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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

 
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας συνδιοργάνωσε την Τετάρτη 15/4/2015 με τη Διαχειριστική 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εκδήλωση ενημέρωσης για τους δικαιούχους των 
προγραμμάτων  «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - 
Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»   και «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της 
γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του 
Ε.Π.Ε.Α.Α. 
 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν δικαιούχοι- επιχειρηματίες των προγραμμάτων καθώς και 
σύμβουλοι οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν το έργο τους έως τις 30/6/2015.  
 
Η Διευθύντρια κα. Μάγδα Πετροπούλου και τα στελέχη της Διαχειριστικής κ. Ιφιγένεια 
Τσούκα – Υπεύθυνη στον Τουρισμό, κ. Λουκάς Σπηλιόπουλος – Υπεύθυνος στον Τομέα 
Εμπορίου και Υπηρεσιών και ο κ. Άγγελος Σταυρόπουλος – Υπεύθυνος του προγράμματος 
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης 
της επιχειρηματικότητας», παρείχαν χρήσιμες οδηγίες και διευκρινήσεις και δόθηκαν 
λεπτομερείς επεξηγήσεις  για την ορθή ολοκλήρωση των έργων.   
 
Στη συνέχεια έγινε διαλογική συζήτηση και οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 
εκφράσουν απορίες και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με την μέχρι τώρα 
πορεία των έργων τους.  
 
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Γαλιατσάτος 
Σπυρίδων, ο οποίος απεύθυνε και χαιρετισμό. 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης επεσήμανε ότι είναι 
δίκαιο και εύλογο το αίτημα που ετέθη να δοθεί παράταση ως προς το χρόνο υλοποίησης 
των έργων των δικαιούχων, για το λόγο ότι υπήρξαν αρκετές καθυστερήσεις όλο αυτό το 
διάστημα.  
 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

HELLENIC REPUBLIC 
KERKYRA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

 

 

                            Κέρκυρα 17/4/2015 

Γραφείο Προέδρου 
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Επίσης, τόνισε ότι η αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και η συνεχής βελτίωση επί 
των επιχειρησιακών ζητημάτων διαχείρισης των προγραμμάτων είναι υποχρέωση όλων των 
ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης και ότι το Επιμελητήριο με τα μέσα που διαθέτει συμβάλλει 
προς αυτή την κατεύθυνση επωφελεία της επιχειρηματικής κοινότητας. 
 
 
 

Με εκτίμηση 
Ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

 
 
 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 
 


