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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ // ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Ι.

6/4/2011
Συνάντηση της ΔΕ με την Πρέσβειρα του Καναδά, 
Dr. Renata E. Wielgosz.

13/4/2011  
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι

15/4/2011 
Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στη Γενική Συνέ-
λευση της ΚΕΕ στη Λαμία.

5-7/5/2011 
Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στην ΕΚΘΕΣΗ 
AGRO QUALITY FESTIVAL στην  Αθήνα.

11-13/5/2011
Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στο 11o AIC 
FORUM.

19/5/2011 
Ομιλία του Προέδρου  του Ε.Ι «για την οικονομική κρίση 
στην Ήπειρο και τις αναγκαίες προσαρμογές » σε κεντρικό 
ξενοδοχείο των Ιωαννίνων, που διοργάνωσε ο Ροταριανός 
Όμιλος Ιωαννίνων. 

25/5/2011 
Συμμετοχή του Προέδρου σε ενημερωτική Επίσκεψη στην 
Ιταλία, σχετικά με τον Αγωγό Αερίου που διοργάνωσε η 
Δ.Ε.Π.Α.

30/5/2011 
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.

15/6/2011 
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Επιχειρηματική Ημερίδα - Ανοι-
κτή Συζήτηση που διοργάνωσε η εφημερίδα «Εξπρές» στα 
Ιωάννινα. 

15/6/2011 
Διοργάνωση από το Ε.Ι. της Πανηπειρωτικής  Διεπιμελητη-
ριακής  Συνάντησης στα Ιωάννινα.

16/6/2011 
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην εσπερίδα με θέμα «Επιχειρώντας 
στην Ελλάδα της κρίσης.»

29/6/2011 
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.
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 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Ι.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αναμφισβήτητα το γεγονός της περιόδου αυτής είναι το νέο Μεσο-

πρόθεσμο Πρόγραμμα που ψήφησε η κυβέρνηση για την Σωτηρία 

της οικονομίας. 

Η επιχειρηματική κοινότητα ζει το τελευταίο διάστημα σε απόγνωση, 

προσπαθώντας να επιβίωση, με τις παλινωδίες και τους χειρισμούς 

των κυβερνόντων. 

Οι οριζόντιες φορολογικές επιβαρύνσεις στραγγαλίζουν και πάλι 

την ρευστότητα της Αγοράς και αναδεικνύουν την κρατική ανικανό-

τητα πάταξης της φοροδιαφυγής. 

Οι διαρκώς επιδεινούμενες συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας καταδει-

κνύουν την αδιέξοδη και καταστροφική πολιτική που εφαρμόζεται 

τα τελευταία χρονιά, στοχεύοντας Μικρομεσαίους και Καταναλωτές. 

Οι Ηπειρώτικες επιχειρήσεις δεν έχουν καταθέσει τα όπλα, προσπα-

θούν με νύχια και με δόντια να κρατηθούν στη ζωή, Αντιστέκονται 

και ορθώνουν φωνή διαμαρτυρίας.

Η κυβέρνηση πρέπει να ανοίξει μάτια και αυτιά αντιλαμβανόμενη 

την αναγκαιότητα αλλαγής του μίγματος της οικονομικής πολίτικης.    

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

Επιμελητηριακές Εκλογές 2011

Η 
Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων γνωστοποιεί στις Επιχειρήσεις – Μέλη του Επι-
μελητηρίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τον Ν. 3419/05 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) ο οποίος τροποποιεί 
τον Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10.9.1992) και το άρθρο 48 του Ν. 3943/11 (ΦΕΚ 66/Α/31.3.2011) 
περί των Εκλογών για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης των Επιμελητηρίων, τα παρακάτω: 

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, θα διεξα-
χθούν στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2011 (Σάββατο και Κυριακή) και ώρα 09:00 έως 19:00 και τις δύο ημέρες. 

2. Ο κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών του, είναι προσβάσιμος στα γραφεία του Ε.Ι., Πουτέτση 14, 45333, 
Ιωάννινα, 1ος όροφος, προς ενημέρωση και τακτοποίηση των Στοιχείων των Εκλογέων και της Ταμειακής τους 
Ενημερότητας, ώστε να έχουν δικαίωμα ψήφου. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όσες Επιχειρήσεις 
- Μέλη, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 1 έτος εγγραφής στα Μητρώα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, προ 
της ημερομηνίας των εκλογών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Τ
ο ιδιαίτερο ενδιαφέρον των εκπροσώπων 
των Επιμελητηρίων συγκέντρωσε η άκρως 
σημαντική Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στη 
Λαμία, που πραγματοποιήθηκε με τη συ-

νεργασία και τη φιλοξενία του Επιμελητηρίου Φθιώτι-
δας. Κυρίαρχα θέματα της συνέλευσης ήταν η αγωνία 
της επιβίωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από 
τη μια και από την άλλη η αναβάθμιση του επιμελητη-
ριακού θεσμού, ύστερα και από το πρώτο σημαντικό 
βήμα της έναρξης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
και της ανάθεσης στα Επιμελητήρια της Υπηρεσίας 
Μίας Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων σε μια 
μόνο ημέρα και σε μία στάση (one stop shop).

Τις εργασίες τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυ-
πουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας, κ. Ντίνος Ρόβλιας, ο Γενικός Γραμματέας 
Εμπορίου, κ. Στέφανος Κομνηνός, ο Βουλευτής 
Φθιώτιδας και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Το-
μέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας της Ν.Δ., κ. 
Χρήστος Σταϊκούρας, οι Βουλευτές του Νομού κκ. 
Νίκος Τσώνης και Κατερίνα Μπατζελή, ο Περι-
φερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχος Περ-
γαντάς, οι Αντιπεριφερειάρχες κκ. Θ. Στάϊκος και 
Ν. Μπέτσιος, ο Δήμαρχος Λαμιέων, κ. Γεώργιος 
Κοτρωνιάς, κα.

Για μια ακόμα φορά δόθηκε η δυνατότητα στους 
εκπροσώπους των 59 Επιμελητηρίων της χώρας να 
εκφράσουν τις απόψεις τους προς την Πολιτεία, ενώ 
παράλληλα η παρουσία τους στην πόλη της Λαμίας 
αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την προ-
βολή του τόπου και των προϊόντων του μέσα από τις 
παράλληλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που δι-
οργανώθηκαν. 

Στις τοποθετήσεις τους ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. 
Γεώργιος Κασιμάτης, και τα μέλη της συνέλευσης 

αναφέρθηκαν στα προβλήματα και στις αντιξοότητες 
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από την οικονο-
μική κρίση, και ιδιαίτερα στην έλλειψη ρευστότητας 
στην αγορά και στην καθυστέρηση υλοποίησης των 
διαφόρων προγραμμάτων και δράσεων για τη χρη-
ματοδότηση των διαφόρων επιχειρηματικών σχεδίων, 
στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ κα. Οι επιχειρήσεις 
αδυνατούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέσα 
σε ένα περιβάλλον όπου το τραπεζικό σύστημα έχει 
ουσιαστικά κλείσει όλες τις χρηματοδοτήσεις. Οι εκ-
πρόσωποι των Επιμελητηρίων χαιρέτισαν ως θετική 
εξέλιξη την ενεργοποίηση του Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου και της ίδρυσης επιχειρήσεων μέσα από 
την Υπηρεσία Μιας Στάσης. Ζήτησαν όμως από την 
κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει το θέμα του «Καλλικρά-
τη» στα Επιμελητήρια, εκφράζοντας την ανησυχία ότι 
«έχει κρυφά σχέδια» και απαίτησαν τη συμμετοχή 
τη ΚΕΕΕ στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου. Τέλος 
κατήγγειλαν την κατάργηση της εκπροσώπησης της 
ΚΕΕΕ στο Δ.Σ. του ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) - χωρίς 
καμία προηγούμενη προειδοποίηση ή διαβούλευ-
ση - μια ενέργεια που όχι μόνο πλήττει καίρια τον 
Επιμελητηριακό Θεσμό, αλλά παράλληλα βλάπτει το 
κύρος του και αποδυναμώνει το ρόλο, που καλείται   
- σήμερα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία  - να δι-
αδραματίσει προς την κατεύθυνση της διασφάλισης 
της απαραίτητης ρευστότητας για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Απαίτησαν δε τη συνέχιση της εκπρο-
σώπησης της ΚΕΕΕ στη διοίκηση του ΕΤΕΑΝ.

