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  ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ «FOODEX SAUDI 2015» 

Έκθεση Έκθεση Τροφίμων & Ποτών "FOODEX SAUDI 2015" 

Χρόνος 
Διεξαγωγής 

17 - 20 Νοεμβρίου 2015 

Χώρος 
Διεξαγωγής 

Τζέντα, Σαουδική Αραβία  

Τομείς 

Γενικές κατηγορίες εκθεμάτων : 
- Αρτοποιία  
- Ποτά 
- Μπισκότα και είδη Ζαχαροπλαστικής 
- Γαλακτοκομικά, Αυγά 
- κατεψυγμένα προϊόντα 
- Προπαρασκευασμένα φρέσκα τρόφιμα 
- Τεχνολογία Τροφίμων 
- Υπηρεσίες Φαγητού 
- Φρούτα και Λαχανικά 
- Είδη Παντοπωλείου  
- Προϊόντα Γκουρμέ 



 
 

στην υπηρεσία της επιχείρησής σας 
 

 

- Τρόφιμα Υγιεινής Διατροφής 
- Βιολογικά Προϊόντα 
- Πουλερικά και Κυνήγι 
- Προϊόντα σε Συντήρηση 
- Θαλασσινά προϊόντα  
 

Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις/Μέλη του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, μπορούν 
να απευθυνθούν στο: 
 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Enterprise Europe Network – Hellas 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας : κα Άννα Ζέρβα 

 

 

 

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνδιοργάνωση με το 
Επιμελητήριο Ιωαννίνων διοργάνωσε Σχολείο σεμιναριακών μαθημάτων τού προγράμματος «Κωστής 
Παλαμάς» με θέμα την προβολή, διάδοση και αξιοποίηση του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού, 
διαμέσου των σπουδών επικοινωνίας. Το συνολικό εγχείρημα αποσκοπεί να προσφέρει γνώσεις και 
δεξιότητες σχετικά με την επικοινωνία και τον ελληνικό πολιτισμό και επιπλέον μια κριτική αντίληψη 
γύρω από τις πολιτισμικές αναζητήσεις και εκδηλώσεις.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες των 
κλάδων τού τουρισμού, του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται 
για τα εν λόγω πεδία, με απώτερο στόχο την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού 
προϊόντος. 

 Το «Σχολείο» του προγράμματος «Κωστής Παλαμάς» πραγματοποιήθηκε 
στα Ιωάννινα στην Αίθουσα Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (Διευθ.: Αραβαντινού 5ε, 
Ιωάννινα)  από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου 2015 με θέμα: «Λαϊκός Πολιτισμός και 
Τουριστική Αξιοποίηση». 

 Η δωρεάν συμμετοχή στα σεμιναριακά μαθήματα απαιτούσε τη συνεπή παρουσία των 
εκπαιδευόμενων και την ενεργή συμμετοχή τους στις συζητήσεις που θα διεξήχθησαν. 

 Για τη συμπλήρωση των τμημάτων του Σχολείου τηρήθηκε σειρά χρονικής προτεραιότητας. 
 Μετά το πέρας των ταχύρρυθμων μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι έλαβαν βεβαιώσεις 

παρακολούθησης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
 

Πόλη Θέμα 
Ημερομηνία 

διεξαγωγής 
Πρόγραμμα 

Δελτίο 

Τύπου 

Ιωάννινα 
Λαϊκός Πολιτισμός και 

Τουριστική Αξιοποίηση 

6/11/2015-

9/11/2015 
Πρόγραμμα Προβολή 

 

Περισσότερες πληροφορίες  εδώ  

 

 

 

http://kostispalamas.uoa.gr/wp-content/uploads/2015/01/programma_ioannina_final.pdf
http://kostispalamas.uoa.gr/wp-content/uploads/2015/01/deltio_typou_ioannina.pdf
http://www.cci-ioannina.gr/index.php?module=articles&type=user&func=details&id=218&permalink=to-sxoleio-tou-kosti-palama-sta-ioannina


 
 

στην υπηρεσία της επιχείρησής σας 
 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΥ FOODING 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ και η Περιφέρεια Ηπείρου διοργάνωσαν, για όλους τους νέες και τις νέες με 
ενδιαφέρον στον αγρο-διατροφικό τομέα, ανοιχτή συζήτηση/ εκδήλωση με τίτλο «Καλλιεργώντας το 
αύριο. Ξεκινάμε;» που πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2015 στις 17.30 στο Cafe/ Bar “MAISON” 
(Βλαχλείδη 3, Ιωάννινα).  

