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ΚΕΡΚΥΡΑ 2019 
 

Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών 

και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Τα Επιμελητήρια ασκούν κάθε αρμοδιότητα σχετική με 

τους σκοπούς τους, κατά τρόπο που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση τους. 

Υποβάλλουν προς την Πολιτεία εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα, για θέματα του εμπορείου, 

της μεταποίησης και του τομέα των υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία. Συμμετέχουν σε επιτροπές και όργανα 

σχεδιασμού έργων υποδομής και μεριμνούν, με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη του εξαγωγικού κυρίως εμπορίου, της 

μεταποίησης, του τομέα των υπηρεσιών και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας. 

Ν.2081/92, άρθρα 1 & 2 

Παρακάτω αναφέρουμε αναλυτικά τις δραστηριότητες, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τα προγράμματα, τα σεμινάρια, τις 

ημερίδες, τις παρεμβάσεις και τα υπομνήματα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας. 

Στόχος είναι να συνεχίσουμε να βοηθάμε την επιχειρηματικότητα της Κέρκυρας με ρεαλιστικές προτάσεις, έξυπνες 

ενέργειες και στοχευμένες δράσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε  όλοι να σταθούμε όρθιοι και να ξεφύγουμε από την 

ύφεση προσδοκώντας την σταδιακή ανάκαμψη και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας που θα φέρει ένα καλύτερο αύριο 

για όλους μας. 

Συνεχής ενημέρωση μέσω site Επιμελητηρίου και με Δελτία Τύπου για εκθέσεις – Χρηματοδοτήσεις – Προγράμματα – 

Διαγωνισμούς – Υπηρεσίες ΓΕΜΗ – Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές – Επιχειρηματικές αποστολές – Προγράμματα 

κατάρτισης – Εμπορικές Αποστολές – Ρυθμίσεις οφειλών – Επιχειρηματικές συνεργασίες – Εισαγωγές – Εξαγωγές, Υ.Μ.Σ., 

THINK TANK, Business plan, Σύμβουλος επιχειρηματία, Επιχειρηματικός οδηγός, Τουριστική Αγορά, Ηλεκτρονική Αγορά 

Προϊόντων, Ψηφιακή Υπογραφή και άλλα. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

• Τηρεί, ενημερώνει τα μητρώα των μελών του Επιμελητηρίου και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά. 

• Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, Μεσιτών 

Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Ασφαλιστικών Συμβούλων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων και 

τηρεί το Ειδικό Μητρώο αυτών. 

• Εκδίδει τις άδειες Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τηρεί το Ειδικό Μητρώο αυτών. 

• Εκδίδει πιστοποιητικά προελεύσεως 

• Γνωμοδοτεί και υποβάλλει μελέτες και υπομνήματα για κάθε θέμα που απασχολεί το εμπόριο-βιοτεχνία και 

βιομηχανία. 

• Παρέχει πληροφορίες για τις εκθέσεις του εξωτερικού και εσωτερικού. 

• Οργανώνει διαλέξεις, συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια για τα μέλη του 

• Τηρεί βιβλίο καταχώρησης - κατοχύρωσης σε επίπεδο νομού Διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων 

• Καταχωρεί και ενημερώνει το Μητρώο  για οποιαδήποτε εγγραφή, μεταβολή, ίδρυση  υποκαταστήματος σε 

ατομικές και κάθε είδους νομικές μορφές επιχειρήσεων . 

• Εκδίδει πιστοποιητικά για συντάξεις, για την πολεοδομία, για τις τράπεζες, για διαγωνισμούς και για κάθε νόμιμη 

χρήση.       

• Ενημερώνει τα μέλη του για προκηρύξεις, διακηρύξεις, χρηματοδοτικές, φορολογικές διατάξεις 

• Ενημερώνει τα μέλη του για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα 
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• Επιχορηγεί πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Κέρκυρας ή γενικότερα της εθνικής 

οικονομίας, πολιτιστικές, κοινωνικές και εθνικές εκδηλώσεις, 

• Απονέμει βραβεία ή άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και να 

ενισχύει οικονομικά συλλόγους και εργοδοτικές οργανώσεις. 

