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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ // ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Ι.

12/1/2011  
Συνδιοργάνωση του Ε.Ι. με τον Φορέα Διαχείρισης «Ψη-
φιακές Ενισχύσεις Α.Ε.», ενημερωτικής εκδήλωσης για 
τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ: «digi-retail & digi-content», 
στα Ιωάννινα. 
  
13/1/2011 
Ομιλία του Προέδρου του Ε.Ι. Μπαράτσα Δημητρίου 
στην εκδήλωση του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου. 

14/1/2011  
Συμμετοχή του Ε.Ι. στο 2 Επιχειρηματικό Φόρουμ με 
θέμα «Περιφερειακή Οικονομική Συνεργασία μεταξύ 
Ελλάδας & Τουρκίας», της ΚΕΕΕ, στην Κομοτηνή.

15/1/2011  
Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. στο Πανεπιστήμιο Ιω-
αννίνων στην ημερίδα για την «Βιοποικιλότητα και πα-
ραγωγικότητα  στη λίμνη Παμβώτιδα». 

20/1/2011  
Συνάντηση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρί-
ου Ιωαννίνων με τον νέο Δήμαρχο Ιωαννίνων κ. Φίλιπ-
πα Φίλιο.

20/1/2011  
Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι στην ημερίδα «Ελλάδα  
- Αλβανία: Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ 2007-2013» 
στα Ιωάννινα.

24/1/2011  
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ε.Ι.

4/2/2011   
Συμμετοχή του Προέδρου του Ε.Ι. στην Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση της ΚΕΕΕ στην Αθήνα. 

7/2/2011   
Συνδιοργάνωση του Ε.Ι. με την Διαχειριστική  Ε.Π. Δυτι-
κής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ηπείρου και Ιονίων Νή-
σων της παρουσίασης του προγράμματος: «Πράσινος 
Τουρισμός»

16/2/2011  
Συνδιοργάνωση του Ε.Ι. με την τράπεζα EURO BANK 
στα Ιωάννινα ενημερωτικής εκδήλωσης: «Νέες συνθή-
κες, νέα δεδομένα στη λειτουργία των επιχειρήσεων». 

23/2/2011 
Συνδιοργάνωση του Ε.Ι. με την «Επαγγελματική Κατάρτι-
ση Α.Ε.», φορέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, ενημερωτικής εκδήλωσης: «Πρόγραμμα 
για την διαρθρωτική προσαρμογή μικρών και πολύ μι-
κρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός 
της οικονομικής κρίσης», στα Ιωάννινα.

28/2/2011  
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι. και 
κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

28/2/2011 
Συμμετοχή του Προέδρου του E.I. σε Συμβούλιο με τον 
Αντι - Περιφερειάρχη Τουρισμού στην Περιφέρεια Ηπεί-
ρου  -  Συμμετοχή στην Έκθεση Τουρισμού στο Λονδίνο.

3/3/2011  
Συνάντηση του Προέδρου του E.I. με τον Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

11-14/3/2011 
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην έκθεση ΔΕΤΡΟΠ στην Θεσσα-
λονίκη. 

14/3/2011  
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Γενική Συνέλευση του Ε.ΤΕ.Π.Η.  
- Εκλογή του Προέδρου στο νέο Δ.Σ. του Ε.ΤΕ.Π.Η.. 

23/3/2011 
Συνδιοργάνωση του Ε.Ι. με την Διαχειριστική  Ε.Π. Δυτι-
κής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ηπείρου και Ιονίων Νή-
σων της παρουσίασης του προγράμματος: «Εξωστρέ-
φεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων»

28/3/2011  
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ε.Ι..

30/3/2011  
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Γενική Συνέλευση και το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του BIC - Ηπείρου.
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 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Ι.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

πρέπει ΤΩΡΑ, που τα μέλη μας βρίσκονται σ’ αυτή τη δεινή κατάστα-
ση, να συναποφασίσουμε, να διεκδικήσουμε, να αναβαθμίσουμε και 
να επιβάλλουμε αν χρειαστεί, το καλύτερο αύριο του ρόλου μας, του 
Επιμελητηριακού ρόλου μας. 

Το καλύτερο αύριο  της επιχειρηματικότητας, για την νέα Ελλάδα 
που τελικά, όλοι καλούμαστε σήμερα να δημιουργήσουμε από το 
μηδέν. Να σταματήσουμε να αποτελούμε ένα θεσμικό όργανο, που 
πολλές φορές τείνει να έχει διακοσμητικό ρόλο. Έναν ρόλο που εί-
μαι σίγουρος ότι δεν αρέσει σε κανέναν μας. Πιστεύω όμως πως 
δεν είμαστε απ’ αυτούς που η φωνή μας δεν θέλει να ακούγεται, πι-
στεύω ότι είμαστε απ’ αυτούς που θέλουμε να ακουγόμαστε, θέλου-
με να έχουμε την ευθύνη του σχεδιασμού που θα ακολουθήσει στην 
χώρα μας, για την ανάπτυξη.

Αλλά τώρα, πρέπει να συμφωνήσουμε και να διεκδικήσουμε:
• για ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, 
• για έναν ενεργό ρόλο και συμμετοχή των Επιμελητηρίων στην αξι-
οποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, δηλαδή την αναβάθ-
μιση των Επιμελητηρίων,

Για τον νέο ρόλο μας, σαν δημιουργών και υποστηρικτών του ΓΕΜΗ 
και της ΥΜΣ, εμείς είμαστε εδώ, με στόχο την διασφάλιση των όρων 
μιας βιώσιμης και μακρόχρονης ανάπτυξης για τον τόπο μας, για τη 
χώρα μας. Γι’ αυτό κάνουμε την αυτοκριτική μας, γι’ αυτό πρέπει να 
λειτουργήσουμε όχι με τον σημερινό τρόπο, γι’ αυτό δεν πρέπει να 
πετάξουμε τις ευκαιρίες που είχαμε μέχρι τώρα, μέσω των αναπτυ-
ξιακών νόμων που πέρασαν από την χώρα, αλλά και των ευρωπαϊ-
κών κονδυλίων. 

Πρέπει να τελειώσουμε με τις προχειρότητες και τους αυτοσχεδι-
ασμούς, να αναλάβουμε όλοι το μερίδιο των ευθυνών μας, και να 
αποδείξουμε για άλλη μία φορά ότι στα δύσκολα μπορούμε όλοι 
μαζί να τα καταφέρουμε και πάλι.