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην καταγραφή όλων των νέων και 
εναλλακτικών προτάσεων γύρω από το αγροτικό προϊόν. 

Ο βασικός άξονας της συζήτησης αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρουμε να δώσουμε αξία 
στο τοπικό μας προϊόν και θα ενισχύσουμε το πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής. Στο πλαίσιο αυτό, 
έγινε λόγος για μεθόδους καλλιέργειας, διαχείρισης, πιστοποίησης, τυποποίησης, marketing, προώθησης 
του τοπικού αγροτικού προϊόντος και για τις δράσεις του διακρατικού έργου FOODING που θα ενισχύσουν 
αυτή την προσπάθεια. 

Η στρατηγική του προγράμματος FOODING είναι η σταδιακή αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των 
τοπικών προϊόντων (είτε προέρχονται από την πρωτογενή παραγωγή είτε από την μεταποίηση) με στόχο 
την διατήρηση των υγιών χαρακτηριστικών της διατροφής μας. Το FOODING, για να πετύχει τα παραπάνω, 
θα καθορίσει τη μεταφορά καινοτομίας σε ένα καλάθι παραδοσιακών προϊόντων μεσογειακής διατροφής 
(φρούτα, λαχανικά, σιτηρά, λάδι και όσπρια). Η επιλογή των προϊόντων έχει προσδιοριστεί με βάση την 
προστιθέμενη αξία τους στην μεσογειακή διατροφή. Για να μεταφερθεί όμως η καινοτομία, απαιτείται 
αρχικά να αναγνωριστεί. Για αυτό το FOODING «ανοίγει» ένα παράθυρο επικοινωνίας και καλεί όλους τους 
ενδιαφερόμενους, να υποβάλουν τις ιδέες τους. Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Περιφέρεια Ηπείρου, με την 
εκδήλωση «Καλλιεργώντας το αύριο. Ξεκινάμε;» στοχεύουν σε αυτήν ακριβώς την γέφυρα επικοινωνίας 
που θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη του έργου. Τα στελέχη του προγράμματος καθοδήγησαν όλους 
τους ενδιαφερόμενους και κατέγραψαν τις ιδέες και τις προτάσεις τους. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν Έλληνες και Ιταλοί εκπρόσωποι των εταίρων του δικτύου: Επιμελητήριο 
Αχαΐας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας), 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια της Απουλίας - Τμήμα Γεωργίας, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο 
του Μπάρι, Επαρχία Φότζια, Επαρχία Τάραντο, ενώ επίσης θα παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές, κ.α.  

 

Περισσότερες πληροφορίες  εδώ 

 

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:  

ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 

Ο Δήμος Πωγωνίου διοργάνωσε θεματικό εργαστήρι με τίτλο: 

“Σύνδεση του βιώσιμου τουρισμού με την τοπική οικονομία και τα αγροτικά προϊόντα: Μια ουσιαστική 

ευκαιρία ανάπτυξης και απασχόλησης” 
στα πλαίσια του έργου: «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων 
επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα» που υλοποιείται από την 
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «C.ΙΝ.Ε.ΕΜ. Δίκτυο Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας, Καινοτομικής 
Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία», 
 την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17:15, στο Ξενοδοχείο Grand Serai Congress & Spa, στα Ιωάννινα. 

 
Περισσότερες πληροφορίες  εδώ 

 

 

http://www.cci-ioannina.gr/index.php?module=articles&type=user&func=details&id=220&permalink=ekdilosi-ergou-fooding-summetoxi-epixeiriseon-se-aksiologisi-gia-primodotisi
http://www.cci-ioannina.gr/index.php?module=articles&type=user&func=details&id=216&permalink=prosklisi-se-ekdilosi-triti-20-oktobriou-2015-ora-1715-ksenodoxeio-grand-serai-congress-spa-ioannina-sundesi-tou-biosimou-tourismou-me-tin-topiki-oikonomia-kai-ta-
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ΈΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σχέδιο δράσης  για την Ένωση Κεφαλαιαγορών με σκοπό να 
συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς κεφαλαίων στα 28 κράτη μέλη της 
ΕΕ . Δημοσιεύει επίσης τα πρώτα πιο επείγοντα στάδια του σχεδίου αυτού, όπως η επανεκκίνηση 
υγιών αγορών τιτλοποίησης. 

