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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
  
 

Φωτοβολταϊκά στις στέγες: Όσα πρέπει να ξέρετε 
 
Αύξηση σηµειώνεται τους τελευταίους µήνες στην υποβολή αιτήσεων στη ∆ΕΗ για σύνδεση 
µε το δίκτυο µικρών φωτοβολταϊκών συστηµάτων που έχουν εγκατασταθεί σε στέγες 
κτιρίων. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία που δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ∆ΕΗ 
http://www.dei.gr , από τον Απρίλιο και µετά οι ενεργοποιήσεις αιτήσεων κινούνται µε ένα 
ρυθµό της τάξης των 30 τον µήνα, έναντι 10 ή και λιγότερων µέχρι και τον Φεβρουάριο. 
Το πρόγραµµα "φωτοβολταϊκά στις στέγες" που ξεκίνησε από την 1η Ιουλίου του 2009, 
(ΦΕΚ Β1079/4.6.2009) αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που 
επιθυµούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώµα ή τη 
στέγη κτιρίου, συµπεριλαµβανοµένων των στεγάστρων βεραντών. Για να ενταχθούν στο 
πρόγραµµα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο 
εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστηµα, καθώς και σύνδεση µε την ∆ΕΗ στο 
όνοµα τους. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα έχουν τη έχουν τη δυνατότητα να πωλούν την 
παραγόµενη ενέργεια στη ∆ΕΗ προς 0,55€ ανά κιλοβατώρα (Kwh). Η σύµβαση είναι 
25ετους διάρκειας και µε εγγυηµένη τιµή αγοράς καθ' όλη την διάρκεια της σύµβασης. 
Προς ενηµέρωση των πολιτών αναπτύχθηκε ενδεικτικός κατάλογος µελετητών -
εγκαταστατών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα προµήθειας και 
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Ο κατάλογος αυτός τηρείται µε ευθύνη του 
Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 
Πληροφορίες µπορείτε επίσης να βρείτε στην http://www.ypan.gr/5526_cms.htm 
 
 

 

 



 
∆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 24-08-2010, 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   
 
 
 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
 
 

Αποστολή Ελλήνων Επιχειρηµατιών στο εµπορικό κέντρο CIS - NOLA 
 
Το Ιταλικό Ινστιτούτο Εξωτερικού Εµπορίου – Τµήµα Ανάπτυξης Εξωτερικού Εµπορίου της 
Ιταλικής Πρεσβείας Αθηνών σε συνεργασία µε το επιχειρηµατικό κέντρο CIS – NOLA 
πραγµατοποιεί αποστολή ελλήνων επιχειρηµατιών στο εν λόγω κέντρο και δίνει την 
ευκαιρία για άµεση επαφή µε την ιταλική πραγµατικότητα στο πολύ ενδιαφέροντα τοµέα 
της «ένδυσης». 
Η αποστολή θα πραγµατοποιηθεί από τις 10 έως 13 Οκτωβρίου 2010. 
Η ευκαιρία που προσφέρει το εν λόγω επιχειρηµατικό κέντρο αξιολογείται από τα 
1.000.000 τµ. στα οποία δραστηριοποιούνται συνολικά περισσότερες από 300 εταιρείες µε 
πρωταρχικό τον τοµέα της µόδας (ένδυση, υπόδηση, ανδρική, γυναικεία, παιδική, 
αξεσουάρ, κλπ) οι οποίες διαθέτουν και έτοιµα προϊόντα άµεσα παραδοτέα. 
Το συνολικό κόστος αποστολής για κάθε συµµετέχοντα ανέρχεται σε 350,00 ευρώ και 
περιλαµβάνει: Αεροπορική µετάβαση & επιστροφή (αναχώρηση από Αθήνα & 
Θεσσαλονίκη), Υποδοχή και µεταφορά από και προς το αεροδρόµιο, Φιλοξενία στο 
νεόδµητο ξενοδοχείο «Holiday INN» (τεσσάρων αστέρων), Υπηρεσίες διερµηνείας, 
γεύµατα, άλλες υπηρεσίες, κλπ. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον µέχρι τις 25 Σεπτεµβρίου. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την κα. Θ. 
Κουζούπη. Τηλ.:210 7294971 fax: 210 7294982 atene@ice.it , www.italtrade.com  
 
 
 
 



 
 
ΟΠΕ: Ινδία – Νέο ∆ελχί (31 Οκτωβρίου – 4 Νοεµβρίου 2010) 
 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος δράσης του ΟΠΕ και µε στόχο την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, ο ΟΠΕ διοργανώνει επιχειρηµατική αποστολή 
στο Νέο ∆ελχί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεµβρίου 2010.  
Οι κλάδοι που θα συµµετέχουν είναι οι εξής: 
Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού, ∆οµικών Υλικών, Κατασκευών, Μηχανικού Εξοπλισµού 
Θέρµανσης, ∆οµικών Υλικών, Κατασκευών, Μηχανικού Εξοπλισµού Θέρµανσης – Ψύξη, 
Βιοµηχανικού-Μηχανολογικού Εξοπλισµού, Χηµικών-Πλαστικών, Τροφίµων, Φυσικών 
Καλλυντικών, Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 
Περισσότερα: http://www.hepo.gr  
 
