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Προβολή του
Επιμελητηρίου στην
«Πανηπειρωτική
Έκθεση 2009»

          ðñïïðôéêÞ+áíÜðôõîç / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Επιστολή του Προέδρου του Ε.Ι.					

   ðñïïðôéêÞ+áíÜðôõîç / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Ι.
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u 8/4/09

u 18/5/09

Εκδήλωση με το Γενικό Χημείο του Κράτους με θέμα: «Χημικά Προϊόντα, από το διορθωτικό του γραφείου μέχρι τα
παιχνίδια και τα χρώματα. Ο σωστός χειρισμός για αποτελεσματικότητα και μείωση των κινδύνων».

Συνάντηση του Προέδρου του Ε.Ι. με τον Έλληνα Πρέσβη
στην Φινλανδία και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου του Ελσίνκι της Φιλανδίας.

u 13/4/09

Συμμετοχή του Ε.Ι. στο οδοιπορικό του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας «Δρόμοι της Ελιάς».

Εκδήλωση με τον ΕΟΜΜΕΧ με θέμα: «Προγράμματα: Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών και Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων».

u 18/6/09

u 24/6/09

u 11/5/09

Συμμετοχή του Ε.Ι. σε εκδήλωση με την Eurobank για «τα
Νέα Προγράμματα του ΕΣΠΑ».

Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για τον
Αναπτυξιακό Νόμο.

u 29/4/09

u 14/5/09

Συνεδρίαση του ΔΣ/ΕΙ για τον Τουρισμό στο Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου.

Συνάντηση του Προέδρου του Ε.Ι. με τον Πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς κ.Σάλλα.

u 15/5/09

u 21/5/09
Συνάντηση της ΔΕ του Ε.Ι. με φορείς του Ποζάρεβατς της
Σερβίας.

u 15/6/09
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για τον Αναπτυξιακό Νόμο

u 27-29/4/09
Συμμετοχή του Ε.Ι. σε σύσκεψη του AIC FORUM στο Αγρίνιο

u 9-17/5/09
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Γενική έκθεση: «Πανηπειρωτική
2009»

u 15 & 16/5/09
Συμμετοχή του Ε.Ι. στη διάσκεψη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελλάδας-Ιταλίας 2007-2013 στο Μπρίντιζι Ιταλίας.

u 17/5/09
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην εκδήλωση με θέμα: «Ημέρες
Franchise Ηπείρου 2009».

u 19 & 20/5/09
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην επίσκεψη Ξένων δημοσιογράφων
σε επιχειρήσεις της Ηπείρου.

Συνεδρίαση ΔΣ/ΕΙ

u 22/6/09
Συμμετοχή του Ε.Ι. στην Γενική Συνέλευση της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Αγαπητά μέλη,
Αυτό που παρατηρούμε στην Περιφέρεια της Ηπείρου τα τελευταία χρόνια είναι πρωτόγνωρο,
βλέποντας να ολοκληρώνεται η Εγνατία Οδός, να αρχίζουν τα έργα και να παραδίδονται κομμάτια της Ιόνιας Οδού και να ξεκινά η Ε65.
Οι οδικοί άξονες επιδρούν θετικά, όπως διατείνονται οι ειδικοί, στις επιχειρήσεις, στον τουρισμό, στην κτηματαγορά, στις μεταφορές. Απ’ ότι φαίνεται, η Ήπειρος και ειδικότερα τα Γιάννενα θα αποτελέσουν Επιχειρηματικό Κέντρο και πόλο έλξης για πολλές επιχειρήσεις. Υποβοηθούμενες από τον Αναπτυξιακό Νόμο και άλλες συνέργειες των αρμόδιων Υπουργείων.
Παρ’ όλα αυτά, εμείς πιστεύουμε ότι το μοντέλο ανάπτυξης για να έχει μέσα του αειφορία και πράσινη
ανάπτυξη, θα πρέπει να πείσουμε τους συμπολίτες να υλοποιήσουμε με συνεργασίες και συνέργειες (τοπική Αυτοδιοίκηση - Φορείς - Περιφέρεια), Βιοτεχνικά Πάρκα – Εμπορευματικούς Σταθμούς και τέλος,
με τη βοήθεια του σιδηρόδρομου και των λιμανιών της Ηπείρου (Ηγουμενίτσα – Πρέβεζα) να δημιουργήσουμε το πρώτο Διαμετακομιστικό Κέντρο Συνδυασμένων Μεταφορών της Ελλάδος και των Βαλκανίων.
Πέρα απ’ αυτά όλα, η Ήπειρος με τις φυσικές της ομορφιές και τα παραδοσιακά της προϊόντα δημιουργεί
από μόνη της το ανταγωνιστικό προφίλ, που θα πρέπει όλοι να στηρίξουμε με ενέργειες εξωστρέφειας,
ώστε τα προϊόντα μας, αν και λιγοστά, να φτάσουν και να ικανοποιήσουν την παγκόσμια αγορά.
Η πολιτεία απ’ την πλευρά της, σήμερα στη δίνη της παγκόσμιας κρίσης τουλάχιστον πρέπει να δράσει
άμεσα. Τα μηνύματα της αγοράς έχουν φτάσει μέσω Επιμελητηρίων και συνδικαλιστικών φορέων εδώ
και πολύ καιρό.
Τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι προς την σωστή κατεύθυνση, πρέπει όμως να ληφθούν άμεσα και άλλα,
πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι, έστω και αυτή η μικρή αγορά της χώρας μας πρέπει να επιβιώσει, να
αναπτυχθεί, να ενισχυθεί.
Τα Γιάννενα και η Ήπειρος ολόκληρη να είστε σίγουροι ότι, θα βγει ωφελημένη απ’ την κρίση γιατί οι
Ηπειρώτες ξέρουν και να αγωνίζονται και να επιχειρούν. Ξέρουν να παίρνουν ότι χρειάζονται, αλλά και
να δίνουν αυτό που πρέπει στην Πολιτεία και στην Ελλάδα ολόκληρη.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Μπαράτσας
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων
υποδέχεται τον αντιδήμαρχο της Σερβικής
Αντιπροσωπίας από το Ποζάρεβατς.

   ðñïïðôéêÞ+áíÜðôõîç / ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Επιστολή
του Προέδρου του Ε.Ι.
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Ο

λοκληρώθηκαν οι εργασίες του 9ου Συνεδρίου του Φόρουμ των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου που πραγματοποιήθηκε
στο Αγρίνιο από 27 έως 29 Απριλίου 2009.
Αποτελέσματα και αποτίμηση: Η Αιτωλοακαρνανία στο
επίκεντρο των εξελίξεων.
Ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων των έξι ομάδων εργασίας που συγκροτεί το Φόρουμ των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου
που ξεκίνησε τη Δευτέρα 27 Απριλίου από το συνεδριακό
χώρο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και έληξε
στο Παπαστράτειο Μέγαρο την Τετάρτη 29 Απριλίου.
Η αναγνώριση των διεθνών επισκεπτών της πόλης του
Αγρινίου που παρακολούθησαν τις εργασίες του Φόρουμ
ότι ο πήχης σε επίπεδο παραγωγικότητας, διοργάνωσης
και φιλοξενίας τοποθετήθηκε πολύ ψηλά αποτέλεσε την
καλύτερη ανταμοιβή τόσο για την πόλη του Αγρινίου όσο
και για τις προσπάθειες των στελεχών και των ανθρώπων
του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

την Πρόεδρο του Φόρουμ κα Τζαντράνκα Ραντοβάνιτς,
ακολούθησε ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Μπούγα, καθώς και παρεμβάσεις από τον Νομάρχη
Αιτωλοακαρνανίας κ. Θύμιο Σώκο, το Δήμαρχο Αγρινίου
κ. Παύλο Μοσχολιό, τον Εκπρόσωπο του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Μακρυνικόλα, τη Νομάρχη
Ανκόνας κα Καζαγκράντε, τον Αντιπρόεδρο του Φορουμ
κ. Τζιαμπάολι και τον κ. Μπόκα μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Φόρουμ και Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας καθώς και χαιρετισμοί από τον
εκπρόσωπο του Γ Γ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Περιφέρειας των
Μάρκε κ. Ραφαέλλε Μπουτσιαρέλλι. Από το Επιμελητήριό μας συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Δ.Μπαράτσας, ο
εκπρόσωπος του ΕΙ στο Φόρουμ και μέλος του Δ.Σ. κ.
Β.Βασιλείου, ο Γενικός Γραμματέας κ. Β.Παππάς, η Β’
Αντιπρόεδρος κα Β.Φούρκα και ο Διευθυντής του Ε.Ι. κ.
Ι.Δασκαλόπουλος.
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Οι εργασίες στο Παπαστράτειο Μέγαρο του Αγρινίου
ξεκίνησαν με χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή,

Επιμελητηριακό Μνημόνιο
Συνεργασίας στα πλαίσια του
Enterprise Europe Network-Hellas

Ω

ς επισφράγισμα της επί μακρόν συνεχιζόμενης συνεργασίας του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
και μετά από συζήτηση που πραγματοποιήθηκε , κατά την διάρκεια του Φόρουμ των Επιμελητηρίων
Αδριατικής και Ιονίου που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο από 27 έως 29 Απριλίου 2009, υπεγράφη στις 4 Μαΐου μεταξύ των Προέδρων των δύο Επιμελητηρίων «Μνημόνιο Συνεργασίας» στα πλαίσια του Enterprise Europe
Network-Hellas του Επιμελητηρίου μας, για τη στενότερη
και συνεχή συνεργασία των δύο Επιμελητηρίων, προς
όφελος των μελών μας.

