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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 
 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη δράσεων ενηµέρωσης 
σχετικά µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική για το 2011.  
 
Μέχρι τις 5 Νοεµβρίου 2010 µπορούν οι ενδιαφερόµενοι φορείς να υποβάλλουν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προτάσεις τους για την προβολή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
κατά το 2011. 
 
Στόχος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της Ε.Ε. είναι η χρηµατοδότηση δράσεων 
ενηµέρωσης. Οι ενέργειες που περιλαµβάνονται σε µια τέτοια εκδήλωση µπορούν να 
κυµαίνονται από ένα απλό συνέδριο έως µια πλήρης εκστρατεία ενηµέρωσης που καλύπτει 
διάφορα είδη δραστηριοτήτων ενηµέρωσης, ι σε µία ή περισσότερες περιφέρειες των 
κρατών µελών. 
Οι υποβάλλοντες πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης πρέπει να είναι νοµικά 
πρόσωπα που έχουν νοµίµως συσταθεί σε κράτος µέλος από διετίας τουλάχιστον και πιο 
συγκεκριµένα να είναι: 
- οργανώσεις γεωργών ή οργανισµοί αγροτικής ανάπτυξης, 
- ενώσεις καταναλωτών, 
- σύλλογοι προστασίας του περιβάλλοντος, 
- µη κυβερνητικές οργανώσεις, 
- δηµόσιες αρχές των κρατών µελών, 
- µέσα ενηµέρωσης, 
- σχολεία και πανεπιστήµια. 
Συγκεκριµένα η ενηµέρωση θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στα εξής: 
α) Εξήγηση, συζήτηση µε το ευρύ κοινό και ειδικότερα µε τους νέους των αστικών 
περιοχών και προβολή του ρόλου και της χρησιµότητας ισχυρής, βιώσιµης και 
ισορροπηµένης πολιτικής που καθορίζεται και διεξάγεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΚΓΠ), η οποία επιτρέπει: 
- τη διατήρηση της ικανότητας παραγωγής για την εξασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας, 
- τον σχεδιασµό των χρήσεων γης, 
- τον κοινωνικό και οικονοµικό δυναµισµό των αγροτικών περιοχών, 



- τη διατήρηση των τοπίων και της αγροτικής κληρονοµιάς µας, της φύσης και της 
βιοποικιλότητας, 
- την αντιµετώπιση των προκλήσεων σε σχέση µε την κλιµατική αλλαγή. 
β) Εξέταση και συζήτηση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς του γεωργικού τοµέα, του 
υπολοίπου της αλυσίδας εφοδιασµού µε τρόφιµα και των αγροτικών περιοχών επί των 
νέων προσανατολισµών για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και ιδίως: 
 
Όσον αφορά τις άµεσες ενισχύσεις: 
- την απόδοση ορισµένων βασικών δηµόσιων αγαθών σε συνδυασµό µε τα µέτρα 
πολλαπλής συµµόρφωσης, 
- τη χρησιµότητά τους για τη σταθεροποίηση του εισοδήµατος των γεωργών, 
- τους όρους κατανοµής των ενισχύσεων αυτών (στο πλαίσιο απλοποίησης, ανακατανοµής 
και καλύτερης στόχευσης των άµεσων ενισχύσεων τόσο στο επίπεδο των διαφόρων 
γεωργών όσο και στο επίπεδο των κρατών µελών). 
Όσον αφορά τις αγορές: 
- του προσανατολισµού της γεωργικής παραγωγής προς την αγορά, σε συνδυασµό µε 
µηχανισµούς σύγχρονους, αποτελεσµατικούς και δραστικούς που εξασφαλίζουν επαρκές 
επίπεδο ασφάλειας για τους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης. 
Όσον αφορά την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης: 
- την ενίσχυση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης για την ενθάρρυνση της 
διαφοροποίησης, της καινοτοµίας και της σταθερότητας του οικονοµικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών 
- τον εκσυγχρονισµό της γεωργίας για την αντιµετώπιση νέων οικονοµικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων. 
γ) Εξέταση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την ποιότητα των 
γεωργικών προϊόντων. 
Οι αιτούντες πρέπει να αποστείλουν, το αργότερο έως τις 5 Νοεµβρίου 2010, ένα 
αντίτυπο της πλήρους αίτησής τους, µε συστηµένη επιστολή έναντι απόδειξης παραλαβής 
(ως αποδεικτικό της ηµεροµηνίας αποστολής λογίζεται η σφραγίδα του ταχυδροµείου στον 
φάκελο), στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
Περισσότερες πληροφορίες:  
α) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:231:0008:0022:EL.PDF  
b) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (κ.κ. Π.Πέζαρος, Τζ. Πολύζου, Σωτ. 
Κουτσοµήτρος και Ελ. Αθανασοπούλου), τηλ. 210 2125508, -5503, -5593, -5506).  
 