ΚΕΕΕ

Γ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.Ε. στη Λαμία:
Αναβάθμιση του ρόλου 
των Επιμελητηρίων ζήτησαν 
τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Ψήφισμα διαμαρτυρίας 
για τις εξαιρέσεις των 
Επιμελητηρίων από τις 
διαδικασίες διαβούλευσης.
15 & 16 Απριλίου 2011
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ

Τ
ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων δέχτηκε από τους αρμόδι-
ους παράγοντες πρόσφατα στα Γραφεία της Διοίκησής 
του, την επίσημη ενημέρωση σχετικά με το έργο του 
διασυνδετηρίου αγωγού Ελλάδας - Ιταλίας (IGI - Πο-

σειδών). 

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων θεωρεί τον διασυνδε-
τήριο αγωγό Ελλάδας - Ιταλίας (IGI - Ποσειδών) ως έργο εθνι-
κής και τοπικής σημασίας, δεδομένου ότι η έλευση του φυσικού 
αερίου στην περιοχή (με την ίδρυση της ΕΠΑ Ηπείρου) θα συ-
νεισφέρει στην εμπορική και οικονομική ανάπτυξη, ενισχύοντας 
παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Περι-
φέρειάς μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, τηρώντας όλους τους περιβαλλοντικούς 
όρους, θεωρεί ότι όλοι οι φορείς της Ηπείρου θα πρέπει να υπο-
στηρίξουν αυτό το έργο πνοής για την Ήπειρο, παρέχοντας κάθε 
διευκόλυνση για την ομαλή και έγκαιρη ολοκλήρωσή του». 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η 
εταιρεία «Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Αθήνα, 
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, από τις Εταιρείες 
ΔΕΠΑ Α.Ε. και Edison International (θυγατρική100% της 
Edison S.p.A.). 

H εταιρεία «Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε.» θα προωθήσει, θα κατασκευ-
άσει και θα λειτουργήσει τον αγωγό «Ποσειδών». Μία σύντομη περι-
γραφή των δύο ανωτέρω Εταιρειών έχει ως εξής:

Edison SpA - www.edison.it
Η Edison διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στον τομέα της ενέργειας, δρα-
στηριοποιούμενη στην προμήθεια, παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Edison πρωταγωνιστεί στην 
ελεύθερη αγορά ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στην Ιταλία. 
Σήμερα έχει μερίδιο περίπου 20,8% της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και 15,7% της αγοράς φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Σχέδιο Ανά-

πτυξής της, η Edison έχει σκοπό την ενίσχυση του ρόλου της ως ηγέ-
τη στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και των υδρογονανθράκων, 
μέσω της υλοποίησης διακρατικής υποδομής για την εισαγωγή φυσι-
κού αερίου, των δραστηριοτήτων της στην έρευνα και την παραγωγή 
υδρογονανθράκων και την περαιτέρω ενδυνάμωσή της στον τομέα του 
ηλεκτρισμού, όπου ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας.

ΔΕΠΑ - www.depa.gr
Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 
1988. Σήμερα το 65% της Εταιρείας ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και 
το υπόλοιπο 35% στα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Η ΔΕΠΑ ελέγχει την εισαγωγή και εμπορία του φυσικού αερίου, την 
πώληση σε μεγάλους καταναλωτές καθώς και ότι αφορά την μεταφορά, 
αποθήκευση και εξόρυξη (μέσω θυγατρικής).

Η ΔΕΠΑ πρόσφατα πέρασε μία περίοδο ουσιαστικών αλλαγών, λόγω 
της ανάγκης μετατροπής της σε όμιλο δυναμικών, ανταγωνιστικών εται-
ριών, που, μαζί, μπορούν να συνεισφέρουν καλύτερα στην ανάπτυξη 
της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και η ΕΔΑ Α.Ε. ιδρύθηκαν 
ως εξ’ ολοκλήρου θυγατρικές της ΔΕΠΑ. Ο ΔΕΣΦΑ είναι υπεύθυνος 
για την αποθήκευση και μεταφορά του φυσικού αερίου και η ΕΔΑ για 
την διανομή.

Το έργο 
του διασυνδετηρίου 
αγωγού αερίου 
Ελλάδας - Ιταλίας 
(IGI - Ποσειδών). 



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ

Συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου 
Ιωαννίνων κ. Δημ. Μπαράτσα με το Βουλευτή 
Ιωαννίνων κ. Θ. Οικονόμου για την ανάπτυξη.
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Μ
ε τον Πρόεδρο του Επιμελητήριου Ιωαννί-
νων, κ. Δημήτρη Μπαράτσα, συναντή-
θηκε ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. Θανάσης 
Οικονόμου. Στη συνάντηση που πραγμα-

τοποιήθηκε στα γραφεία του Επιμελητηρίου, συζητήθη-
καν οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που υπάρχουν στο 
πεδίο της ανάπτυξης. 

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Θανάσης Οικονόμου παρου-
σίασε μία συγκεκριμένη πρόταση για την αναγκαιότητα 
οργάνωσης και ανάπτυξης συνεργατικού σχηματισμού 
(cluster)  σ’ έναν - και προοδευτικά περισσότερους- από 
τους παραγωγικούς τομείς της Ηπείρου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τρόπος λειτουργίας αλλά και οι 
αρχές που διέπουν τους συνεργατικούς σχηματισμούς- 
clusters ταιριάζουν στις δυνατότητες του τόπου μας. Στην 
ουσία πρόκειται για μία «αλυσίδα με κρίκους» και περι-
λαμβάνει ένα σύνολο ανεξάρτητων και συμπληρωματικών 
φορέων - μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, παραγωγοί, 
αγοραστές, ακαδημαϊκά ιδρύματα, τεχνολογικά πάρκα- 
που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη οικονομική, 
θεματική και γεωγραφική περιοχή. Αυτή η αλυσίδα πα-
ράγει προστιθέμενη αξία με ισχυρές αλληλεπιδράσεις και 
ανταλλαγή πληροφορίας/καλών πρακτικών, με κοινούς 
προμηθευτές ή και πελάτες, με από κοινού πρόσβαση και 

χρήση εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και υπαρκτό ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο. 

Σε αυτή την προοπτική συνηγορούν και συγκεκριμένα 
προτερήματα των Ιωαννίνων, καθώς είναι η πόλη με τον 
υψηλότερο δείκτη φοιτητών προς μόνιμους κατοίκους 
στην Ελλάδα (ένα άτυπο cluster γνώσης) και αποτελούν 
εκ παραδόσεως το κύριο μητροπολιτικό κέντρο της ευ-
ρύτερης νοτιοδυτικής πλευράς των Βαλκανίων. 

Ο κ. Μπαράτσας εκτίμησε ότι πράγματι υπάρχουν αυ-
τές οι δυνατότητες και χρειάζεται όλοι να συντονιστούν 
στη λογική της εξωστρέφειας και της συνεργασίας. Ακό-
μη συζητήθηκε η ανάγκη παράτασης της προθεσμίας 
για τον διατροφικό κώδικα, δεδομένου ότι δεν έχουν 
καταγραφεί στοιχειωδώς οι βοτανολογικοί θησαυροί της 
Ηπείρου μας. Στο τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Επισήμανε ότι όλοι οι Βουλευτές της 
Ηπείρου πρέπει να στηρίξουν την άμεση ενεργοποίηση 
των κρατικών επενδύσεων, με πρώτη την συνέχιση της 
Ιόνιας Οδού και δεύτερη τον αγωγό φυσικού αερίου, που 
θα διέρχεται και θα σταματά στην Ήπειρο. 

8 Ιουνίου, 2011
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Π
ραγματοποιήθηκε στις 15.6.2011, σε κεντρικό Ξενοδο-
χείο της πόλης των Ιωαννίνων, κοινή άτυπη Συνάντηση 
των τεσσάρων Επιμελητηρίων των τεσσάρων Ενοτήτων 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στη Συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη των Διοικητικών Επιτροπών και 
οι Διευθυντές των Υπηρεσιών των τεσσάρων Ηπειρωτικών Επιμελη-
τηρίων. 