     ðñïïðôéêÞ+áíÜðôõîç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

9ο Συνέδριο του Φόρουμ των
Επιμελητηρίων Αδριατικής & Ιονίου
στο Αγρίνιο, 27- 29 Απριλίου 2009

Ειδικότερα, η συνεργασία των δύο Επιμελητηρίων αφορά: την διάχυση των ευρωπαϊκών θεμάτων, των πολιτικών και των δράσεων υπέρ των ΜΜΕ, την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων κυρίως
των ΜΜΕ, την υποβοήθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ
σε διεθνείς εκθέσεις και φόρα
για την αναζήτηση συνεργατών, καθώς και την ενθάρρυνση της κοινής συμμετοχής
τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά
προγράμματα, με συνένωση
των δυνάμεων τους και ανταλλάσσοντας την τεχνογνωσία
και τις εμπειρίες τους.

     ðñïïðôéêÞ+áíÜðôõîç / ΔΡΑΣΕΙΣ Ε.Ι.

Επιχειρηματικές Επισκέψεις
Ξένων Δημοσιογράφων στην Ήπειρο,
με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων
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Τ

ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων
μέλος του Enterprise Europe
Network-Hellas, διοργάνωσε
ενημερωτικές επιχειρηματικές επισκέψεις Ξένων Δημοσιογράφων σχετικά με την Ηπειρωτική Επιχειρηματικότητα στις 20 Μαΐου 2009,
σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Ηπείρου και το Επιμελητήριο Πρέβεζας, στα πλαίσια της διοργάνωσης της
Διεθνούς εκδήλωσης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων με θέμα “Greece
Reaching Global Markets International
Meeting on Food & Beverages”, που
πραγματοποιήθηκε στις 15-17 Μαΐου
στην Βέροια και στη Θεσσαλονίκη με
πρωτοβουλία του Σ.Ε.Β.Ε.
Οι στόχοι της εκδήλωσης συνοψίζονται
στην ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών της αγροδιατροφικής οικονομίας.
Οι αγορές - στόχοι που απευθύνεται η
εκδήλωση είναι οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η
Ουκρανία, η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες
βάσει τεκμηρίωσης εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική και προοπτική για περαιτέρω διείσδυση.

Προκειμένου, δε, να αξιοποιηθεί στο
έπακρο η επίσκεψη των ξένων δημοσιογράφων τροφίμων και ποτών, στη
χώρα μας και να διατηρηθεί ο περιφερειακός χαρακτήρας της δράσης,
οι ξένοι δημοσιογράφοι (Ινδία, Κίνα,
Ουκρανία, Ρωσία) φιλοξενήθηκαν από
το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, μετά το
πέρας της εκδήλωσης, όπου είχαν την
ευκαιρία να επισκεφθούν τοπικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς: ποτά,
τυροκομικά και ιχθυοκαλλιέργειες.
Το Επιμελητήριό μας επισκέφτηκε με
τους δημοσιογράφους τις επιχειρήσεις:
ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΑΕ, ΔΩΔΩΝΗ
ΑΕ, ΑΦΟΙ ΠΑΠΠΑ Ο.Ε., ΚΑΡΑΛΗΣ
Α.Ε., ΡΟΥΜΠΟΥ ΟΕ, ΓΛΑΡΟΣ ΑΕ,
Κ.ΣΟΦΙΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ, και είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο κο Λ. Νταλαμάγκα και τον Αντιπρόεδρο κ. Ι. Γιαμά,
του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
Α.Ζ.

Παράλληλα στη συνδιάσκεψη υπογράφηκε και τέθηκε σε ισχύ μνημόνιο συμφωνίας για το συντονισμό και τη διευκόλυνση των πρωτοβουλιών διασυνοριακής συνεργασίας ανάμεσα στα Επιμελητήρια
από τις παραπάνω περιοχές που στοχεύουν στην
σύνταξη έργων προς χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελλάδας-Ιταλίας 2007- 2013.
Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων εκπροσώπησε το μέλος του Δ.Σ. και της Τουριστικής του Επιτροπής ο κ.
Στέργιος Τάλαρης, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εκπροσώπησε ο πρόεδρός του κ. Παναγιώτης
Τσιχριτζής καθώς και τα Επιμελητήρια Κέρκυρας,
Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου. Ακόμη το
Επιμελητήριο Άρτας εκπροσώπησε ο πρόεδρός του
κ. Ηλίας Κοίλιας, της Πρέβεζας ο Ά Αντιπρόεδρος
κ. Ιωάννης Γιαμάς, και της Θεσπρωτίας το στέλεχος κ. Βασίλειος Παπάς. Αντίστοιχα από την Ιταλική πλευρά εκπροσωπήθηκαν τα Επιμελητήρια του
Μπρίντιζι, του Μπάρι, του Λέτσε και του Τάραντα
δια των προέδρων τους.
Σε ότι αφορά τη σκοπιμότητα του Μνημονίου Συμφωνίας που υπογράφτηκε ανάμεσα στα Επιμελητήρια των Ιταλικών και των Ελληνικών Περιφερειών
που αναφέρονται πιο πάνω αυτός μπορεί να καθοριστεί σε μια ενιαία στρατηγική διασυνοριακή συνεργασία σε επίπεδο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό
για σύνταξη έργων που στοχεύουν στη ορθολογική

χρήση των κοινοτικών πόρων που προβλέπονται για
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελλάδα-Ιταλία 20072013.
Η νέα αυτή δράση στοχεύει στην πλήρωση των στόχων του συγκεκριμένου προγράμματος που είναι η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των περιοχών μας με ιδιαίτερο βάρος στα κοινά
συγκριτικά πλεονεκτήματα, η προσβασιμότητα σε
δίκτυα και υπηρεσίες για να ενισχυθούν τα οικονομικά συστήματα στον ευρύτερο χώρο της Μεσογεί-

ου και κατά συνέπεια η
βελτίωση της ποιότητας
ζωής, η διατήρηση και
αποδοτική διαχείριση
του περιβάλλοντος και
η αύξηση της κοινωνικής και πολιτιστικής
συνοχής εκατέρωθεν.
Σ.Τ.

     ðñïïðôéêÞ+áíÜðôõîç / ΔΡΑΣΕΙΣ Ε.Ι.

Μ

εγάλη επιτυχία είχε η διάσκεψη μεταξύ των Ιταλικών Επιμελητηρίων από τη
Περιφέρεια Απουλίας και των Ελληνικών Επιμελητηρίων των Περιφερειών
Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου, που
διεξήχθη στο Μπρίντιζι της Ιταλίας στις 15 και 16
Μαΐου.

Μνημόνιο Συμφωνίας
Επιμελητηρίων
στη διάσκεψη του
Μπρίντιζι για το
Πρόγραμμα
Ελλάδας- Ιταλίας
2007-2013.
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Τ

ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων μέλος του Enterprise Europe
Network-Hellas, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
(ΕΟΜΜΕΧ), διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση την
Δευτέρα 13 Απριλίου 2009 στην Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου μας, με θέμα:
«Προγράμματα: Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών και Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων.»
Στην εκδήλωση παρουσίασαν τα προγράμματα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜΜΕΧ κ. Γεώργιος Σουφλιάς και ο
Διευθυντής Επιχειρηματικότητας του ΕΟΜΜΕΧ κ. Γεώργιος Μπόλας. Ο κος Σουφλιάς ενημέρωσε επίσης τα παρευρισκόμενα μέλη
του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και τους μελλοντικούς επιχειρηματίες για τους στόχους που έχει θέσει ο ΕΟΜΜΕΧ για την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων χειροτεχνίας σε όλη τη
χώρα. Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιοχές που
είναι μακριά από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων, όπως η Ήπειρος
και κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσα
από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ανταγωνιστικότητας.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου μας κ. Δημ.Μπαράτσας κατά την
έναρξη της εκδήλωσης αναφέρθηκε στο όραμα του Επιμελητηρίου
μας, για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης μέσα από
τη δημιουργία ευκαιριών για τις επιχειρήσεις της περιοχής. Ζητούμενο είναι η κρίση να μετατραπεί σε ευκαιρία, σημείωσε χαρακτηριστικά, και εξήρε την πολυετή εμπειρία του ΕΟΜΜΕΧ σε αυτή την
κατεύθυνση, αλλά και στη συνεργασία που έχει αναπτύξει με τα
κατά τόπους Επιμελητήρια, ώστε όλες οι επιχειρήσεις να έχουν τη
δυνατότητα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση σχετικά με τα προγράμματα
όπου και υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους
και ιδιαίτερες αναφορές στην ποιότητα και καινοτομία των υπό
ίδρυση επιχειρήσεων της περιοχής μας.
Α.Ζ.

