε). Αποτελέσματα από 
την Έρευνα Ωφελιμότητας.
Καινοτομία: Υπηρεσίες υποστήριξης της 
καινοτομίας.
Καινοτομία στις υπηρεσίες.
Ένωση στην Καινοτομία-όλα όσα πρέπει να 
γνωρίζετε.
Εσωτερική Αγορά: Από τους κανόνες 
στα δικαιώματα: Ενδυναμώνοντας την 

επιχειρηματικότητα και τους πολίτες
στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.
Έρευνα και 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο: 
Εκμετάλλευση της Ευρωπαϊκής Έρευνας στις 
ΜΜΕ.
Επιχειρηματικότητα: Το Erasmus για 
νέους επιχειρηματίες.
Πνευματικά δικαιώματα: Η βοήθειά 
που προσφέρεται σε θέματα πνευματικών 
δικαιωμάτων.

Την τελευταία μέρα του Συνεδρίου έλαβε 
χώρα η Εκδήλωση Απονομής Βραβείων για 
ανάπτυξη Καλών Πρακτικών (Best Practice 
Awards Ceremony). Αξίζει να αναφερθεί 
ότι το Eλληνικό Δίκτυο, Enterprise Eu-
rope Network – Hellas, συμμετείχε με μια 
πρόταση στις προτεινόμενες προς βράβευση 
πρακτικές.
Κατά τη συνεδρίαση λήξης της ετήσιας 
συνάντησης έγινε σύνοψη και παρουσίαση 
των συμπερασμάτων όλων των θεματικών 
εργαστηρίων και επισημάνθηκε η συμβολή 
τους στην καθημερινή εργασία των στελεχών 
του Δικτύου.

Ι.Δ.

   enterprise europe network
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ // ΖΗΤΗΣΕΙΣ

Βρετανική εταιρεία που ειδικεύεται στην πώληση συστή-
ματος γεμίσματος μελανοδοχείων, το οποίο είναι  εύκολο στη 
χρήση και μειώνει το κόστος των κασετών έως και 80%, ανα-
ζητά εμπορικούς συνεργάτες στην Ευρώπη.
20101027033

Κυπριακή εταιρεία που εξειδικεύεται στην παραγωγή και 
πώληση παραδοσιακών τουρσιών, όπως τουρσί σέλινο, πιπε-
ριές τουρσί κλπ, αναζητά εμπορικούς μεσάζοντες και διανο-
μείς.
20101123054

Γερμανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των 
πωλήσεων αυτοκινήτων προμηθεύει αυτοκίνητα από γερμανι-
κές εταιρείες σε επίπεδο “B2B” Business to Business. Η εται-
ρεία αναζητά εμπορικούς εταίρους σε διάφορες ευρωπαϊκές 
και ασιατικές χώρες, οι οποίοι θα  βοηθήσουν τη γερμανική 
εταιρεία στον τομέα των μεταφορών και logistics.
20101108006

Βρετανική εταιρεία αντιπροσωπεύει καινοτόμα προϊόντα 
που προσφέρουν φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις για τα 
απόβλητα, την ενέργεια  και τα περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να συνδυάσουν την 
προστασία του περιβάλλοντος και οικονομικά οφέλη για τον 
τελικό χρήστη. Η βρετανική εταιρεία αναζητά εταίρους σε δι-
άφορες χώρες για να βοηθήσει το περιβάλλον με τη βοήθεια 
της νέας τεχνολογίας που διαθέτει.
20101207025

Ισπανική εταιρεία που ειδικεύεται στην λειτουργία των γα-
λακτοκομείων και τυροκομείων αναζητά εμπορικούς συνεργά-
τες / αντιπροσώπους για τη διανομή των προϊόντων τους στις 
απαιτούμενες αγορές.
20100531005

Ιταλική εταιρεία που παράγει καφέ, ντεκαφεϊνέ καφέ, φα-
κελάκια καφέ, κακάο και κόκκους καφέ επικαλυπτόμενους με 
σοκολάτα αναζητά αντιπροσώπους, διανομείς και εισαγωγείς 
των προϊόντων της.
20100930027

Τουρκική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή ηλιακών 
πάνελς από χάλυβα, στην κατασκευή ανεμογεννητριών από 
χάλυβα καθώς και σε όλα τα είδη  εξοπλισμού  από χάλυ-
βα, μεταλλικών κατασκευών, πύργων μεταφοράς ενέργειας και 
στύλων φωτισμού αναζητά συνεργάτη στον τομέα των ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας.
20101112004