Κατά τις συζητήσεις εργασίας, αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος και 
ανταλλαγή απόψεων, πάνω στα κοινά τρέχοντα ζητήματα που απα-
σχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο της Ηπείρου και ιδιαίτερα: 

v Ο ρόλος και η πορεία των Αναπτυξιακών Εταιρειών, ιδιαίτερα η 
πορεία του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π. για 
τα προγράμματα Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και η πορεία του Κέ-
ντρου Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας (BIC-Ηπείρου). 

v Ο αγωγός φυσικού αερίου, για τον οποίο το Επιμελητήριο Ιωαννί-
νων θεωρεί τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας - Ιταλίας (IGI - Ποσει-
δών) ως έργο εθνικής και τοπικής σημασίας, δεδομένου ότι η έλευση 
του φυσικού αερίου στην περιοχή (με την ίδρυση της ΕΠΑ Ηπείρου) 
θα συνεισφέρει στην εμπορική και οικονομική ανάπτυξη, ενισχύοντας 
παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Περιφέρειάς 
μας. Στο πλαίσιο αυτό, τηρώντας όλους τους περιβαλλοντικούς όρους 
και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, 
θεωρεί ότι όλοι οι φορείς της Ηπείρου θα πρέπει να υποστηρίξουν 
το έργο. 

v Η ανάπτυξη της Μακρο-Περιφέρειας Αδριατικής & Ιονίου και τέ-
λος, 

v Οι άξονες της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Αναθεώ-
ρηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 
Από τις συζητήσεις αυτές προέκυψαν σημαντικές προτάσεις, που θα 
προωθηθούν άμεσα για αποφάσεις στα αντίστοιχα Διοικητικά Συμ-
βούλια. Η διοργάνωση των τόσο χρήσιμων Διεπιμελητηριακών αυτών 
Συναντήσεων, μεταφέρεται κυκλικά, στις πρωτεύουσες των τεσσάρων 
Νομών της Ηπείρου. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ

Πανηπειρωτική 
διεπιμελητηριακή
συνάντηση στα Ιωάννινα. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



CITY College, International Faculty University of Sheffield

Το Διεθνές Τμήμα 
του Πανεπιστημίου 
του Sheffield 
στη Θεσσαλονίκη. 
Πτυχίο διεθνούς αναγνώρισης από ένα κορυφαίο βρετανικό Πανεπιστήμιο,  
ποιοτική εκπαίδευση από διαπρεπείς πανεπιστημιακούς, εξαιρετικές προ-
οπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και αξέχαστη φοιτητική ζωή σε μια 
ζωντανή ακαδημαϊκή κοινότητα.  Αυτή είναι η πρόταση του CITY College, Διε-
θνούς Ακαδημαϊκού Τμήματος (international faculty) του Πανεπιστημίου του 
Sheffield, στους υποψήφιους φοιτητές και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

To CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield αποτελεί 
ακαδημαϊκό τμήμα (faculty) του Πανεπιστημίου του Sheffield, ενός από τα 
100 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Δεν είναι απλά ένα συνεργαζόμενο 
κολέγιο με ξένο πανεπιστήμιο αλλά συνιστά ένα πλήρες και αναπόσπαστο 
κομμάτι της οργανωτικής δομής του Πανεπιστημίου Sheffield που λειτουργεί 
εκτός Βρετανίας. 

Ιδρύθηκε το 1989 και στεγάζεται σε τρία κτήρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
Το CITY College προσφέρει σήμερα 5 πτυχιακά προγράμματα (Bachelor’s)  
και 9 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Master’s), στους τομείς:
u Διοίκηση Επιχειρήσεων
u Πληροφορική 
u Ψυχολογία 

Επίσης Executive MBA ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες κατάρτισης και στους περιορισμούς ωραρίου των στελεχών επιχειρήσε-
ων. Το CITY College δημιουργεί απόφοιτους καταρτισμένους και με άποψη, 
ικανούς να ανταπεξέλθουν επαγγελματικά στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διε-
θνές προσκήνιο. 

Το CITY College είναι πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο ίδρυμα από επίση-
μους διεθνείς φορείς όπως το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης - BAC, 
το Βρετανικό Φορέα Αναγνώριση Πτυχίων (UK NARIC), τη Βρετανική Ενω-
ση Ψυχολόγων - BPS, την Ενωση Πληροφορικής Βρετανίας - BCS, τo διε-
θνή φορέα πιστοποίησης ‘Association of MBAs’ - AMBA και το Chartered 
Management Institute (CMI).

To CITY College έχει επίσημη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας. 

Executive MBA
Το κορυφαίο μεταπτυχιακό 
για στελέχη επιχειρήσεων.

Το Εxecutive ΜΒΑ του Πανεπιστημίου του 
Sheffield που προσφέρει το CITY College 
είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα διεθνούς 
επιπέδου, ειδικά σχεδιασμένο για στε-
λέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να 
αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δε-
ξιότητες και γνώσεις, χωρίς όμως να απο-
μακρυνθούν από τις επαγγελματικές τους 
υποχρεώσεις.

Η διδασκαλία γίνεται στη Θεσσαλονίκη 
1 Σαββατοκύριακο το μήνα (Παρασκευή 
απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή), ενώ το 
πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο χρόνια. 
Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν έναν 
από τους 5 τομείς εξειδίκευσης του προ-
γράμματος: MBA in General Management, 
MBA in Marketing, MBA in Finance, MBA 
in Logistics Management και MBA in 
Health Care Management.  

To πρόγραμμα πιστοποιείται από τον διε-
θνή φορέα Association of MBAs (AMBA). 
Επίσης, οι απόφοιτοι του Executive MBA 
μπορούν να αποκτήσουν εκτός από το πτυ-
χίο του Sheffield κι ένα δεύτερο τίτλο, το 
Level 7 Diploma in Strategic Management 
and Leadership, από το  βρετανικό φορέα 
Chartered Management Institute (CMI).

Το Executive ΜΒΑ που προσφέρει το CITY 
College αποδίδει στην αγορά στελέχη με 
άρτια κατάρτιση και εξειδικευμένη γνώση, 
ικανά να ανταποκρίνονται στις αυξημένες 
απαιτήσεις και τις προκλήσεις του σύγχρο-
νου επιχειρείν.

www.city.academic.gr/exed 

CITY College, International Faculty 
of the University of Sheffield
Προξ. Κορομηλά 24, ΤΚ 56622, Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 224421
e-mail: acadreg@city.academic.gr
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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) 6 7 0 0 0 13

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 2 7 0 0 0 9

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 21 0 0 0 0 21

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

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΒΜΧ & ΕΞΓ) 0 21 0 0 0 21

ΣΥΝΟΛΟ 29 36 1 0 0 66

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 15 5 0 1 0 21

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 5 11 4 0 0 20

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 22 18 1 0 0 41

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 43 34 5 1 0 83

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 9 7 0 0 1 17

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 3 8 0 1 0 12

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 17 20 0 3 0 40

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 30 35 0 4 1 70

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 9 6 0 0 0 15

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 4 15 0 1 0 20

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 10 11 0 1 1 23

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 23 33 0 2 1 59
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TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 1 9 0 0 0 10

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 0 9 1 0 0 10

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 14 13 2 0 0 29

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 16 33 3 0 0 52

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 11 7 0 0 0 18

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 5 11 0 0 0 16

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 15 11 0 1 0 27

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 32 30 0 1 0 63
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 16 23 0 0 1 40

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 5 24 1 1 0 31

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 52 33 2 3 0 90

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΟΥΡ & ΜΕΤ) 2 2 1 0 0 5

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΒΜΧ & ΕΞΓ) 0 22 0 0 0 22

ΣΥΝΟΛΟ 75 104 4 4 1 188

TMHMA
ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΑ’ ΙΩΑΝ Β’ ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ) 35 18 0 1 0 54

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΕΤ) 14 37 4 1 0 56

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ) 47 40 1 2 1 91

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 98 97 5 4 1 205
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ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Ε.Ι.

Τοπικά προϊόντα 
της Ηπείρου 
στην έκθεση 
AgroQuality 
Festival 

Τ
οπικά προϊόντα ποιότητας της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας 
είχαν την ευκαιρία να γευτούν όσοι επισκέφθηκαν τα περίπτερα των 
δύο περιοχών στο AgroQualityFestival που πραγματοποιήθηκε στην 
«Τεχνόπολις» στο Γκάζι το τριήμερο από 13-15 Μαΐου.

Τη διοργάνωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κά-
ρολος Παπούλιας ο οποίος το μεσημέρι της Παρασκευής απεύθυνε χαιρετισμό 
στην ημερίδα «Αγροτική Επιχειρηματικότητα και Αγροτουρισμός», που διοργα-
νώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών. 

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν στην «Τεχνόπολις» μεταξύ άλλων 
ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκανδαλίδης, η Υφυ-
πουργός Μιλένα Αποστολάκη, η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Δήμητρα Γεωργακοπούλου- Μπάστα.