 
 
Η ασφάλεια των τροφίµων παραµένει προτεραιότητα εντός και εκτός ΕΕ  
 
Το 2009 οι κοινοποιήσεις στο σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιµα και τις 
ζωοτροφές της ΕΕ (RASFF) έφτασαν τις 8.000 περίπου (αύξηση κατά 12% σε σχέση µε το 
2008).  
Ο αριθµός ρεκόρ αυτός οφείλεται στο ότι τα µέλη του RASFF έστειλαν 
περισσότερες πρόσθετες ενηµερωτικές κοινοποιήσεις, δηλαδή για λιγότερο 
επείγοντα προβλήµατα. Οι προειδοποιήσεις για σοβαρούς κινδύνους από 
προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά έφτασαν τις 557 (µικρή αύξηση σε 
σχέση µε το 2008). 
Ο Επίτροπος Υγείας και Πολιτικής καταναλωτών, John Dalli, δήλωσε: «∆εν πρέπει να 
επαναπαυόµαστε όταν πρόκειται για την ασφάλεια των τροφίµων, ακόµη και εάν το 2009 
είναι η πρώτη χρονιά, µετά από καιρό, που δεν κοινοποιήθηκαν σοβαρά προβλήµατα στο 
RASFF. Ο µεγάλος αριθµός κοινοποιήσεων δείχνει ότι τα κράτη µέλη είναι προθυµότατα να 
συνεργαστούν µε στόχο τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου της ασφάλειας τροφίµων 
στην ΕΕ.».  
Το RASFF αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο καθιστά δυνατή την ταχεία και αποτελεσµατική 
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών και Επιτροπής όταν διαπιστώνονται 
κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία στην αλυσίδα τροφίµων και ζωοτροφών. Όλα τα µέλη 
του RASFF (EΕ-27, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίµων, Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ καθώς και η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, η 
Ισλανδία και η Ελβετία) διαθέτουν µια υπηρεσία που λειτουργεί σε 24ωρη βάση ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι επείγουσες κοινοποιήσεις αποστέλλονται, παραλαµβάνονται και 
απαντώνται στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα. Χάρη στο RASFF, αποφεύχθηκαν πολλοί 
κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίµων. 
Περισσότερες πληροφορίες (αγγλικά): http://ec.europa.eu/rasff 



 
 