Σερβική εταιρεία που ειδικεύεται στη διανομή (χονδρική 
πώληση) διαφόρων αγαθών, όπως τρόφιμα, ποτά, γλυκά  κλπ. 
αναζητά εμπορικούς συνεργάτες.
20101209041

Ιταλική εταιρεία παραγωγής και εμφιάλωσης εξαιρετικού 
παρθένου ελαιολάδου αναζητά εμπορική συνεργασία και 
εμπορικούς μεσάζοντες στην Ευρώπη.
20101201007 

Αυστριακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της 
ηλιακής θερμικής ενέργειας αναζητά εταίρους για τις πωλήσεις 
της στην Ευρώπη.
20091222005

Μικρή επιχείρηση της νοτίου Ιταλίας που παράγει χει-
ροποίητα κοσμήματα αναζητά συνεργασία με  εκπροσώπους 
των χονδρεμπόρων, ή με καταστήματα που ενδιαφέρονται για 
τα προϊόντα στην Ευρώπη καθώς επίσης και διανομείς για τα 
προϊόντα της.
20100513016

Ισπανική εταιρεία που ειδικεύεται στην εμπορευματοποίηση 
καβουρντισμένου καφέ αναζητά εμπορικούς μεσάζοντες, ει-
σαγωγείς και διανομείς.
20100928024

Γερμανική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή και δι-
ανομή προϊόντων όπως εικόνες, κάδρα με εικόνες, χειροποίη-
τες αυθεντικές ελαιογραφίες, αναζητά παραγωγούς για τέτοια 
είδη προϊόντων καθώς επίσης διανομείς και εμπορικούς αντι-
προσώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
20101101020
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ // ΖΗΤΗΣΕΙΣ

Γερμανική εταιρεία παραγωγής ξύλινων παιχνιδιών για παι-
διά και ενήλικες, που ονομάζονται “plug-in-figures”, αναζη-
τά εμπορικούς μεσάζοντες στην Ευρώπη για να πουλήσει τα 
προϊόντα της.
20100714041

Κροατική εταιρεία, σημαντικός παραγωγός ανδρικών και 
γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων, αναζητά εμπορικούς 
αντιπροσώπους.
20100307001

Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην εξαγωγή τροφίμων  μη 
εδώδιμων προϊόντων αναζητά εμπορικούς μεσάζοντες, εισα-
γωγείς, αγοραστές οίνου, ελαιολάδου, προϊόντων όπως σάλ-
τσες για ζυμαρικά, γλυκά και μπισκότα και άλλα τρόφιμα. Η 
εταιρεία αναζητά επίσης διανομείς και εισαγωγείς  καλλυντι-
κών προϊόντων υψηλής ποιότηταςπροϊόντων για χώρους 
ομορφιάς και ευεξίας.
20101102034

Ισπανική εταιρεία διατίθεται  να εκτελεί διεθνείς μεταφορές 
και logistics (κυρίως οδικώς) και επιθυμεί να επικοινωνήσει 
με ευρωπαϊκές εταιρείες. Ενδιαφέρεται επίσης για υπηρεσίες 
υπεργολαβίας.
20100421009

Ιταλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ΑΠΕ 
(φωτοβολταϊκά) και την κατασκευή ηλιακών κυψελών αναζη-
τά εμπορικούς μεσάζοντες. Η εταιρία ενδιαφέρεται επίσης για 
συμφωνίες κοινής επιχείρησης (joint venture) και την ανταλ-
λαγή των μετοχών.
20101104008

Iσπανική εταιρεία από την περιοχή της Καταλονίας, με εξει-
δίκευση σε ενέργειες προβολής και προώθησης που αφορούν 
στα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα προϊόντα διατροφής και τα 
ποτά, προσφέρεται ως εμπορικός μεσαζων σε ξένες επιχειρή-
σεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην ισπανική αγορά.
20100805010

Οινοποιείο στη Ρουμανία που ειδικεύεται στην παραγωγή 
και διανομή οίνου, καθώς και στη διανομή εισαγόμενου οί-
νου, αναζητά αντιπροσώπους / διανομείς για τα προϊόντα του 
και προσφέρει υπηρεσίες διανομής για τους ξένους εταίρους.
20101119004