Επιχειρηµατικές συνεργασίες στα πλαίσια της Έκθεσης «ECOMONDO» 
 
Το Εµπορικό Επιµελητήριο της Ραβέννας µέλος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου  
Enterprise Europe Network κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης ”Ecomondo 
International Trade Fair” 3 έως 6 Νοεµβρίου 2010 και στα πλαίσια της 2ης έκδοσης του 
«ECOBUSINESS COOPERATION EVENT» διοργανώνει brokerage event στις 4 & 5 
Νοεµβρίου 2010 στους τοµείς των πράσινων τεχνολογιών (περιβάλλον, 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,  απόβλητα). 
Περισσότερες πληροφορίες: www.b2match.com/ecomondo2010 
 
 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 
Oυγγρική εταιρεία ειδικευµένη στον τοµέα του εµπορίου τροφίµων (µη αλκοολούχα 
ποτά) προσφέρεται ως υπεργολάβος για εφοδιασµό εταιρειών στην Ευρώπη. 
20100106006 
 
Γερµανική εταιρεία που ειδικεύεται στη µοριακή βιολογία, στις χηµικές, µικροβιολογικές 
και φυσικοχηµικές αναλύσεις τροφίµων, ζωοτροφών, σπόρων και καλλυντικών - 
φαρµακευτικών προϊόντων, αναζητά αντιπροσώπους, εταίρους franchising (σύστηµα 
δικαιώχρησης) καθώς και κατόχους αδειών στην Ευρώπη. 20100106019 
 
Ουγγρική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τοµέα της διαχείρισης δασών, στο εµπόριο 
ξυλείας, στην παραγωγή φυσικών χυµών φρούτων, και στη διαχείριση  παιχνιδιών αναζητά 
εµπορικούς µεσάζοντες (διανοµείς) για την επέκταση της αγοράς της στην Ευρώπη. 
20100106027 
 
Ουγγρική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο πεδίο  διανοµής ρούχων και αξεσουάρ 
ένδυσης του δυτικού στυλ αναζητά εµπορικούς µεσάζοντες. Επίσης ενδιαφέρεται για τη 
δηµιουργία κοινής επιχείρησης (joint venture) µε ευρωπαϊκές εταιρείες. 20100106030 
 
Ιταλική εταιρεία ειδικευµένη στην παραγωγή ξηρών σύκων, ζαχαρωµένων φρούτων, 
σοκολάτας, υγρών αναζητά εταιρείες που ειδικεύονται στο εµπόριο καθώς και τις υπηρεσίες 
αντιπροσώπου – διανοµέα. 20100104013 
 
 
Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή χειροτεχνηµάτων σε καλλιτεχνικά 
κεραµικά αναζητά εταιρεία που ειδικεύεται στο εµπόριο και τις υπηρεσίες αντιπροσώπου – 
διανοµέα. 20100104016 
 
Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή αγελαδινού και κατσικίσιου τυριού 
αναζητά εταιρεία που ειδικεύεται στο εµπόριο και τις υπηρεσίες αντιπροσώπου – διανοµέα. 
20100104018 
 
Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή ασηµένιων κοσµηµάτων µε 
ηµιπολύτιµους λίθους και κρύσταλλα αναζητά εταιρεία που ειδικεύεται στο εµπόριο και τις 
υπηρεσίες αντιπροσώπου – διανοµέα. 20100104021 
 
Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή παραδοσιακών λουκάνικων αναζητά 
εταιρεία που ειδικεύεται στο εµπόριο και τις υπηρεσίες αντιπροσώπου – διανοµέα. 
20100106014 
 
 



 
 
 
Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου 
αναζητά εταιρεία που ειδικεύεται στο εµπόριο και τις υπηρεσίες αντιπροσώπου – διανοµέα. 
20100106044 
 
Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή κουφωµάτων (πόρτες & παράθυρα) 
αλουµινίου αναζητά  εταιρεία που ειδικεύεται στο εµπόριο  και τις υπηρεσίες αντιπροσώπου 
– διανοµέα. 20100106047 
 
Πολωνική επιχείρηση που επικεντρώνει τη δραστηριότητά της στην παραγωγή και στα 
τεχνουργήµατα διακόσµησης αναζητά υπηρεσίες αντιπροσώπου - διανοµέα στη Γαλλία, την 
Ιταλία, τη Γερµανία, την Ισπανία και την Ελλάδα. 20100111035  
 
Ιταλική εταιρεία ειδικευµένη στην φακούς επαφής και σε λύσεις για φακούς επαφής 
αναζητά υπηρεσίες αντιπροσώπου - διανοµέα για να εισαγάγει τα προϊόντα της σε άλλες 
αγορές. 20091222007 
 