Το AgroQualityFestival διοργανώθηκε από τον Agrocert και τον Ευρωπαϊκό Ορ-
γανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με στόχο την οργανωμένη παρουσίαση των πιστοποι-
ημένων και παραδοσιακών προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Ηπείρου και τα Επιμελητήρια Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, 
Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των 
διοργανωτών του τριημέρου και σε κοινό περίπτερο έδωσε τη δυνατότητα στους 
ντόπιους παραγωγούς να προβάλουν τα προϊόντα τους.

Με αυτή τη συμμετοχή, υπογράμμισε η Γενική Γραμματέας, σε δηλώσεις της στο 
περιθώριο της έκθεσης, «θέλουμε να προβάλλουμε τα προϊόντα της Ηπείρου 
και της Δυτικής Μακεδονίας στον αγροτοδιατροφικό τομέα και να διαμορφώ-
σουμε ένα «καλάθι πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων», με στόχο την ώθη-
ση της ντόπιας παραγωγής και της τοπικής οικονομίας».

Τοπικές επιχειρήσεις, παραγωγοί, γυναικείοι συνεταιρισμοί είχαν την ευκαιρία 
να εκθέσουν τα προϊόντα που παράγουν (μέλι, παραδοσιακά ζυμαρικά, τυριά, 
αλλαντικά, ποτά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού) με αγνά υλικά από την 
Ηπειρώτικη και Δυτικομακεδονική γη σε μια έκθεση που προσέλκυσε το ενδια-
φέρον χιλιάδων επισκεπτών.



ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Ε.Ι.

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στα πλαίσια της προώθησης των παραδοσιακών 
προϊόντων του Ηπειρωτικού καλαθιού, μετά από την σχετική Απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ./Ε.Ι. 4/2011), συμμετείχε στο 2ο Agroquality 
Festival, που διοργανώθηκε στην «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων στις 
13-15/5/2011, στηρίζοντας τη συμμετοχή των Επιχειρήσεων-Μελών του με 
την κάλυψη μέρους της δαπάνης του κόστους των περιπτέρων. 

Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων θα ανέλαβε το κόστος τριών (3) 
περιπτέρων, στα οποία εγκαταστάθηκαν Μέλη του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. 

Οι Επιχειρήσεις-Μέλη του Επιμελητηρίου Ιω-
αννίνων, που συμμετείχαν στα περίπτερα του 
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στο 2ο Agroquality 
Festival ήταν οι παρακάτω: 

1. ΣΠΑΝΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2. ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ, ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ
3. «ΟΞΟΣ», ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΪΜΑΚΗ, ΖΙΤΣΑ
4. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΓΗ», ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
5. ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε., ΙΩΑΝΝΙΝΑ
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε., ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
7. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
8. ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΑΕ, ΖΙΤΣΑ
9. «Η ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΣΣΑ», ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΑΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
10. ΠΛΙΑΚΟΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
 ΜΟΝΟΛΙΘΙ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ
11. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Α.Ε., ΜΕΤΣΟΒΟ
12. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ // ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ // ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Προέδρου 
του Επιμελητηρίου 
Ιωαννίνων
Δημ. Μπαράτσα
στον Ροταριανό
Όμιλο Ιωαννίνων

Ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, κος Δημήτριος Μπα-
ράτσας παραβρέθηκε ως προσκεκλημένος Ομιλητής του Ροταρια-
νού Ομίλου Ιωαννίνων στις 19/5/2011. 

Ο Ροταριανός Όμιλος στα Ιωάννινα, ξεκίνησε την πλούσια δράση του από το 
1972, και συνεχίζει και σήμερα σταθερά, τις πολυάριθμες φιλανθρωπικές και 
κοινωνικές δράσεις του.

Μετά την υποδοχή του από τον Πρόεδρο του Ροταριανού Ομίλου Ιωαννίνων κο 
Φώτη Δρούγκα, ο Ομιλητής της βραδιάς, κος Δημήτριος Μπαράτσας, προ-
χώρησε στην παρουσίαση του θέματός του, που ήταν: «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ».

Ο Ομιλητής μεταξύ άλλων είπε:
 «Δυστυχώς, τα λάθη του παρελθόντος είναι πολλά, αλλά τα λάθη του παρόντος 
περισσότερα. Αναφέρθηκα στους πολιτικούς, γιατί πιστεύω ότι είναι οι ηγέτες 
αυτού του τόπου, είναι αυτοί που αν έκαναν σωστά την δουλειά τους, γενιές 
ανθρώπων θα μνημονεύουν τα ονόματά τους, θα παραδειγματιζόταν απ’ αυτούς 
και θα οδηγούσαν την χώρα πιο ψηλά. Ας ξεχάσουν μία στιγμή το «Εγώ» και να 
δουλέψουν για το «Εμείς», ας σκεφτούν όλους αυτούς που έχυσαν το αίμα τους 
για να ζούμε σήμερα ελεύθερα πιστεύοντας, τουλάχιστον εγώ, αλλά και εσείς, 
στην Δημοκρατία. Νομίζω ότι πρέπει να τους στηρίξουμε, να τους βοηθήσουμε, 
να μας ακούσουν, να ξεπεράσουμε μαζί τα προβλήματα και να δώσουμε μία νέα 
κατεύθυνση στην Ελληνική Οικονομία, που να είναι συνυφασμένη με την έννοια 
της καινοτομίας...» 

«Πρέπει να αποκτήσουμε εναλλακτική άποψη, να δούμε προοπτικές και να οδη-
γήσουμε την τοπική Οικονομία και Αγορά, σε δρόμους όπως: η καθαρή Ενέργεια, 
η Πληροφορική, η Ιατρική, η Γενετική και η Ρομποτική, τομείς όπου θα μπορού-
σαμε να διαπρέψουμε. Όλα αυτά που πρέπει να δημιουργήσουμε απ την αρχή 
θα πρέπει να περιέχουν την έννοια της ανταγωνιστικότητας ουσιαστικά πλέον, 
ώστε να δημιουργήσουμε το πλεόνασμα που μας χρειάζεται, για να αποπληρώ-
σουμε τα χρέη μας...»

Και κατέληξε:
«Για να προχωρήσουμε μπροστά πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις ώστε 
να σώσουμε τον βιομήχανο, τον επαγγελματία, τον βιοτέχνη, τον έμπορο, τον αυ-
τοαπασχολούμενο, τον εργαζόμενο, γιατί αν δεν τις πάρουμε εμείς καραδοκούν 
οι Ευρωπαίοι Εταίροι μας, που δυστυχώς για μας είναι και δανειστές μας.»
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Οι προοπτικές διεξόδου από την κρίση 
σε εθνικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο 
βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλω-
σης με τίτλο «Επιχειρώντας στην Ελλά-
δα της κρίσης» που πραγματοποιήθη-
κε το απόγευμα της Πέμπτης 16/6/2011 
στα Γιάννινα.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για τις δυνατότητες 
ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας, η ενθάρρυνση του 
κόσμου να επιχειρήσει σε συνθήκες κρίσης, καθώς εκτιμάται ότι 
ο ιδιωτικός τομέας είναι η ατμομηχανή που μπορεί να οδηγήσει 
τη χώρα έξω από την κρίση.

Παρ’ ότι οι πολιτικές εξελίξεις ήταν ραγδαίες και τα πάντα κρέ-
μονταν από μία κλωστή το απόγευμα της Πέμπτης, στην εκδή-
λωση έδωσαν το «παρών» και τοποθετήθηκαν, εκ μέρους των 
φορέων που την συνδιοργάνωσαν, ο πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Ιωαννίνων Δ. Μπαράτσας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ηπείρου 
Γ. Ρεκατσίνας, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τρ. 
Αλμπάνης, ο ειδικός σύμβουλος του δήμου Ιωαννιτών Στεφ. 
Ζέρβας και ο διευθυντής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπεί-
ρου Βασίλης Τσουκανέλης.

Δ. Μπαράτσας: «Δε μένουμε στο παρελθόν»
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Ιωαννίνων Δ. Μπαράτσας τόνισε, 
πως όλοι οι φορείς υποχρεούνται να 
στηρίξουν το πολιτικό σύστημα της χώ-
ρας, με την προϋπόθεση όμως πως οι 
εκπρόσωποι αυτού θα έχουν ανοιχτά τα 
μάτια και τα αυτιά στις προτάσεις των 
φορέων.