Ιταλική εταιρεία που βρίσκεται στην Περιφέρεια της Λά-
τσιο και ειδικεύεται στον τομέα της φωτοβολταϊκής ενέργειας, 
αναζητά εταίρους για κοινή επιχείρηση (joint venture) και για 
δράσεις marketing ανά την Ευρώπη.
20101122057

Μικρομεσαία επιχείρηση από το βορειοανατολικό τμήμα 
της Γερμανίας που ειδικεύεται στην μηχανολογία για τη βιο-
μηχανία τροφίμων προσφέρει μικροζυθοποιία για ξενοδοχεία, 
εστιατόρια και παμπ. Η εταιρεία αναζητά εμπορικούς αντιπρο-
σώπους και προσφέρεται ως υπεργολάβος.
20100930011

Ιταλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας αναζητά πρώτες ύλες και μηχανή-
ματα προμηθευτών ιδιαίτερα στους τομείς των φωτοβολταϊ-
κών, της υδορηλεκτρικής και της βιομάζας.
20100929026

Πολωνική εταιρεία της οποίας η δραστηριότητα επικεντρώ-
θηκε στην διακόσμηση και την παραγωγή υαλικών αναζητά 
εμπορικούς μεσάζοντες στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, 
την Ισπανία και την Ελλάδα.
20100111035

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ



Ημερομηνία Πληροφορίες Έκθεσης

από: 16/03/2011 
εώς: 19/03/2011 

ENADA PRIMAVERA
Διεθνής έκθεση ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών  
www.enadaprimavera.it

από: 17/03/2011 
εώς: 20/03/2011

Bolzano VIATEC
Έκθεση για την κατασκευή και την συντήρηση οδικών υποδομών  
www.fierabolzano.it/viatec2011

από: 17/03/2011 
εώς: 20/03/2011

Verona LEGNO & EDILIZIA
Επαγγελματική έκθεση για την χρήση του ξύλου στην κατασκευαστική βιομηχανία.  
www.legnoeedilizia.com

από: 18/03/2011 
εώς: 21/03/2011 

Bologna COSMOPACK
Σαλόνι για την δημιουργική συσκευασία, τις τεχνολογίες, την παραγωγή για λογαριασμό τρίτων  
www.cosmoprof.it

από: 18/03/2011 
εώς: 21/03/2011

 Bologna COSMOPROF
Διεθνές σαλόνι αρωμάτων, αισθητικής και καλλυντικών 
www.cosmoprof.it

από: 19/03/2011 
εώς: 20/03/2011 

Verona ELETTRO EXPO
Έκθεση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 

από: 23/03/2011 
εώς: 25/03/2011 

Rome ECOPOLIS
Μια τεράστια έκθεση αφιερωμένη στη ζωή στο αστικό περιβάλλον. 
www.ecopolis.fieraroma.it

από: 28/03/2011 
εώς: 31/03/2011

Bologna BOLOGNA CHILDRENS BOOK FAIR
Διεθνής έκθεση βιβλίου για παιδιά 
www.bookfair.bolognafiere.it

από: 29/03/2011 
εώς: 31/03/2011 

Milan IN-COSMETICS
Έκθεση συστατικών για καλλυντικά και είδη περιποίησης. 
www.in-cosmetics.com

από: 01/04/2011 
εώς: 03/04/2011 

Rimini MY SPECIAL CAR SHOW
Σαλόνι ειδικών και σπορ αυτοκινήτων 
www.myspecialcar.it
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ

από: 06/04/2011 
εώς: 08/04/2011

Bologna LINEAPELLE
Διεθνής έκθεση δερμάτινων ειδών και υποδημάτων. 
www.lineapelle-fair.it

από: 07/04/2011 
εώς: 10/04/2011

Bari EXPOLEVANTE
Διεθνής έκθεση του Μπάρι. 
www.fieradellevante.it

από: 07/04/2011 
εώς: 11/04/2011

Verona VINITALY
Διεθνές Σαλόνι Οίνων & Απόσταξης 
www.vinitaly.com

από: 07/04/2011 
εώς: 11/04/2011

Verona ENOLITECH
Έκθεση τεχνολογιών για την αμπελουργία, την οινοποιία και την ελαιοπαραγωγή. 
www.enolitech.com

από: 07/04/2011 
εώς: 11/04/2011

Verona SOL
Διεθνής έκθεση εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου ποιότητας. 
fair.veronafiere.it/sol
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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 33303   21300
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    Mετσόβου 1  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 
 
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