Δημήτριος Μπαράτσας

Ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων
Δημήτριος Μπαράτσας

Ο Κερδώος Ερμής, βιτρώ στο κτίριο 
του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. (φωτό: Ι.Δ.)
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ

Π
ραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2011, Έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στο Βιοτεχνι-
κό Επιμελητήριο Αθηνών υπό την προεδρία του κ. Γεωργίου Κασιμά-
τη, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν - μεταξύ άλλων - θέμα-

τα που αφορούν στις Επιμελητηριακές Εκλογές, στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο 
της Κυβέρνησης και στην πορεία υλοποίησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.  
Στην Γ.Σ. συμμετείχαν οι εκπρόσωποι του Ε.Ι. κ. Δημ. Μπαράτσας και κ. Δημ. 
Νούσιας.  Τα μέλη της συνέλευσης εξέφρασαν την αγωνία του επιχειρηματικού 
κόσμου για τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, εξαιτίας της 
οικονομικής κατάστασης αλλά και λόγω των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση, 
καθώς επίσης και την έντονη αντίθεσή τους στις διατάξεις του νέου φορολογικού 
νομοσχεδίου, που προβλέπουν αυτόφωρη διαδικασία και ποινές φυλάκισης. Στο 
πλαίσιο αυτό ζήτησαν με Ψήφισμά τους από τον Υπουργό Οικονομικών την πλή-
ρη απόσυρσή τους, αφού κατά γενική ομολογία το ήδη υφιστάμενο πλαίσιο είναι 
αυστηρό και το μόνο που χρειάζεται είναι η σωστή εφαρμογή του. Επίσης κατά τη 
διάρκεια των εργασιών της συνέλευσης συζητήθηκε και το θέμα του χρόνου διε-
ξαγωγής των Επιμελητηριακών Εκλογών. Για τη λήψη σχετικής απόφασης διεξή-
χθη ψηφοφορία, τα αποτελέσματα της οποίας κατέδειξαν: 45 ψήφους υπέρ της 
χρονικής μετάθεσης των επιμελητηριακών εκλογών, 18 ψήφους κατά της μετάθε-
σης, 2 άκυρα και 1 λευκό. 

ΚΕΕΕ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
της ΚΕΕΕ στην Αθήνα
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Αναβολή των Εκλογών 
στα Επιμελητήρια

Μ
ε τροπολογία που κατατέθηκε στο Νομοσχέδιο για τον Ανταγωνισμό μετατέθηκε η ημερο-
μηνία διεξαγωγής των Εκλογών για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης των Επιμελητη-
ρίων της χώρας για το χρονικό διάστημα από 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2011. 

Η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών συναρτάται με την επικείμενη έναρξη λειτουργίας 
του Γ .Ε.ΜΗ., με την ανάγκη αναμόρφωσης της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, αλλά και με σχετική απόφα-
ση - αίτημα της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στις 4.2.2011. 

Οι νέες ημερομηνίες των εκλογικών διαδικασιών θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ

Ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Δημήτρι-
ος Μπαράτσας και ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης 
Μήτσης, με τον Διευθυντή κ. Ιωάννη Δασκαλόπουλο 
συναντήθηκαν χθες 20/1/2011, με τον Δήμαρχο της 

πόλης κ. Φίλιππα Φίλιο και είχαν γόνιμο διάλογο, με στόχο την επι-
τυχή συνεργασία των δύο φορέων.

Από την πλευρά της Διοίκησης του Επιμελητηρίου, τέθηκαν τα ζη-
τήματα που απασχολούν τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο, όπως το 
παραεμπόριο, τα τέλη, η συμμετοχή εκπροσώπων του Επιμελητηρί-
ου Ιωαννίνων στα Όργανα, τις Επιτροπές και τις Επιχειρήσεις του Δή-
μου Ιωαννιτών, η καλύτερη αξιοποίηση των εμπορικών δρόμων της 
Πόλης κ.τ.λ.

Συμπερασματικά, τονίστηκε ότι ο επιχειρηματικός λόγος του Επιμε-
λητηρίου γίνεται αναγκαίος στις διαβουλεύσεις και στις επιτροπές 
του Δήμου, διότι συμβάλλει καταλυτικά στην τοπική και περιφερει-

ακή ανάπτυξη.
Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε να εξετάσει τα προβλήματα αυτά σε συνερ-
γασία και με όλες τις εμπλεκόμενες αρχές, ώστε να βρεθούν οριστι-
κές λύσεις.

«Η συνεργασία με όλους τους φορείς της 
πόλης, με τον επιχειρηματικό κόσμο και το 
επιστημονικό δυναμικό είναι επιβεβλημένη. 
Για την προώθηση των κρίσιμων ζητημάτων 
της περιοχής και την εξεύρεση λύσεων απαι-
τείται η συστράτευση όλων. Προς την κατεύ-
θυνση αυτή ο δίαυλος επικοινωνίας θα είναι 
μόνιμα ανοιχτός» τόνισε ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος.

Συνάντηση του 
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 
με τον νέο 
Δήμαρχο Ιωαννίνων
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ

2ο  Επιχειρηματικό Φόρουμ 
με θέμα την «Περιφερειακή 
Οικονομική Συνεργασία μεταξύ 
Ελλάδας & Τουρκίας»
3Αισιόδοξα τα μηνύματα για την ανάπτυ-      
    ξη της ελληνοτουρκικής επιχειρηματικής   
    συνεργασίας.
3Καθοριστικός ο ρόλος των Επιμελητηρί-    
    ων στην εδραίωση των διμερών σχέσεων.
3Με ενδιαφέρουσες προτάσεις στο 
    Φόρουμ τα Επιμελητήρια της Ροδόπης.
3Στο Τσανάκαλε της Τουρκίας & 
  διευρυμένο το 3ο Επιχειρηματικό Φόρουμ.

Μ
εγάλη συμμετοχή από ελληνικές και τουρκικές εταιρείες 
καταγράφηκε στο 2ο ελληνοτουρκικό φόρουμ που 
πραγματοποιήθηκε στις 14-15 Ιανουαρίου στην 
Κομοτηνή οι οποίες κατά γενική ομολογία ξεπέρασαν 

τις προσδοκίες. Κύριο σκοπό των επιχειρήσεων, που υπερέβησαν 
τις 320, αποτέλεσε η πραγματοποίηση διμερών επιχειρηματικών 
συναντήσεων (Β2Β), οι οποίες ήταν εκατοντάδες και στόχευαν στη 
διερεύνηση και στην αποτύπωση πεδίων συνεργασίας. Οι επιχειρη-
ματίες αφιέρωσαν αρκετό χρόνο για να συζητήσουν προοπτικές συ-
νεργασίας στους κλάδους του τουρισμού, τροφίμων, δομικών υλι-
κών, επίπλων, γεωργικών προϊόντων υπηρεσιών και μεταφορών. Τα 
όποια αποτελέσματα των συναντήσεων προκύψουν, θα μπορούν να 
αποτιμηθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα. Όπως σημειώθηκε 
από όλους τους εισηγητές, η διοργάνωση αυτή δεν υστερούσε σε τί-
ποτε από το πρώτο φόρουμ, που έλαβε χώρα τον περασμένο Ιούνιο 
στην Αδριανούπολη, αλλά αντίθετα υπερτερούσε σε συμμετοχές. Δι-
οργανωτές του Φόρουμ ήταν η Κεντρική Ένωση Επιμελητη-
ρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), συνεργασία με την Ένωση Τουρκικών 
Επιμελητηρίων (ΤΟΒΒ), τα δύο Επιμελητήρια της Ροδόπης, 
το Επιμελητήριο της Αδριανούπολης και το Συμβούλιο Εξω-
τερικών Οικονομικών Σχέσεων (DEIK) της γείτονος.