     ðñïïðôéêÞ+áíÜðôõîç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τα Προγράμματα:
«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών»
& «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων.»
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     ðñïïðôéêÞ+áíÜðôõîç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη Σερβικής
αντιπροσωπείας
από το Ποζάρεβατς στο
Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Ε

θιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε στις
20.5.2009 στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων
αντιπροσωπεία της αδελφοποιημένης πόλης
Ποζάρεβατς της Σερβίας με επικεφαλής τον
Αντιδήμαρχο Βλαντιμίρ Λαζάρεβιτς.

σμου μας,
για παραπέρα συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματιών των δύο
πόλεων. Υπογράμμισε δε πως τους δύο λαοούς, Έλληνες και Σέρβους, συνδέουν στενοί δεσμοί φιλίας.

Την αντιπροσωπεία υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Δημ. Μπαράτσας και τα μέλη της
Δ.Ε., ο οποίος τους καλωσόρισε όλους και εκδήλωσε
το ενδιαφέρον του Φορέα και του Επιχειρηματικού κό-

Στην αδελφοποίηση των δύο πόλεων αναφέρθηκε και
ο Αντιδήμαρχος της Σερβικής πόλης κ. Λαζάρεβιτς ο
οποίος απηύθυνε πρόσκληση στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων να επισκεφθεί το Ποζάρεβατς στα πλαίσια συνέχισης των επιχειρηματικών σχέσεων.
Ι.Δ.
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«ΗΜΕΡΕΣ FRANCHISE 2009»
Τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που προσφέρει το Franchise, θα είχαν
οι επιχειρηματίες της πόλης μας αλλά και όσοι
θέλουν να ανοίξουν δική τους επιχείρηση, στην
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα την Κυριακή 17 Μαΐου σε ξενοδοχείο της
πόλης μας. Tο περιοδικό Franchise Deal διοργάνωσε τις «Ημέρες Franchise 2009», υπό την
Αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, της Γενικής
Γραμματείας της Περιφέρειας Ηπείρου και του
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Οι επισκέπτες της εκ-

δήλωσης είχαν την δυνατότητα να συζητήσουν
με τις εταιρείες franchise ήρθαν από όλη την
Ελλάδα και παράλληλα να παρακολουθήσουν
ειδικά σεμινάρια από ειδικούς του χώρου. Οι
επιχειρηματικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους εταιρειών franchise πραγματοποιήθηκαν
από τις 11:30 το πρωί ως τις 8:00 το βράδυ, ενώ
οι ομιλίες που χωρίζονται σε ενότητες πραγματοποιήθηκαν στις 11:30 το πρωί και στις 5 το
απόγευμα.
A.Z.

Τ

ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων μέλος του Enterprise
Europe Network-Hellas,
με το Γενικό Χημείο του
Κράτους του Υπ.Ο.Ο., το Τ.Ε.Ε.Τμήμα Ηπείρου και τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία εσπερίδα
την Τετάρτη 8 Απριλίου 2009 και
ώρα 18:30–21:00 σε ξενοδοχείο
της πόλης μας, με θέμα: «Χημικά
προϊόντα, από το διορθωτικό του
γραφείου μέχρι τα παιχνίδια και τα
χρώματα. Ο σωστός χειρισμός για
αποτελεσματικότητα και μείωση των
κινδύνων.»

Το περιεχόμενο της εσπερίδας αφορούσε στη νέα πολιτική της Ε.Ε. για
τα χημικά, όσον αφορά τις υποχρεώσεις παραγωγών, διακινητών και
επαγγελματιών χρηστών, αλλά και
των δυνατοτήτων των καταναλωτών
για την άντληση πληροφορίας για
τη σωστή χρήση με στόχο τη διαφύλαξη της Υγείας και του Περιβάλλοντος.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου μας κ.
Δημ.Μπαράτσας και ακολούθησαν
παρουσιάσεις των: κ. Α. Τσόγκα,
Προϊστάμενου Χ.Υ. Ιωαννίνων:
«Δραστηριότητες της Χ.Υ. Ιωαννίνων στον τομέα των χημικών και
όχι μόνον», κ. Δ. Τσίχλη, Προϊστάμενου, Δ/νσης Περιβάλλοντος:
«Νέα νομοθεσία χημικών REACH
– υποχρεώσεις των επιχειρήσεων –
οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις» και κα Ι. Αγγελοπούλου,
Προϊσταμένης, Β΄Τμήματος Δ/νσης
Περιβάλλοντος: «Ορθή διαχείριση
των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες,
πολιτεία».
Ακολούθησε συζήτηση όπου και
υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και
αναφορές σε ιδιαίτερες περιπτώσεις
που αφορούν θέματα και προβληματισμούς των επιχειρήσεων της
περιοχής μας.
Ι.Δ.

     ðñïïðôéêÞ+áíÜðôõîç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

«ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
από το διορθωτικό
του γραφείου μέχρι
τα παιχνίδια
& τα χρώματα.»
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ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ο

ι δρόμοι της ελιάς, μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, που έφερε την Ελλάδα στο επίκεντρο
της διεθνούς σκηνής με την πρωτότυπη πρόταση που
υλοποιεί από το 1998 προβάλλοντας τον πολιτισμό της
ελιάς διεθνώς, προς όφελος των ελαιοπαραγωγικών περιοχών, επισκέφτηκε τα Ιωάννινα όπου συνδιοργάνωσε με το Επιμελητήριο μας
εκδηλώσεις την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία εθνικής εμβέλειας με στόχο την
τόνωση της εσωτερικής αγοράς και την καλύτερη προώθηση των
τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης και την
ανάπτυξη των συνεργιών μεταξύ των επιχειρήσεων μέσω των Επιμελητηρίων.
Η διαδρομή διάρκειας 34 ημερών, αφορά πόλεις που διασχίζει η
Εγνατία Οδός, μεταξύ των οποίων η Ηγουμενίτσα και τα Γιάννενα.
Την Πέμπτη 18 Ιουνίου, δόθηκε κοινή συνέντευξη τύπου όπου οι
Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Ιωαννίνων και Μεσσηνίας Δημήτρης
Μπαράτσας και Γιώργος Καραμπάτος, επεσήμαναν την αξία ανάλογων πρωτοβουλιών για την ανάδειξη και την προώθηση των τοπικών
προϊόντων, εκ των οποίων η ελιά είναι για το νομό της Πελοποννήσου ότι το γάλα και το τσίπουρο για τα Γιάννενα. Ο αντινομάρχης
Μεσσηνίας και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Νομαρχιακού Συμβουλίου περιέγραψαν τις πρωτοβουλίες που έχουν
αναληφθεί σε τοπικό επίπεδο για την αξιοποίηση του συγκριτικού
πλεονεκτήματος που παράγει ο τόπος τους.
Στα Γιάννενα διοργανώθηκαν επίσης
προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις, έκθεση-παζάρι προβολής της
τοπικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων
το τουριστικό προϊόν και οι υπηρεσίες,
έχοντας ως στόχο την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις πόλεις
αυτές, άνοιγμα των εμπορικών συναλλαγών των Μεσσηνιακών επιχειρήσεων στις
διάφορες περιοχές, συνεργασίες και προώθηση των τοπικών προϊόντων. Στην επιχειρηματική συνάντηση πραγματοποιήθηκαν οργανωμένες επαφές με τις τοπικές
επιχειρήσεις της περιοχής μας, με στόχο
την προοπτική συνεργασίας σε διάφορα
επίπεδα, εντοπισμό καταλλήλων συνεργατών-συνεργασιών. Την ακριβώς επόμενη
ημέρα πραγματοποιήθηκε παζάρι προβολής στην κεντρική πλατεία της πόλης μας,
με τα τοπικά Μεσσηνιακά προϊόντα.
B.K.

      ðñïïðôéêÞ+áíÜðôõîç / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.Ι.

«ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»
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Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
     ðñïïðôéêÞ+áíÜðôõîç / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ποσοτικά στοιχεία
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009
ΤΜΗΜΑ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

Α’ ΙΩΑΝ

Β’ ΙΩΑΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΜΧ

0

0

0

0

0

0

ΒΤΧ

3

4

0

1

0

8

ΕΜΠ

7

1

0

1

0

9

ΕΠΓ

17

19

1

1

0

38

ΣΥΝΟΛΟ

27

24

1

3

0

55

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009
ΤΜΗΜΑ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

Α’ ΙΩΑΝ

Β’ ΙΩΑΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΜΧ

0

0

0

0

0

0

ΒΤΧ

4

6

0

0

0

10

ΕΜΠ

9

3

1

1

0

14

ΕΠΓ

14

9

1

0

1

25

ΣΥΝΟΛΟ

27

18

2

1

1

49

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ 2009
ΤΜΗΜΑ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

Α’ ΙΩΑΝ

Β’ ΙΩΑΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΜΧ

0

0

0

0

0

0

ΒΤΧ

3

4

0

0

0

7

ΕΜΠ

4

13

0

0

0

17

ΕΠΓ

8

23

0

1

1

33

ΣΥΝΟΛΟ

15

40

0

1

1

57

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ 2009
ΤΜΗΜΑ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

Α’ ΙΩΑΝ

Β’ ΙΩΑΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΜΧ

0

0

0

0

0

0

ΒΤΧ

7

4

1

0

0

12

ΕΜΠ

7

6

1

0

0

14

ΕΠΓ

11

13

1

0

0

25

ΣΥΝΟΛΟ

25

23

3

0

0

51

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
ΤΜΗΜΑ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

Α’ ΙΩΑΝ

Β’ ΙΩΑΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΜΧ

1

0

0

0

0

1

ΒΤΧ

3

7

1

1

0

12

ΕΜΠ

10

11

0

0

0

21

ΕΠΓ

16

17

1

2

0

36

ΣΥΝΟΛΟ

30

35

2

3

0

70

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
ΤΜΗΜΑ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

Α’ ΙΩΑΝ

Β’ ΙΩΑΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΜΧ

0

0

0

0

0

0

ΒΤΧ

6

0

0

0

0

6

ΕΜΠ

8

1

0

0

0

9

ΕΠΓ

15

13

0

1

0

29

ΣΥΝΟΛΟ

29

14

0

1

0

44

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 4-6/2009
ΤΜΗΜΑ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

Α’ ΙΩΑΝ

Β’ ΙΩΑΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΜΧ

1

0

0

0

0

1

ΒΤΧ

9

15

1

2

0

27

ΕΜΠ

21

25

0

1

0

47

ΕΠΓ

41

59

2

4

1

107

ΣΥΝΟΛΟ

72

99

3

7

1

182

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 4-6/2009
ΤΜΗΜΑ

ΒΜΧ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

ΔΟΥ

Α’ ΙΩΑΝ

Β’ ΙΩΑΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ

0

0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

0

ΒΤΧ

17

10

1

0

0

28

ΕΜΠ

24

10

2

1

0

37

ΕΠΓ

40

35

2

1

1

79

ΣΥΝΟΛΟ

81

55

5

2

1

144

      ðñïïðôéêÞ+áíÜðôõîç / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & Μ/Γ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2009».

Σ

      ðñïïðôéêÞ+áíÜðôõîç / ΔΡΑΣΕΙΣ Ε.Ι.

τις 9-17 Μαίου 2009 πραγματοποιήθηκε η 11η Πανελλήνια Γενική Έκθεση «Πανηπειρωτική 2009» στο
Ε.Α.Ν.Κ.Ι. Λιμνοπούλα Ιωαννίνων.

18

Με μία λαμπρή τελετή άνοιξε τις πύλες της στην περιοχή της Λιμνοπούλας η 11η Πανηπειρωτική Έκθεση, με περισσότερους
από 120 εκθέτες από ολόκληρη την Ελλάδα, σε έκταση περίπου
8.000 τετραγωνικών μέτρων. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και
πλήθος κόσμου.
Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψαν ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ
Σταύρος Καλογιάννης και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Κώστας Τασούλας, ενώ την εκδήλωση παρακολούθησαν, μεταξύ
άλλων, ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Παντούλας, ο νομάρχης Ιωαννίνων Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δημήτρης Μπαράτσας, ο
Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτρης Μπαλτογιάννης και εκπρόσωποι του δήμου Ιωαννιτών.
Το αίτημα για την κατασκευή μόνιμου εκθεσιακού κέντρου
στην περιοχή για την διοργάνωση τέτοιων δράσεων, όπως η
Πανηπειρωτική Έκθεση, τόνισαν στους χαιρετισμούς τους κατά
τη διάρκεια των εγκαινίων, ο νομάρχης Ιωαννίνων Αλέξανδος
Καχριμάνης και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δημήτρης Μπαράτσας.
Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων συμμετείχε με δικό του περίπτερο.

Για την Τουριστική Ανάπτυξη των
Ορεινών Περιοχών του Νομού, το

Π

ραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29/4/2009 με επιτυχία
στο Μέτσοβο η ανοιχτή Συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος «Εγνατία Ηπείρου» στο
Μέτσοβο. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε κυρίως, η υφισταμένη κατάσταση αλλά και η διαμόρφωση ενός πλαισίου δράσεων μεταξύ των
Φορέων του Ν. Ιωαννίνων και της Περιφέρειας Ηπείρου για την
Τουριστική Επιχειρηματική και κατ’ επέκταση την Κοινωνική Ανάπτυξη του Ν. Ιωαννίνων και ιδιαίτερα των Ορεινών Περιοχών όπως
το Μέτσοβο.
Τη Συνεδρίαση άνοιξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων
κ. Δ.Μπαράτσας και τίμησαν με την παρουσία τους και τις παρεμβάσεις τους ο Νομάρχης Ιωαννίνων κ. Αλ.Καχριμάνης, ο Δήμαρχος
Μετσόβου κ.Κ.Τζαφέας, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων κ. Γ.Νταλαμάγκας, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μετσόβου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Στέργιος Ταλάρης και ο Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και Διευθυντής της
Εθνικής Τράπεζας κ. Β.Πλαστήρας.
Επίσης εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τον λόγο έλαβαν
ο Ά Αντιπρόεδρος κ. Ι.Μήτσης, ο πρώην Πρόεδρος κ. Π.Φλώρος, ο
κ. Δ.Δημητρίου, ο κ. Αθ.Οικονόμου, κ.α.

      ðñïïðôéêÞ+áíÜðôõîç / ΔΡΑΣΕΙΣ Ε.Ι.

Ε.Ι. στο Μέτσοβο.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
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Κ

άθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του εξαιτίας ενός εργατικού ατυχήματος ή μιας επαγγελματικής ασθένειας.
Kάθε 15 δευτερόλεπτα 160 εργαζόμενοι παθαίνουν εργατικό ατύχημα. Τι σημαίνει όμως αυτό;
Σημαίνει ότι μέχρι το τέλος της ημέρας, σχεδόν 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι θα πάθουν εργατικό ατύχημα. Σημαίνει ότι μέχρι το τέλος της ημέρας, περίπου 5.500 εργαζόμενοι θα χάσουν τη ζωή τους εξαιτίας ενός ατυχήματος ή
μιας ασθένειας που οφείλεται στην εργασία τους! Αρκεί
να φανταστεί κανείς τους τίτλους των ειδήσεων, εάν 5.500
άνθρωποι σκοτώνονταν κάθε μέρα σε αεροπορικά δυστυχήματα! Όμως τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες περνούν συνήθως απαρατήρητα. Ο κόσμος
γενικά δεν μαθαίνει για
εκείνους που πεθαίνουν
στο χώρο της εργασίας
τους, επειδή πεθαίνει ένας
κάθε φορά, συνήθως σε
μικρές πόλεις και το γεγονός γίνεται αντιληπτό μόνο
από την οικογένεια, τους
φίλους και τους συναδέλφους.

Το κόστος από τραυματισμό ή ασθένεια εργαζομένου μπορεί να διαχωριστεί σε άμεσο και
έμμεσο. To άμεσο κόστος περιλαμβάνει:
4Έξοδα και δαπάνες Α΄
βοηθειών.
4Νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
4Επιδοτήσεις και αποζημιώσεις.
4Συντάξεις.
4Χρόνος αδυναμίας για εργασία.
4Κόστος αποκατάστασης - επανένταξης.
4Λοιπά ανάλογα με την περίσταση άμεσα κόστη.
Το έμμεσο κόστος. Περιλαμβάνει:
4Χαμένες εργατοώρες άλλων εργαζομένων ή/και οικείων προσώπων.
4Χρόνο απασχόλησης για διερεύνηση αιτίων.

4Κόστος αντικατάστασης θύματος από άλλο εργαζόμενο.
4Κακό ψυχολογικό κλίμα.
4Ψυχολογικά προβλήματα του θύματος.
4Ζημιές σε υλικά, μηχανήματα, εγκαταστάσεις.
4Μείωση ποιότητας προϊόντος.
4Το άμεσο κόστος είναι μόνο το 10% του κόστους ενός
ατυχήματος ή μιας επαγγελματικής ασθένειας ενώ το έμμεσο κόστος είναι το 90%.
Υποχρεώσεις εργοδοτών
Ο εργοδότης έχει υποχρέωση:
• Να λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και οι τρίτοι που παρευρίσκονται στους τόπους εργασίας από κάθε κίνδυνο που μπορεί
να απειλήσει την υγεία ή τη
σωματική τους ακεραιότητα.
• Να εφαρμόζει κάθε υπόδειξη των τεχνικών και υγειονομικών
επιθεωρητών
εργασίας και γενικά να διευκολύνει το έργο τους μέσα
στην επιχείρηση κατά το έργο
τους.
• Να επιβλέπει την ορθή
εφαρμογή
των
μέτρων
ασφάλειας και υγιεινής της
εργασίας.
• Να λαμβάνει συλλογικά
μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
• Να γνωστοποιεί στους εργαζόμενους τον επαγγελματικό κίνδυνο από την εργασία τους.
• Να ενθαρρύνει την εκπαίδευση των εργαζομένων σε
θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
• Να ενημερώνει τους εργαζόμενους για την νομοθεσία
που ισχύει σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας και για τον τρόπο εφαρμογής της από την επιχείρηση.
• Να καταρτίζει πρόγραμμα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση.
• Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος.