«Δε θα πρέπει να μείνουμε στα λάθη του παρελθόντος. Μέσα 
από το Επιμελητήριο προσπαθούμε να δώσουμε ελπίδα για τη 
νεανική επιχειρηματικότητα, αν και είναι δύσκολο λόγω των συν-

θηκών να πείσουμε. Η Ήπειρος έχει πολλά συγκριτικά πλεονε-
κτήματα, όπως το φυσικό περιβάλλον, ο πολιτισμός και η ιστορία 
της, ενώ τα τελευταία 30 χρόνια η λειτουργία του Πανεπιστημίου 
έχει δώσει άλλη διάσταση στις δυνατότητες της Περιφερειακής 
Ανάπτυξης», τόνισε ο κ. Μπαράτσας. 

Γ. Ρεκατσίνας: «Λάθος η συρρίκνωση των Δημοσίων 
Επενδύσεων»

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο πρόε-
δρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Γ. Ρεκατσίνας που τόνισε ότι η Ήπει-
ρος είναι ακόμη πίσω σε σχέση με τις 
άλλες Περιφέρειες, έχει όμως τα πλεο-
νεκτήματα να αναπτυχθεί.
«Η Εγνατία ολοκληρώθηκε, όμως δεν 
αρκεί από μόνη της. Απαιτούνται συ-
μπληρωματικά έργα, όπως οι κάθετοι 

άξονες της Εγνατίας και η σύνδεση με άλλες περιοχές, όπως το 
Ζαγόρι, τα Τζουμέρκα και η Πρέβεζα. Πιστεύουμε ότι γίνονται 
σημαντικά λάθη σε κεντρικό επίπεδο και δεν κατανοούμε τους 
λόγους συρρίκνωσης του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων, ενώ θα μπορούσε να γίνει μία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, για έργα που θα δώσουν ώθηση στην 
ανάπτυξη. Είναι ένα τραγικό λάθος όλων των κυβερνήσεων, γιατί 
αν δεν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις υποδομές προσπε-
λασιμότητας, θα έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα. Αναφορικά με 
το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα 
στη δημοπράτηση της Γ’ φάσης για την ολοκλήρωση των υπο-
δομών, σε σχέση με τους οδικούς άξονες και τις βασικές υπο-
δομές», σημείωσε.
Φυσικό αέριο
Μεγάλη έκταση και βαρύτητα έδωσε ο κ. Ρεκατσίνας και στη ση-
μασία που έχει για την Ήπειρο η κατασκευή του αγωγού φυσι-
κού αερίου και η σύνδεση της Ηπείρου με αυτόν.
«Είναι ένα έργο μείζονος σημασίας για την Ήπειρο. Έγιναν βα-
σικά λάθη στην αρχή, έγιναν όμως και σημαντικά βήματα στη συ-
νέχεια από τη ΔΕΠΑ και την τοπική κοινωνία, παρά τις αντιδρά-

O ιδιωτικός τομέας μπορεί 
να μετατραπεί σε ατμομηχανή 
της τοπικής οικονομίας 
«η Ήπειρος ελπίζει στο επιχειρείν»
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σεις που εξακολουθούν να υπάρχουν. Πρέπει να ολοκληρωθεί η 
χωροθέτηση του σταθμού συμπίεσης και η χάραξη του αγωγού. 
Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη μορφή ενέργειας, πλην των 
ανανεώσιμων, ανταγωνιστική στο πετρέλαιο και ένας ανεκτίμητος 
πλούτος για την περιοχή. Ακόμη πιο σημαντικό το ότι θα έχουμε 
έλευση και χρήση του αγωγού από τους Ηπειρώτες και δε θα 
έχουμε μόνο διέλευση. Κανένα έργο δε γίνεται χωρίς προβλήμα-
τα, ακόμη και στο περιβάλλον, αλλά αυτά είναι ελάχιστα μπροστά 
στη σημασία του έργου», σημείωσε.

Ο ρόλος του Πανεπιστημίου
Εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ανά-
πτυξη όχι μόνο της Ηπείρου, αλλά της 
δυτικής Ελλάδας. Η τριτοβάθμια εκπαί-
δευση ωστόσο αντιμετωπίζει τεράστια 
προβλήματα λόγω της περικοπής της 
χρηματοδότησης, όμως, όπως σημείωσε 
ο πρύτανης Τρ. Αλμπάνης, υπάρχουν 

οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες, ώστε το δημόσιο Πανεπιστήμιο 
να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας.
«Η συνεισφορά του Πανεπιστημίου έχει και οικονομική παρά-
μετρο. Το Πανεπιστήμιο έχει άρτια υποδομή και οργάνωση και 
μέσα στα δύσκολα σημερινά πλαίσια προσπαθούμε να διατηρή-
σουμε τις φοιτητικές εκλογές και τα προγράμματα σπουδών σε 
υψηλό επίπεδο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η επιχορήγηση 
της έρευνας που έχει εκμηδενιστεί και γι’ αυτό αναζητούμε πό-
ρους μέσα από την εξωστρέφεια. Σημαντικός είναι ο ρόλος του 
Πανεπιστημιακού νοσοκομείου και στον τομέα υγείας, αλλά και 
γενικότερα για την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Μέσα από 
το Τεχνολογικό Πάρκο επίσης προσπαθούμε να δώσουμε ευκαι-
ρίες σε νέους επιστήμονες. Ο τρόπος διαχείρισης των ευκαιριών 
στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια μας υποχρεώνει σήμερα, να 
ζούμε σε συνθήκες έντασης και ανασφάλειας. Ο δικός μας ρό-
λος είναι να κρατήσουμε όρθια τα Πανεπιστήμια», τόνισε ο κ. 
Αλμπάνης.

Στηρίζει το επιχειρείν και τον τουρι-
σμό ο δήμος
Για τις ενέργειες του δήμου Ιωαννιτών 
ώστε να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα, 
μίλησε ο ειδικός σύμβουλος του δη-
μάρχου Στέφανος Ζέρβας. «Ο τρό-
πος αντιμετώπισης της κρίσης χρέους 
υπονομεύει τα θεμέλια της κοινωνίας 

και γι’ αυτό στο δήμο οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τα χρήματα 
με σεβασμό στους πολίτες. Είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε 
λύσεις, αλλά είναι αναγκαία η προσαρμογή του δήμου στις ση-
μερινές συνθήκες.

Για τον δήμο Ιωαννιτών δεν υπάρχει ο επιχειρηματίας, αλλά οι 
επιχειρηματίες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον με γνώμονα τους κανόνες επιχειρη-
ματικότητας και τη διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων. Πα-
ράλληλα, πιστεύουμε, ότι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της 
πόλης, απαιτεί σοβαρό σχεδιασμό και προγραμματισμό, για να 
αναδειχθούν τα Γιάννινα ως πόλος τουριστικής έλξης και να αυ-
ξήσουν το μερίδιό τους στην τουριστική αγορά. Ήδη, η Επιτρο-
πή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής έχει προχωρήσει στην 
έναρξη δύο έργων. Στην ανάδειξη των μοναστηριών της Νήσου 
και στην ανάδειξη του Κάστρου στο λόφο Καστρίτσας. Δυστυ-
χώς το κράτος θεωρεί το κέρδος, ντροπή και δαιμονοποιεί την 
επιχειρηματικότητα. Εμείς θέλουμε το κράτος συμπαραστάτη της 
επιχειρηματικότητας», κατέληξε ο κ. Ζέρβας.

Το παράδειγμα της Τράπεζας Ηπείρου
Τέλος, ο διευθυντής της Τράπεζας 
Ηπείρου Βασίλης Τσουκανέλης 
αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στήρι-
ξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, 
σε συνθήκες κρίσης. «Η τράπεζά μας 
από το 2010 επέλεξε να μην ανακόψει 
το επενδυτικό της πρόγραμμα και να 
συνεχίσει την στήριξη ανθρώπων και 
επιχειρήσεων. Γι’ αυτό ανοίξαμε δύο 

νέα καταστήματα και κάναμε νέες προσλήψεις. Στο διάστημα 
της κρίσης καταφέραμε να αναπτύξουμε τις καταθέσεις κατά 
43% και να χρηματοδοτήσουμε με δάνεια 60 εκ. ευρώ τοπικές 
επιχειρήσεις. Στηρίξαμε όποιο νέο επενδυτικό πρόγραμμα είχε 
αναπτυξιακή προοπτική, όπως ο αναπτυξιακός νόμος. Όμως 
δυστυχώς ο νέος, πέραν της μεγάλης καθυστέρησης, φαίνεται 
πως είναι τραγικά άσχημος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
της Περιφέρειας έχουν υποβληθεί μόλις επτά προτάσεις, εκ των 
οποίων τρεις ή τέσσερις δεν πληρούν καν τις προδιαγραφές 
έγκρισης. Αντιμετωπίζουμε την κρίση σαν ευκαιρία και θέλουμε 
να προσεγγίσουμε νέους πελάτες, αυξάνοντας τις καταθέσεις και 
τα κεφάλαιά μας. Επόμενη κίνηση είναι η αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο που θα μας δώσει τη δυ-
νατότητα επέκτασης στη Λευκάδα και την Κέρκυρα, ίσως στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που υπάρχουν μεγάλες κοινότητες 
συμπατριωτών μας», κατέληξε.