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας της Επιτροπής Γιούνκερ για την τόνωση της απασχόλησης, της 
ανάπτυξης και των επενδύσεων σε όλη την ΕΕ, η Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU), βασικός πυλώνας 
του Επενδυτικού Σχεδίου , αποσκοπεί στη δυναμική αντιμετώπιση της έλλειψης επενδύσεων μέσω της 
αύξησης και της διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και 
των μακροπρόθεσμων έργων. 

Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, που συμπληρώνουν τη χρηματοδότηση από τις τράπεζες, 
όπως οι κεφαλαιαγορές, τα επιχειρηματικά κεφάλαια, η συμμετοχική χρηματοδότηση και ο 
κλάδος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, που είναι πιο διαδεδομένες σε άλλα μέρη του 
κόσμου, θα πρέπει να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που 
αγωνίζονται να βρουν κεφάλαια, ιδίως μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων. Η μεγαλύτερη 
διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης είναι επωφελής για τις επενδύσεις και την 
επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και καθοριστική για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς 
μετριάζει τις επιπτώσεις ενδεχόμενων προβλημάτων στον τραπεζικό τομέα για τις επιχειρήσεις και 
την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Για τον λόγο αυτό, η Ένωση Κεφαλαιαγορών συμβάλλει 
σημαντικά στην ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. 

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί την άρση των φραγμών που εμποδίζουν τις διασυνοριακές 

επενδύσεις στην ΕΕ , ώστε να διευκολύνεται η χρηματοδότηση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των 

έργων υποδομής ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5731_el.htm) 

 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΈΚΘΕΣΗΣ MEDICA 2015 

 
Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα της Υγείας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης 
Medica 2015, διοργανώνει το Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με το έργο Fit for Health 
2.0, στις 17-19 Νοεμβρίου στο Ντίσελντορφ (Γερμανία). Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως 
μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων 
στη συγκεκριμένη εκδήλωση. 

 
Περισσότερες πληροφορίες  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Enterprise Europe Network – Hellas 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας : κα Άννα Ζέρβα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm#action-plan
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5731_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5731_el.htm
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 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

 

Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων  

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 

Ωφελούμενοι  Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 
1.1.1991 και είναι  

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της 
αίτησης ή 

φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί 
πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική 
δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. 

Αναγκαιότητα 
Δράσης  

 Η ανεργία των νέων πτυχιούχων στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 13,5 
ποσοστιαίες μονάδες, από το 2008 έως το 1ο τρίμηνο του 2015, (από 6.3% 
έφθασε στο 19.8%). 

 Το ποσοστό ανεργίας (1ο τρίμηνο 2015) των πτυχιούχων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης είναι το υψηλότερο στην ΕΕ-27 

 Σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής της ΓΣΕΕ το 2012 1 στους 4 εργαζόμενους αποφοίτους της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (26,4%) απασχολείται σε θέση εργασίας που 
απαιτεί χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από αυτό που κατέχει (η 
Ελλάδα κατέχει το 5ο υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 27 μελών της ΕΕ 
στη συγκεκριμένη κατηγορία). 

Οικονομικά 
Στοιχεία Δράσης  

 

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 50 εκατ. € σε δύο κύκλους  

 A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 - αρχές Δεκεμβρίου): 17,5 
εκατ. € (35% του Π/Υ) 

 Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 - αρχές Ιουλίου : 32,5 εκατ. 
€ (65% του Π/Υ) 

 

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης 
(επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000€. 

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του 
συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.  

Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν 
στην Πρόσκληση του Προγράμματος.  

Αναμενόμενα 
Αποτελέσματα  

 2.200 πτυχιούχοι 

 500 νέες θέσεις εργασίας 

Περισσότερες 
πληροφορίες  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / Enterprise Europe Network – Hellas 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Άννα Ζέρβα 
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Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 

Ωφελούμενοι  
Φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν  την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα 
οποία: 

 είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την 
υποβολή της αίτησης ή 

 ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής 
εργασίας. 

 

Οικονομικά 
Στοιχεία Δράσης  

 

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 120 εκατ. € σε δύο κύκλους  

 A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 - αρχές Δεκεμβρίου: 48 
εκατ. € (40% του Π/Υ) 

 Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 - αρχές Ιουλίου :  72 εκατ. € 
(60% του Π/Υ) 

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης 
(επιχορηγούμενος π/υ) έως 60.000,00€. 