Στην εκπαίδευση αυτή έρχεται να συνδράμει το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.
ΙΝ.Υ.Α.Ε). Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας
της Εργασίας, οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
έχει ως βασικό σκοπό την επιστημονική, τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής για την Υγεία, την Υγιεινή
και την Ασφάλεια της Εργασίας, μέσω της έρευνας, της πληροφόρησης και εκπαίδευσης εργοδοτών και εργαζομένων.
Το Ινστιτούτο δημιουργήθηκε το 1992 από τις κορυφαίες

εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΕΣΕ). Αποτελεί το μοναδικό εταιρικό θεσμό της
χώρας μας, συμβουλευτικού χαρακτήρα, που έχει ως έργο
την προαγωγή της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας
μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και την εμπέδωση μιας
παιδείας πρόληψης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκπαίδευση
είτε των ίδιων των εργοδοτών, είτε των εργαζομένων των
επιχειρήσεων για να αναλάβουν τα καθήκοντα του τεχνικού
ασφάλειας μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Παράρτημα Ιωαννίνων του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Καπλάνη
7, τηλ: 2651083290, φαξ: 2651083294, email: info.ioa@
elinyae.gr, internet: http://www.elinyae.gr
1. Στην Α κατηγορία (υψηλή επικινδυνότητα) κατατάσσονται: μεταλλεία, λατομεία, χημικές βιομηχανίες, βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βιομηχανίες προϊόντων εκ μη μεταλλικών ορυκτών, βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες, κ.λπ.
2. Στην Β κατηγορία (μεσαία επικινδυνότητα) κατατάσσονται: επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων, πρατήρια
υγρών και αερίων καυσίμων, επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, επιχειρήσεις κατασκευής παντός είδους από ξύλο, κατασκευής και επισκευής παντός είδους από μέταλλο, παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών και κατασκευής
παντός είδους από ύφασμα δέρμα και γούνα, οικοδομικά και άλλα
παρόμοια επαγγέλματα κ.λπ.
3. Στην Γ κατηγορία (χαμηλή επικινδυνότητα) κατατάσσονται: γεωργία, κτηνοτροφία, εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες,
μεταφορές, αποθηκεύσεις, τράπεζες, λοιπά οικονομικά ιδρύματα,
ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες καθώς και οι διοικητικές και οικονομικές
υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.
4. ΕΞΥΠΠ (Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας Πρόληψης).

Κωνσταντίνα Ζορμπά
Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
Υπεύθυνη του Παραρτήματος Ιωαννίνων
του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της
Εργασίας (EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

      ðñïïðôéêÞ+áíÜðôõîç /  EIΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και
υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.
Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και
των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του
είναι:
α) να επιθεωρεί
τακτικά τις θέσεις
εργασίας
από
πλευράς υγιεινής
και ασφάλειας της
εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε
παράλειψη
των
μέτρων υγιεινής
και
ασφάλειας,
να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής
τους και να επιβλέπει την εφαρμογή
τους.
β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και
να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού
κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας
και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι
επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α1, Β2, Γ3
(υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας). Ο χρόνος
απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον
αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων δίνεται η
δυνατότητα και στους ίδιους τους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας εφόσον
έχουν τα κατάλληλα προσόντα και μετά από επιμόρφωση.
Επισημαίνεται ότι είναι στην απόλυτα διακριτική ευχέρεια
των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα
του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με ΕΞΥΠΠ4 ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι.
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ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “ΠΡΑΣΙΝΗΣ”
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τ

ρία επιδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα για
«πράσινη» επιχειρηματικότητα ανακοίνωσε ο
υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης. Αυτά έχουν
συνολικό προϋπολογισμό 136 εκατ. ευρώ, απευθύνονται σε μεταποιητικές επιχειρήσεις που θέλουν να
επενδύσουν σε υποδομές και εξοπλισμό φιλικά προς το
περιβάλλον ή στοχεύουν να μετεγκατασταθούν σε οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές.
Ειδικότερα, τα προγράμματα αυτά είναι:
«Πράσινες υποδομές 2009» σκοπός του οποίου είναι
η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τομέας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Αφορά δράσεις για την ενίσχυση ή τη
δημιουργία επιχειρήσεων σε τομείς όπως η διαχείριση ή η
αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση και η απορρύπανση. Ο συνολικός προϋπολογισμός του
προγράμματος είναι 60 εκατ. ευρώ και η δημόσια δαπάνη
30 εκατ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός ανά έργο κυμαίνεται από
300.000 μέχρι 3 εκατ. ευρώ και τα ποσοστά χρηματοδότησης από 30% μέχρι 60%. Μπορούν να συμμετάσχουν νέες
ή υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες μεταποιητικές
επιχειρήσεις. Φορέας διαχείρισης του προγράμματος είναι
η γενική γραμματεία Βιομηχανίας.
«Πράσινη επιχείρηση 2009» σκοπός του οποίου είναι η
δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι
ενισχυόμενες δράσεις είναι η διαχείριση, ανακύκλωση και
διάθεση αποβλήτων, η ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων

και διαδικασιών, η παρακολούθηση εκπομπών ρύπων και
η ενσωμάτωση προτύπων. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 60 εκατ. ευρώ, η δημόσια δαπάνη 30 εκατ.
ευρώ και ο προϋπολογισμός ανά έργο είναι από 30.000 μέχρι 200.000 ευρώ. Ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του
προγράμματος είναι ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας. Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι υφιστάμενες πολύ μικρές,
μικρές, ή μεσαίες μεταποιητικές. Τα ποσοστά χρηματοδότησης είναι 50%, ενώ στα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των
5.000 κατοίκων καθώς και σε πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές το ποσοστό ανέρχεται στο 60%.
«Μετεγκατάσταση 2009» το οποίο ενισχύει επιχειρήσεις
που θέλουν να μετεγκατασταθούν σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ,
Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ που έχουν οργανωθεί με το ν. 2545/97 και 4458/64 και διαθέτουν Εγκεκριμένη πράξη Εφαρμογής του Πολεοδομικού Σχεδίου του.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 16
εκατ. ευρώ η δημόσια δαπάνη στα 8 εκατ. ευρώ και ο προϋπολογισμός ανά έργο κυμαίνεται από τα 30.000 μέχρι τα
300.000 ευρώ. Ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης είναι η
γενική γραμματεία Βιομηχανίας. Το ποσοστό επιδότησης
είναι 50%.
Η έναρξη υποβολής προτάσεων και για τα τρία προγράμματα ήταν η 20ή Ιουλίου του 2009 και η πρόσκληση είναι
ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού, αλλά όχι αργότερα από την 31/12/2013.
Οι αξιολογήσεις των προτάσεων και οι αντίστοιχες υπαγωγές θα πραγματοποιούνται δύο φορές κάθε έτος: από
02/05 έως 30/06 και από 23/09 έως 20/11.
Αρμόδιος Φορέας:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Στήριξης Βιομηχανίας, Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος
Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 117 – 119,
ΤΚ-101 92 Αθήνα
Ιστοσελίδα: http://www.ggb.gr/
Πληροφορίες:
Ειδική Γραμματεία Ανταγωνιστικότητας:
τηλέφωνο 801 11 36 300
και ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr.

«Ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής μας Σχετικά με τα προγράμματα του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «ΕΣΠΑ 2007-2013».»
Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου μας
κ. Δημ.Μπαράτσας και ακολούθησαν παρουσιάσεις στελεχών της
Τράπεζας.
Ο κεντρικός ομιλητής αναφέρθηκε αφενός στις επενδύσεις που
καλύπτονται μέσω του προγράμματος και ποιες επιχειρήσεις είναι
επιλέξιμες, εφετέρου στις προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο
για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.
Επίσης αναφέρθηκε στις άλλες υπηρεσίες που παρέχει η
Eurobank, στην συμβουλευτική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων στα προγράμματα, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες της,
που μπορούν να συμβάλλουν στη βέλτιστη αξιοποίηση του προγράμματος ΕΣΠΑ από τις επιχειρήσεις.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 150 επιχειρηματίες οι
οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην συζήτηση που
ακολούθησε και έδειξαν
μεγάλο ενδιαφέρον σε
ιδιαίτερες
περιπτώσεις
που αφορούν τα προγράμματα.
Ε.Κ.