Αλέξ. Παπαδόπουλος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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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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Η Hπειρος μπορεί 
να αξιοποιήσει 
τα συγκριτικά 
της πλεονεκτήματα 

«KANTE την κρίση ευκαιρία για νέα ξεκινήματα». Αυτό θα μπο-
ρούσε να είναι συνοπτικά το κύριο συμπέρασμα της ετήσιας επιχει-
ρηματικής αναπτυξιακής ημερίδας με θέμα: «Προϊόντα ονομασίας 
προέλευσης, τουρισμός, υποδομές και νέες επενδύσεις. Πώς 
θα εξελιχθούν σε ισχυρούς πυλώνες στήριξης της οικονομίας 
της Ηπείρου. Πλεονεκτήματα, αδυναμίες και αναγκαίες προ-
σαρμογές» που διοργάνωσε η EΞΠPEΣ την Τετάρτη 15 Ιουνίου σε 
κεντρικό ξενοδοχείο, στα Ιωάννινα.

Ε
νεργό συμμετοχή στην ημερίδα είχαν σημαντικοί εκπρόσωποι 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρηματικοί παράγοντες 
της περιοχής καθώς και από τη Δυτική Ελλάδα, που είχαν 
ειδικά προσκληθεί προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις 

και τις εμπειρίες τους. Ο διευθυντής του υποκαταστήματος Δυτικής Ελ-
λάδας - Ηπείρου της εφημερίδας, δημοσιογράφος Ανδρέας Α. Βρης, 
άνοιξε τις εργασίες καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες και ευχαρι-
στώντας τους συνδιοργανωτές φορείς αλλά και τους χορηγούς.

Δ. Aσπρος: «Η Hπειρος θα τα καταφέρει», διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρίας ερευνών DATA RC.
 
Γ. Τελώνης: «Τουρισμός όλο τον χρόνο», πρόεδρος των Εν Ελλάδι 
Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων.

Δήμητρα Μπάστα: «Κύριο ζητούμενο η συνεννόηση», Γ.Γ. Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

Χρ. Ζήγος: «Να ενισχυθεί η τοπική παραγωγή», πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Τουριστικών και Αγροτουριστικών Kαταλυμάτων Ηπείρου. 
 
Βασ. Χήτος: «Μια νέα πρόταση αισιοδοξίας», αντιπρόεδρος της εται-
ρίας Χήτος ΑΒΕΕ. γενναιόδωρης ηπειρώτικης γης με την εταιρική φιλο-
σοφία που βασίζεται στην καινοτομία και την υπευθυνότητα».

Δημ. Φίλης: «Μητροπολιτικά κέντρα», πρόέερος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ηπείρου.

Φ. Φίλιος: «Στηρίζουμε τους επιχειρηματίες», δήμαρχος Ιωαννίνων. 

Φ. Κουνινιώτης: «Προέχει η παραγωγικότητα». Μια ενδιαφέρουσα 
πρόταση έκανε και ο πρόεδρος Ε.Ε. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πε-
λοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.
 
Κ. Πιστιόλας: «Το εργαστήρι πιστοποίησης»

Ο αντιπεριφερειάρχης Παντελής Κολόκας, εκπροσωπώντας την Πε-
ριφέρεια Ηπείρου, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν και 
τόνισε ότι έχουν γίνει βήματα αλλά είναι ακόμη μακρύς ο δρόμος που 
πρέπει να διανυθεί.

• Τις δικές του ευχές να υπάρξει γρήγορα οικονομική ανάκαμψη εξέ-
φρασε τέλος ο αντιπρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 
Δημήτρης Μαντζαβίνης και επισήμανε τον θετικό ρόλο που διαδρα-
ματίζει η τράπεζα για την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Τέλος, η «Εξπρές» τίμησε τον Αλκιβιάδη 
Χήτο, τον βετεράνο Ηπειρώτη επιχειρηματία, 
ως ελάχιστη αναγνώριση για όσα έχει δημι-
ουργήσει προς όφελος της οικονομίας της 
Περιφέρειας αλλά και της χώρας γενικότερα. 
Ο κ. Χήτος απευθύνοντας σύντομο χαιρετι-
σμό προς τους παρισταμένους και τους συμ-
μετέχοντες στην αναπτυξιακή ημερίδα είπε 

μεταξύ άλλων: «Είχα πάντα την πεποίθηση ότι όταν ξεκινάς ένα εγχεί-
ρημα δεν θα πρέπει να σταματάς. Με αυτό το μεράκι πορεύτηκα σε όλη 
μου τη ζωή και σήμερα είμαι εδώ ανάμεσα σας και σας συμβουλεύω να 
μην το βάζετε κάτω. Οι συνθήκες είναι δύσκολες αλλά το θάρρος μπο-
ρεί και θα σας αποδώσει τα μέγιστα. Σας ευχαριστώ όλους και ειδικά 
την εφημερίδα Εξπρές για αυτή τη διάκριση».

Η ημερίδα έκλεισε με την υπόσχεση και την ανανέωση του ραντεβού 
στην Πάτρα, που πρότεινε ο Ανδρέας Βρης, κωδικοποιώντας ταυτό-
χρονα τα συμπεράσματα της ημερίδας.

Δ.Τ.
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«Μόνη λύση για ιδιώτες και επιχειρήσεις»
Η «ιδιωτική ασφάλιση» κεντρικό θέμα ημερίδας 
που έγινε στις 22/6/2011, στα Ιωάννινα με την συμ-
μετοχή δεκάδων στελεχών του κλάδου.

Η 
ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί τη μόνη λύση για την προστασία ιδιωτών και 
επιχειρήσεων», τόνισε ο κ. Σπύρος Λευθεριώτης, Εντεταλμένος Σύμβου-
λος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών κατά την Ημερίδα 
για την Ιδιωτική Ασφάλιση, που διοργανώθηκε με επιτυχία από τη free press 

εφημερίδα «ασφαλίζομαι», σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πόλης. Στην κεντρική ομιλία, με 
θέμα «Ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης στη σύγχρονη κοινωνία, η συνει-
σφορά της στην οικονομία και οι λύσεις που προσφέρει», ο κ . Λευθεριώτης 
ανέφερε ότι οι κίνδυνοι που απειλούν σήμερα τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες, αλλά και κάθε πολίτη έχουν πολλαπλασιαστεί λόγω της αλλαγής των συνθη-
κών διαβίωσης και της πολυπλοκότητας των προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων.

Η λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της ανάγκης 
για πρόσθετο αποθεματικό της κοινωνίας, στην πρόληψη των ζημιών, κοινωνικής και 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου και παράλληλα 
αποτελεί πηγή επενδυτικών κεφαλαίων.

Στα τρία θεματικά πάνελ συζήτησης, που ακολούθησαν, αναπτύχθηκαν από τους συμ-
μετέχοντες οι ασφαλιστικές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στη σύγχρονη κοινωνία , 
συζητήθηκαν τα υφιστάμενα προβλήματα και οι νέες τάσεις της αγοράς και αναλύθηκαν 
τα σύγχρονα προϊόντα που προσφέρονται στους καταναλωτές, ιδιώτες και επιχειρημα-
τίες, από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερα επίσης, προβλήθηκαν όλων των τομέων, όπως:
v ΣΥΝΤΑΞΗ: Τα  νέα δεδομένα στο συνταξιοδοτικό ζήτημα στην Ελλάδα και τα προ-
γράμματα ιδιωτικής ασφάλισης
v ΥΓΕΙΑ: Νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές καλύψεις
v ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Πολυασφαλιστήρια και σύγχρονες καλύψεις
v ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Προβλήματα, λύσεις και νέες προτάσεις
v ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Ασφάλιση επιχειρηματικών κινδύνων
v ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΕΣ: Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης

Την ημερίδα χαιρέτισαν οι κ.κ. Δημήτρης Ντούσκος, το Μέλος του Δ.Σ. του Επιμε-
λητηρίου Ιωαννίνων και Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Πρακτόρων και  Ασφα-
λιστικών Συμβούλων Ν. Ιωαννίνων, υπό την αιγίδα της οποίας πραγματοποιήθηκε και 
η εκδήλωση, κ.α.

Ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης 
στη σύγχρονη κοινωνία, 
η συνεισφορά της στην 
οικονομία και οι λύσεις 
που προσφέρει
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   enterprise europe network - hellas

Η 
πόλη της Budva του Μαυροβούνιου, ήταν ο χώρος του ενδέκατου  
Φόρουμ των Επιμελητηρίων της Αδριατικής και του Ιονίου, από 11 
έως 13 Μαίου 2011.
 

Με βάση την ημερήσια διάταξη, η ημέρα έναρξης του Φόρουμ ήταν αφιερωμέ-
νη στην συνεδρίαση των Οργάνων του AIC Forum. 

Οι συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας και ειδικά η ομάδα εργασίας της ΕΕ, για 
τη διαχείριση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου, ενώ στις 13, έγινε η 
σύνοδος της ολομέλειας, που ασχολούνται ειδικά με την «γαλάζια ανάπτυξη» 
και την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, η οποία ασχολείται με τα 
ακόλουθα κύρια θέματα : προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αλιεία, 
τον τουρισμό, τις μεταφορές και την ασφάλεια στη θάλασσα για την ασφαλή 
χρήση των θαλασσών. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που χωρίστηκε σε τρεις ημέρες, πραγμα-
τοποιήθηκαν συναντήσεις του Συλλόγου, οι συνεδριάσεις των πινάκων και 
η θεματική ομάδα εργασίας για το σχεδιασμό της κοινότητας, και, τέλος, η 
ολομέλεια, αφιερωμένη στο θέμα «Γαλάζια Ανάπτυξη» και η ευρωπαϊκή ολο-
κληρωμένη θαλάσσια πολιτική, η οποία χαρακτηρίζεται από τους ακόλουθους 
κύριους τομείς: τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αλιεία, τον 
τουρισμό, τις μεταφορές και την ασφάλεια στη θάλασσα, προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί η ασφαλής χρήση των θαλασσών.

Το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σύνολο της περιοχής, ιδίως 
ενόψει της τη δημιουργίας το 2014 της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, 
ένα εργαλείο για την προώθηση των διαδικασιών ένταξηςκαι για την ενίσχυση 
της περιφερειακής συνεργασίας, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς στόχους. 

Η Ευρωπαϊκοί θεσμικοί εκπροσώποι, μαζί με τα εθνικά και τοπικά δίκτυα συνερ-
γασίας και τα ενδιαφερόμενα μέρη, αντιμετώπισαν την πρόκληση της ανάπτυ-
ξης οικονομικών δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με τη θάλασσα (τουρισμός, 
αλιεία, μεταφορές) και την φιλικότητα προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εδαφών, όπως υποστηρίζε-
ται από την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, θα περιλαμβάνει το 
AIC-Φόρουμ και τα συνδεδεμένα εμπορικά επιμελητηρία. 

Απο το Επιμελητήριο Ιωαννίνων συμμετείχαν ο Πρόεδρος κος Δ. Μπαράτσας 
και ο Β’ Αντιπρόεδρος κος Στ. Ταλάρης.

11ο Φόρουμ 
των Επιμελητηρίων 
της Αδριατικής 
και του Ιονίου 
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ // ΖΗΤΗΣΕΙΣ

Τουρκική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή αθλητικών 
στολών και αξεσουάρ αναζητά εμπορικούς μεσάζοντες. Η Εται-
ρεία, που επιθυμεί να συνεργαστεί με εταίρους από τη Γερμα-
νία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, μπορεί να είναι υπεργολάβος 
των πιθανών εταίρων. 
20110411024

Γερμανική εταιρεία που ειδικεύεται στα έξυπνα συστήματα 
ψύξης, τα οποία αφορούν τον έλεγχο ψύξης και κατάψυξης 
στους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου. Η χρή-
ση του «Ελεγκτή ψύξης» - controler μειώνει την κατανάλωση 
ενέργειας πάνω από 20%. Η απόδοση επένδυσης (ROI), για 
τις αναγκαίες επενδύσεις είναι μικρότερη του ενός έτους σχε-
δόν σε κάθε εφαρμογή. Η εταιρία αναζητά συνεργάτες στον 
τομέα των εμπορικών υπηρεσιών, οι οποίοι με τη σειρά τους 
έχουν επαφές με επιχειρήσεις αποθηκευτικών χώρων ψύξης / 
κατάψυξης, συστημάτων ψύξης για γεωργικά προϊόντα ή και 
προμηθευτών αποθηκών τροφίμων, στα εστιατόρια καθώς και 
αλυσίδες γρήγορου φαγητού. 
20100727044

Γερμανική νεοσύστατη εταιρεία που ειδικεύεται στην ηλια-
κή ενέργεια αναζητά εμπορικούς εταίρους για συνεργασία στην 
παραγωγή ηλιακής κουζίνας (solar cooker). Η δημιουργία κοι-
νοπραξίας είναι μια επιλογή. Εναλλακτικά η εταιρεία αναζητά 
προμηθευτές / παραγωγούς των απαραίτητων εξαρτημάτων, 
όπως μονάδες ηλιακής θέρμανσης & μονάδες ηλεκτρικής ενέρ-
γειας καθώς και τα γυαλισμένα φύλλα αλουμινίου. 
20110418005

Γερμανική εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα παραγωγής 
δέρματος (κυρίως τσάντες και  πορτοφόλια) αναζητά σχεδια-
στές που ενδιαφέρονται για το σχεδιασμό νέων γραμμών πα-
ραγωγής. Η εταιρεία - που βρίσκεται στην Ανατολική Σαξονία 
- προσφέρει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σε εκεί-
νους τους σχεδιαστές, που ενδιαφέρονται, ως αρχικη βάση για 
μελλοντικές δραστηριότητες. 
20110421044

Γερμανικό φαρμακείο αναζητά φαρμακαποθήκες στην Ελλά-
δα, στο Λουξεμβούργο και στην Ολλανδία. 
20100119054

Αυστριακή εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην ανά-
πτυξη και παραγωγή υπαίθριων ηλιακών συστημάτων φωτι-
σμού αναζητά εμπορικούς εταίρους και έργα συνεργασίας από 
Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία, Ιταλία, Ελλάδα και Σλοβενία. 
Επίσης η εταιρεία αναζητά προμηθευτές σωλήνων αλουμινίου 
και ειδικών ηλιακών τμημάτων για τις κατασκευές φωτισμού. 
20100826013

Τουρκική εταιρεία που παράγει διάφορα είδη τραχανά (ξηρά 
ουσία τροφίμων που παράγεται από γιαούρτι, μπαχαρικά και 
ένα είδος σιταριού) προσφέρει μια μέθοδο παραγωγής ενός 
τύπου τραχανά που μπορεί να καταναλωθεί ως τσιπς. Το κύριο 
πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι να μπορέσει το προϊόν 
να πωλείται σε καταστήματα λιανικής πώλησης και fast-food. 
Η εταιρία αναζητά συνεργάτες έμπειρους στη βιομηχανία τρο-
φίμων και την καλή γνώση δικτύων διανομής και είναι πρό-
θυμη για πιθανη συνεργασια κοινοπραξίας ή υποεργολαβίας. 
20100127007

Φινλανδική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην τεχνολογία 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων αναζητά εμπορικούς μεσάζο-
ντες σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη με καινοτόμες και κα-
τοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων. Οι εκπρόσωποι θα πρέπει να έχουν ισχυρό δίκτυο 
πωλήσεων ή να έχουν επαφές με επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στην επεξεργασία λυμάτων. 
20110509005

Σουηδική εταιρεία κατασκευής θερμαστρών συνδυάζει τα χα-
ρακτηριστικά μιας σόμπας pellet και μιας ξυλόσομπας σε ένα 
προϊόν. Η μετάβαση από το ξύλο σε pellet είναι πλήρως αυτο-
ματοποιημένη. Η εταιρεία αναζητά εμπορικούς μεσάζοντες και 
διανομείς για τα προϊόντα τους. 
20110506037

Γερμανική επιχείρηση που ενεργεί ως οργανισμός πωλήσε-
ων και εισαγωγής για προϊόντα διατροφής, δίνει πρόσβαση σε 
Ευρωπαϊκούς παραγωγούς τροφίμων στη γερμανική αγορά. 
20110520003