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του 
συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.  

Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν 
στην Πρόσκληση του Προγράμματος.  

Αναμενόμενα 
Αποτελέσματα  

 2.500 νέες επιχειρήσεις 

 4.500 νέες θέσεις εργασίας 

Περισσότερες 
πληροφορίες  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / Enterprise Europe Network – Hellas 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Άννα Ζέρβα 
 

 

 

 

Δράση  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» 

Ωφελούμενοι  Υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑΝΕκ  

 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,  

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),  

 Υλικά / Κατασκευές,  

 Εφοδιαστική Αλυσίδα,  

 Ενέργεια,  

 Περιβάλλον,  

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,  

 Υγεία. 

Οικονομικά 
Στοιχεία Δράσης  

 

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 130 εκατ. € σε δύο κύκλους  

 A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 - αρχές Δεκεμβρίου): 52 
εκατ. € (40% του Π/Υ) 

 Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 - αρχές Ιουλίου :  78 εκατ. € 
(60% του Π/Υ) 

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης 
(επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 200.000 €  



 
 

στην υπηρεσία της επιχείρησής σας 
 

 

 
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων 
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου 
προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες 
μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. 

 

Αναμενόμενα 
Αποτελέσματα  

 1.600 - 1.800 επιχειρήσεις 

 1.500 νέες θέσεις εργασίας 

Περισσότερες 
πληροφορίες  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / Enterprise Europe Network – Hellas 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Άννα Ζέρβα 
 

 

 

 

Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

Ωφελούμενοι  
Υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, που απασχολούν κατά μέσο όρο την 
τελευταία τριετία τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.  

Οικονομικά 
Στοιχεία Δράσης  

 

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 50 εκατ. € σε δύο κύκλους  

 A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 - αρχές Δεκεμβρίου): 20 
εκατ. € (40% του Π/Υ) 

 Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 - αρχές Ιουλίου : 30 εκατ. € 
(60% του Π/Υ) 

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης 
(επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 150.000 €  
 
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων 
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου 
προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες 
μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. 

 

Αναμενόμενα 
Αποτελέσματα  

 600-700 επιχειρήσεις 

 500 νέες θέσεις εργασίας 

Περισσότερες 
πληροφορίες  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / Enterprise Europe Network – Hellas 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Άννα Ζέρβα 

 

 

 

 

 



 
 

στην υπηρεσία της επιχείρησής σας 
 

 

 

 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 

Αριθμός Προφίλ Σύντομη περιγραφή 

20100805010 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – Εταιρία από την Ισπανία που ειδικεύετε στο εμπόριο 
τροφίμων (γαλακτοκομικά, κρέατα και ποτά ειδικά), προσφέρει τις 
υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην ισπανική 
αγορά. Ημερομηνία Λήξεως:22 Ιουνίου 2016.  

20150119001 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Εταιρία από την Πολωνία που ειδικεύετε στο χονδρικό 
εμπόριο εξοπλισμού για τον κλάδο της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 
προσφέρει τις υπηρεσίες της σε παραγωγούς συστατικών για τους κλάδους 
αυτούς. Ημερομηνία Λήξεως: 29 Ιουλίου 2016. 

20150730001 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Εταιρία από την Ισπανία που ειδικεύετε στο εμπόριο 
κατεψυγμένων προϊόντων αρτοποιίας προσφέρει τις υπηρεσίες της σε 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά της Ισπανίας και της 
Πορτογαλίας. Ημερομηνία Λήξεως: 3 Αυγούστου 2016. 

20150129001 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Εταιρία από την Πορτογαλία που ειδικεύετε στην 
διανομή γκουρμέ τροφίμων, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις 
που επιθυμούν να εισέλθουν στην πορτογαλική αγορά. Ημερομηνία Λήξεως: 
13 Αυγούστου 2016. 

20150802010 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Εταιρία από τον Καναδά που ειδικεύετε στη διεθνοποίηση και 
ανάπτυξη προσφέρει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
εισέλθουν στη Βόρεια Αμερική. Ημερομηνία Λήξεως: 4 Αυγούστου 2016. 