• Συμμετέχει σε εμπορικές αποστολές στο εξωτερικό 

• Χορηγεί κωδικό αριθμό σημάνσεων κοσμημάτων σε βιοτεχνίες αργυροχρυσοχοΐας. 

• Συμμετοχή με εκπροσώπους του σε επιτροπές  γενικού και ειδικού  ενδιαφέροντος με τελικό σκοπό  την 

προστασία  των συμφερόντων  των επαγγελματιών  της περιοχής  

Στόχος της αναφοράς αυτής είναι να γίνει γνωστό το έργο μας και να εντοπιστούν τα σημεία εκείνα που χρήζουν 

βελτίωσης ούτως ώστε να δράσουμε πιο ορθά και ολοκληρωμένα. Η διοίκηση του Επιμελητηρίου της Κέρκυρας 

επικέντρωσε τις προσπάθειες της, στην υλοποίηση των παλαιότερων στόχων και διαχειρίστηκε τα θέματα του 

Επιμελητηριακού χώρου με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη, στον τόπο και στην επιχειρηματικότητα. Έδρασε 

πάντοτε με γνώμονα την διασφάλιση της συνέχειας, της σταθερότητας και της δυναμικής του θεσμού. Όλα αυτά όμως 

συνέβησαν σε ένα πολύ δύσκολο και επιχειρηματικό περιβάλλον λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα και 

της βαθιάς ύφεσης που βιώνει η αγορά. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων για υποστήριξη και ενίσχυση και με δεδομένους τους 

βραδείς ρυθμούς απονομής της δικαιοσύνης, στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Κέρκυρας λειτουργεί ο θεσμός της 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ώστε να επιλύονται οι όποιες διαφορές με έναν κοινά αποδεκτό και αμοιβαίως ικανοποιητικό τρόπο 

και σε άμεσο χρόνο. 

 

 

On-line Σύμβουλος του Επιχειρηματία: Η υπηρεσία αυτή διαθέτει εξειδικευμένο επιχειρηματικό (Φορολογιστικά 

θέματα, Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Χρηματοδοτήσεις & Επιδοτήσεις) περιεχόμενο και  ουσιαστική και πλήρη 

ενημέρωση στις επιχειρήσεις σε θέματα που παίζουν κύριο ρόλο στην ίδρυση και εξέλιξή τους, στην καθημερινή 

λειτουργία και οργάνωσή τους, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στην ανάπτυξη της εξωστρέφειάς τους. Τέλος 

παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου της υποβολής ερωτημάτων χωρίς χρέωση μέσω της  

ηλεκτρονικής υπηρεσίας και απάντηση τους από εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων. 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής για τις επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου με γνώμονα την 

ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα κάθε παραγωγικού κλάδου της οικονομίας. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ενεργή παρουσία μέσω του www.corfucci.gr, με δυνατότητα προβολής 

όλων των επιχειρήσεων - μελών του Επιμελητηρίου και δυνατότητα παροχής δωρεάν ηλεκτρονικών κρατήσεων 

(http://www.visitkerkyra.gr) και δωρεάν ηλεκτρονικής αγορών (http://www.corfumarket.gr) με ηλεκτρονική αγορά 

προϊόντων. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η υπηρεσία αφορά σε μια Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής (εξ 

αποστάσεως) Εκπαίδευσης http://elearning.uhc.gr, μέσω της οποίας τα Επιμελητήρια παρέχουν (στις ταμειακά ενήμερες 

επιχειρήσεις-μέλη τους) νέες εξελιγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης. Σκοπό της 

υπηρεσίας αυτής αποτελεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων και η παροχή σε αυτές νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης στη 

σύγχρονη εποχή της εκπαίδευσης, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην 

οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Η υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων στοχεύει στην 

έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα. 

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη διαδικτυακής πλατφόρμας παροχής διαδραστικών υπηρεσιών 

(http://investmenttools.uhc.gr/), στην οποία οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις 

αναγκαίες πληροφορίες για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης, όπως και όλες τις 

προϋποθέσεις ένταξής τους σε αυτά. 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 

ΕΡΓΟ CBTB: Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the preservation and 

promotion of common traditional gastronomy. IPA CROSS BORDER COOPERATION GREECE - ALBANIA 2014 - 2020.  