Ενημέρωση για τα
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΣΠΑ 2007-2013
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Τ

ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων μέλος του Enterprise Europe
Network – Hellas, και η Τράπεζα Eurobank Ergasias, διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση την Τετάρτη
24 Ιουνίου 2009 και ώρα 19:30–21:00 σε ξενοδοχείο
της πόλης μας, με θέμα:
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ
2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Προκήρυξης για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών στο πλαίσιο των
Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας- Στερεάς ΕλλάδαςΗπείρου
•Περιγραφή
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε όλη
την ελληνική επικράτεια μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: - Μεταποίηση Τουρισμός - Εμπόριο - Υπηρεσίες
•Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 25/5/2009
(Πρόκειται για ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών και όχι ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων. Η
ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων στους
ΕΦΔ θα καθοριστεί με ΚΥΑ και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.)
•Σε Ποιούς Απευθύνεται
Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις θεματικές ενότητες:
- Μεταποίηση - Τουρισμός - Εμπόριο - Υπηρεσίες
•Όροι
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται «Δυνητικός Δικαιούχος της Ενίσχυσης».
Oι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων
των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:
•Να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια.
•Να έχουν συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:

θεματική ενότητα		
«Μεταποίηση»		
«Τουρισμός»		
«Εμπόριο»		
«Υπηρεσίες»		

ΑΠΟ		
50.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €

ΕΩΣ
10.000.000 €
10.000.000 €
10.000.000 €
10.000.000 €

Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
ετών και δεν έχουν τρεις πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, για την τήρηση των ορίων του εδαφίου αυτού, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) ετών.
• Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης
ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
• Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατ’ εξαίρεση στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες
και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
• Να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα κατά το
2008.
• Να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύμφωνα
με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους
όρους του Παραρτήματος Δ της παρούσας.
• Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης
παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.
Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν έχουν δικαίωμα
υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί
ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες
συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.
Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που
λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου ή κοινοπραξίας.
• Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός – Διάρκεια υλοποίησης
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:
θεματική ενότητα		
ΑΠΟ		
ΕΩΣ
«Μεταποίηση»		
50.000 €
300.000 €
«Τουρισμός»		
30.000 €
250.000 €
«Εμπόριο»		
20.000 €
200.000 €
«Υπηρεσίες»		
20.000 €
200.000 €
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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•Προϋπολογισμός & Ποσοστά Δημόσιας Επιχορήγησης
– Ίδια Συμμετοχή
1. Ο προϋπολογισμός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 1.050.000.000 €.
2. Η προκήρυξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(Π.Ε.Π.) «Αττική», «Μακεδονία-Θράκη», «Δυτική ΕλλάδαΠελοπόννησης-Ιόνιοι Νήσοι», «Θεσσαλία-Στερεά ΕλλάδαΉπειρος» και «Κρήτη-Νήσοι Αιγαίου».
Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα δικαιόχρησης (franchise) και υπάγονται σε μία από τις παραπάνω θεματικές ενότητες έχει προβλεφθεί ξεχωριστός
προϋπολογισμός ύψους 50 εκατ. ευρώ.
3. Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδυτικών προτάσεων
και η ίδια συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων της
Προκήρυξης, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Γεωγραφική Ζώνη 			
Α
Β
Επιχορήγηση Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
55
65
Ελάχιστο Ποσοστό Ίδιας Συμμετοχής (%) 20
20
Μέγιστο Ποσοστό τραπεζικού δανείου (%) 25
15
			
•Γεωγραφική Περιοχή: Όλες οι περιφέρειες
Για τις ανάγκες της προκήρυξης η ελληνική επικράτεια
υποδιαιρείται σε δύο (2) γεωγραφικές ζώνες. Το ποσοστό
επιχορήγησης των επενδυτικών προτάσεων είναι: Γεωγραφική Ζώνη Α: 55% και Γεωγραφική Ζώνη Β (ΗΠΕΙΡΟΣ):
65%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
(ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»
1. Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός:
χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας
και διοίκησης της επιχείρησης.
2. Διαφοροποίηση - εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης
της επιχείρησης.

3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων.
4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και
εξοικονόμηση ενέργειας.
5. Ανάπτυξη καινοτομιών στην
παραγωγική διαδικασία.
6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
1. Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης.
2. Εξορθολογισμός - εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
5. Ανάπτυξη καινοτομιών.
6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
1. Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων.
2. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών.
4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
5. Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Enterprise Europe Network - Hellas
ΖΕΡΒΑ ΑΝΝΑ, ΜΑΚΡΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ,
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΚΕΛΛΥ
Δ/νση: Πουτέτση 14, 453 33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ: 26510 76589,
ΦΑΞ: 26510 25179,
E-MAIL: enterprise-europe@cci-ioannina.gr,
WEB: www.cci-ioannina.gr, www.enterprise-hellas.gr
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών - www.espa.gr
Τηλέφωνο: 210 3742071 - 076 - 082 - 083 - 086,
Φαξ: 210 3742063
E-mail: infoespa@mnec.gr
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Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων
επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα οκτώ
(18) μήνες για τη μεταποίηση και τον τουρισμό και τους
δώδεκα (12) μήνες για τις άλλες θεματικές ενότητες από
την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Ε.Φ.Δ. και του δικαιούχου της ενίσχυσης. Υπάρχει
δυνατότητα τετράμηνης και δίμηνης παράτασης αντίστοιχα,
η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί
να υπερβαίνει την ημερομηνία λήψης του παρόντος μέτρου
ενίσχυσης.
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τις 9 Μαΐου 1950, ο Robert Schuman πρότεινε τη
δημιουργία μιας οργανωμένης Ευρώπης, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των λαών της. Η πρόταση αυτή, γνωστή
ως «Δήλωση Schuman», θεωρείται ως η απαρχή γένεσης της
οντότητας που εξελίχθηκε στη σημερινή «Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η 9η Μαΐου έχει γίνει ένα ευρωπαϊκό σύμβολο (Ημέρα της Ευρώπης), το οποίο μαζί με τη σημαία, το έμβλημα, τον ύμνο και
το ενιαίο νόμισμα (ευρώ) εκπροσωπεί την πολιτική οντότητα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την Ημέρα της Ευρώπης δίνεται
η ευκαιρία για δραστηριότητες και εορτές κατά τις οποίες οι
πολίτες συνηθίζουν στην ιδέα της Ευρώπης και γεφυρώνονται
οι αποστάσεις που χωρίζουν τους λαούς της Ένωσης.
α. Η Ευρωπαϊκή σημαία
Από το 1986, η σημαία που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο
της Ευρώπης έγινε η επίσημη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δώδεκα χρυσά αστέρια σχηματίζουν κύκλο σε κυανό φόντο. Ο αριθμός των αστεριών δεν σχετίζεται με τον αριθμό των
κρατών μελών που συμμετέχουν στην Ένωση. Ο αριθμός 12
συμβολίζει την τελειότητα και την πληρότητα.
β. Ο Ευρωπαϊκός Ύμνος
Η Ωδή στη Χαρά, το τελευταίο μέρος της Ενάτης Συμφωνίας
του Μπετόβεν υιοθετήθηκε από την Κοινότητα ως ο Ευρωπαϊκός Ύμνος το 1986. Η επιλογή έγινε λόγω του περιεχομένου
του κομματιού, καθώς είναι ένας ύμνος στην ενότητα και την
ειρήνη μεταξύ των πολιτών. Δεν έχουν προστεθεί επίσημα λό-

για στη μουσική, αν και έχουν γραφτεί κάποιοι στίχοι. Ο ευρωπαϊκός ύμνος δεν αντικαθιστά τους εθνικούς ύμνους των
κρατών μελών.
γ. Η Ημέρα της Ευρώπης
Μπορεί σε κάποιο ημερολόγιο ή αλλού να υπέπεσε στην αντίληψή σας μιά αναφορά στο γεγονός ότι η 9η Μαϊου είναι «Ημέρα Ευρώπης» και πιθανόν να αναρωτηθήκατε για τη σημασία
της. Ασφαλώς πολύ λίγοι άνθρωποι στην Ευρώπη γνωρίζουν
ότι στις 9 Μαΐου 1950 έγινε το πρώτο βήμα προς τη δημιουργία
της οντότητας που είναι σήμερα γνωστή ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνη την ημέρα, στο Παρίσι, ενώ πλανιόταν η απειλή
ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου στον οποίο θα βυθιζόταν όλη
η Ευρώπη, ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών, Robert Schuman,
διάβασε στο διεθνή τύπο μια δήλωση με την οποία καλούσε
την Γαλλία, τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους άνθρακα και χάλυβα ως «το πρώτο
συγκεκριμένο θεμέλιο μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας».
Αυτό που πρότεινε ο Robert Schuman ήταν η δημιουργία
ενός υπερεθνικού ευρωπαϊκού οργάνου, επιφορτισμένου με
τη διαχείριση της βιομηχανίας άνθρακα και χάλυβα, δηλαδή,
του τομέα ο οποίος, την εποχή εκείνη, ήταν η βάση όλης της
στρατιωτικής δύναμης. Οι χώρες στις οποίες απευθύνθηκε είχαν καταστρέψει σχεδόν η μία την άλλη σε μία τρομακτική σύγκρουση που άφησε πίσω της μια αίσθηση υλικής και ηθικής
ερήμωσης. Τα πάντα, λοιπόν, άρχισαν εκείνη την ημέρα.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στη συνάντηση κορυφής
των ηγετών της ΕΕ στο Μιλάνο, το 1985, αποφασίστηκε να
εορτάζεται η 9η Μαΐου ως «Ημέρα της Ευρώπης».