Λετονική εταιρεία που κατασκευάζει τζάκια με πρώτες 
ύλες υψηλής ποιότητας αναζητά εμπορικούς μεσάζοντες. 
20100218022
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Λετονική εταιρεία που εμπορεύεται βιοκαύσιμα - πριονίδια, 
τύρφη σφαιρίδια, πλίνθους, τσιπς, κάρβουνα, ξύλα αναζητά 
εμπορικούς μεσάζοντες. 
20100217028

Σκοτσέζικη εταιρεία που παρέχει online υπηρεσίες εκπαίδευ-
σης ανζητά εταίρους στην Ευρώπη. Η εταιρεία έχει αναπτύξει 
ιστοσελίδα με στόχο την διδασκαλία της Αγγλικής σε απευθεί-
ας σύνδεση με μαθητές της Αγγλικής γλώσσας. Η εταιρεία εκ-
παιδεύει επίσης, καθηγητές Αγγλικών οι οποίοι διδάσκουν την 
Αγγλική ως ξένη γλώσσα. Επισης επιθυμεί να να επεκτείνει τις 
ευκαιρίες κατάρτισης σε καθηγητές Αγγλικών ανά την Ευρώπη.
20110408030

Βρετανική εταιρεία έχει ερευνήσει και αναπτύξει μια σειρά 
καινοτόμων στυλό που επιτρέπουν τους αριστερόχειρες να 
γράψουν πιο εύκολα. Η εταιρεία αναζητά εμπορικούς μεσάζο-
ντες για τη διανομή των προϊόντων τους. 
20110408010

Γερμανική μικρομεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στον τομέα του προγραμματισμού  βιομηχανικών ρομπότ για 
διάφορους βιομηχανικούς κλάδους αναζητά ευκαιρίες να ενερ-
γεί ως υπεργολάβος σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κύρια αρμοδιό-
τητα της εταιρείας είναι η βελτιστοποίηση των (χρόνων «takt»), 
o προγραμματισμός ευαίσθητων αισθητήρων οι πιθανές «λύ-
σεις» για φακούς μηχανών (φωτογραφικών, βίντεο). Επιπλέον, 
η εταιρεία παρέχει εκπαίδευση στον προγραμματισμό των βιο-
μηχανικών ρομπότ. 
20100311006

Γερμανική εταιρεία, προγραμματιστής και παραγωγός ενερ-
γειακά αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον βαφών 
τοίχου αναζητά συνεργάτες στην Ευρώπη και εκτός αυτής. Οι 
εταίροι θα πρέπει να είναι εταιρείες από τον ίδιο ή παρόμοιο 
κλάδο, αρχιτέκτονες, διαχειριστές  κατασκευών και ενεργειακοί 
σύμβουλοι. Οι εν λόγω εταίροι θα πρέπει να ενεργούν ως εμπο-
ρικοί μεσάζοντες για τη γερμανική εταιρεία. Θα πρέπει επίσης 
να χρησιμοποιούν τα προϊόντα της εταιρείας στα δικά τους σχέ-
δια (η εταιρεία θα λειτουργεί ως προμηθευτής) και να βοηθή-
σουν την εταιρεία να έχει πρόσβαση στην αγορά. 
20100414067

Ουγγρική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή και εμπο-
ρία εμφιαλωμένων κρασιών αναζητά συνεργάτες που θα που-
λούν τα προϊόντα της στο εξωτερικό. 
20110117038

Πολωνική εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στη συσκευασία, την 
προσαρμογή και την εμπορία των βιολογικών λιπασμάτων, 
αναζητά διανομείς. 
20110331014

Μικρή πολωνική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή 
πλαστικών αντικειμένων, όπως κουμπιά γούνας αναζητά εμπο-
ρικούς μεσάζοντες στην Ελλάδα. 
20110408027

Ισπανική εταιρεία η οποία λειτουργεί ως προμηθευτής λια-
νικής ορθοπεδικών και οικιακών ιατρικών προϊόντων προ-
σφέρεται ως εμπορικός εταίρος (πράκτορας, αντιπρόσωπος, 
διανομέας) για ορθοπεδικά προϊόντα καθώς και για προϊόντα 
οικιακής χρήσης και αναλώσιμα. 
20110413014

Tουρκική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή βιομη-
χανικών επικαλύψεων, αναζητά συνεργάτες για τη διανομή 
των προϊόντων της και προσφέρει υπηρεσίες υπεργολαβίας. 
20110428034
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Ημερομηνία Πληροφορίες Έκθεσης

από: 2/9/2011
έως: 4/9/2011 

TOUR NATUR
Έκθεση για τον Τουρισμό - Trekking
Ντύσσελντορφ, Γερμανία    
www.tournatur.com

από: 12/9/2011
έως: 15/9/2011

POLAGRA FOOD 
Έκθεση Τροφίμων
Πόζναν, Πολωνία    
www.polagra-food.pl

από: 14/9/2011
έως: 18/9/2011

BURSA - AGRICULTURE - STOCKBREEDING FAIR
Έκθεση Αγροτικού Εξοπλισμού 
(Σπόροι, Φυτοφάρμακα, Τεχνολογίες, Ύδρευση, Θερμοκήπια)
Μπούρσα, Τουρκία   
www.bursaagriculture.com

από: 14/9/2011
έως: 18/9/2011

HUNTING AND FISHING
Διεθνή Έκθεση για το Κυνήγι και το Ψάρεμα
Σόφια Βουλγαρία, 
www.iec.bg

από: 14/9/2011
έως: 17/9/2011

FURNITURE CHINA EXPO 
Διεθνή Έκθεση Επίπλων
Σαγκάη, Κίνα    
www.furniture-china.cn

από: 17/9/2011
έως: 19/9/2011

BULDINT KENYA 2011
Έκθεση Δομικών Υλικών
Ναιρόμπι, Κένυα  
www.foodballexpo2011.com

από: 15/9/2011
έως: 18/9/2011

EURASIA PACKAGING - INSTANBUL FOOD TECH
Έκθεση Τροφίμων και  Συσκευασιών τροφίμων - κονσερβοποίησης, τεχνολογιών και μηχανημάτων
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία   
www.packagingfair.com

από: 23/9/2011
έως: 25/9/2011

AGROBUSINESS 
Αγροτικά
Τίρανα, Αλβανία  
www.kash.org.al
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ

από: 26/9/2011
έως: 1/10/2011

INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR 
Έκθεση Δομικών και Μηχανήματων
Φιλιππούπολη, Βουλγαρία 
www.fair.bg.

από: 29/9/2011
έως: 2/10/2011

ALBRELAX
Έκθεση Επίπλων
Τίρανα, Αλβανία  
www.albexpo.com

από: 30/9/2011
έως: 2/10/2011

PET BIZ
Έκθεση για κατοικίδια
Σόφια, Βουλγαρία 
www.iec.bg

από: 5/10/2011 
έως: 8/10/2011

TRANSPORT & LOGISTICS 2011
Διεθνής έκθεση για τις Μεταφορές και τα logistics
Σκόπια, ΠΓΔΜ 
www.eragrupa.mk

από: 8/10/2011
έως: 10/10/2011

ANUGA
Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών
Κολωνία, Γερμανία 
www.anuga.com

από: 17/10/2011
έως: 20/10/2011

BASRA BUILDING EXHIBITION 
‘Εκθεση Δομικών
Basrah, Ιράκ    
www.tg-expo.net

από: 18/10/2011
έως: 22/10/2011

TEHNOMA
Διεθνής Έκθεση Μεταλλουργίας, Ηλεκτρολογίας, Ενέργειας κ.α.
Σκόπια, ΠΓΔΜ  
www.eragrupa.mk
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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: -

1. ÃÊÏ ËÁÓ ÍÉ ÊÏ ËÁ ÏÓ    Αρχ. Μακαρίου 11  26510 33303   21300
2. ÌÐÁ ÑÁ ÔÓÁÓ ÄÇ ÌÇ ÔÑÉ ÏÓ    Á íå îáñ ôç óß áò 42  26510 65414  73260
3. ÌÐÏÕ ÊÏÕ ÂÁ ËÁÓ ×ÑÇ ÓÔÏÓ   6ο χλμ. Ιωαννίνων - Αθηνών  26510 67200  40658
4. ÐÁÐ ÐÁÓ ÂÁ ÓÉ ËÅÉ ÏÓ    ÈÝ óç ÐÝ ôñá - Êá ôóé êÜ, 26510 92046  91333
5. ΠOΣΠΟΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ     Εθν. Αντιστάσεως 12   26510 22101  22101
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