Το έργο με το ακρωνύμιο CBTB και τίτλο «Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application 

for the preservation and promotion of common traditional gastronomy» για την τοπική παραδοσιακή γαστρονομία της 

κάθε περιοχής που θα έχει το δικό της ιδιαίτερο και μοναδικό χαρακτήρα και θα μπορεί να αναπτυχθεί ως προϊόν του 

τουρισμού και να προωθηθεί  ως τέτοιο, ώστε να προσφέρει στην περιοχή προστιθέμενη αξία.  

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η διατήρηση και προώθηση της παραδοσιακής γαστρονομίας  και η ανάπτυξη ενός 

νέου ολοκληρωμένου προϊόντος βιώσιμου τουρισμού για την προώθηση του τουριστικού προορισμού της περιοχής.  

Οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της συνεργασίας των τοπικών επιχειρηματιών, των παραγωγών και των επαγγελματικών 

ενώσεων και σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών. 

Οι στόχοι του έργου είναι: 

 Ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου εμπορικού σήματος, βασισμένου στην παραδοσιακή γαστρονομία της 

περιοχής, που παρέχει ένα ολοκληρωμένο προϊόν βιώσιμου τουρισμού. 

 Προώθηση της χρήσης νέων καινοτόμων εργαλείων (εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα) για την προώθηση του 

παραδοσιακού πρωϊνού, την προσέλκυση ευρύτερης ποικιλίας δυνητικών τουριστών και την αύξηση του 

ενδιαφέροντος για την διασυνοριακή περιοχή. 

 Προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της περιοχής μέσω της αποστολής 

πληροφοριών για εκδηλώσεις και πολιτιστικά αξιοθέατα μαζί με την παραδοσιακή κουζίνα. 

 Μελέτη και ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στην παραδοσιακή γαστρονομία και χρήση τοπικών ποιοτικών 

προϊόντων. 

 Κίνητρα για την παραγωγή/καλλιέργεια τοπικών προϊόντων, καθώς η προώθησή τους μέσω της τοπικής 

παραδοσιακής γαστρονομίας με απώτερο στόχο να επηρεάσει τη συνολική ζήτηση τοπικών προϊόντων. 

 Δημιουργία μόνιμου δικτύου συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστών. 

 Βελτίωση της συνεργασίας με τους παραγωγούς τοπικών/παραδοσιακών προϊόντων της διασυνοριακής 

περιοχής. 

 Ικανοποίηση των τουριστών μέσω της εξοικείωσής τους με τα τοπικά προϊόντα και την τοπική κουζίνα της 

περιοχής. 

Επικεφαλής εταίρος είναι το Επιμελητήριο Γρεβενών (LB1). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  

697.501,00€ και ο προϋπολογισμός για το Επιμελητήριο Κέρκυρας ανέρχεται σε 175.310€.  

Το έργο έχει άξονα προτεραιότητας την τόνωση της τοπικής οικονομίας, στοχεύει στην προώθηση της τοπικής 

γαστρονομίας,  των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής, μέσω της ανάπτυξης ενός κοινού 

συστήματος επωνυμίας για το "Παραδοσιακό Πρωινό", την ενθάρρυνση του τουρισμού και της πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς και είναι ένα έργο σημαντικό για το τόπο μας και την τοπική οικονομία. 

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από: 
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1. Chamber of Grevena - Επιμελητήριο Γρεβενών (LB1). 

2. Chamber of Corfu - Επιμελητήριο Κέρκυρας (PΒ2). 

3. Chamber of Commerce & Industry of  Vlora Region - Επιμελητήριο Εμπορίου & Βιομηχανίας της Περιφέρεια του 

Αυλώνα (PΒ3). 

4. National Coastal Agency - (PΒ4). 

5. ECO-Partners for Sustainable Development (PB5). 

ΕΡΓΟ INNONETS: Cooperation Programme Interreg V-A Greece- Italy (EL-IT) 2014-2020 

Το έργο προτείνει την ανάπτυξη ενός δυναμικού συστήματος για την υποστήριξη των πολύ μικρών και μικρών  

επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας, με απώτερο σκοπό τη 

δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τους και προώθησης της 

καινοτομίας. 