Παρόντες στις εργασίες του Φόρουμ ήταν ο Υφυπουργός στον Πρω-
θυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. Γεώργιος Πεταλω-
τής και ο Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου της Τουρκίας κ. Νι-
χάτ Εργκιούν. Οι δυο υπουργοί προσέδωσαν την πολιτική χροιά 
στη διοργάνωση, που δεν έλειψε άλλωστε, ούτε από το φόρουμ της 

Αδριανούπολης. Το πνεύμα των ομιλιών τους διαφορετικό, όπως δι-
αφορετικό είναι και το οικονομικό κλίμα στις δυο χώρες. Κάλεσμα 
στους Τούρκους επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε περισσότερες 
επενδύσεις στην Ελλάδα ζήτησε ο κ. Εργκιούν, ζητώντας, παράλληλα 
από την Ελλάδα να βελτιώσει το επενδυτικό περιβάλλον αίροντας τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια και κυρίως τη βίζα. Όπως σαφέστατα επι-
βεβαιώθηκε από τις τοποθετήσεις των κορυφαίων επιχειρηματικών 
και πολιτικών προσώπων της Τουρκίας, που συμμετείχαν σε αυτό, 
υπάρχει διακαής επιθυμία της χώρας τους να εισέλθει στην ελληνική 
αγορά μέσω επενδύσεων και εξαγωγών. 

Στο Φόρουμ συμμετείχαν ακόμη ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελ-
λάδα κ. Hasan Gogus,  και οι πρόεδροι των Ενώσεων Επιμελη-
τηρίων των δύο χωρών, κκ. Γεώργιος Κασιμάτης και Rifat 
Hisarsikioglou. Επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι και μέλη των διοι-
κητικών συμβουλίων και επιχειρηματίες από πολλά ελληνικά Επιμε-
λητήρια, καθώς επίσης και από τα πολυπληθέστερα και ισχυρότερα  
Επιμελητήρια της Τουρκίας, όπως αυτά της Σμύρνης, της Κωνσταντι-
νούπολης, της Αδριανούπολης, της Κεσάνης και του Τσόρλου. Από 
ελληνικής πλευράς οι επιχειρηματίες της Κομοτηνής και άλλων ελλη-
νικών πόλεων έδωσαν το παράδειγμα και τα στοιχεία, ώστε η προο-
πτική των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε επίπεδο οικονομίας και ανά-
πτυξης να τεθεί σε διαφορετική βάση. Δηλαδή, από τα μηνύματα 
προς Τουρκία, να λείψουν η καχυποψία, οι φοβίες και τα σύνδρομα, 
τα οποία χαρακτήριζαν το παρελθόν.

ΚΕΕΕ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ

Σ
τα πλαίσια δράσης τns Ελληνο-Αμερικανικήs Επιχειρηματικήs Πρωτοβουλίαs 
(ΑΗΕΙ), το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργάνωσε το 1ο  Σεμι-
νάριο Εξωστρέφειαs «How to do Business in the USA», την Τρίτη 22 Φεβροuαρί-
οu 2011 σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. 

Ο σκοπόs του 1ου Σεμιναρίου Εξωστρέφειαs ήταν να παρουσιάσει στην Ελληνική Επιχειρη-
ματική κοινότητα τn μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, τις στρατηγικές και τις διαδικασίες που 
θα πρέπει να ακολουθήσουν οι Ελληνικέs εταιρίεs, ώστε να προωθήσουν κάθε εμπορική 
συναλλαγή με τις ΗΠΑ και να προβούν σε επιτυχnμένεs εμπορικέs συμφωνίεs.
 
Το Σεμινάριο παρακολούθησαν εταιρίεs που επιθυμούν να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ για 
εισαγωγn/εξαγωγn προϊόντων ή υπnρεσιών, για δnμιουργία κοινοπραξιών και για επενδύ-
σεις στις ΗΠΑ. Επιχειρnματίεs, σύμβουλοι, νομικοί, εκπρόσωποι των φορέων-μελών του 
Α.Η.Ε.Ι. μεταξύ των οποίων τα περιφερειακά Εμπορικά Επιμελητήρια, ο ΕΟΤ, ο ΟΠΕ και το 
Invest ln Greece. Tο παρακολούθnσαν, επίσns, εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών 
και Περιφερειακής Ανάπτυξns και Ανταγωνιστικότπταs καθώs και εκπρόσωποι της Πρε-
σβείαs των ΗΠΑ στην Αθήνα. 

Διακεκριμένοι ομιλητέs από τnv Ελλάδα και το εξωτερικό καθώs και εκπρόσωποι από το 
νομικό, συμβουλευτικό και εμπορικό Χώρο έκαναν Εισηγήσεις στον κάθε τομέα. Ανάμεσα 
στους ομιλητέs ήταν και ο εμπορικόs ακόλουθοs τns Πρεσβείαs των ΗΠΑ στην Αθήνα κ. 
David McNeill. 

Το όραμα του Α.Η.Ε.Ι. είναι n επικέντρωσn στις προκλήσειs του 21ου αιώνα έχονταs στόχο 
να ανταποκριθεί σε αυτέs προτάσσονταs λύσειs που προέρχονται από συνέργειεs των εταί-
ρων του Α.Η.Ε.Ι. με Αμερικανικέs Eπιχειρήσεις. Στόχοs του Α.Η.Ε.Ι. είναι να αναπτύξει δρά-
σειs μεταξύ Ελλάδαs και ΗΠΑ που προάγουν το διμερέs εμπόριο, τις επενδύσειs, τη μετα-
φορά τεχνολογίαs και τεχνογνωσίαs, τις λύσειs «πράσινns» ενέργειαs, τnv έρευνα & ανά-
πτυξn και τnv επιχειρnματικότnτα μέσω των συντονισμένων προσπαθειών των εταίρων του 
Α.Η.Ε.Ι. . 

Από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, που είναι εταίρος του Α.Η.Ε.Ι., συμμετείχε το Στέλεχος και 
Υπεύθυνος του Λογιστηρίου του Ε.Ι. κ. Ευάγγελος Ντάφλος.

Ε.Ν.

How to do business in the USA
Πως να κάνετε δουλειές στις ΗΠΑ
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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) 17 3 1 1 1 23

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 5 5 1 0 0 11

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 21 16 1 0 0 38

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 0 3 1 0 0 4

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

ΣΥΝΟΛΟ 43 27 4 1 1 76

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 22 8 2 0 1 33

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 10 19 3 1 1 34

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 21 20 1 0 0 42

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 2 1 1 0 0 4

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

ΣΥΝΟΛΟ 55 49 7 3 2 116

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 7 5 2 0 0 14

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 1 6 0 1 0 8

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 17 19 1 0 0 37

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 1 5 0 0 0 6

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

ΣΥΝΟΛΟ 26 35 3 1 0 64

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 9 12 0 0 0 21

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 12 10 0 4 0 26

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 24 21 0 1 2 48

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 45 44 0 6 2 97
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TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 8 5 0 1 0 14

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 4 6 0 2 0 12

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 13 14 1 3 0 31

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 25 26 2 6 0 59

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 16 5 1 0 0 22

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 8 10 1 1 0 20

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 18 28 4 1 0 51

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 42 43 6 2 0 93
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 32 13 3 2 1 51

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 10 17 1 3 0 31

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 51 49 3 3 0 106

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 1 9 2 0 0 12

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

ΣΥΝΟΛΟ 94 88 9 8 1 200

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 47 25 3 0 1 76

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 30 39 4 6 1 80

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 63 69 5 2 2 141

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 2 2 1 1 0 6

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

ΣΥΝΟΛΟ 142 136 13 11 4 306
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ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Ε.Ι.

