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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ  

9η Μαΐου - Ηµέρα της Ευρώπης 

Στις 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 "∆ήλωση 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. ∆ώδεκα 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 Ύµνο 
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. ∆εν έχουν προστεθεί επίσηµα λόγια 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".  
 
 
Πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας για τους ΟΤΑ από το ΥΠΑΝ 
 
Το πρόγραµµα που είναι συνολικού ύψους 100 εκ. ευρώ θα εφαρµοστεί σε 228 δήµους 
σε όλη τη χώρα µε πληθυσµό πάνω από 10.000 κατοίκους και τις πρωτεύουσες 
όλων των δήµων. Θα χρηµατοδοτεί παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε δηµοτικά 
κτήρια, κοινόχρηστους χώρους καθώς και στις δηµοτικές µεταφορές. Η 
χρηµατοδότηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 70%, και θα προέλθει από το ΕΣΠΑ ενώ το 
υπόλοιπο 30% θα καλυφθούν από ίδια κεφάλαια των ∆ήµων. Ο ∆ήµαρχος Αθηναίων  κ. 
Κακλαµάνης ανέφερε ότι για το δήµο του το 30% της χρηµατοδότησης θα προέλθει από 
δάνειο που έχει πάρει εδώ και σχεδόν ενάµισι χρόνο, ύψους 50 εκατ. ευρώ, από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και δεν έχει αξιοποιήσει ακόµα, ενώ εκτιµά ότι «µια 
καλή λύση πηγής χρηµατοδότησης για τους δήµους είναι επίσης το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων». Η παραλαβή των προτάσεων θα αρχίσει στις 16 
Μαρτίου και θα διαρκέσει (3) µήνες. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει το 
δίµηνο Ιουνίου - Ιουλίου και η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική, δηλαδή θα 
χρηµατοδοτηθούν οι καλύτερες προτάσεις κατά προτεραιότητα και η έναρξη των 
προγραµµάτων προσδιορίζεται για το Σεπτέµβριο. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα, 
εκτιµάται ότι θα συµβάλει στη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 6.800 
τόνους ετησίως. Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι «το συγκεκριµένο πρόγραµµα, καθώς 
και τα υπόλοιπα προγράµµατα που θα ανακοινώσει για την βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των κτιρίων, θα συµβάλλουν στην ενίσχυση του τοµέα των κατασκευών 
ο οποίος πλήττεται σοβαρά λόγω της οικονοµικής κρίσης. 
http://www.ypan.gr/index_c_cms.htm 

 
 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 
 
Ηµέρες FRANCHISE ΗΠΕΙΡΟΥ 2009 
 
Το Επιµελητήριο Ιωαννίνων µέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, το 
περιοδικό Franchise Deal διοργανώνουν Ηµερίδα µε τίτλο “Ηµέρες Franchise Ηπείρου  
2009”  που θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή, 17 Μαΐου 2009 στο ξενοδοχείο Epirus Palace, 
11:30π.µ. 
 
 
Ηµερίδα ενηµέρωσης δυνητικών δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ψηφιακή Σύγκλιση στα Ιωάννινα 
 
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ψηφιακή Σύγκλιση 
πραγµατοποιεί την ∆ευτέρα 18 Μαΐου 2009 στα Ιωάννινα Ηµερίδα µε στόχο την 
ενηµέρωση και πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ψηφιακή Σύγκλιση για τις δυνατότητες και τις διαδικασίες 
συµµετοχής στο Πρόγραµµα. 
Η Ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Grand Serai από τις 9:30:πµ-16:00µµ,  
και απευθύνεται κυρίως στους φορείς µε έδρα την Περιφέρεια Ηπείρου. 
 
 
Ενηµερωτική Ηµερίδα ΓΙΑ ΤΟ ECO-INNOVATION (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ) 
 
Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία 
Ανταγωνιστικότητας, και το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς 
διοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για το Eco-Innovation (Οικολογική Καινοτοµία), 
στις 10 Ιουνίου 2009, στις 9.00 π.µ. στο  Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
Πειραιώς. http://www.uhc.gr 
 
 



 
 
Επίσκεψη αντιπροσωπείας  του «Συνδέσµου Ελληνοσερβικής φιλίας» 
 
Στα πλαίσια της ενίσχυσης της πολύπλευρης φιλίας µε τον Σέρβικο Λαό το Επιµελητήριο 
Ιωαννίνων µέλος του Enterprise Europe Network θα υποδεχτεί αντιπροσωπεία του 
«Συνδέσµου Ελληνοσερβικής φιλίας» και ιδιαίτερα του Επιµελητηρίου Ποζάρεβατς την 
Πέµπτη 21 Μαΐου 2009. 
Σκοπός της επίσηµης συνάντησης θα είναι διερεύνηση των δυνατοτήτων 
επιχειρηµατικών συνεργασιών και ανταλλαγών. 
 