Ψηφιακό θεµατολόγιο: διαβούλευση για δεδοµένα του δηµόσιου τοµέα 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δροµολόγησε δηµόσια διαβούλευση - η οποία θα διαρκέσει έως τις 
30 Νοεµβρίου 2010 - επί της οδηγίας της ΕΕ σχετικά µε την περαιτέρω χρήση των 
πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα (Π∆Τ). 
Οι πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα καλύπτουν πολλών ειδών δεδοµένα τα 
οποία παράγονται από φορείς του δηµοσίου – π.χ. χάρτες, µετεωρολογικές, 
νοµικές, κυκλοφοριακές, χρηµατοπιστωτικές και οικονοµικές πληροφορίες – που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν περαιτέρω από οιονδήποτε, στο πλαίσιο 
καινοτόµων προϊόντων όπως συστήµατα πλοήγησης αυτοκινήτων, προβλέψεις 
καιρού, και εφαρµογές ταξιδιωτικών πληροφοριών που µπορούν να 
µεταφορτωθούν σε έξυπνα τηλέφωνα. Σύµφωνα µε µελέτη του 2006, από τα 
δεδοµένα του δηµόσιου τοµέα που χρησιµοποιούνται περαιτέρω (δωρεάν ή 
έναντι τέλους), εκτιµάται ότι στην ΕΕ παράγεται κύκλος εργασιών ύψους περίπου 
27 δις ευρώ ετησίως.  Οι εισηγήσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της 
παρούσας διαβούλευσης θα χρησιµοποιηθούν για την αναθεώρηση της οδηγίας 
Π∆Τ, ως µέρος του Ψηφιακού θεµατολογίου για την Ευρώπη που θα συµβάλει 
στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της 
καινοτοµίας και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας. 
Η αρµόδια για το ψηφιακό θεµατολόγιο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Neelie Kroes 
δήλωσε «Η καλύτερη και ευρύτερη χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα έχει 
τεράστιες δυνατότητες να δηµιουργήσει νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας και να 
εξασφαλίσει περισσότερες επιλογές και µεγαλύτερη οικονοµική αποδοτικότητα για τους 
καταναλωτές. Η αγορά των κινητών εφαρµογών, που στηρίζεται εν µέρει σε δεδοµένα 
παραγόµενα από Π∆Τ, είναι δυνατόν να ανέλθει σε 15 δις ευρώ µέχρι το 2013. Ωστόσο, 
µεγάλο µέρος των Π∆Τ της Ευρώπης αξιοποιείται ανεπαρκώς ή σε ορισµένες περιπτώσεις 
και καθόλου. ∆εν µπορούµε να χάσουµε αυτή την ευκαιρία. Πρέπει να εξετάσουµε αν και 
πώς θα πρέπει να τροποποιηθούν οι κανόνες της ΕΕ σχετικά µε την περαιτέρω χρήση των 
Π∆Τ για να απελευθερώσουµε πλήρως το οικονοµικό δυναµικό των Π∆Τ.» 
Όλοι οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά µε καίρια 
ζητήµατα της περαιτέρω χρήσης των Π∆Τ, ιδιαίτερα όσον αφορά πιθανές τροποποιήσεις 
των διατάξεων της ισχύουσας οδηγίας. Οι προτάσεις αφορούν: 
- το πεδίο εφαρµογής, τα τέλη χρέωσης και τη χορήγηση αδειών χρήσης δεδοµένων, τους 
ορισµούς και τον ψηφιακό µορφότυπο που διατίθεται στους χρήστες, 
- πρακτικά µέτρα, όπως η ανάγκη ευαισθητοποίησης µέσω εθνικών διαδικτυακών πυλών  
τις επενέργειες των αλλαγών που έχουν ήδη συντελεσθεί ή/και των φραγµών που 
υφίστανται ακόµη. 
Η αναθεώρηση της οδηγίας Π∆Τ αποτελεί µία από τις καίριας σηµασίας δράσεις του 
Ψηφιακού θεµατολογίου για την Ευρώπη (βλέπε IP/10/581, MEMO/10/199 και 
MEMO/10/200). Η Επιτροπή υπογράµµισε ότι οι κυβερνήσεις µπορούν να τονώσουν τις 
αγορές περιεχοµένου, διαθέτοντας πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα µε όρους διαφανείς, 
αποτελεσµατικούς και αµερόληπτους. Πρόκειται για σηµαντική πηγή δυνητικής ανάπτυξης 
καινοτόµων διαδικτυακών υπηρεσιών. 
Περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά) 
∆ιαδικτυακή διαβούλευση της οδηγίας Π∆Τ: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010  
Ιστοσελίδες της Επιτροπής για τις πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/  
 
 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
 
Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές 
 
Το Πρόγραµµα «Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, και 
αποσκοπεί στη δηµιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτοµίας και 
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας υφιστάµενων επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της 



υπόδησης και του δέρµατος και χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 15.000.000 
ευρώ (∆ηµόσια ∆απάνη).Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ).  
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση υφιστάµενες πολύ µικρές, 
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισµού των Μικροµεσαίων 
επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτηµα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που 
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας, της 
ένδυσης, της υπόδησης και του δέρµατος και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε 
αυτές, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράµµατος. Στο πλαίσιο 
του Προγράµµατος «Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές» ενισχύονται έργα 
προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από 30.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ για τις Πολύ 
Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις και από 80.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για τις Μεσαίες 
επιχειρήσεις. Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος 
υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η 
ένταξή τους για χρηµατοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση 
έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράµµατος περιγράφονται 
αναλυτικά στον Οδηγό Προγράµµατος. οδηγός προγράµµατος  
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 21-6-2010 µέχρι και την 14η ώρα 
(02:00 µµ) τις 27-09-2010, µέσω του δικτυακού τόπου του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.  
Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που 
ορίζεται κατά την Προκήρυξη του Προγράµµατος δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή 
προτάσεων.  
Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε 
έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες 
(ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
προτάσεων, στον EOMMEX A.E.   
Περισσότερα: http://www.eommex.gr/Article.aspx?id=11923   
 