Τ
ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων στα πλαίσια της προώθησης των παραδοσιακών προϊόντων 
του Ηπειρωτικού καλαθιού, συμμετείχε στην 21η Διεθνή Έκθεση τροφίμων, ποτών, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού Detrop  που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η Helexpo 
από 11/3/2011 έως 14/3/2011. 

Με τη συμμετοχή του αυτή το Επιμελητήριο Ιωαννίνων στόχευσε στην υποστήριξη και προβο-
λή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων - μελών του στον τομέα των τροφίμων και ποτών της Ηπει-
ρωτικής Παράδοσης, όπως γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, κρασί, ξύδι, κ.λ.π. . Ιδιαίτερη ικανοποίη-
ση προκαλεί το γεγονός ότι από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην αποστολή αυτή, τρεις (3) 
επέστρεψαν φέροντας τρία (3) Βραβεία Καινοτόμου Προϊόντος. 

Η υποστήριξη και προβολή του Ηπειρωτικού καλαθιού παραδοσιακών, ποιοτικών προϊόντων  
που παράγονται στα Ιωάννινα αποτέλεσε και αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του Επι-
μελητηρίου Ιωαννίνων τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στην αγορά του εξωτερικού.

Για το σκοπό αυτό εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία, όπως: οι εκθέσεις, οι επιχειρηματικές συναντή-
σεις, οι θεσμικές και επιχειρηματικές αποστολές τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά προγράμματα κ.λ.π.  
αλλά και κάθε επιχειρηματικό εργαλείο που θα μπορούσε  να συμβάλλει στην εξωστρέφεια των 
επιχειρήσεων- μελών του. 

Δ.Τ.
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Πρόγραμμα: «Πράσινος Τουρισμός»

T
ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, σε συνεργασία 
με «Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπεί-
ρου & Ιονίων Νήσων» μέλος του ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 

της υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, διοργάνωσε ενημερωτική Εκδήλωση παρουσίασης του προγράμμα-
τος με θέμα: «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» την Τετάρτη, 23 Μαρ-
τίου 2011 και ώρα 18:30, στην Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Το Πρόγραμμα 
έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των Μ.Μ.Ε. για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς 
ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες δραστηριοτή-
των (ΚΑΔ) στους τομείς της μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και κατασκευών και έχουν ξεκινήσει 
την δραστηριότητά τους πριν την 01/01/2010, οι οποίες μέσω του προγράμματος ενισχύουν τον ήδη 
υφιστάμενο εξωστρεφή προσανατολισμό τους με δαπάνες που γίνονται για πρώτη φορά και αφο-
ρούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές,  ή επιχειρούν για 
πρώτη φορά σχέδιο εξωστρεφούς δραστηριοποίησης. 

Α.Ζ.

Πρόγραμμα: «Εξωστρέφεια & 
Ανταγωνιστικότητα
των Επιχειρήσεων»

Τ
ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, 
και η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος - Πελο-
ποννήσου - Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, μέλος του ΕΦΕΠΑΕ, στα πλαίσια του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 και της υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, διοργάνωσαν εκδήλωση 

με θέμα: «Παρουσίαση του Προγράμματος: ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επι-
μελητηρίου Ιωαννίνων στην οδό Αραβαντινού 5ε, στα Ιωάννινα. 

Μέσω της Πράξης θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσε-
ων Ξενοδοχείων, Camping και Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων, που λει-
τουργούν πριν από 01.01.2009, σε όλη τη Χώρα.

Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις μπορούν να πετύχουν:
1. Μείωση λειτουργικού κόστους, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και ολοκλη-
ρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων
2. Υψηλή ποιότητα υπηρεσιώ  - Προσέλκυση νέων πελατών
3. Οικολογική πιστοποίηση
4. Ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης
5. Ενίσχυση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
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Παρουσίαση των
προγραμμάτων: 
«DIGI-RETAIL 
& DIGI-CONTENT» 
στο Επιμελητήριο
Ιωαννίνων

Τ
ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Επι-
χειρήσεων - Μελών του, διοργάνωσε σε συνεργασία με την εταιρία 
«Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», Ενημερωτική Εκδήλωση για την Παρου-
σίαση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ: «digi-retail & digi-content», 

την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων: 
Αραβαντινού 5ε.

Σκοπός της Συνάντησης ήταν η ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για 
τις δυνατότητες επιδότησής του μέσω των εν λόγω Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 
Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα digi-retail απευθύνεται στις επιχειρήσεις λιανι-
κού εμπορίου ενισχύοντας την αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών. Παράλληλα, το Πρόγραμμα digi-content αφορά σε επενδύσεις 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για ανάπτυξη ψηφιακού περιε-
χομένου.

 Ι.Δ.



Νέες συνθήκες, νέα δεδομένα στη λειτουρ-
γία των επιχειρήσεων.

Η 
Eurobank EFG σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 
(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων - μέλος 
του Δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas, 

διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία στα Ιωάννινα Ενημερωτική Εκδή-
λωση με θέμα: «Νέες συνθήκες, νέα δεδομένα στη λειτουργία 
των επιχειρήσεων».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου με τη 
συμμετοχή μεγάλου αριθμού επαγγελματιών και επιχειρηματιών της 
περιοχής, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις βασικότερες τροποποιή-
σεις που επέρχονται στη Φορολογική Νομοθεσία και που αφορούν 
άμεσα τη λειτουργία της Μικρής Επιχείρησης καθώς και για τις στρα-
τηγικές παραμέτρους της επιχειρηματική επιτυχίας.

Το κοινό καλωσόρισε στην εκδήλωση ο Διευθυντής Περιφέρειας Κα-
ταστημάτων Eurobank EFG κος Κωνσταντίνος Βλάχος και στη συ-
νέχεια η κα Κωνσταντία Παπαποστόλου, Διευθύντρια Τομέα Κα-
ταστημάτων Βορείου Ελλάδος της Eurobank EFG.

Την παρουσίαση ξεκίνησε ο κος Αβραάμ Πανίδης, Πρόεδρος του 
Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., ο οποίος μέσα από αναλυτικά παραδείγματα 
παρουσίασε λεπτομερώς όλα τα θέματα που καλείται να αντιμετω-
πίσει ο επαγγελματίας κα ιη μικρή επιχείρηση σύμφωνα με τα προ-
βελπόμενα στη νέα Φορολογική Νομοθεσία. Ενδεικτικά, έγινε ανα-
φορά στις αλλαγές που ισχύουν στον τρόπο φορολόγησης των κερ-

δών των επιχειρήσεων, στις τροποποιήσεις που αφορούν δαπάνες, 
τεκμήρια, ΦΠΑ, Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και μεταβιβά-
σεις εταιρειών, στις μεταβολές που αφορούν στον τρόπο εξόφλησης 
αγορών και στα φορολογικά κίνητρα για τη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στα βασικά σημεία της περαί-
ωσης, καθώς και στο νέο ρόλο του Λογιστή - Φοροτεχνικού για την 
υποστήριξη των πελατών του, με αυξημένες ευθύνες και αρμοδιότη-
τες που πλέον θεσμοθετούνται και νομοθετικά.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο διακεκριμένος Καθηγητής του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και συγγραφέας, κος Δημήτρης 
Μπουραντάς. Στην παρουσίασή του, ανάπτυξε συγκεκριμένες ιδέ-
ες για την αντιμετώπιση της παρούσας οικονομικής κρίσης αλλά και 
πρακτικές για το σωστό σχεδιασμό και έλεγχο της επιχείρησης, την 
οργάνωση των διαδικασιών, τη διαχείριση των ανθρώπων και την 
δημιουργία κατάλληλου κλίματος που θα διευκολύνει την καθημε-
ρινότητα.