 
 
Ενηµέρωση Ξένων ∆ηµοσιογράφων από το Επιµελητήριο Ιωαννίνων 
 
Το Επιµελητήριο Ιωαννίνων µέλος του Enterprise Europe Network διοργανώνει 
ενηµέρωση Ξένων ∆ηµοσιογράφων σχετικά µε την Ηπειρωτική Επιχειρηµατικότητα στις 
20 Μαΐου 2009, σε συνεργασία µε την Γ.Γ.Π.Η και στα πλαίσια της διοργάνωσης 
∆ιεθνούς εκδήλωσης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων, που γίνονται 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 
αγροτικών και τροφίµων και της αγροδιατροφικής οικονοµίας, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. 
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. 
 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
 
Επιχειρηµατική Αποστολή του ΒΕΑ στη Φρανκφούρτη 16-18/6/2009 για τον 
κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και επίσκεψη στην έκθεση TECHTEXTIL 

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο της Αθήνας µέλος του Ελληνικού ∆ικτύου Enterprise 

Europe Network (EEN), προτίθεται να οργανώσει επιχειρηµατική αποστολή στη 
Φρανκφούρτη (Γερµανία) στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης TECHTEXTIL 16-18 Ιουνίου 
2009 για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας (τεχνικά και µη υφασµένα υφάσµατα). 
Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης και συγκεκριµένα στις 17 Ιουνίου 2009 θα 
πραγµατοποιηθούν διµερείς προκαθορισµένες επιχειρηµατικές συναντήσεις µεταξύ των 
επιχειρήσεων των χωρών που συµµετέχουν (Γερµανία, Γαλλία, Ισραήλ, Ελβετία, 
Πολωνία και Τουρκία) µε σκοπό τη ζήτηση και την προσφορά τεχνολογίας και εµπορικής 
συνεργασίας. 
Οι συµµετέχοντες στην πιο πάνω επιχειρηµατική αποστολή, εκτός των προκαθορισµένων 
συναντήσεων, θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν και την Έκθεση η οποία αποτελεί 
τη σηµαντικότερη εκδήλωση για τη βιοµηχανία της κλωστοϋφαντουργίας. 
Οι εκθέτες που παίρνουν µέρος στην Έκθεση δραστηριοποιούνται στην : 
Έρευνα, ανάπτυξη, σχεδιασµό και συµβουλευτικές υπηρεσίες για τεχνικά υφάσµατα κι 
εφαρµογές 
Τεχνολογία, µηχανήµατα κι αξεσουάρ 
Ίνες και κλωστές 
Υφαντουργικά, καναβάτσα, πλεκτά προϊόντα, γάζες, επιπλόπανα προδιαγραφών, 
βραδύκαυστα κ.ο.κ 
Μη υφαντουργικά υλικά 
Επικαλυµµένα υφάσµατα (τεντόπανα, πανιά ιστιοπλοϊκών κ.ο.κ.) 
Σύνθετα υλικά και προϊόντα, γεωϋφάσµατα, µεµβράνες, δερµατίνες 
Bondtec (τεχνολογίες επεξεργασίας επιφάνειας και συγκόλλησης, διαδικασίες 
τελειοποίησης έτοιµου προϊόντος) 
Avantex : πρωτοποριακά υφάσµατα ενδυµασίας : lycra, έξυπνα υφάσµατα (ισοθερµικά, 
αντιανεµικά, αδιάβροχα, αθλητικά, πυρίµαχα κ.ο.κ) 
Φορείς και Σύνδεσµοι 
Εκδόσεις 
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι ενδιαφερόµενες 
επιχειρήσεις µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ΒΕΑ τηλ. 210 3680735 και 210 
3680772 το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 20/5/2009. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ρουµάνικη εταιρεία που κατασκευάζει πόρτες και παράθυρα από µέταλλο αναζητά 
συνεργασία στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης (joint venture), συγχώνευσης ή πώλησης 
µέρους της εταιρείας. 20090416022 