Το Διασυνοριακό Δίκτυο Καινοτομίας (Innovative network for the Agrifood sector) που θα σχεδιαστεί και θα 

εφαρμοστεί πιλοτικά, στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου, θα σχεδιάσει και θα λειτουργήσει τρία διασυνοριακά 

“Living Labs” από τα οποία: 

Το πρώτο θα έχει τίτλο «Sustainable cities and islands» και θα ασχοληθεί με τη μελέτη της πολιτικής Milan Urban 

Food Pact που αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι πόλεις θα μπορέσουν να γίνουν αυτάρκεις και θα μπορούν να 

προσφέρουν σε όλες τις κοινωνικές τους ομάδες πρόσβαση σε υγιεινή και οικονομική τροφή.  

Το δεύτερο θα έχει τίτλο “Innovative Agrifood SMEs” θα μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΜΕ που βρίσκονται 

στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα θα μπορέσουν να υιοθετήσουν καινοτόμες διαδικασίες για τη 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους, καθώς 

επίσης και τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργειών και δικτύων με ερευνητικά ιδρύματα και άλλες καινοτόμες 

επιχειρήσεις, με σκοπό να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Στο ίδιο Living Lab, οι εταίροι του έργου πρόκειται να 

μελετήσουν και να αναπτύξουν ένα σύστημα υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ (Regional Innovation 

Brokering Centres in the Agro-food sector) με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και των επιχειρήσεων, την παροχή στήριξης για ανάπτυξη συνεργειών κλπ. 

Όλα τα παραπάνω, θα ενσωματωθούν σε έναν δυναμικό ηλεκτρονικό κόμβο που θα παρέχει διασυνοριακά τις 

συγκεκριμένες υπηρεσίες. 

Το τρίτο προτεινόμενο Living Lab θα έχει τίτλο «0- food waste» και θα αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται 

ορθότερη η διαχείριση της τροφής εντός των πόλεων, ώστε να μην καταλήγει τίποτα στις χωματερές. Το 

συγκεκριμένο Living Lab θα μελετήσει παγκόσμιες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζονται οι πόλεις την 

τροφή, σε κάθε σημείο της αλυσίδας παραγωγής, από το χωράφι έως και τα νοικοκυριά, και πως αυτές 

επαναχρησιμοποιούν τα υπολείμματα κάθε διαδικασίας. 

Για τη λειτουργία των συγκεκριμένων δομών θα αναπτυχθούν: η κατάλληλη μεθοδολογία, οι διαδικασίες ποιότητας 

και το απαιτούμενο εκπαιδευτικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, καθώς επίσης και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για 

τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών των Κέντρων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και πιστοποίησης, την 

συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων και φορέων για τη δημιουργία θεματικών ομάδων κλπ. 

Για την υποστήριξη της εσωτερικής επικοινωνίας των εμπλεκόμενων στις δράσεις του έργου αλλά και στην 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κάθε δράσης, πρόκειται να αναπτυχθεί ένα Ηλεκτρονικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης. Σε αυτό το σύστημα θα συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα σχετικά με την επιχειρηματικότητα στον 

αγροδιατροφικό τομέα, ενώ θα αναπτυχθεί ένα σύστημα διαρκούς αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δράσεων 

του έργου, βασισμένο σε δείκτες. Με τον τρόπο αυτό, θα λαμβάνονται άμεσα διορθωτικές δράσεις για την επίτευξη 

των στόχων του έργου. 

Για την υποστήριξη των επιχειρήσεων σχετικά με την υιοθέτηση της καινοτομίας και την ενσωμάτωση τους στις 

παραγωγικές τους διαδικασίες, το έργο πρόκειται να δημιουργήσει τον Διασυνοριακό Ηλεκτρονικό Κόμβο 

Καινοτομίας στον τομέα της Αγροδιατροφής (CB Agrifood Innovation Node), μια δυναμική ηλεκτρονική πλατφόρμα 

που θα προσφέρει: 

• Εκτεταμένη δικτύωση με ερευνητικά ιδρύματα και υφιστάμενες καινοτόμες επιχειρήσεις. 