Η συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των συμμετεχόντων και των 
ομιλητών και οι ερωτήσεις που ετέθησαν ήταν ενδεικτικά του ενδια-
φέροντος αλλά και της ανάγκης για αξιόπιστη ενημέρωση και πλη-
ροφόρηση των επαγγελματιών γύρω από τα θέματα που παρουσι-
άστηκαν. 

Δ.Τ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ
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Τ
ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, 
σε συνεργασία με την «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.», φορέα του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, διοργάνωσαν Ενημερωτική Εκ-
δήλωση με θέμα: «Προγράμματα για την Διαρθρωτική Προσαρμογή Μικρών 

και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που Απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της Οικονομικής 
Κρίσης» που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 
ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
την Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 18:00, στην Συνεδριακή Αίθουσα του Επι-
μελητηρίου Ιωαννίνων (Αραβαντινού 5ε, Ιωάννινα). 

Τις Παρουσιάσεις των τριών προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΣΠΑ 2007-2013, με θέμα: «διαρθρωτική προ-
σαρμογή για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις», ανέλυσαν ο Προϊστάμενος της Μο-
νάδας Α’, Δρ. Γρηγόρης Ε. Παντελόγλου και το Στέλεχος Μονάδας Α’, κα Ελένη Λα-
μπριτζή, της ΕΚΑΕ.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας καθηγητής Κωνσταντί-
νος Π. Αναγνωστόπουλος και χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 
κ. Δημήτριος Μπαράτσας.

Ι.Δ.
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Διαρθρωτική προσαρμογή 
μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων 
που απασχολούν 1-49 άτομα, 
εντός της οικονομικής κρίσης.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ  
ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ!
Για όλα τα μέλη 
του Επιμελητηρίου Ιωαννίνωv

Γ
ια την έγκαιρη και άμεση ενημέρωσή σας σχετικά με επιχειρηματικά θέματα σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, παρακαλούμε όπως μας δηλώσετε τη δι-
εύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Enterprise Europe Network
Επιμελητήριο Ιωαννίνων
κα Άννα Ζέρβα και κα Μαρία Ζιώγα
Τηλ. 26510.76589 Fax: 26510.25179
e-mail: enterprise-europe@cci-ioannina.gr

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 μετα-
βολή Επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής, για να έχει 
δικαίωμα να χρησιμοποιήσει έναν συγκεκριμένο Διακριτικό 

Τίτλο, θα πρέπει να παραλάβει, κατόπιν αιτήσεώς της, σχετική Βε-
βαίωση από το Επιμελητήριο, μετά από έλεγχο νομιμότητας του δι-
καιώματος χρήσης, του προς κατοχύρωση τίτλου, που διενεργείται 
στα Mητρώα Eπωνυμιών και Tίτλων (αρθ. 7 παρ. 1 Ν. 2081/92 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το αρύ. 1 και 13 του Ν. 
146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού»).Η σημασία του Διακριτι-
κού Τίτλου για την επιχείρηση είναι πολύ μεγάλη για την εμπορικό-
τητά της και την ταυτότητά της στις συναλλαγές, λόγω των αρχών της 
«αλήθειας» και της «αποκλειστικότητας» που τον διέπει καθώς και 
της δικαστικής 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! 

ΕΠΙKOINΩNIA ME TA MEΛΗ TOY E.I.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ+ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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Σ
ήμερα όλοι ανησυχούμε για το τι μας ξημερώνει αύριο. Και 
αυτό συμβαίνει διότι χάθηκε η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία 
προς τους κρατούντες διαχειριστές της εξουσίας. 

Αυτό εξάλλου, αποδεικνύει και η σημερινή τραγική οικονομική κατά-
σταση της χώρας. Βρισκόμαστε τους τελευταίους μήνες σε κατάστα-
ση οικονομικής κατοχής, που χειρότερη δεν υπήρξε ποτέ στο παρελ-
θόν και για την οποία κανένας εκ των πολιτικών και άλλων αξιωματού-
χων δεν πλήρωσε και δεν φυλακίστηκε, αφού διαχειρίστηκαν με τον πιο 
σπάταλο και ιδιοτελή τρόπο τον ιδρώτα του Ελληνικού λαού. Σήμερα 
του ζητούν θυσίες αν και καθημερινά ο καθένας μας προσπαθεί πολύ 
δύσκολα να επιβιώσει.

Η αγορά αργοπεθαίνει μέρα με τη μέρα και κανείς δεν δείχνει το παρα-
μικρό ενδιαφέρον. Μιλάνε μόνο… φιλολογικά για σχήματα ανάπτυξης, 
τα οποία βεβαίως σε καμία ανάπτυξη δεν οδηγούν. 

Αλλά, πώς μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να υποδείξουν λύσεις στα προ-
βλήματα της αγοράς, όταν οι ίδιοι ουδέποτε τα αφουγκράστηκαν και 
τα σχεδίαζαν επί χάρτου από τα πολυτελή γραφεία τους στην Αθήνα; 
Όποιοι πιστεύουν, ότι αύριο θα προκύψει κάτι καλύτερο, είναι εκτός 
πραγματικότητας!..

Δεν μπορεί βεβαίως να μην σχολιάσει κανείς και την συμπεριφορά των 
Τραπεζών, που, ενώ έως τώρα στηρίζονταν και αποκόμιζαν κέρδη από 
τους επαγγελματίες - επιχειρηματίες, σήμερα τους αντιμετωπίζουν σαν 
ξένους...

Παραγνωρίζουν, ότι και αύριο, οι ίδιοι άνθρωποι θα τις στηρίξουν πάλι. 
Σήμερα, καλούμεθα όλοι εμείς που συγκροτούμε την ευρεία αγορά 
(επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες, καταναλωτές) να πάρουμε στα χέ-

ρια μας την τύχη μας και αλληλέγγυοι, ο ένας δίπλα στον άλλο, να 
προχωρήσουμε. Δεν θα μπορέσουμε διαφορετικά, εάν όλοι μας δεν 
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να αντιμετωπίσουμε τις μεγά-
λες ανάγκες και υποχρεώσεις που λίγο πολύ είναι σε όλους μας κοινές. 
Από τις φιλόξενες αυτές στήλες, καλώ τους καταναλωτές, αλλά και τους 
παράγοντες του Νομού μας και της Περιφέρειάς μας, να στηρίξουμε τα 
Ηπειρωτικά προϊόντα και καταστήματα, τα οποία βρίσκονται σε υψη-
λό επίπεδο ποιότητας. Όχι στην ξενομανία αγοράζοντας ξένα προϊό-
ντα. Ας στραφούμε στα Ηπειρωτικά, στους δικούς μας ανθρώπους της 
διπλανής πόρτας, τους οποίους καθημερινά συναντάμε και ανταλλά-
σουμε καλημέρα και ευχές. Ας αντιταχθούμε στο παραεμπόριο και τις 
μεγάλες αλυσίδες των πολυκαταστημάτων. Δεν έχουν να μας προσφέ-
ρουν τίποτε καλύτερο, απλά διογκώνουν την ανεργία και τα χρήματα 
φεύγουν από την αγορά μας και πάνε σε αγορές του εξωτερικού.

