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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
  
 
 
Ηµερίδα-τηλεοπτική εκποµπή στο Αγρίνιο. 
 
Ηµερίδα-τηλεοπτική εκποµπή µε θέµα "Προκλήσεις και προβληµατισµοί στην Ευρώπη", θα 
πραγµατοποιηθεί στο Αγρίνιο (Συνεδριακή αίθουσα του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας) 
το Σάββατο 19 Ιουνίου 2010 (19:00-21:00). 
Την εκδήλωση διοργανώνει το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα σε 
συνεργασία µε το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, την Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Αγρινίου, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας 
και την τηλεόραση του Αχελώου TV. 
Θα λάβουν µέρος: ο Σπύρος ∆ανέλλης Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, o Χαράλαµπος 
Αγγουράκης Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, ο Νικόλαος Χουντής, Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
και ο Μιχάλης Τρεµόπουλος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων-Πρασίνων.  
Τα θέµατα που θα συζητηθούν είναι:  
- η νέα µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που πρόκειται να ισχύσει µετά το 
2013,  
- η Αγροτική Ανάπτυξη στην Ελλάδα,  
- Περιβαλλοντικά θέµατα και οι επιπτώσεις  των Κλιµατικών αλλαγών,  
- η Περιφερειακή Ανάπτυξη, καθώς και 
- οι αλλαγές που επιφέρει η εφαρµογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας. 
Τη συζήτηση, που θα µεταδοθεί απευθείας από το τηλεοπτικό κανάλι Αχελώος TV και άλλα 
περιφερειακά κανάλια, θα συντονίσει ο δηµοσιογράφος Μάκης Μάκκας. 
Οι Ευρωβουλευτές θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις που θα θέσουν τηλεφωνικά οι 
τηλεθεατές. 
 

 
 
 
 



 
 
Εκδήλωση του Ελληνο-Αµερικάνικου Εµπορικού Επιµελητηρίου. 
 
Το Ελληνο-Αµερικάνικο Εµπορικό Επιµελητήριο, διοργανώνει την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010 
και ώρα 15:00, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία εκδήλωση µε θέµα: «Εταιρική 
∆ιακυβέρνηση-Εργαλείο Σταθερότητας και Ανάπτυξης». 
Σηµαντικοί οµιλητές από τον επιχειρηµατικό και τραπεζικό τοµέα θα παρουσιάσουν τις 
βέλτιστες πρακτικές για ένα σύγχρονο µοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης. Πληροφορίες:  
www.amcham.gr  
 
Συνάντηση Εργασίας των Εµπορικών και Τεχνικών Επιµελητηρίων της 
Βορειοδυτικής Ελλάδος στα Ιωάννινα. 
 
Το Επιµελητήριο Ιωαννίνων µέλος του Enterprise Europe Network διοργάνωσε Συνάντηση 
Εργασίας των Εµπορικών και Τεχνικών Επιµελητηρίων της Βορειοδυτικής Ελλάδος µε θέµα: 
«Πρόσκληση: Πανελλήνια Μελέτη αποτύπωσης υποδοµών, προβληµάτων, προσκλήσεων 
και ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων – Πιλοτική εφαρµογή την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2010 στη 
Συνεδριακή Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων στην οδό Αραβαντινού 5ε 
στα Ιωάννινα.  
 
Ειδική Εκδήλωση για την 75η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
 
Το Επιµελητήριο Ιωαννίνων µέλος του Enterprise Europe Network διοργάνωσε ειδική 
εκδήλωση την ∆ευτέρα 7 Ιουνίου 2010 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου 
Ιωαννίνων στην οδό Αραβαντινού 5ε στα Ιωάννινα, µε θέµα: Αφιέρωµα στην 75η ∆ιεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης Global Exchange και στην Ελληνική Εθνική Συµµετοχή: «Η Ελλάδα 
των Εθνών» (11-19/09/2010). Η παρουσίαση έγινε από τον Γενικό ∆ιευθυντή της Helexpo 
κ. Ιωάννη Παπακωνσταντίνου. 
 