Λιθουανική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή θυρών ασφαλείας αναζητά 
εµπορικούς µεσάζοντες. 20090408006 

Γερµανική εταιρεία παραγωγής ανδρικών παντελονιών από µαλλί, βαµβάκι και τζιν 
αναζητά εταίρους για διανοµή, για αµοιβαία παραγωγή και για την παραγωγή των 
προϊόντων τους. 20090407035 

Ιταλική εταιρεία ειδικευµένη στην παραγωγή νωπών και αποξηραµένων ζυµαρικών 
αναζητά εµπορική συνεργασία. 20090401012 

Ιταλική εταιρεία ειδικευµένη στην παραγωγή κατεψυγµένων τροφίµων αναζητά 
εµπορική συνεργασία. 20090401009 

Ρουµάνικη κατασκευαστική εταιρεία επίπλων, που καλύπτει όλο το φάσµα επίπλων 
οικίας και γραφείου αναζητά επιχειρηµατική συνεργασία για την εισαγωγή και διανοµή 
των προϊόντων. 20090330029 

Βέλγικη εταιρία ειδικευµένη στην κατασκευή καρεκλών γραφείου αναζητά διανοµείς 
στην Ελλάδα και στην Τουρκία. 20090310042 

 
 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
 
Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα (Επιχειρώ 2009). 
Ανακοινώθηκαν χθες, επίσηµα, από τον Υπουργό Ανάπτυξης  τα δυο προγράµµατα 
Νεανικής και Γυναικείας επιχειρηµατικότητας και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
υποβάλλουν αιτήσεις στον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (φορέας διαχείρισης)  έως τις 30 Ιουνίου 2009 
(15-30 Ιουνίου θα γίνεται η υποβολή ηλεκτρονικά). 
Τα προγράµµατα αποσκοπούν στη διευκόλυνση - µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων - 
της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηµατίες (Επιχειρηµατικότητα 
Νέων) και Γυναίκες (Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα) σε όλους σχεδόν τους τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας (πλην συγκεκριµένων εξαιρέσεων). Ειδικότερος στόχος του 
προγράµµατος είναι η  στροφή της αναπτυσσόµενης στη χώρα επιχειρηµατικότητας από 
επιχειρηµατικότητα ανάγκης σε  επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας. 
Τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο προγραµµάτων είναι : 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Προϋποθέσεις συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν Νέοι και Νέες, οι οποίοι: 
Γεννήθηκαν από το 1970 µέχρι και το 1991. 
Είναι άνεργοι, µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική 
δραστηριότητα από 1.1.2008 µέχρι και την προδηµοσίευση του προγράµµατος 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Προϋποθέσεις συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν Γυναίκες, οι οποίες: 
Γεννήθηκαν από το 1954 µέχρι και το 1991. 
Είναι άνεργες, µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική 
δραστηριότητα από 1.1.2008 µέχρι και την προδηµοσίευση του προγράµµατος. 
http://www.antagonistikotita.gr/ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ / EVENTS  
 
10o ∆ιεθνές Venture Capital Forum, Αθήνα 16-17 Ιουνίου 2009 
Για δέκατη συνεχόµενη χρονιά οργανώνεται φέτος η κορυφαία εκδήλωση στον τοµέα 
του Venture Capital στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το 10ο ∆ιεθνές  
Venture Capital Forum. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 16 και 17 Ιουνίου 2009, 
στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα. 
Οι οργανωτές - το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ, ο οργανισµός Invest in Greece Agency και το 
Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ), σε συνεργασία µε Ένωση Ελληνικών 
Εταιρειών Venture Capital - προσκαλούν επιχειρηµατίες και ερευνητές µε φιλόδοξες 
και δυναµικές επενδυτικές προτάσεις να συµµετάσχουν σε κλειστές επιχειρηµατικές 
συναντήσεις µε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες Venture Capital (VC) που θα 
διοργανωθούν τη δεύτερη µέρα του Forum. Στόχος των συναντήσεων είναι η προώθηση 
των επαφών επιχειρήσεων (σε πρώιµο ή προχωρηµένο στάδιο ανάπτυξης) µε εταιρείες 
VC, προκειµένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα άντλησης ιδιωτικών κεφαλαίων για 
την υλοποίηση των επενδυτικών τους προτάσεων. 
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
http://www.vcforum.gr/10th/ 
 