 
 
Μεταποίηση στις νέες συνθήκες 
 
Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ, η ΓΓ Βιοµηχανίας του ΥΠΟΙΑΝ προχώρησε 
στην προκήρυξη του προγράµµατος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ». 
Το ποσοστό επιδότησης των προτάσεων ανέρχεται σε:  
- 45% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για τους Νοµούς της Περιφέρειας Ηπείρου και 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας: Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, 
Αιτωλοακαρναννίας, Αχαϊας, Ηλείας,  

- 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για τους Νοµούς της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου).  

Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση: 
Υφιστάµενες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν 
υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του 
προγράµµατος. 
Νέες και υπό σύσταση (start-up) µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών 
που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του 
προγράµµατος του τοµέα της µεταποίησης ή άλλων τοµέων που επιθυµούν να επεκταθούν 
σε µεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιµους τοµείς της 
µεταποίησης όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράµµατος και 
αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον 
οδηγό του προγράµµατος. 
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Μεταποίηση Σε Νέες Συνθήκες» ενισχύονται έργα 
προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ (µη 
περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις  29-07-2010 µέχρι τις 30-09-2010 
ώρα 14:00, µέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ 
(ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ  - http://www.ypoian.gr , http://www.ggb.gr/ , 
http://www.antagonistikotita.gr/ , http://www.espa.gr/ , www.ependyseis.gr/mis . 

 
 



 
 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
 
 
Επιχειρηµατική Αποστολή του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων στην Εµπορική Έκθεση 
«EXRO – GJIROKASTRO 2010». 
 
Το Επιµελητήριο Ιωαννίνων συµµετέχει µε περίπτερο στην Εµπορική Έκθεση «EXRO – 
GJIROKASTRO 2010», από 18 έως 20 Σεπτεµβρίου 2010 στο Αργυρόκαστρο (Αλβανία).  
∆ιοργανωτής της Έκθεσης είναι το Επιµελητήριο Αργυροκάστρου. Θα πάρουν µέρος 
εµπορικές εταιρίες από τον Νότο της Αλβανίας και ξένες εταιρίες.  
Επικοινωνία:  Επιµελητήριο Ιωαννίνων µέλος του Enterprise Europe network – 
Hellas τηλ.: 2651076589, e-mail: enterprise-europe@cci-ioannina.gr  
 
 
 
 
Επιχειρηµατική Αποστολή του ΟΠΕ σε ΚΡΟΑΤΙΑ – ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΣΛΟΒΕΝΙΑ – 
ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ, 21-25/11/2010. 
 
Στo πλαίσιο του προγράµµατος δράσης  του ΟΠΕ µε στόχο  την ενίσχυση  των ελληνικών 
επιχειρήσεων ο  Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου, διοργανώνει επιχειρηµατική 
αποστολή στην Κροατία και τη Σλοβενία  από 21 έως 25 Νοεµβρίου 2010. 
Αν ενδιαφέρεστε να επεκτείνετε τη δραστηριότητά σας στις αγορές της Κροατίας και της 
Σλοβενίας  και αν δραστηριοποιείστε στους κλάδους:  
Τρόφιµα, Ποτά (όχι αλκοολούχα), Κατασκευαστικά – ∆οµικά Υλικά, Φυσικά – 
φυτικά Καλλυντικά, Εταιρίες συµβούλων, ο ΟΠΕ σας δίνει τη δυνατότητα να 
πραγµατοποιήσετε προκαθορισµένες συναντήσεις µε κατάλληλες επιχειρήσεις στις 
παραπάνω πόλεις, να διερευνήσετε τις δυνατότητες συνεργασίας, να ενηµερωθείτε για τις 
νέες συνθήκες των αγορών 
Μετά τη συµµετοχή του ΟΠΕ στη συνολική δαπάνη της επιχειρηµατικής αποστολής, το 
κόστος διαµορφώνεται σε 1.300 € ανά εταιρία/άτοµο, και περιλαµβάνει: 
πρόγραµµα συναντήσεων, αεροπορικά εισιτήρια, παραµονή σε ξενοδοχεία  4* ή 5 * µε 
πρωινό, µετακινήσεις εξωτερικού, διερµηνεία, δηµοσιότητα & προβολή 
Βάσει του συνηµµένου Κανονισµού του ΟΠΕ για συµµετοχή σε επιχειρηµατικές αποστολές, 
η επιχείρηση σας θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 650€ ως προκαταβολή αµέσως µετά 
την υποβολή της αίτησης της συµµετοχής. 
Οι  ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρως συµπληρωµένη τη 
συνηµµένη δήλωση συµµετοχής στα αγγλικά και µόνο σε ηλεκτρονική µορφή το 
αργότερο µέχρι τις 21 Σεπτεµβρίου 2010 υπόψη κας Ε. Σταθάτου,   τηλ:  210 9982231, 
e-mail: e.stathatou@hepo.gr.  
 