Ψήφισµα του ∆.Σ. του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων για το καράβι της Γάζας. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, κατά την πρόσφατη Συνεδρίασή 
του, έλαβε γνώση της επίθεσης των Ειδικών ∆υνάµεων του Ισραηλινού Στρατού, εναντίον 
σκαφών της αποστολής «Ένα καράβι για την Γάζα» κάνοντας χρήση πραγµατικών πυρών. 
Το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, εκφράζει οµόφωνα την βαθειά 
του ανησυχία για το συγκεκριµένο περιστατικό και καταδικάζει τόσο αυτήν την 
συγκεκριµένη επίθεση, όπως και κάθε ενέργεια εναντίον της ελεύθερης διακίνησης 
ανθρωπιστικής βοήθειας. Εκδηλώνει την συµπαράσταση του προς τον δοκιµασµένο 
Παλαιστινιακό Λαό καθώς και τη βαθειά του θλίψη για τα θύµατα, νεκρούς και τραυµατίες, 
της βάρβαρης αυτής επίθεσης κατά άοπλων ειρηνιστών. 
 

Επισκέψεις του πρέσβη των ΗΠΑ σε επιχειρήσεις των Ιωαννίνων. 

 
Συναντήσεις µε εκπροσώπους της επιχειρηµατικής κοινότητας των Ιωαννίνων, προκειµένου 
να µάθει περισσότερα για το επιχειρηµατικό κλίµα στην περιφέρεια της Ηπείρου καθώς και 
τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα είχε τη ∆ευτέρα το 
απόγευµα ο Αµερικανός πρέσβης Ντάνιελ Σπέκχαρντ.  
Ο πρέσβης ξεκίνησε µε µια επίσκεψη σε µία πρότυπη βιοµηχανία παραγωγής φέτας και 
άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων. Εκτός από την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις µίλησε µε 
την ηγεσία της επιχείρησης και τους εργαζοµένους για να µάθει για τις επιτυχίες και τις 
προκλήσεις των εξαγωγών, περιλαµβανοµένων και εκείνων προς τις Ηνωµένες πολιτείες. 
"Είµαι εντυπωσιασµένος από τη σύγχρονη αυτή µονάδα και την υψηλή ποιότητα της φέτας 
µε το ντόπιο γάλα και τη φροντίδα για την παραγωγή και τη διανοµή αυτού του προϊόντος" 
είπε ο πρέσβης κ. Σπέκχαρντ.  
Ο πρέσβης συνάντησε επίσης, την Τρίτη το πρωί, επιχειρηµατίες στον τοµέα της 
καινοτοµίας και συζήτησαν για τις ευκαιρίες και προκλήσεις που παρουσιάζουν οι 
καινοτοµίες, καθώς και πως αυτές µπορούν να ενδυναµώσουν τη συνεργασία µε 
αµερικανικές επιχειρήσεις. Ο Πρέσβης επίσης επισκέφθηκε την εταιρεία Spider όπου είχε 
συνοµιλία µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και ενηµερώθηκε για την πρωτοποριακή δουλειά 
που κάνει n εταιρεία στον τοµέα της ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων καθώς και 
για δεσµούς µε Αµερικανικές εταιρείες ανακύκλωσης.  
Το ταξίδι του Πρέσβη στην περιοχή, τον βοήθησε να ενηµερωθεί για ζητήµατα που 
αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, την επιχειρηµατικότητα και την κοινωνία, ενώ 
παράλληλα υπογράµµισε τη φυσική οµορφιά και τις ευκαιρίες τουριστικής ανάπτυξης στην 
περιφέρεια της Ηπείρου. Εκτός από την πόλη των lωαννίνων ο πρέσβης κ. Σπέκχαρντ 
επισκέφτηκε τα Ζαγοροχώρια και το Μέτσοβο. 
 