Είναι ανάγκη να πιστέψει  καθένας μας, ότι στηρίζοντας τον δικό μας 
επαγγελματία, επιχειρηματία, βιοτέχνη απαλύνουμε την κρίση και συμ-
βάλουμε στη μείωση της ανεργίας. Ας βγούμε όλοι μαζί, με μια φωνή 
και ένα σύνθημα, υποστηρίζοντας τα τοπικά προϊόντα. Τα λεφτά γυρί-
ζουν στην πόλη μας, ενώ έτσι στηρίζουμε και τις θέσεις εργασίας.

* Ο κ. Δημήτρης Ντούσκος είναι πρώην Αντιπρόεδρος και πρώην Οικ. Επό-
πτης του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και νυν μέλος της Διοίκησής του.

Είναι ανάγκη τώρα να στηρίξουμε τοπικά 
προϊόντα και καταστήματα…
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΤΟΥΣΚΟΥ
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 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ

«Σήμερα, στέλνουμε ένα μήνυμα σαφές και ξεκάθαρο: Πλέον, 
οι δημόσιοι πόροι θα εντάσσονται σε ευρύτερο αναπτυξιακό 
πλαίσιο και σχεδιασμό και θα διοχετεύονται με τρόπο στοχευ-
μένο και αποδοτικό, ώστε να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες 
εκσυγχρονισμού, καινοτομίας και εξωστρέφειας», υπογράμμισε 
ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην ομιλία που πραγματοποιήθη-
κε στις 22 Φεβρουαρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

H εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων, με την ευκαιρία της έναρξης των πρώτων συγχρη-
ματοδοτούμενων προϊόντων του Ταμείου Κεφαλαίου JEREMIE, 
για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από 
την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank.

Ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι η επιτάχυνση της 
αξιοποίησης αυτής της σημαντική πρωτοβουλίας «θα μας επι-
τρέψει να ενισχύσουμε τις επενδύσεις και τη ρευστότητα των ελ-
ληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Όπως τόνισε χαρακτη-
ριστικά: «Υπολογίζεται ότι σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
αποτελούν πάνω από 95% του συνόλου των ελληνικών επιχειρή-
σεων, αλλά και της απασχόλησης. Η ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων δεν αποτελεί απλά μονόδρομο, αλλά οδηγό επιβί-
ωσης για την ελληνική οικονομία».

Στη συνέχεια ο υπουργός παρουσίασε τα καινοτόμα χρηματοδο-
τικά προϊόντα του JEREMIE, τα οποία αφορούν στα εξής:

Νέα Επιχειρηματικότητα: Έχει συνολικό προϋπολογισμό 120 
εκατ. ευρώ και αφορά χορήγηση δανείων έως 100.000€ σε μι-
κρές και πολύ μικρές νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις 
που έχουν έως και 3 χρόνια λειτουργίας και προσωπικό μέχρι 50 
άτομα. Αιτήσεις για ευνοϊκή δανειοδότηση, με επιτόκιο που ξεκι-
νά κάτω από 3% και περίοδο αποπληρωμής από 36 έως 72 μή-
νες, μπορούν να γίνονται από τις 22 Φεβρουαρίου.

Μικροδάνεια: Έχει συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ 
και αφορά χορήγηση δανείων έως 25.000€, με όρους αντίστοι-
χους του πρώτου προϊόντος, σε πολύ μικρές επιχειρήσεις όλων 
των τομέων οικονομικής δραστηριότητας. Το προϊόν θα διατεθεί 
στην αγορά μέχρι τον Απρίλιο.

Ψηφιακή Στρατηγική: Έχει συνολικό προϋπολογισμό 180 
εκατ. ευρώ και αφορά χορήγηση δανείων έως 500.000€ σε επι-
χειρήσεις με προσωπικό έως 250 άτομα, που θα κάνουν επεν-
δύσεις στους τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το προϊ-
όν αυτό υπολογίζεται ότι θα βοηθήσει 2.000 περίπου επιχειρή-
σεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές και θα δι-
ατεθεί στην αγορά μέχρι τον Μάιο.

Το επόμενο τρίμηνο θα ακολουθήσουν στοχευμένες προκηρύ-
ξεις στο πλαίσιο του JEREMIE, ύψους πάνω από 30 εκατ. ευρώ, 
για προϊόντα επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital), που 
αποσκοπούν στη στήριξη επιχειρήσεων πληροφορικής και επι-
κοινωνιών, νέες ή υφιστάμενες, οι οποίες αναπτύσσουν καινο-
τόμα προϊόντα.

 ΥΠ.Π.ΑΝ.

120 εκατ. ευρώ στην αγορά μέσω 
του Ταμείου JEREMIE
Συνολικά 360 εκατ. 
ευρώ μέχρι το Μάιο
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   enterprise europe network - hellas

Π
ραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1η Συνάντηση της 
β΄περιόδου της Κοινοπραξίας CIP-Hellas και το σχετικό 
Σεμινάριο, στις 28/2 και 1/3/2011, στην Αθήνα. 

Την Δευτέρα 28/02/2011, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σχετι-
κά με:  1) Θέματα που αφορούν το νέο συμβόλαιο και τη διαχείριση 
των οικονομικών, από τον κ. Παναγιώτη Καρνιούρα, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, 
2) Τελική έκθεση προηγούμενης περιόδου, από την κα Αργυρώ Κα-
ραχάλιου, ΕΚΤ, 3) Συμπεράσματα από τις συναντήσεις με τους εταί-
ρους της κοινοπραξίας – Συνέργειες μεταξύ των εταίρων και διαδι-
κασίες συνδιοργάνωσης και συμμετοχής σε κοινές εκδηλώσεις,  από 
την κα Κατερίνα Τζιτζινού, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, 4) Οργάνωση δράσεων 
Activity Set No.2: Information and SMEs feedback, από την κα Βα-
νέσσα Βλοτίδου, ΣΒΒΕ, 5) Οργάνωση δράσεων Activity Set No.3: 
Internationalisation and business support Συνέργειες σε επίπεδο κοι-
νοπραξίας, από την κα Αργυρώ Καραχάλιου, ΕΚΤ, Παρουσίαση από 
κάθε εταίρο ετήσιου προγραμματισμού δράσεων για το 2011, από 
όλους του εταίρους Ιστοσελίδα Enterprise Europe Network-Hellas, 
από τον κ. Μαργαρίτη Προέδρου, ΕΚΤ, 6) Διαδικασία επισημοποίη-
σης της συνεργασίας με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς. Ποια 
είναι τα οφέλη για το CIP-Hellas,  από την κα Στέλλα Βαϊνά, ΣΒΘΚΕ, 
Ποια είναι τα Sector Groups & Working groups. Πως μπορείτε να 
επωφεληθείτε,  από την κα Χριστίνα Πασκουάλ, ΕΚΤ και την κα Μα-
ρία Καρατζιά, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, 7) Επιχειρηματικές ευκαιρίες και συ-
νεργασίες μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Το CIP ως Γέφυρα Επικοινω-
νίας μεταξύ των δύο χωρών,  από την κα Στάλω Δημοσθένους, Λει-
τουργός, Κυπριακό Επιμελητήριο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων, 
Συντονίστρια της μονάδας ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, 8) Εξελίξεις και εφαρμογή του 
Services Directive – Συντονισμός με τα Επιμελητήρια για απάντη-

ση ερωτημάτων, από την κα Βικτωρία Σωτηριάδου, Υπουργείο Οι-
κονομικών. 