[7] 
 

• Δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να εντοπίσει εκείνα τα ιδρύματα κι εκείνες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τη 

γνώση για θέματα καινοτομίας. 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τόσο του προσωπικού όσο και των διοικήσεων των 

ΜΜΕ σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση των επιχειρήσεων, την αναδιοργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας 

και την ενσωμάτωση καινοτόμων διαδικασιών, την ασφάλεια και την ποιότητα, την προστασία του περιβάλλοντος 

κλπ. 

• Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την νομοθεσία καθώς και ειδικά θέματα που αφορούν τον αγροδιατροφικό 

τομέα στη διασυνοριακή περιοχή. 

• Καθοδήγηση για την εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών και μεθοδολογικών μοντέλων που θα αναπτυχθούν 

μέσα από το συγκεκριμένο έργο. 

Το έργο εκτός από τις παραπάνω δομές θα προσφέρει: 

1. Τη μεθοδολογία, τα εργαλεία και τη βάση για τη συνεχή παρακολούθηση της δραστηριότητας σημαντικών 

φορέων για τη μεταφορά της καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής. 

2. Τη βάση για την ανάπτυξη ενός μόνιμου δικτύου για τη βιώσιμη διαχείριση της τροφής σε διασυνοριακό 

επίπεδο και τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην αγροδιατροφή. 

3. Προτάσεις για τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων τόσο μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια 

αλυσίδα αξίας όσο και ιδωτικού- δημόσιου τομέα για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για τη βιώσιμη 

διαχείριση της τροφής και την προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της 

αγροδιατροφής. 

4. Αξιολόγηση και συμπεράσματα σχετικά με την κεφαλαιοποίηση των Εργαστηρίων Μεταφοράς Γνώσης 

(Living Labs) μετά το πέρας του έργου. 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ ICON WOM-EN: Cooperation Programme Interreg V-A Greece- Italy (EL-IT) 2014-2020 

Το πρόγραμμα έχει  ενταχθεί  στον άξονα προτεραιότητας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καινοτομίας 

στην  παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  της  καινοτομίας  και  την  ανάπτυξη συνεργατικών  σχηματισμών  σε  

διασυνοριακό  επίπεδο  για  την  προώθηση  της ανταγωνιστικότητας. Το  έργο  στοχεύει  στην  ενίσχυση  της  

επιχειρηματικότητας των  γυναικών  και  της  δικτύωσης  των  πολιτών  για  την  προώθηση  μιας  νέας επέκτασης 

επιχειρηματικών μοντέλων.  

Οι  γενικοί  στόχοι  του  έργου  είναι:  

1. Η  προβολή  και  προώθηση  της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στις εργαζόμενες 

γυναίκες  της  παραμεθόριας  περιοχής. 

2. Η  ενθάρρυνση  της  εγκατάστασης γυναικών επιχειρηματιών σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

καινοτομίας και  νέων  τεχνολογιών. 

3. την  ενίσχυση  του  ρόλου  των  συμμετεχόντων περιφερειών δημιουργώντας ένα σύστημα φιλικό προς την 

επιχειρηματικότητα των γυναικών στην περιοχή. 

  

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας πρωτοπόρο σε νέους θεσμούς  έχει αναλάβει και διαχειρίζεται θέματα επίλυσης πάσης 

φύσεως διαφορών μεταξύ ιδιωτών στα πλαίσια του θεσμού της Διαμεσολάβησης. Η διεθνής εμπειρία τόσο στην Ευρώπη 

όσο και στις ΗΠΑ, έχει δείξει, ότι η Διαμεσολάβηση, μέσω της εγκυρότητας των Κέντρων Διαμεσολάβησης, επιτρέπει στα 

μέρη να εξαλείψουν τα εμπόδια της μεταξύ τους επικοινωνίας, να συζητήσουν και να επιλύσουν τις διαφορές τους, να 
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καθορίσουν τα βασικά συμφέροντα ή τις ανησυχίες τους, να βρουν πεδία συμφωνίας ή συμβιβασμού και να 

ενσωματώσουν τη συμφωνία τους σε κοινά αποδεκτό κείμενο. 