 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Στις 17 Μαΐου 2009 κλείνει τις πύλες της η 11η Πανελλήνια Γενική 
Έκθεση «Πανηπειρωτική 2009» στο Ε.Α.Ν.Κ.Ι. Λιµνοπούλα Ιωαννίνων. 
Το Επιµελητήριο Ιωαννίνων συµµετέχει µε δικό του περίπτερο. 
Ώρες λειτουργίας: 
∆ευτέρα - Παρασκευή: 18:00-23:00, Σάββατο - Κυριακή: 10:00-14:00 και 18:00-23:00 
∆ιοργανωτής: «ΚΥΚΛΟΣ» ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΕΜΜ. ΞΑΝΘΟΥ 11Α, 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Τηλ.: 26510-37114, Fax: 26510-37119 
e-mail.: kyklosek@otenet.gr       www.kyklos-ektheseis.gr  
 
ΑΘΗΝΑ: "2η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΥΝΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ"Από:21/5/2009 έως:24/5/2009.   
Παράλληλα µε την έκθεση, στις 22 Μαΐου ο οργανωτικός φορέας σε συνεργασία µε το 
Ινστιτούτο ∆ηµοκρατίας Κωνσταντίνου Καραµανλή, το Ινστιτούτο Στρατηγικών και 
Αναπτυξιακών Μελετών Ανδρέας Παπανδρέου, το Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και 
Εξωτερικής Πολιτικής οργανώνουν συνέδριο.  
Για περισσότερες πληροφορίες:  τηλ: 210-3605100  www.athensint.gr  
Τοποθεσία: ΝΕΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ METROPOLITAN (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) 
 
ΑΘΗΝΑ: Έκθεση για την Υποδοµή Εκπαιδευτικών Κέντρων. 
Από:20/6/2009 έως:21/6/2009.  Για πληροφορίες: www.infrapedia.gr  
τηλ: 210-9245577     Tοποθεσία: ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ.   
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:. Summer Holidays Expo 2009 3η Έκθεση Καλοκαιρινών ∆ιακοπών. 
Από:28/5/2009 έως:31/5/2009. Τηλ.:2310 291 293, Fax:2310 291 656,  
email: summerholidays@helexpo.gr. Οργάνωση: HELEXPO. 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ 2009 
Από:28/5/2009 έως:31/5/2009. Τηλ.:2310 291 167, Fax:2310 291 656,  
email: tif2@helexpo.gr. Οργάνωση: HELEXPO-ΕΚΕΒΙ. 
 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 18η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ''ΘΡΑΚΗ 2009''  
Από 21 έως 24 Μαΐου 2009. 
Τοποθεσία: ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, Αν. Μακεδονίας - Θράκης, 
Βιοµηχανική Περιοχή. 
Τηλ: 2310291558, 2310291139. Fax: 2310291679 
e-mail: thraki@tif.gr  
 
ΙΣΠΑΝΙΑ: ∆ιεθνή Έκθεση οικοδοµικών υλικών – Construmat. 
Βαρκελώνη, 20-24 Απριλίου 2009.   
 
 
 
 



 
 
 
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 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Επιµελητήριο 
Ιωαννίνων µέλος του Enterprise  Europe Network – Hellas (Ήπειρος, 
Αιτωλοακαρνανία, Ιόνια Νησιά). 
 
Ιδιαίτερα λειτουργεί για τα Ιόνια Νησιά, και η Αντένα Κέρκυρας 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 

Επικεφαλής: κος ∆ασκαλόπουλος Ιωάννης  

Σύµβουλοι Πληροφόρησης & 
Βάσεων ∆εδοµένων: 

κα Ζέρβα Άννα  
κα Μακρή Κασσιανή, κα Γεωργούλη Κέλλυ 

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 



  

 

  

 

 

Υπεύθυνος: κα Χρυσάφη Άννα 

Σύµβουλος Πληροφόρησης: κα Ρίζου Ιωάννα 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


