
                        

 

 

 

 

 

 

 

       

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΕΥΧΟΣ 29 / ΜΑΙΟΣ 2010 

του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS 

 

 
 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
  
 
 
 
Εκδήλωση στα Ιωάννινα για το πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση». 
 
Το Επιµελητήριο Ιωαννίνων µέλος του Enterprise Europe Network – Hellas και µέλος της 
«∆ιαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ∆υτικής Ελλάδος – Πελλοπονήσου – Ηπείρου 
& Ιονίων Νήσων», εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάµεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» διοργανώνουν εκδήλωση µε θέµα: 
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» στα Ιωάννινα τη ∆ευτέρα 17 Μαΐου 2010 και ώρα 
19:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων στην οδό 
Αραβαντινού 5ε .  
 
 
 
 
Εκδήλωση στην Αιτωλοακαρνανία για το πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση» 

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Μαΐου 2010, στην Συνεδριακή Αίθουσα 
του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 & Σµύρνης 1, Αγρίνιο) εκδήλωση 
του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, µέλος της «∆ιαχειριστικής Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων ∆υτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων», εταίρος 
του ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάµεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, 
µε θέµα «Πράσινη Επιχείρηση 2010».  

 
 
 



 
Εκδήλωση Περιφέρειας Ηπείρου, ΣΕΒΕ & Επιµελητηρίων Ηπείρου στα Ιωάννινα. 
 

Mε στόχο την κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας 

των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου και την κινητοποίηση όσο το δυνατόν 

περισσότερων στον τοµέα των εξαγωγών, η Περιφέρεια Ηπείρου, ο ΣΕΒΕ και τα 

Επιµελητήρια Ιωαννίνων - µέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, Θεσπρωτίας, 

Άρτας και Πρέβεζας, συνδιοργανώνουν στις Τετάρτη 19 Μαΐου, στα Ιωάννινα 

ξενοδοχείο Du Lac (ώρες 18:30-21:30), εκδήλωση µε θέµα “Νέα ∆υναµική στις 

Εξαγωγές των Ηπειρωτικών Επιχειρήσεων µε την αξιοποίηση του Regional 

Marketing”. 

Τις εργασίες της ηµερίδας θα κηρύξουν η Γενική Γραµµατέας της Περιφέρειας Ηπείρου, κα 

∆ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, και ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Βασίλης Θωµαΐδης.   
 
 
Εκδήλωση στα Ιωάννινα µε τον Όµιλο ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλιά.   
 
Το Επιµελητήριο Ιωαννίνων µέλος του Enterprise Europe Network – Hellas και ο Όµιλος 
ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλιά συνδιοργανώνουν συνεδριακή εκδήλωση στα Ιωάννινα, µε θέµα: 
«Επιχειρηµατικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας σε περιόδους 
κρίσεων – Αξιοποιώντας το ΕΣΠΑ – Επενδύοντας στην “πράσινη” ανάπτυξη» την 
Τετάρτη 26 Μαΐου 2010, στο «Hotel du Lac». 

 
∆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   
 



 
 
 
Προδηµοσίευση Προγράµµατος «Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές» 
 
Το Πρόγραµµα «ΕΝ∆ΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» αποτελεί µία επιµέρους 
πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) στο 
πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ.ΙΙ) για 
την παροχή ενισχύσεων σε υφιστάµενες Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες 
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας, της 
ένδυσης, της υπόδησης και του δέρµατος, µε σκοπό τη δηµιουργία των 
προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτοµίας και ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων των κλάδων αυτών.  
Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλουν προτάσεις για ένταξη έργων στο πρόγραµµα 
«ΕΝ∆ΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» µετά την οριστικοποίηση του οδηγού του 
προγράµµατος και την επίσηµη προκήρυξή του.  
20100211032Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) του προγράµµατος θα είναι η Γενική 
Γραµµατεία Βιοµηχανίας - ∆ιεύθυνση ΜΜΕ και ο ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. 
Περισσότερα: http://www.ggb.gr/el_ec_newsitem587.htm  
 
 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Γερµανός προµηθευτής συστηµάτων υψηλής ποιότητας για την επίπλωση και τη 
λειτουργία  βιβλιοθηκών αναζητά αντιπροσώπους, εµπορικούς µεσάζοντες καθώς και 
εταίρους υπό το σύστηµα δικαιόχρησης (franchise) στην Ελλάδα, την Πολωνία και την 
Ισπανία. 20100330016 