 
 
 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 
ΕΛΛΑ∆Α: Κόρινθος, «2η Πανελλήνια Έκθεση Κορινθία 2010» από 22 έως 26 
Σεπτεµβρίου 2010.  
Περισσότερες πληροφορίες: Επιµελητήριο Ιωαννίνων µέλος του Enterprise Europe 
network – Hellas τηλ.: 2651076589, e-mail: enterprise-europe@cci-ioannina.gr  
 
ΕΛΛΑ∆Α: Κοζάνη, «26η Εµπορο-Βιοτεχνική & Γεωργική Έκθεση ∆υτικής 
Μακεδονίας» από 24 έως 29 Σεπτεµβρίου 2010 στο ∆.∆. Κοίλων του ∆. Κοζάνης. 
Περισσότερες πληροφορίες: Επιµελητήριο Ιωαννίνων µέλος του Enterprise Europe 
network – Hellas τηλ.: 2651076589, e-mail: enterprise-europe@cci-ioannina.gr  
 
ΕΛΛΑ∆Α: Καβάλα, 18η Έκθεση “KAVALA EXPO 2010” από  24 έως 29 Σεπτεµβρίου 
2010, στο Εκθεσιακό Συνεδριακό Χώρο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡ∆ΥΡΗΣ» στην Νέα Καρβάλη 
Καβάλας.  
Περισσότερες πληροφορίες: Επιµελητήριο Ιωαννίνων µέλος του Enterprise Europe 
network – Hellas τηλ.: 2651076589, e-mail: enterprise-europe@cci-ioannina.gr  
 
ΕΛΛΑ∆Α: Βόλος, «Μαγνησία 2010 – 9ο Επιχειρηµατικό Πανόραµα» από 25 
Σεπτεµβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2010.  
Περισσότερες πληροφορίες:  Επιµελητήριο Ιωαννίνων µέλος του Enterprise Europe 
network – Hellas τηλ.: 2651076589, e-mail: enterprise-europe@cci-ioannina.gr  
 
ΕΛΛΑ∆Α: Γούρνες Ηρακλείου, «9η Πανελλήνια Γενική Έκθεση ΚΡΗΤΗ 2010» από 
30 Σεπτεµβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2010.  
Περισσότερες πληροφορίες: www.dekk.gr/1/2.news    
 
ΕΛΛΑ∆Α: Αθήνα, «1η Έκθεση Τροφίµων & Ποτών 2010» από 16 έως 18 
Νοεµβρίου 2010 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό στο Σύνταγµα 
Περισσότερες πληροφορίες: www.verticom.gr   
 
ΕΛΛΑ∆Α: Αθήνα, «42η ∆ιεθνής Έκθεση Τουριστικής Βιοµηχανίας» από 26 έως 29 
Νοεµβρίου 2010 στο εκθεσιακό κέντρο του ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών.  
Περισσότερες πληροφορίες: www.xenia.gr   
 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Βερολίνο, International Funkausstellung Berlin (IFA), ∆ιεθνή Έκθεση 
Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών από 3 έως 8 
Σεπτεµβρίου 2010. Περισσότερες πληροφορίες: www.ifa-berlin.de  
 
ΚΙΝΑ: Σαγκάη, «Έπιπλο Κίνα 2010» (Furniture China 2010) από 7 έως 10 
Σεπτεµβρίου 2010. Περισσότερες πληροφορίες: www.projectyou.gr  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ΑΛΒΑΝΙΑ: Αργυρόκαστρο, Εµπορική Έκθεση «EXRO – GJIROKASTRO 2010» από 
18 έως 20 Σεπτεµβρίου 2010. ∆ιοργανωτής: Επιµελητήριο Αργυροκάστρου. Θα 
πάρουν µέρος εµπορικές εταιρίες από τον Νότο της Αλβανίας και ξένες εταιρίες. 
Παραµένουν Ελεύθερα 4 περίπτερα. Κόστος περιπτέρου: 30€ / 1τ.µ.  
Συµµετοχή Γιαννιώτικων εταιριών µέχρι 20 Ιουλίου 2010.  
Επικοινωνία:  Επιµελητήριο Ιωαννίνων µέλος του Enterprise Europe network – 
Hellas τηλ.: 2651076589, e-mail: enterprise-europe@cci-ioannina.gr  
 
Η.Α.Ε.: Ντουµπάι, ∆ιεθνή Έκθεση ∆οµικών υλικών BIG 5 SHOW, από 22 έως 25 
Νοεµβρίου 2010 στο Εκθεσιακό κέντρο Dubai International Exhibition Center 
www.dmgdubai.com  
 
 
 
 
 
 
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/ 

Τ 
 
 

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  

Σύµβουλοι Πληροφόρησης & 
Βάσεων ∆εδοµένων: 

κα Ζέρβα Άννα & 
κα Μακρή Κασσιανή 

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 


