
 
 

Ενηµέρωση προς τις επιχειρήσεις 

 

Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003), 
δηµιουργήθηκε η ∆οκιµαστική Οµάδα Ευρωπαϊκών 
Επιχειρήσεων - ∆ΟΕΕ (European Business Test Panel-
EBTP).  
Πρόκειται για δίκτυο διαβούλευσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων.  
 
Στόχος του δικτύου είναι η καταγραφή των απόψεων και των 
εµπειριών των επιχειρήσεων αναφορικά µε πολιτικές και δράσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες, είτε ήδη εφαρµόζονται είτε 
βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασµού και της λήψης αποφάσεων. 
 
Το δίκτυο λειτουργεί ως εξής: Η αρµόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αποστέλλει ερωτηµατολόγια σε ηλεκτρονική µορφή που 
αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, προς τις επιχειρήσεις 
που είναι εγγεγραµµένες στη ∆ΟΕΕ. Ακολούθως, οι επιχειρήσεις 
διατυπώνουν τις απόψεις τους, οι οποίες λαµβάνονται υπόψη από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χάραξη νέων ευρωπαϊκών πολιτικών. 
Η συχνότητα αποστολής και συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων 
είναι 5-6 φορές ετησίως 
 
Η ∆ΟΕΕ περιλαµβάνει σήµερα περίπου 3,600 επιχειρήσεις από όλα 
τα κράτη µέλη της Ε.Ε µεταξύ των οποίων και ελληνικές 
επιχειρήσεις. Η συµµετοχή των επιχειρήσεων, δεν επιφέρει κανένα 
οικονοµικό ή διοικητικό κόστος ενώ εξασφαλίζεται το απόρρητο 
όλων των στοιχείων και των απόψεων της κάθε επιχείρησης. 
 
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε το δίκτυο, τη λειτουργία του 
και το ρόλο των επιχειρήσεων, παρέχονται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/index_el.htm  

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
 

ΗΠΕΙΡΟΣ: 
Τηλέφωνο:   26510 76589 

Fax:  26510 25179 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: 

enterprise-europe@cci-ioannina.gr 
Ιστοσελίδες: 

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

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 
Επιµελητήριο Ιωαννίνων/ 

Enterprise Europe Network - Hellas 
Πουτέτση 14 

453 33   ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 
 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ: 
Τηλέφωνο: 26610 89179 

Fax: 26610 36485 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: 

eic@kerkyra.gr  
Ιστοσελίδα: 

http://www.eenkerkyra.eu/ 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 

ΑΕΝΑΚ Α.Ε. 
Αντένα Επιµελητηρίου Ιωαννίνων/  
Enterprise Europe Network - Hellas 

Σαµαρά 13 
491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ 

 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ: 
Τηλέφωνο: 26410 74500 

 Fax: 26410 22590 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: 

contact@epimetol.gr 

Ιστοσελίδα: 
http://www.etakcci.gr 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 
Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

Συνεργάτης Επιµελητηρίου Ιωαννίνων/  
Enterprise Europe Network - Hellas 

Παπαστράτου 53 & Σµύρνης  
301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 
 

 

 
       (ΗΠΕΙΡΟΣ-ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ) 

 

 

Το  Επιµελητήριο Ιωαννίνων ως µέλος του 
Εnterprise Εurope Νetwork – Hellas  

 

 σας ενηµερώνει  

 
 

       
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 