       ðñïïðôéêÞ+áíÜðôõîç / enterprise europe

9η Μαΐου
Ημέρα
της
Ευρώπης
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Ρουμάνικη εταιρεία

Ιταλική εταιρεία

που κατασκευάζει πόρτες και παράθυρα από
μέταλλο αναζητά συνεργασία στο πλαίσιο
κοινής επιχείρησης (joint venture), συγχώνευσης ή πώλησης μέρους της εταιρείας.

ειδικευμένη στην παραγωγή κατεψυγμένων
τροφίμων αναζητά εμπορική συνεργασία.

Ρουμάνικη κατασκευαστική εταιρεία
Πολωνική εταιρεία
πληροφορικής ειδικευμένη στα Γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών (GIS), προσφέρει
υπηρεσίες υπεργολαβίας εξωτερικής ανάθεσης και μετεγκατάστασης.

επίπλων, που καλύπτει όλο το φάσμα επίπλων
οικίας και γραφείου αναζητά επιχειρηματική
συνεργασία για την εισαγωγή και διανομή
των προϊόντων.

Ρουμάνικη εταιρεία
Ρωσική εταιρεία
που δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή αρτοποιίας προσφέρει συμφωνία
κοινής επιχείρησης (joint venture) και αμοιβαία παραγωγή.

που κατασκευάζει 300 προϊόντα (ψωμί, ζυμαρικά, προϊόντα από ζάχαρη, δημητριακά,
σνακ) αναζητά συνεταίρους για την εισαγωγή και διανομή των προϊόντων. 20090326038

Ιταλική εταιρεία
Λιθουανική εταιρεία
που ειδικεύεται στην κατασκευή θυρών
ασφαλείας αναζητά εμπορικούς μεσάζοντες.

Γερμανική εταιρεία
παραγωγής ανδρικών παντελονιών από μαλλί, βαμβάκι και τζιν αναζητά εταίρους για διανομή, για αμοιβαία παραγωγή και για την
παραγωγή των προϊόντων τους.

ειδικευμένη στην παραγωγή εξαιρετικού
παρθένου ελαιόλαδου αναζητά εμπορική συνεργασία.

Ιταλική εταιρεία
ειδικευμένη στην παραγωγή νωπών ζυμαρικών αναζητά εμπορική συνεργασία.

Βουλγάρικη εταιρεία
Ιταλική εταιρεία
ειδικευμένη στην παραγωγή νωπών και αποξηραμένων ζυμαρικών αναζητά εμπορική συνεργασία.

ειδικευμένη στην ανάπτυξη πάρκων ανανεώσιμης ενέργειας αναζητά συνεργασία μέσω
κοινής επιχείρησης (joint venture) ή μέσω
απόκτησης τμημάτων της εταιρείας για τη
δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 1 MW.

Ισπανική εταιρεία

που δραστηριοποιείται στην προμήθεια άγριων μανιταριών καρυδιών και μούρων αναζητά
εμπορική συνεργασία.

που ειδικεύεται στον τομέα του οίνου αναζητά συνεργασίες και αντιπροσώπους.

Ιταλική εταιρεία
που παράγει κρασί και προϊόντα αρτοποιίας
αναζητά υπηρεσίες μεσάζοντα για εμπορικές
υπηρεσίες και εμπορικές συνεργασίες.

Ιταλική εταιρεία

Δανέζικη εταιρεία
που ειδικεύεται στην αποκλειστική κατασκευή, μοντέρνων και υψηλής σχεδίασης
επίπλων καθώς και εξοπλισμού για μπάνια,
κουζίνες και χώρους ευεξίας, αναζητά διανομείς στις ευρωπαϊκές και ρωσικές αγορές.

παραγωγής ξύλινων σπιτιών αναζητά διανομείς στην Ευρώπη, με έμφαση στην Ισπανία,
την Πορτογαλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία.

Λιθουανική εταιρεία

Βέλγικη εταιρία

Ισπανική εταιρεία

ειδικευμένη στην κατασκευή καρεκλών γραφείου αναζητά διανομείς στην Ελλάδα και
στην Τουρκία.

που ειδικεύεται στην εμπορία άνθρακα αναζητά εμπορικούς μεσάζοντες.

που δραστηριοποιείται στο χώρε επεξεργασίας φυσικών λίθων αναζητά εμπορικούς μεσάζοντες.

Ιταλική εταιρεία
παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιείται
στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος αναζητά εμπορικούς μεσάζοντες.

Βουλγάρικη εταιρεία
ειδικευμένη στην καλλιέργεια μανιταριών
αναζητά συνεργασίες στο πλαίσιο κοινής
επιχείρησης (joint venture) και υπεργολαβίας
παραγωγών λιπασμάτων και κατασκευαστών
εξοπλισμού για την καλλιέργεια μανιταριών.
Η εταιρεία ενδιαφέρεται επίσης για την εξεύρεση εμπορικών εταίρων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γραφείο Ånterprise Europe: Τηλ.: 26510 76589
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11-13/9
EXPOGREEN-BOLOGNA
Διετής Διεθνής Έκθεση των Χώρων Πρασίνου.
Esposizione Internazionale dell’outdoor.
Τηλ.: 0039.06.432981
Fax: 0039.06.4076370
www.expogreen.itE-mail: expogreen@unacoma.it
11-13/9
FRAGRANZE-FIRENZE
Έκθεση Αρωμάτων.
Profumeria Artistica.
Τηλ.: 0039.055.36931
Fax: 0039.055.3693200
www.pittimmagine.com
E-mail: fragranze@pittimmagine.com
12-16/9
CHOICE-VICENZA
Διεθνής έκθεση χρυσοχοΐας, κοσμηματοποιϊας,
ασημικών και ρολογιών.
Τηλ .: 0039.0444.969111
Fax: 0039.0444.969000
www.vicenzaoro.org-www.choicevent.it
E-mail: info@vicenzafiera.it
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12-20/9
MONDO NATURA-RIMINI
Διεθνές σαλόνι τροχόσπιτων, κάμπινγκ, υπαίθριου
τουρισμού.
Τηλ.: 0039.0541.744111
Fax: 0039.0541.744200
www.mondonatura.it
E-mail: s.bodellini@riminifiera.it
16-18/9
PROGAMESHOW -BOLOGNA
Επαγγελματικό Σαλόνι Παιχνιδιού.
Τηλ.: 0039.051.6311591
Fax: 0039.051.4154443
www.fairplay-srl.it
E-mail: info@fairplay-srl.it
16-19/9
MIFUR SMALL VILLE-MILANO
Κολεξιόν Ενδυμάτων Γούνας και Δέρματος.
Τηλ .: 0039.02.76003315
Fax: 0039.02.76022024
www.mifur.com/smallville_site
E-mail: info@mifur.com

16-19/9
MICAM SHOEVENT-MILANO
Διεθνής Έκθεση
Υποδημάτων.
Τηλ.: 0039.02.438291
Fax: 0039.02.43829233
www.micamonline.com
E-mail: segreteria@micamonline.com
16-19/9
MIPEL-THE BAGSHOW-MILANO
Διεθνής Αγορά των Δερματίνων Ειδών.
AIMPES Servizi Srl
Τηλ.: 0039.02.584511
Fax: 0039.02.58451320
www.mipel.com
E-mail: segreteria@mipel.com
17-21/9
ABITARE IL TEMPO-VERONA
Διεθνείς ημέρες διακόσμησης.
Τηλ.: 0039.051.864310
Fax: 0039.051.864313
www.abitareiltempo.com
E-mail: info@veronafiere.it
23-30/9
MILANO MODA DONNA-MILANO
Παρουσίαση Κολεξιόν Γυναικείων Ενδυμάτων,
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2010.
Τηλ.: 0039.02.7771081
Fax: 0039.02.77710850
www.cameramoda.com
E-mail: info@cameramoda.it
24-27/9
MILANOVENDEMODA-MILANO
Διεθνής παρουσίαση Κολεξιόν Γυναικείων pret-aporter, Άνοιξη/Καλοκαίρι 2010.
Τηλ.: 0039.02.349841
Fax: 0039.02.33600493-34984439
www.milanovendemoda.fieramilanoexpocts.it
E-mail: milanovendemoda@fieramilanoexpocts.it
25-28/9
OROCAPITAL-ROMA
Έκθεση Κοσμημάτων, Αργυροχρυσοχοϊας,
Ρολογιών, Μπιζού, Ειδών Δώρων και Αξεσουάρ.
Τηλ.: 0039.055.331518
Fax: 0039.055.330945
www.orocapital.org
E-mail: info@oroitalia.org