 
 
 
12ο ∆ιεθνές Συµπόσιο & Επιχειρηµατικές συναντήσεις στον κλάδο της 
Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης, Σµύρνη, 28-30 /10/ 2010 
 
Στη Σµύρνη διοργανώνεται για 12η χρονιά, 28-30 Οκτωβρίου 2010, το ∆ιεθνές Συµπόσιο 
Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης, µε την παράλληλη πραγµατοποίηση προκαθορισµένων 
επιχειρηµατικών συναντήσεων στις 29 Οκτωβρίου 2010. 
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε ερευνητές και εταιρείες από τη βιοµηχανία 
κλωστοϋφαντουργίας, που αναζητούν διανοµείς, υπεργολάβους, τεχνολογικούς 
εταίρους, παρόχους υπηρεσιών και άλλους. Η εκδήλωση είναι επίσης µια πλατφόρµα για 
την ανταλλαγή απόψεων για τις τρέχουσες εξελίξεις, τεχνολογίες και καινοτοµίες του 
κλάδου σε διαφορετικές χώρες. Οι ενδιαφερόµενες εταιρείες και ερευνητές µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε την υπηρεσία µας , προκειµένου να καταχωρηθούν τα προφίλ τους 
στον on-line κατάλογο της εκδήλωσης, και στη συνέχεια να καθοριστούν οι συναντήσεις 
µε άλλους συµµετέχοντες.  
Προθεσµία: 8 Οκτωβρίου 2010. 
Επικοινωνία: Enterprise Europe Network–Hellas –Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών, κα 
Κατερίνα Λεούση, Τηλ. 2103680772, Φαξ 2103680705, Email:  leousi@acsmi.gr 



 
 
 
 
Εισερχόµενη επιχειρηµατική αποστολή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο του Earth Observation, Remote Sensing & GIS 
 
Αθήνα, ∆εκέµβριος 2010 
∆ιοργανωτές: Enterprise Europe Network–Hellas – ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ 
Προθεσµία: 15/11/2010 
Περιγραφή: Το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ, µέλος του Enterprise Europe Network Hellas, διοργανώνει 
εισερχόµενη επιχειρηµατική αποστολή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο του Earth Observation, Remote Sensing & GIS µε σκοπό τη δικτύωση και 
τη πραγµατοποίηση διµερών συναντήσεων µε Ελληνικές επιχειρήσεις. Η αποστολή θα 
λάβει χώρα το πρώτο δεκαπενθήµερο του ∆εκεµβρίου. 
Κόστος συµµετοχής: ∆εν υπάρχει χρέωση για τη συµµετοχή στην επιχειρηµατική 
αποστολή. 
∆ιαδικασία συµµετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την παρακάτω 
φόρµα και να υποβάλουν τα τεχνολογικά προφίλ τους ώστε να προγραµµατιστούν κατ' 
ιδίαν συναντήσεις µε τους εταίρους της επιλογής τους. 
Επικοινωνία: Enterprise Europe Network–Hellas - ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ - κος Παναγιώτης 
Καρνιούρας, Τηλ.: 210 3607690, Φαξ : 210 3636109 Email: karniouras@help-forward.gr  
 