20150605001 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΡΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  - Εταιρία από τη Βουλγαρία που ειδικεύετε 
στο εμπόριο ηλεκτρικών ειδών (φωτιστικά ειδικά) προσφέρει τις υπηρεσίες 
της. Ημερομηνία Λήξεως: 22 Ιουνίου 2016. 

20150126001 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ  - Εταιρία από την Ολλανδία που ειδικεύετε στο εμπόριο 
επίπλων και ειδών εξωτερικής διακόσμησης, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην ολλανδική αγορά. Ημερομηνία 
Λήξεως: 20 Ιουλίου 2016. 

 

Περισσότερες 
πληροφορίες  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / Enterprise Europe Network – Hellas 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Άννα Ζέρβα 
 

 

 

 



 
 

στην υπηρεσία της επιχείρησής σας 
 

 

 

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 

1. Enterprise Europe Network – Hellas 

2. Enterprise Europe Network 

3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα 

4. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα 

5. Έλληνας Επίτροπος 

6. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ 

7. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) 

8. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής 

9. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

10. EU Bookshop 

11. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) 

12. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) 

13. European Research & Development Newsroom  

14. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη 

διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation 

Management)  

15. European Standardisation SME Helpdesk 

16. European Commission Agrinet Portal 

17. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα. 

18. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης 

19. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European 

Communication of Enterprises - EU.COM.EN) 

20. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη 

βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ 

21. Πλατφόρμα για Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform)  

22. Ιστοσελίδα «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website)  

23. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) 

24. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου 

Ερευνών (Joint Research Centre) 

25. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) 

26. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) 

27. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys)  

28. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) 
 

http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm
http://www.europarl.gr/
http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
http://europa.eu/index_el.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_el.htm
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site?request_locale=EN
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_15_en.htm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/newsfeeds/syndicated-newsroom.cfm
https://www.improve-innovation.eu/opencms/opencms/en/index.html
https://www.improve-innovation.eu/opencms/opencms/en/index.html
https://www.improve-innovation.eu/opencms/opencms/en/index.html
http://www.cen.eu/cen/Services/SMEhelpdesk/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/research/agriculture/index_en.html
http://ec.europa.eu/ecip/
https://e-justice.europa.eu/home.do?&action=home&lang=el
http://www.eucomen.eu/progetto.aspx
http://www.eucomen.eu/progetto.aspx
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://www.clustercollaboration.eu/
http://ec.europa.eu/small-business/tags/educating-for-entrepreneurship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.html
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3platform.cfm
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3platform.cfm
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.eea.europa.eu/green-tips/planning-to-renovate-your-house-or-apartment
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency


 
 

στην υπηρεσία της επιχείρησής σας 
 

 

 

 

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Enterprise Europe 
Network – Hellas (Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, Ιόνια Νησιά). 
 
Ιδιαίτερα, λειτουργεί για την  Αιτωλοακαρνανία και η Αντένα, με τα παρακάτω στοιχεία 
επικοινωνίας: 
 

 
 
 

Σύμβουλος Πληροφόρησης: κος Ρόμπολας Γεώργιος  

Τηλέφωνα :   26410 74531 – 74511 

Fax :  26410 22590 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 
Αντένα Επιμελητηρίου Ιωαννίνων/  
Enterprise Europe Network - Hellas 
Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 
301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις: grombol@epimetol.gr 

Ιστοσελίδα: http://epimetol.gr  
 

Επικεφαλής: κος Δασκαλόπουλος Ιωάννης  

Σύμβουλος Πληροφόρησης: κα Ζέρβα Άννα 

Τηλέφωνα :   26510 76589 

Fax :  26510 25179 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
 

Επιμελητήριο Ιωαννίνων/  
Enterprise Europe Network - Hellas 
Πουτέτση 14  
453 33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις: enterprise-europe@cci-ioannina.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.enterprise-hellas.gr/  
http://www.cci-ioannina.gr/el/een.htm 

 

 

 

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης 

επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από Εμπορικά και Βιομηχανικά 

Επιμελητήρια, Βιομηχανικούς Συνδέσμους, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα και 

καταξιωμένους Φορείς στο χώρο της Καινοτομίας και των ΜΜΕ. 

 

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου Πανευρωπαϊκού Δικτύου, παρέχει 

υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, 

υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την 

ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για 

Έρευνα και Τεχνολογία. 

 

 

 

mailto:grombol@epimetol.gr
http://epimetol.gr/
mailto:enterprise-europe@cci-ioannina.gr
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