 



 
 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
«Πράσινη Επιχείρηση 2010» 
 
To Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δηµοσίευσε επίσηµα την 
προκήρυξη και την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραµµα «Πράσινη 
Επιχείρηση 2010» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηµατικότητα». 
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Μαΐου 2010 και µέχρι τις 18 Ιουνίου 
2010 µέσω των δικτυακών τόπων: www.ypoian.gr, www.ggb.gr, 
www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr.  
Ως προθεσµία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ηµέρας που έχει 
καθοριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της 
ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, 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, σε ένα από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της 
επένδυσης, µε βάση την περιφερειακή αρµοδιότητά του καθένα καθώς και στα 
συνεργαζόµενα µε τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς. 
Περισσότερα στον πλήρη οδηγό: http://www.ggb.gr/el_ec_newsitem590.htm  
 
 
«Πράσινες Υποδοµές 2010» 
 
To Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δηµοσίευσε επίσηµα την 
προκήρυξη και την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραµµα «Πράσινες 
Υποδοµές 2010» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα». 
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Μαΐου 2010 και µέχρι τις 18 Ιουνίου 
2010 µέσω των δικτυακών τόπων: www.ypoian.gr, www.ggb.gr, 
www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr. 
Ως προθεσµία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ηµέρας που έχει 
καθοριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της 
ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, 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, σε ένα από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της 
επένδυσης, µε βάση την περιφερειακή αρµοδιότητά του καθένα καθώς και στα 
συνεργαζόµενα µε τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς. 
Περισσότερα στον πλήρη οδηγό: http://www.ggb.gr/el_ec_newsitem589.htm   
 
 
«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 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Ισπανική εταιρία κατασκευής υποδηµάτων αναζητά εµπορικούς µεσάζοντες. 
20100223043 

Ιταλική εταιρεία παραγωγής υψηλής ποιότητας κρασιού (κόκκινο, λευκό και ροζέ) 
αναζητά εµπορικούς µεσάζοντες & διανοµείς. 20100301037 

Ιταλική εταιρεία παραγωγής νέας γενιάς ηλεκτρικών σωµάτων θέρµανσης µε χαµηλή 
κατανάλωση ενέργειας αναζητά αντιπροσώπους και διανοµείς. 20100310054 

Σερβική εταιρεία, παραγωγός και διανοµέας casual ρούχων αναζητά εταιρία διανοµής και 
προσφέρει της υπηρεσίες της ως υπεργολάβος. 20100329010 

Βελγική εταιρεία, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισµικού υψηλής βελτιστοποίησης 
προστιθέµενης αξίας στους τοµείς των Γενετικών Αλγορίθµων και τη βιοπληροφορική, 
αναζητά εµπορικούς εταίρους στην Ευρώπη. 20100303006 

Iταλικό οινοποιείο που παράγει κρασί υψηλής ποιότητας, αναζητά διανοµείς προϊόντων 
υψηλής ποιότητας στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, στην Τσεχική 
∆ηµοκρατία, στη Φινλανδία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Πολωνία, στην Ισλανδία, στο 
Ισραήλ, στη Ρωσία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στην Κίνα, στην Εσθονία. Ειδικότερα, το 
οινοποιείο παράγει το κρασί Tintilia, ένα αποκλειστικό προϊόν της περιοχής Molise, όπου και 
λειτουργεί η εταιρεία. 20100311019 

Τουρκική εταιρεία κατασκευής φωτοβολταϊκών συστηµάτων - ηλιακής και αιολικής 
ενέργειας - αναζητά κατασκευαστές για κοινή παραγωγή. Η τουρκική εταιρεία θα ήθελε 
επίσης να είναι διανοµέας ενός ξένου σήµατος (brand) στην Τουρκία. 20100330032 

Ιταλική εταιρεία ειδικευµένη στην παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και οίνων 
υψηλής ποιότητας αναζητά εταιρεία που ειδικεύεται στο εµπόριο ενδιάµεσων υπηρεσιών 
(εµπορικός αντιπρόσωπος και διανοµέας). 20100326006 

Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται σε αγροτουριστικές δραστηριότητες αναζητά εταίρους 
για την προώθηση της εταιρείας και των δραστηριοτήτων της. 20100226023 

 
 
 
 
 
 



 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

Εµπορική συνάντηση. 