Η Ένωση εφευρετών Βοσνίας, ειδικευµένη στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
προσφέρει / αναζητά συνεργασία υπό τη µορφή κοινής επιχείρησης (joint venture). 
20100324012 

Ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή, τον έλεγχο και την παρακολούθηση 
ενέργειας αναζητά  εισαγωγείς ηλεκτροµηχανολογικών προϊόντων που εµπλέκονται στον 
τοµέα της ενέργειας. 20100303051 

Ουγγρική εταιρεία που ειδικεύεται στον τοµέα της καλλιέργειας µανιταριών αναζητά 
εµπορικούς µεσάζοντες ανά την Ευρώπη. 20100325016 

Τουρκική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή ρυµουλκούµενων και εξαρτηµάτων 
αναζητά διανοµείς στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γερµανία και την Ελλάδα. 
20100312027 

Αυστριακή εταιρεία, ειδικευµένη στην επιδιόρθωση / ανακαίνιση λουτρών και ειδών 
υγιεινής, προσφέρει συµφωνίες υπό το σύστηµα δικαιόχρησης (franchise) µε  εταίρους 
στην Κροατία, στην Ελλάδα, στις Κάτω Χώρες και στη Σλοβενία. 20100316004 

Τουρκική εταιρεία που ειδικεύεται στον τοµέα της φυσικής πέτρας, παράγει ποικιλία ειδών 
από µάρµαρο και τραβερτίνη, τα οποία προέρχονται κυρίως από ιδιόκτητα λατοµεία. Η 
επεξεργασία γίνεται χρησιµοποιώντας τελευταίες τεχνολογίες µε παραγωγική ικανότητα 
περίπου 1 000 000 τµ. ανά έτος. Αναζητά εταίρους για συνεργασία στην παραγωγή και την 
προώθηση των προϊόντων της εταιρείας καθώς και στην προσφορά των υπηρεσιών της σε 
νέους πελάτες. 20100301007 

Σερβική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή  προκατασκευασµένων σπιτιών και 
άλλων έργων, αναζητά εµπορικούς µεσάζοντες στην ΕΕ. 20100208032 

Σερβική εταιρεία εξειδικευµένη στον εξοπλισµό επεξεργασίας νερού αναζητά εµπορικούς 
µεσάζοντες, αντιπροσώπους και διανοµείς των προϊόντων της. 20100211032 

 

 

 



 
 
 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
 

 
Επιχειρηµατική αποστολή στην Taiwan, ΚΙΝΑ – «Food Taipei» στις 23-
26/06/2010. 
 
Το Ελληνοτούρκικο και το Ελληνοβουλγαρικό Επιµελητήριο σε συνεργασία µε το τµήµα 
εξωτερικού εµπορίου της Taiwan συνδιοργανώνουν επιχειρηµατική αποστολή 23 - 26 
Ιουνίου 2010 στην διεθνή έκθεση TAIWAN «FOOD TAIPEI» στη Taiwan, KINA.  
Για περαιτέρω πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τις κύριες Βελήνα Μήτρεβα και 
Ειρήνη Μοίρα στα τηλ. 210 3222093, 210 2505200 η στα email: για το ΕΤΕΕ  - 
info@etee.gr, και για το ΕΒΕΒΕ - info@gbcci.org.  
Τελευταία ηµεροµηνία για συµµετοχή είναι έως 25/05/2010. 
 
 
∆ιεθνής Εκθεση επίπλων & διακόσµησης «INDEX» ΝΤΟΥΜΠΑΪ, H.Α.Ε. στις 8-
11/11/2010 
 
Η ∆ιεθνής Έκθεση επίπλων και διακόσµησης  «INDEX» διοργανώνεται κάθε χρόνο στον 
εκθεσιακό χώρο Dubai ΙΝΤΕRNATIONAL EXHIBITION CENTRE στο Ντουµπάι των 
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων. Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση µπορούν να 
βρουν οι ενδιαφερόµενοι στo website:www.indexexhibition.com, www.hepo.gr Ειδικότερα 
για την Index 2010, τα κόστη συµµετοχής είναι: µέχρι 36 τ.µ.=250€/τ.µ και από 37 τ.µ. 
και άνω=310€/τ.µ.  
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μέχρι 31/5/2010  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 23-29/9/2010 
Αρµόδια για την Έκθεση: Τέτη Περισσάκη Tηλ.:2109982241, e-mail: ttp@hepo.gr     
Fax.: 2109982282 