Ήδη το Επιμελητήριο Κέρκυρας από το 2013 σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Δικηγορικό Σύλλογο 

Κέρκυρας και τους Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές Κέρκυρας, εφάρμοσε για τα μέλη του την πιλοτική εφαρμογή 

προγράμματος ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΥΛΩΝ για την γνωριμία των Κερκυραίων επιχειρηματιών με το νέο θεσμό ειρηνικής 

επίλυσης διαφορών τη ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, δίνοντας την ευκαιρία στα αντίδικα μέρη να επιλύσουν ειρηνικά και οριστικά 

την διαφορά τους. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων σήμερα για υποστήριξη και ενίσχυση και με 

δεδομένους τους βραδείς ρυθμούς απονομής της δικαιοσύνης, το Επιμελητήριο Κέρκυρας θεωρεί  αναγκαία την 

προώθηση του θεσμού της ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ώστε να επιλύονται οι όποιες διαφορές με έναν κοινά αποδεκτό και 

αμοιβαίως ικανοποιητικό τρόπο και σε άμεσο χρόνο. 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: 

 Επίλυση διαφορών μέσω διαμεσολάβησης. 

 Προώθηση της διαμεσολάβησης ως αποτελεσματικής εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης διαφορών, με την οποία 

εξοικονομούνται χρόνος και χρήμα. 

 Επίλυση διαφορών και διευθέτηση συγκρούσεων μέσω άλλων εναλλακτικών μεθόδων.  

 Διοργάνωση προγραμμάτων-σεμιναρίων ευαισθητοποίησης, ημερίδων και συνεδρίων σχετικά με τη 

διαμεσολάβηση και άλλες μεθόδους επίλυσης διαφορών. 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

 Παροχή πληροφοριών και οδηγιών σχετικά με τη φύση της διαμεσολάβησης και των διαδικασιών. 

 Διαχείριση των διαφορών που παραπέμπονται σε διαμεσολάβηση, μέσω της διοικητικής   και τεχνικής 

οργάνωσης των διαδικασιών διαμεσολάβησης. 

 Παροχή βοήθειας στα ενδιαφερόμενα μέρη σε ότι αφορά στην επιλογή διαμεσολαβητών από τον κατάλογο 

πιστοποιημένων διαμεσολαβητών που τηρείται στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Ε.Β.Ε.Α. 

 Εκτέλεση χρεών συνδέσμου ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και τον διαμεσολαβητή, με σκοπό τη 

διασφάλιση της βέλτιστης επικοινωνίας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών. 

 Παροχή συνδρομής στα ενδιαφερόμενα μέρη για την οργάνωση κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας που 

ενδέχεται να χρειαστεί κατά την πορεία της διαμεσολάβησης, όπως υπηρεσίες μετάφρασης, διερμηνείας ή 

γραμματειακής υποστήριξης. 

 Διαχείριση των οικονομικών παραμέτρων των διαδικασιών διαμεσολάβησης. 

Παροχή κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και τεχνικών μέσων και μέσων διοικητικής μέριμνας που είναι 

απαραίτητα για τη διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης. 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ  
 

Η καινοτομία και η εξωστρέφεια είναι στο στόχαστρο της εποχής που διανύουμε και το Επιμελητήριο εργάζεται προς 

αυτή την κατεύθυνση μέσω της συνεργασίας που έχει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ με 

την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπου έχει μέχρι στιγμής επιλύσει διάφορα προβλήματα που προκύπτουν 

σε επενδυτές και ενημερώνει καθημερινά όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε νέα προγράμματα, είτε σε αυτούς που 

έχουν ήδη ενταχθεί και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.  