Την Τρίτη 01/03/2011, πραγματοποιήθηκε η Εκπαιδευτική ενότητα, 
με θέμα: «εργαλεία του Δικτύου» και συγκεκριμένα: , 1) Καταχώρη-
ση τεχνολογικών και επιχειρηματικών προφίλ και συμφωνιών συ-
νεργασίας (TO, TR, BCP & PΑs). Δημοσίευση ημερίδων μεταφοράς 
τεχνολογίας, επιχειρηματικών ημερίδων και αποστολών (Brokerage 
Events, Matchmaking events & Company Missions), από τον κ. Από-
στολο Δημητριάδη, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, 2) Νέο και ανανεωμένο ΙΜΤ σε 
συνδυασμό με τα νέα NDIs, από τον κ. Κώστα Καραμάνη, ΕΚΤ και 
την κα Κατερίνα Τζιτζινού, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, 3) Ανασκόπηση για τα 
εργαλεία First Class και robot alert, από την κα Μόνικα Νάζη, ΣΒΒΕ, 
4) Εσωτερικό δίκτυο (Intranet) CIP-Hellas. Πως μπορείτε να το χρη-
σιμοποιείτε,  από τον κ. Κώστα Καραμάνη, ΕΚΤ, 5) Προτεινόμενες 
δράσεις για το Branding του δικτύου CIP-Hellas, από την κα Μαρία 
Καρατζιά, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, 6) Εργαλεία SME feedback. Τι πρέπει να 
γνωρίζετε, από τον κ. Σπύρο Κελλίδη, ΑΝΚΟ, 7) Διαδικτυακό εργα-
λείο Your Europe Portal. Τι πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσε-
τε,  από την κα Κατερίνα Λεούση, ΒΕΑ, SG Tourism – Εμπειρίες και 
Οφέλη, από την κα Ματίνα Τζιμούρη, Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων συμμετείχαν τα Στελέχη του ΕΚΠΕ 
του Ε.Ι. κ. Ι. Δασκαλόπουλος και η κα Α. Ζέρβα, Σύμβουλοι Πληρο-
φόρησης του Enterprise Europe Network.

Α.Ζ.

1η Συνάντηση 2011 
της Κοινοπραξίας 
CIP-Hellas
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ // ΖΗΤΗΣΕΙΣ

Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή προϊόντων 
υψηλής ποιότητας από μάρμαρο, γρανίτη και πέτρα αναζητά 
εμπορικούς αντιπροσώπους, διανομείς και κατασκευαστές κα-
θώς προσφέρει υπηρεσίες υπεργολαβίας.
20101221046 

Τουρκική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή  ρυμουλ-
κούμενων και των συστατικών τους αναζητά   διανομείς στην 
Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ελλά-
δα. 20100312027

Καταλανική εταιρία (Ισπανία) που είναι ειδικευμένη στην κα-
τασκευή και την εγκατάσταση επίπλων και εξοπλισμού για απο-
θήκες γραφεία και βιομηχανίες, αναζητά αντιπροσώπους στις 
ακόλουθες αγορές: Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 
Πολωνία, Ρωσία, Ελλάδα, Σλοβακία και Ουγγαρία. Υπάρχει επι-
πλέον δυνατότητα διαπραγμάτευσης συμφωνιών δικαιόχρησης 
(Franchise Agreement). 
20100225021

Βρετανική κατασκευαστική εταιρεία ατμοσφαιρικών γεννη-
τριών νερού και συστημάτων καθαρισμού νερού αναζητά δια-
νομείς και πράκτορες ή συνεργάτες για τη δημιουργία κοινής 
επιχείρησης (joint venture) στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την 
Ιταλία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Σλοβενία, την Τουρκία, τη 
Μάλτα, το Ισραήλ, και την Αίγυπτο. 
20110222050

Μικρή γερμανική εταιρεία έχει αναπτύξει ένα πρόσθετο σύ-
στημα που επιτρέπει τη χρήση των φυτικών ελαίων όπως την 
ελαιοκράμβη, τον ηλίανθο, τη σόγια κλπ ως καύσιμο σε κινητή-
ρες ντίζελ χωρίς οποιαδήποτε μηχανή ή τροποποίηση καυσί-
μων του συστήματος. Η εταιρεία έλαβε το Γερμανικό Βραβείο 
Καινοτομίας 2010 για αυτή τη νέα διαδικασία. Η εταιρεία ανα-
ζητά εταίρους υπεργολαβίας για την παραγωγή του προϊόντος 
και για διανομείς. 
20100527022

Βρετανός διανομέας αξεσουάρ παραλίας ή ταξιδίου αναζητά 
εμπορικούς εταίρους (πράκτορες / διανομείς) στην Ελλάδα, την 
Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και άλλες δημοφιλείς πα-
ραθαλάσιες περιοχές. 
20100907045

Τουρκική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή ηλιακών 
συλλεκτών στοχεύει στην επέκταση των υπηρεσιών της, χρησι-
μοποιώντας φωτοβολταϊκά συστήματα. Η εταιρεία αναζητά φω-
τοβολταϊκά κύτταρα και  παραγωγούς και είναι ανοικτή στη με-
ταφορά τελευταίων τεχνολογιών στους ηλιακούς συλλέκτες και 
τα συστατικά του, ώστε να τα παράγει και να τα προωθήσει στην 
τουρκική αγορά. Η εταιρεία αναζητά εταίρους υπο τη μορφή δι-
καιώχρησης (franchise) και μπορεί να συνεργαστεί ως διανομέ-
ας προΐόντων.
20110224015 

Γερμανική εταιρεία που σχεδιάζει δημιουργικά κοσμήματα 
avant-garde και φωτιστικά προσφέρει  σεμινάρια κατάρτισης σε 
επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση δημιουργικού σχεδιασμού 
αναζητά αξιόπιστους εμπορικούς εταίρους στην Ευρώπη. 
20110228004

Κυπριακή εταιρεία που εξειδικεύεται στην κατασκευή  καρυ-
κευμάτων, τη συσκευασία και τη χονδρική πώληση ζάχαρης, 
δημητριακών, τσαγιού και σπόρων, αναζητά εταίρους για τη δι-
ανομή των προϊόντων της. 
20100104012

Παραγωγός κρασιού από τη Νότια Ιταλία αναζητά εμπο-
ρική συνεργασία για τα πρϊόντα του (κόκκινος - λευκός οίνος). 
20101230002

Ιταλική εταιρεία που παράγει βιολογικό κρασί, εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο και λαχανικά διατηρημένα σε λάδι αναζητά 
εμπορικούς μεσάζοντες σε χώρες του εξωτερικού. 
20101229111

Γάλλος εισαγωγέας προϊόντων διατροφής για σουπερ μαρκετ 
αναζητά προμηθευτές κατεψυγμένων και μη παστεριωμένων 
χυμών φρούτων, καθώς και προμηθευτές μπαχαρικών. Προ-
σφέρει εμπορικές υπηρεσίες και υπηρεσίες logistics σε παρα-
γωγούς που ενδιαφέρονται να διανέμουν τα προϊόντα τους στη 
γαλλική αγορά. 
20101229070
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ // ΖΗΤΗΣΕΙΣ

Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή ηλιακών κυ-
ψελών Φ/Β αναζητά εμπορικές συνεργασίες. Η εταιρία ενδιαφέ-
ρεται επίσης για κοινή συμφωνία παραγωγής ηλιακών Φ/Β κυτ-
τάρων σε άλλες χώρες της ΕΕ. 
20101223022

Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή μηχανη-
μάτων και εξοπλισμού για τη γεωργία, ιδίως για τη συλλογή 
ελιών, φιστικιών και αμυγδάλων, αναζητά εμπορικούς εταίρους. 
20101221027

Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή νυφικών 
αναζητά εμπορικούς μεσάζοντες.
20101217027 

Γερμανική εταιρεία παραγωγής συστημάτων θέρμανσης ανα-
ζητά εκπροσώπους διανομείς των προϊόντων της ανά την Ευ-
ρώπη. 20100127038

Παγκόσμιας εμβέλειας εταιρεία logistics από τη βόρεια Γερ-
μανία αναζητά εμπορικούς εταίρους και επιχειρήσεις για συμ-
φωνίες διανομών στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την 
Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
20110208027

Γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή διαιτητικών 
συμπληρωμάτων διατροφής καθώς και   συμπληρωμάτων δια-
τροφής, αναζητά διανομείς (κατά προτίμηση εμπορικούς με-
σάζοντες) για το φάσμα των καινοτόμων οργανικών τσαγιών  
και / ή για τα συστατικά τροφίμων (φυσικό άρωμα σκόρδου). 
20101012031

Ουγγρική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή μεταλλι-
κών κατασκευών, όπως τους ηλιακούς δέκτες κυττάρων και των 
ρυμουλκούμενων αναζητά εμπορικούς μεσάζοντες. Η εταιρεία 
προσφέρει υπηρεσίες παραγωγής σε εταίρους που επιθυμούν 
να αναθέσουν σε τρίτους μέρος των εργασιών. 
20100322041

Εταιρεία από το Μαυροβούνιο που ειδικεύεται στην κατα-
σκευή ξύλινων σπιτιών σε ορεινές περιοχές (βουνά) αναζητά 
εμπορικές συνεργασίες για  τη διανομή των προϊόντων της.
20101215041 

Σερβική εταιρεία που παράγει ηλιακούς συλλέκτες, ενδιαφέ-
ρεται για την εύρεση ξένων εταίρων για τη δημιουργία κοινής 
επιχείρησης (joint venture) και την παραγωγή ηλιακών πάνελ 
που χρησιμοποιούνται στα κτίρια. 
20100112009

Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή και τη δια-
νομή γυναικείων υποδημάτων αναζητά εμπορικούς εταίρους. 
20101214042

Γερμανική εταιρεία στον τομέα του τουρισμού, που λειτουρ-
γεί ως πρακτορείο και ως εταιρεία διαχείρισης τουριστικών 
προορισμών, προσφέρει υπηρεσίες υπεργολαβίας και αναζη-
τά ενδιαφερόμενους από όλο τον κόσμο για πιθανή συνεργασία 
στην ταξιδιωτική βιομηχανία. 
20101216052

Γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας: φωτοβολταϊκά ηλιακά πάνελ, ανεμογεν-
νήτριες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, προσφέρει τεχνικές συνερ-
γασίες, υπεργολαβίες, υπηρεσίες συντήρησης. 
20101213056
 
Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή και την πώ-
ληση πράσινων και μαύρων ελιών καθώς και στην παραγωγή 
εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου, αναζητά εμπορικούς μεσά-
ζοντες.
20101117020

 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ



Ημερομηνία Πληροφορίες Έκθεσης

από: 11/7/2011
έως: 15/7/2011

NANOTEX 2011 
1η Διεθνή Έκθεση και Συνέδρια στις Νανοτεχνολογίες & Οργανικά Ηλεκτρονικά
Τηλ.: 2310 291 157, Fax: 2310 291 692, e-mail: infosystem@helexpo.gr

από: 10/9/2011
έως: 18/9/2011

76η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ.:2310 291548, Fax:2310 291553, e-mail: tif@helexpo.gr, tif1@helexpo.gr

από: 6/10/2011
έως: 9/10/2011

Furnima 2011 
14η Διεθνής ‘Εκθεση Μηχανημάτων - Πρώτων Υλών - Εργαλείων - Υλικών & Εξοπλισμού Επιπλοποιϊας 
Τηλ.: 2310 291157, Fax: 2310 291692, e-mail: furnima@helexpo.gr 

από: 7/10/2011
έως: 9/10/2011

NewBaby 2011 
1η Εκθεση για την Εγκυμοσύνη και το Παιδί - HELEXPO PALACE / ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3212037, Fax: 210 3211383, e-mail: newbaby@helexpo.gr

από: 15/10/2011
έως: 17/10/2011

Kosmima 2011 
26η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ, ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τηλ.: 2310 291167, 291177, Fax: 2310 291658, e-mail: kosmima@helexpo.gr 

από: 3/11/2011
έως: 6/11/2011

Polis 2011
8η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ & 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τηλ.: 2310 291154, Fax: 2310 291658, e-mail: polis@helexpo.gr 

από: 4/11/2011
έως: 6/11/2011

Biologica 2011 
5η Έκθεση Βιoλογικών Προιόντων - HELEXPO PALACE / ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2310 291201, Fax: 2310 291658, e-mail: biologica@helexpo.gr 

από: 4/11/2011
έως: 5/11/2011

PrivateLabel 2011 
2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ HELEXPO PALACE / ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2310 291142, Fax: 2310 291692, e-mail: privatelabel@helexpo.gr

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ+ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

32

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ

από: 18/11/2011
έως: 20/11/2011

Hotelia 2011 
2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τηλ.: 2310 291 293, Fax: 2310 291 656, e-mail: philoxenia@helexpo.gr 

από: 18/11/2011
έως: 20/11/2011

Philoxenia 2011
27η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Τηλ.: 2310 291293, Fax: 2310 291656, e-mail: philoxenia@helexpo.gr 
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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 åύèõνση:         26510 24709  
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 
Στ. Σιαπλαούρα
 
Ευρωπαϊκή Πληροφόρηση: Εnterprise Europe Network - Hellas:   26510 76589 
Óýì âïõ ëïò: Á. ÆÝñ âá

ÔìÞ ìá Äé ïé êç ôé êïý & Ïé êï íï ìé êïý:       26510 26387 
Ελπ. Κεφάλα, Ελ. Νταλή
Υπευθυνος Λογιστηρίου: Ε. Ντάφλος
 
ÔìÞ ìá Ìç ôñþ ùí & Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.:      26510 22389  
Ðñïú óôá ìÝ íç: Í. Êù ëÝ ôóé ïõ, Χρ. Παξιμαδάκης

Μηχανογραφικό Κέντρο:       26510 24637
Yπεύθυνη: Μ. Ζιώγα  

ÖÉ ËÏ ÎÅ ÍÏÕ ÌÅ ÍÏÉ ÖÏÑÅÉÓ

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

Å ÌÐÏ ÑÉ ÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ      26510 25046 
Ðñü å äñïò:  Γ. Νταλαμάγκας

ÄÉ Á ×ÅÉ ÑÉ ÓÔÉ ÊÇ Å.Ð.        26510 64175 
Óýì âïõ ëïò:  Óô. Æé á ìðß ñçò