 

Επιχειρηµατική αποστολή Κύπρος Λευκωσία  

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 27-30/06/10.  
Τοµείς δραστηριότητας: 
Έπιπλα κουζίνας, πόρτες & ιδιαίτερα πόρτες ασφαλείας, πρώτες ύλες επιπλοποιίας, τέντες – 
τεντόπανα, είδη κήπου, πλαστικές δεξαµενές νερού κ.α.) 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (κλάδου παραγωγής  τροφίµων – 
ποτών και αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής, µηχανήµατα επεξεργασίας µετάλλων κ.λπ.) 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ (απορρυπαντικά, φάρµακα, χηµικά για την 
δοµική, την βιοµηχανία και τον αγροτικό  τοµέα της οικονοµίας κ.λπ.), ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 
ΠΟΤΩΝ (φρέσκο ψωµί για τοστ, προϊόντα υγιεινής διατροφής, πιστοποιηµένα βιολογικά 
προϊόντα, είδη delicatessen), ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ (εσώρουχα, πυτζάµες, γυναικείες µπλούζες, 
είδη γάµου και βάπτισης), ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (συµβούλους επιχειρήσεων µε τεχνογνωσία πάνω 
στα κοινοτικά προγράµµατα), ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. 
Μετά και τη συµµετοχή του ΟΠΕ στη συνολική δαπάνη της επιχειρηµατικής αποστολής, το 
κόστος διαµορφώνεται σε 650€ ανά εταιρεία/άτοµο και περιλαµβάνει: πρόγραµµα 
συναντήσεων, αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Κύπρο – Αθήνα, παραµονή σε ξενοδοχείο 4* 
ή 5 *, µε πρωινό, µετακινήσεις εξωτερικού, διερµηνεία, δηµοσιότητα & προβολή. 
Βάσει του συνηµµένου κανονισµού του ΟΠΕ, για να γίνει δεκτή η αίτηση συµµετοχής σας 
στις επιχειρηµατικές αποστολές, η επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλει, µαζί µε την αίτηση 
συµµετοχής, το αργότερο µέχρι Πέµπτη 20 Μαΐου 2010, ως προκαταβολή, 300€, για κάθε 
άτοµο που θα συµµετέχει στην αποστολή. 
Περισσότερα: ΟΠΕ, κα Παναγιωταροπούλου Ελένη e-mail: panagiotaropoulou@hepo.gr 
Τηλ.: 210 - 99 82 342, Fax : 210 - 99 69 100 
κος Μεντάκης Αλέξανδρος, e-mail: mentakis@hepo.gr, Τηλ.: 210 - 99 82 224, Fax : 210 - 
99 69 100 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 
Ελλάδα: Τρίπολη, 6η Περιφερειακή Έκθεση Πανόραµα από 9 έως 14 Ιουνίου 2010 
στη ΒΙΠΕ Τρίπολης. Τοµείς: κατοικία, γεωργία-κτηνοτροφία, αυτοκίνητο, µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης & πληροφορική, τουρισµός-αγροτουρισµός, δόµηση, τρόφιµα-ποτά.  
Ειδικό αφιέρωµα: «Ενέργεια & Τεχνολογία Περιβάλοντος».  
Περισσότερα: http://www.arcadianet.gr/  
 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα: Ντουµπάι, ∆ιεθνής Έκθεση Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού, 
THE HOTEL SHOW, από 18 έως 20 Μαΐου 2010.  
Περισσότερες πληροφορίες: www.thehotelshow.com  
 
Γερµανία: Βερολίνο, ∆ιεθνής Έκθεση Αεροπλοϊας, Αεροναυπηγικής, Αεράµυνας και 
∆ιαστήµατος µε Συνέδρια από 8 έως 13 Ιουνίου 2010 στο χώρο του αεροδροµίου Berlin-
Schonefeld. Περισσότερα: www.ila-berlin.com  
 
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  

 

 
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 