Η Διαχειριστική - Εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ ανέλαβε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 τη διαχείριση δράσεων,  που αφορούν 

μικρομεσαίες υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις: 

 Μεταποιητικές 

 Τουριστικές  
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 Εμπορικές  

 Υπηρεσιών 

 Οδικών εμπορευματικών μεταφορών  

 Εξαγωγικές 

Και συγκεκριμένα τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», 

 Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 

 Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών Υφιστάμενων επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 

αγορές 

 Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των 

Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

Επιπλέον με το κλείσιμο του ΕΟΜΜΕΧ της ανατέθηκε η διαχείριση των κάτωθι δράσεων : 

 Νεανική Επιχειρηματικότητα 

 Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 

 Ένδυση - Υπόδηση 

Και το 2013 η Διαχειριστική ανέλαβε τη διαχείριση των ΠΕΠ   

 «Ενίσχυσης Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών 

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ  

Συμμετοχή Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης  
 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στο πλαίσιο των συνεχών πρωτοβουλιών του για την ανάδειξη, την προώθηση και την 

ανάπτυξη της εξωστρέφειας των Κερκυραϊκών επιχειρήσεων και στηρίζοντας έμπρακτα τον σημαντικότατο αυτό 

εκθεσιακό θεσμό, συμμετείχε με περίπτερο - δωρεάν χώρο και γραμματειακή υποστήριξη στην 83η  ΔΕΘ για το έτος 2019 

(8-16 Σεπτεμβρίου). Οι Κερκυραϊκές επιχειρήσεις που συμμετείχαν υπό τη σκέπη του Επιμελητηρίου με κατάλληλη 

προετοιμασία και οργάνωση παρουσίασαν μια άψογη εικόνα συγκεντρώνοντας τα βλέμματα και το ενδιαφέρον Ελλήνων 

και ξένων επισκεπτών. 

Το Περίπτερο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας επισκέφθηκαν εξέχουσες προσωπικότητες από τον πολιτικό χώρο και όχι 

μόνο και ενημερώθηκαν για τη δυναμική του Νομού καθώς και για τα προϊόντα που παράγονται στο σύνολό τους στην 

Κέρκυρα. Πιστεύοντας ότι η ΔΕΘ μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική προσπάθεια τόνωσης της τοπικής 

επιχειρηματικότητας και γνωρίζοντας πλέον την επιτυχία που είχε το εγχείρημα μας τα δύο προηγούμενα έτη,  

προσδοκούμε την συνέχιση αυτής της προσπάθειας και την συμμέτοχή μας και τα επόμενα χρόνια. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ITB ΣΤΟ 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ WORLD TRAVEL MARKET  

 

1.Το Επιμελητήριο Κέρκυρας συμμετείχε  με το Δήμο Κέρκυρας για δεύτερη συνεχή χρονιά σε μια από τις σημαντικότερες 

επαγγελματικές τουριστικές εκθέσεις παγκοσμίως, στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ‘ITB BERLIN’ (www.itb-berlin.com) η 

οποία πραγματοποιήθηκε στις 6-10 Μαρτίου 2019 στο Messe Berlin του Βερολίνου στην Γερμανία. 

Πρόκειται για το κορυφαίο παγκόσμιο γεγονός στην ταξιδιωτική βιομηχανία για τους επαγγελματίες του κλάδου και τις 

επιχειρηματικές συμφωνίες. Η έκθεση ITB BERLIN είναι η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση και μια από τις κορυφαίες του 

κλάδου της που προάγει το τουριστικό προϊόν. Το 2018 συγκέντρωσε 10.000 εκθέτες από 186 χώρες. Την έκθεση 

κάλυψαν περίπου 5.000 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι από 76 χώρες και περίπου 450 bloggers από 34 χώρες. Την 

έκθεση επισκέφτηκαν 160.000 άτομα και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από την πολιτική, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη 

από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, με σκοπό τη δικτύωση και τη σύναψη επαγγελματικών συμφωνιών με 

τους παγκόσμιους «παίκτες» και παράγοντες του τουριστικού κλάδου. Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για το σύνολο 
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του παγκόσμιου ταξιδιωτικού εμπορίου να συναντήσει, να συνδέσει, να διαπραγματευτεί και να επιχειρήσει κάτω από 

μια κοινή στέγη. 

Το ITB Berlin 2019 προσφέρει στους εκθέτες το “ITB SPEED NETWORKING”, δηλαδή πεντάλεπτες συναντήσεις μεταξύ 

εκθετών και αγοραστών, με στόχο την σύναψη συνεργασιών. 