Η Συνοµοσπονδία Βιοµηχάνων και Επιχειρήσεων της Τουρκίας (TUSKON), που είναι µια 
από τις µεγαλύτερες µη κυβερνητικές οργανώσεις που εκπροσωπεί τον επιχειρηµατικό 
κόσµο της Τουρκίας διοργανώνει µια εµπορική συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη 
(Istanbul) στις 15 - 17 Ιουνίου 2010, µε τίτλο «2ο Τουρκία - Παγκόσµια Εµπορική 
Γέφυρα 2010». Η δραστηριότητα αυτή θα πραγµατοποιηθεί υπό την αιγίδα του 
Υφυπουργείου Εξωτερικού Εµπορείου το οποίο υπάγεται στο Πρωθυπουργικό Γραφείο της 
Τουρκικής ∆ηµοκρατίας 

Φόρουµ για την «Περιφερειακή Οικονοµική Συνεργασία µεταξύ Τουρκίας & 
Ελλάδας». 

 
Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, η Ένωση Τουρκικών Επιµελητηρίων & το 
Επιµελητήριο Ανδριανούπολης διοργανώνουν Φόρουµ για την «Περιφερειακή Οικονοµική 
Συνεργασία µεταξύ Τουρκίας & Ελλάδας» στις 18 Ιουνίου 2010 στην Ανδριανούπολη στους 
εξής τοµείς: Τουρισµός, Γεωργία/Γεωργικά µηχανήµατα, Βιοµηχανία Τροφίµων, 
∆οµικά Υλικά. Περισσότερα: www.uhcci.gr  
 
Επιχειρηµατική Αποστολή στην Κύπρο 

 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος δράσης του ΟΠΕ και µε στόχο την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, ο ΟΠΕ διοργανώνει επιχειρηµατική αποστολή 
στην Κύπρο και συγκεκριµένα στη Λευκωσία, στις 27-30/06/2010. www.hepo.gr 
 
Επιχειρηµατική Αποστολή στην Αλγερία. 
 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος δράσης του ΟΠΕ και µε στόχο την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, ο ΟΠΕ διοργανώνει επιχειρηµατική αποστολή 
στην Αλγερία και συγκεκριµένα στο Αλγέρι, στις 20-23/06/2010. www.hepo.gr  
 
One Day Event & B2B Meetings στην Αθήνα. 
 
Το Αραβο-ελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και Αναπτύξεως διοργανώνει One Day Event & 
B2B Meetings µε επιχειρηµατίες από τη Σαουδική Αραβία στη Αθήνα την ∆ευτέρα 28 
Ιουνίου 2010 στις 10:00 π.µ. στο Divani Caravel Hotel. Περισσότερα: 
www.arabgreekchamber.gr   
 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 
ΕΛΛΑ∆Α: Κόρινθος, «2η Πανελλήνια Έκθεση Κορινθία 2010» από 22 έως 26 
Σεπτεµβρίου 2010. Περισσότερες πληροφορίες: www.korinthiacc.gr  
 
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   
 
Η.Π.Α.: Nέα Υόρκη, 56th SUMMER FANCY FOOD SHOW 2010 - Έκθεση Τροφίµων, 
από 27 έως 29 Ιουνίου 2010.  
Περισσότερες πληροφορίες: www.fancyfoodshows.com & www.specialtyfood.com  
 
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  
 
 
 



 
 
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 