 
 
 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 
Βέλγικη εταιρεία εξειδικευµένη στην πώληση δοµικών υλικών (µονωτικά, υλικά 
στέγασης, χηµικά, κλπ), προσφέρει τις υπηρεσίες της ως αντιπρόσωπος και διανοµέας στο 
Βέλγιο και στην Ολλανδία.  20100602007 
 
Ρουµάνικη εταιρεία εξειδικευµένη στη διανοµή φυτοφαρµάκων προσφέρει τις υπηρεσίες 
της. Επίσης αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.  20100514028 
 
Σλοβάκικη εταιρεία η οποία ασχολείται µε την επεξεργασία ξύλου, την παραγωγή των 
παλετών και άλλων προϊόντων από ξύλο αναζητά διανοµείς στα προϊόντα ξύλου.  
20100521008 
 
Τουρκική εταιρεία ειδικευµένη στην κατασκευή δερµάτινων ειδών (χαρτοφύλακες, 
πορτοφόλια, ζώνες) αναζητά εµπορικούς µεσάζοντες (αντιπροσώπους, διανοµείς), 
συνεργασία υπό τη µορφή κοινής επιχείρησης joint venture καθως επίσης προσφέρει 
υπηρεσίες υπεργολαβίας.  20100415037 
 
Ιταλική εταιρεία, που εδρεύει στη Σαρδηνία, ειδικεύεται στα παραδοσιακά κατεψυγµένα 
φρέσκα ζυµαρικά αναζητά διανοµείς.  20100616025 
 
Ιταλική εταιρεία, ειδικευµένη στην παραγωγή και εµπορία ξύλου, αλουµινίου και PVC 
κουφωµάτων αναζητά εµπορικούς µεσάζοντες.  20100511014  
 
Πολωνική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία ξύλου για την παραγωγή 
θυρών, σκάλων, πατωµάτων, επίπλων, παραθύρων κ.α. αναζητά εµπορικούς 
διαµεσολαβητές. 20100716016 
 
Τουρκική επιχείρηση που ηγείται στον τοµέα των βρεφικών ενδυµάτων αναζητά 
εµπορικούς διαµεσολαβητές προκειµένου να εξάγει τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της. 
20100616032 
 
Τούρκικη επιχείρηση που ειδικεύεται στην παρασκευή υφασµάτων για κουρτίνες και 
ετοιµοπαράδοτων κουρτινών αναζητά εµπορικούς διαµεσολαβητές. Η επιχείρηση διαθέτει 
µεγάλη εµπειρία στις εξαγωγές και επιθυµεί να συνάψει επιχειρηµατικές συνεργασίες.  
20100609043 

 



 
 
 
 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 
 
ΕΛΛΑ∆Α: Αθήνα, 2η Έκθεση και 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «ΚΡΕΑΣ 2010 “από το 
στάβλο στο πιάτο”» από 24 έως 26 Σεπτεµβρίου 2010, στο Εκθεσιακό Κέντρο του 
πρώην Ανατολικού Αεροδροµίου, Αθήνα.  
Περισσότερες πληροφορίες:  www.edpa.gr  

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Νυρεµβέργη, Chillventa 2010, ∆ιεθνής κλαδική έκθεση για ψύξη, 
κλιµατισµό, εξαερισµό κι αντλίες θέρµανσης από 13 έως 15 Οκτωβρίου. 
Περισσότερες πληροφορίες: www.chillventa.de  

 
ΕΛΛΑ∆Α: Αθήνα, «1η ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 2010 - ΜΕΤΡΟ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» από 16 έως 18 Νοεµβρίου 2010, στο ΜΕΤΡΟ Συντάγµατος, Αθήνα.  
Περισσότερες πληροφορίες:  www.verticom.gr  

 
ΚΥΠΡΟΣ: Λευκωσία, «6η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ & 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» από 19 έως 21 Νοεµβρίου 2010.  
Περισσότερες πληροφορίες:  www.medfood-drinks.com  

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ντύσελντορφ, «VALVE WORLD EXPO 2010 - ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» από 31 Νοεµβρίου έως 2 ∆εκεµβρίου 2010.  
Περισσότερες πληροφορίες:  www.valveworldexpo.com  