30/9-2/10
ZEROEMISSION ROME-ROMA
Διεθνές Σαλόνι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Τηλ.: 0039.02.66306866
Fax: 0039.02.66305510
www.zeroemissionrome.eu
E-mail: info@energymarket.biz
30/9-3/10
MARMOMACC-VERONA
Διεθνής Έκθεση Μαρμάρων, Πετρωμάτων,
Design και Τεχνολογιών.
Τηλ.: 0039.045.8298111
Fax: 0039.045.8298288
www.marmomacc.com
E-mail: info@veronafiere.it
29/9-3/10
CERSAIE-BOLOGNA
Διεθνές Σαλόνι κεραμικών πλακιδίων και
προϊόντων και διακόσμησης μπάνιου.
Τηλ.: 0039.0536.804585
Fax: 0039.0536.806510
www.cersaie.itE-mail: pressoffice@cersaie.it
30/9-2/10
ZEROEMISSION ROME-ROMA
Διεθνές Σαλόνι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Τηλ.: 0039.02.66306866
Fax: 0039.02.66305510
www.zeroemissionrome.eu
E-mail: info@energymarket.biz
30/9-3/10
MARMOMACC-VERONA
Διεθνής Έκθεση Μαρμάρων, Πετρωμάτων,
Design και Τεχνολογιών.
Τηλ.: 0039.045.8298111
Fax: 0039.045.8298288
www.marmomacc.com
E-mail: info@veronafiere.it

1-4/10
IOSPOSA-MILANO
Η Έκθεση για τον Γάμο Σου.
Τηλ.: 0039.02.8561294
Fax: 0039.02.85612942
www.iosposa.it
E-mail: iosposa@condenast.it
3-11/10 SALONE NAUTICO
INTERNAZIONALE-GENOVA
Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι.
Τηλ.: 0039.010.53911
Fax: 0039.010.5391270
www.salonenautico-online.it
E-mail: fierage@fiera.ge.it
5-10/10
EMO MILANO-MILANO
Ο κόσμος της επεξεργασίας των μετάλλων.
Τηλ.: 0039.02.26255860/861
Fax: 0039.02.26255882
www.emo-milan.com
E-mail: info@emo-milan.com
7-9/10
MACFRUT-CESENA
Διεθνής έκθεση εγκαταστάσεων, τεχνολογίας και
υπηρεσιών για την παραγωγή, ψύξη, εμπορία και
μεταφορά οπωροκηπευτικών.
Τηλ .: 0039.0547.317435
Fax: 0039.0547.318431
www.macfrut.com
E-mail: info@macfrut.com
7-9/10
ENADA-ROMA
Διεθνής Έκθεση Ηλεκτρονικών Ψυχαγωγικών
Παιχνιδιών.
Τηλ.: 0039.0541.744213
Fax: 0039.0541.744200
www.enada.it
E-mail: m.zeolla@riminifiera.it
7-10/10
INTERNATIONAL EXPODENTAL- MILANO
Διεθνής Έκθεση Εξαρτημάτων και Υλικών για την
Οδοντιατρική και Οδοντοτεχνική.
Τηλ.: 0039.02. 7006121
Fax: 0039.02. 70006546
www.expodental.it
E-mail: expo dental@expodental.it

  Mε την επιμέλεια του Enterprise Europe Network
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29/9-3/10
CERSAIE-BOLOGNA
Διεθνές Σαλόνι κεραμικών πλακιδίων και
προϊόντων και διακόσμησης μπάνιου.
Τηλ.: 0039.0536.804585
Fax: 0039.0536.806510
www.cersaie.it
E-mail: pressoffice@cersaie.it
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ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁ
 ÍÍÉÍÙÍ
Ïíïìáôåðþíõìï				
1. ÌÐÁÑÁÔÓÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ, Ðñüåäñïò		
2. ÌÇÔÓÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ, Á' Áíôéðñüåäñïò			
3. ÖÏÕÑÊÁ ÂÁÓÉËÉÊÇ, Â' Áíôéðñüåäñïò			
4. ÐÁÐÁÓÇÌÁÊÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ, Ïéêïíïìéêüò Åðüðôçò
5. ÐÁÐÐÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ, Ãåí. ÃñáììáôÝáò		

Äéåýèõíóç

ÔçëÝöùíá		

Fax

Áíåîáñôçóßáò 42		
ÊïñáÞ 4 		
ÊáëëÜñç 6		
Áíåîáñôçóßáò 51		
ÈÝóç ÐÝôñá - ÊáôóéêÜ

26510 65414		
26510 36969		
26510 27609
26510 77687 - 39058
26510 92046		

73260
36177
77687
91333

ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁ
 ÍÍÉÍÙÍ
ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏ ÔÌÇÌÁ (ÂÌ×) Ðñüåäñïò ÔìÞìáôïò: ÍÏÕÓÉÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ

ÁíáðëçñùôÞò: -

1. ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÓ				
2. ÍÏÕÓÉÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ				

26510 79618		
26510 57747		

Í. ÆÝñâá 28-30		
ÂÉÐÅ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ		

79618
57715

ÂÉÏÔÅ×ÍÉÊÏ ÔÌÇÌÁ (ÂÔ×) Ðñüåäñïò ÔìÞìáôïò: ÌÐÏÕÊÏÕÂÁËÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÁíáðëçñùôÞò: ÂÁÑÆÙÊÁÓ ÊÙÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
1. ÂÁÑÆÙÊÁÓ ÊÙÓÔÁÍÔÉÍÏÓ				
2. ÃÊÏËÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ				
3. ÌÐÁÑÁÔÓÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ				
4. ÌÐÏÕÊÏÕÂÁËÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ			
5. ÐÁÐÐÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ				
6. ÔÁÓÉÏÕËÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ				
7. ÖËÙÑÏÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ				

ÁâÝñùö 33		
ÐïõôÝôóç 2â		
Áíåîáñôçóßáò 42		
6ο χλμ. Ιωαννίνων - Αθηνών
ÈÝóç ÐÝôñá - ÊáôóéêÜ,
ÂçëáñÜ 40â		
ÌáêñõãéÜííç 18		

26510 35996
26510 29195		
26510 65414		
26510 67200		
26510 92046		
26510 36672 		
26510 26335		

72097
73260
40658
91333
36672
26706

ÅÌÐÏÑÉÊÏ ÔÌÇÌÁ (EMÐ) Ðñüåäñïò ÔìÞìáôïò: ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ

ÁíáðëçñùôÞò: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

1. ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ				
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ				
3. ÐÁÐÁÓÇÌÁÊÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ			
4. ÓÐÕÑÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ				

26510 28288		
26510 26423		
26510 77687 - 39058
26510 27433		

Ìé÷. ÁããÝëïõ 20		
Παύλου Μελά 6		
Áíåîáñôçóßáò 51		
Ðë. Í.Ìðüôóáñç 14

25157
27229
77687
27433

ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏ ÔÌÇÌÁ (ÅÐÃ) Ðñüåäñïò ÔìÞìáôïò: ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÁíáðëçñùôÞò: ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
1. ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ				
Äùäþíçò 23		
2. ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 4ï ÷ëì. ÅÏ. Éùáíí.-Çãïõì. (Êáñäáìßôóéá) 		
3. ÊÁÑÂÏÕÍÇÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÓ			
Ðïëõôå÷íåßïõ 15 Åëåïýóá
4. ÌÇÔÓÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ				
ÊïñáÞ 4			
5. ÍÔÏÕÓÊÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 				
ÆÝñâá 7-9		
6. ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ				
Ðë. Ãåùñãßïõ Óôáýñïõ
7. ÔÁËÁÑÇÓ ÓÔÅÑÃÉÏÓ				
Αβέρωφ 19		
8. ÖÏÕÑÊÁ ÂÁÓÉËÉÊÇ				
ÊáëëÜñç 6		

26510 34935		
26510 22520		
26510 62962		
26510 36969		
26510 31555 		
26510 79783		
26560 42293		
26510 36619

ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
ÄéåõèõíôÞò: 								
êïò É. Äáóêáëüðïõëïò

26510 24709

ÔìÞìá Åðéìåëçôçñéáê
 þí ÈåìÜôùí - Ãñáììáôåßá ÐñïÝäñïõ: 			
ÐñïúóôáìÝíç êá Ð. Êëåßôóá
Ευρωπαϊκή Πληροφόρηση: Europe Network - Hellas				
Óýìâïõëïò êá Á. ÆÝñâá

26510 26273

ÔìÞìá Äéïéêçôéêïý & Ïéêïíïìéêïý: 						
(Ταμείο - Λογιστήριο - Προσωπικό)
ÐñïúóôáìÝíç êá Ê. ÊáñõùôÜêç

26510 26387

ÔìÞìá Ìçôñþùí & Ìç÷áíïãñÜöçóçò: 						
ÐñïúóôáìÝíç êá Í. ÊùëÝôóéïõ
Μηχανογραφικό Κέντρο							
υπεύθυνη κα Μ. Ζιώγα		

26510 22389

26510 76589

26510 24637

ÖÉËÏÎÅÍÏÕÌÅÍÏÉ ÖÏÑÅÉÓ
ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁ Å.Â.Å. ÍÏÌÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ					
Ðñüåäñïò êïò Χρ. Μπουκουβάλας

26510 20261, 20647

ÅÌÐÏÑÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ						
Ðñüåäñïò êος Γ. Νταλαμάγκας

26510 25046

ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÔÉÊÇ Å.Ð. 							
Óýìâïõëïò êïò Óô. Æéáìðßñçò

26510 64175

34975
33244
62962
36177
71883
79783
42293