 
ΕΛΛΑ∆Α: Αθήνα, «1ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 'ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ 2010'» από 2 έως 5 ∆εκεµβρίου 2010 στο Εκθεσιακό Κέντρο Expo Athens.  
Περισσότερες πληροφορίες:  www.traditionalproducts.gr  

 
ΕΛΛΑ∆Α: Αθήνα, «WHOLΕQUIP: 1η ∆ιεθνής Έκθεση Κατασκευαστών, 
Παραγωγών, Εισαγωγέων Εξοπλισµού & Τροφοδοσίας» από 11 έως 14 Φεβρουαρίου 
2011 στο M.E.C. ΠΑΙΑΝΙΑ, Αθήνα.   
Περισσότερες πληροφορίες: www.expro.gr  

 
ΕΛΛΑ∆Α: Θεσσαλονίκη, «DETROP - 21η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» από 11 έως 14 Μαρτίου 2011, στην ∆ΕΘ 
Θεσσαλονίκης.  
Περισσότερες πληροφορίες:  www.helexpo.gr 

 
ΕΛΛΑ∆Α: Θεσσαλονίκη, «OENOS - 3η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ OINOY»  από 11 έως 14 
Μαρτίου 2011, στην ∆ΕΘ Θεσσαλονίκης.  
Περισσότερες πληροφορίες:  www.helexpo.gr  

 
ΕΛΛΑ∆Α: Θεσσαλονίκη, «BIOLOGICA - 4η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» από 11 έως 14 Μαρτίου 2011, στην ∆ΕΘ Θεσσαλονίκης.  
Περισσότερες πληροφορίες:  www.helexpo.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 
 
 
 
Ιστοσελίδα του Πανευρωπαϊκού ∆ικτύου «Enterprise Europe Network» 
http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network  
 
Ιστοσελίδα του Ελληνικού ∆ικτύου «Enterprise Europe Network - Hellas» 
http://www.enterprise-hellas.gr  
  
Γ∆ Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας  
http://ec.europa.eu/enterprise/  
  
Εκτελεστικός Οργανισµός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (EACI) 
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm  
  
Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ  
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/  
  
Επιτροπή των Περιφερειών  
http://www.cor.europa.eu  
  
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή  
http://eesc.europa.eu  
  
∆οκιµαστική οµάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp 
 
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήµης & Τεχνολογίας του Ε.Κ.Τ. 
http://www.ekt.gr/diglib 
 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 
http://www.espa.gr  
 
ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
http://www.antagonistikotita.gr  
 
Η Κοινωνία της Πληροφορίας 
www.infosoc.gr 
 
ΠΕΠ Ηπείρου 
http://www.peproe.gr 
 
Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
www.ependyseis.gr 
 
 
 
 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Enterprise Europe 
Network – Hellas (Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, Ιόνια Νησιά).  
Ιδιαίτερα, λειτουργεί για τα Ιόνια Νησιά και η Αντένα Κέρκυρας, καθώς και ο κόµβος 
Αιτωλοακαρνανίας, µε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Υπεύθυνος: κος Προβατάς Κων/νος 
Τηλέφωνα :   2661089179 

Fax :  2661036485 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 
 

ΑΕΝΑΚ Α.Ε. 
Αντένα Επιµελητηρίου Ιωαννίνων/ 
Enterprise Europe Network - Hellas 
Σαµαρά 13 
491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ 

Ηλεκτρονικές ∆ιευθύνσεις: eic@kerkyra.gr  
Ιστοσελίδα: http://www.eenkerkyra.eu/ 

 
Υπεύθυνος: κα Χρυσάφη Άννα 
Σύµβουλος Πληροφόρησης: κος Υφαντής Βασίλειος  
Τηλέφωνα :   26410 74500 
Fax :  26410 22590 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 
 

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

Ηλεκτρονικές ∆ιευθύνσεις: contact@epimetol.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.etakcci.gr 

 
 
 

 
 
 

Επικεφαλής: κος ∆ασκαλόπουλος Ιωάννης  
Σύµβουλος Πληροφόρησης & 
Βάσεων ∆εδοµένων: 

κα Ζέρβα Άννα  

Τηλέφωνα :   26510 76589 
Fax :  26510 25179 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 
 

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

Ηλεκτρονικές ∆ιευθύνσεις: enterprise-europe@cci-ioannina.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.enterprise-hellas.gr/  

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