2.Για μια ακόμη χρονιά ολοκληρώθηκε και στέφθηκε με επιτυχία η κοινή προσπάθεια Επιμελητηρίου και Δήμου 
Κέρκυρας στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού WORLDTRAVELMARKET, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο 4-
6/11/2019 και συγκεντρώνει την προσοχή της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας, φιλοξενώντας πάνω από 180 χώρεςκαι 
5.000 εκθέτες.  

 Αναμφισβήτητα, η Βρετανική αγορά είναι η κυρία δεξαμενή τουριστών για την Κέρκυρα. Ως εκ τούτου, αποτελεί 
προτεραιότητα για τους θεσμικούς αλλά και επαγγελματικούς φορείς του τουρισμού. 

 Με πρόσφατη την εμπειρία της αιφνίδιας πτώχευσης της Thomas Cook και την ανατροπή των δεδομένων που επέφερε 
αυτή, οι προσπάθειες όλων εντατικοποιήθηκαν προς την κατεύθυνση της αύξησης του μεριδίου από τη συγκεκριμένη 
αγορά. 

 Το καλαίσθητο περίπτερο της  Κέρκυρας, εκτάσεως 24 τμ, βρισκόταν σε προνομιακή θέση και αποτύπωνε τη δυναμική 
της Κέρκυρας, τους Παξούς και τα Διαπόντια νησιά, κάνοντας αισθητή την παρουσία μας ως τουριστικού προορισμού 
αξιώσεων. Η επισκεψιμότητα ήταν μεγάλη, ενώ το περίπτερο απέσπασε θετικότατα σχόλια από τους επαγγελματίες 
αλλά και τους επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν προϊόντα της τοπικής μας παραγωγής. 

  

 

 

Ενημερωτική εκδήλωση για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με θέμα την εφαρμογή της 

νέας οδηγίας διανομής ασφαλιστικών προϊόντων (insurance distribution directive – idd. 
 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με θέμα την 

εφαρμογή της νέας οδηγίας διανομής ασφαλιστικών προϊόντων IDD, στην ελληνική νομοθεσία. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13-02-2019 στο Επιμελητηρίου Κέρκυρας. Εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Δημήτρης 

Γαβαλάκης, Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και πρόεδρος της επιτροπής ασφαλιστικών 

διαμεσολαβητών ΕΕΑ. 

 

Εκδήλωση με θέμα τον Τουρισμό από τον Δήμο Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας και του Δήμου Κέρκυρας. 
 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σε συνεργασία με τον Δήμο Κέρκυρας πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση με θέμα τον 

τουρισμό που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η οποία θα διεξήχθη στην Κέρκυρα την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου  στο 

ξενοδοχείο Corfu Palace. 

Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης συνοδευόμενος από εκπροσώπους 

της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, του Γραφείου Συνεδριακού Τουρισμού της πόλης της Θεσσαλονίκης, ξενοδόχους 

και επιχειρηματίες του τουρισμού καθώς και εκπροσώπους πανεπιστημίων, ιδιωτικών κολλεγίων και άλλων 

παραγωγικών φορέων  που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον κλάδο της τουριστικής οικονομίας. 

Σκοπός της ειδικής εκδήλωσης πέραν της παρουσίασης της πόλης της Θεσσαλονίκης ως τουριστικού και επιχειρηματικού 

προορισμού, είναι και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον κλάδο της τουριστικής επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη 

συνεργασιών για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού καθώς και η δυνατότητα διάθεσης τοπικών προϊόντων στην 

αγορά της Βορείου Ελλάδος με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του γαστρονομικού χαρτοφυλακίου και του ρόλου που 

καλείται να διαδραματίσει στην ενίσχυση της ταυτότητας κάθε αξιόπιστου προορισμού. 
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Η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσεται σε μία σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης που  ξεκίνησε το 2013, 

με τίτλο «Διπλωματία των πόλεων» και βραβεύθηκε το έτος 2016 από τα Greek Hospitality Awards. Αντίστοιχες 

εκδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε Κωνσταντινούπολη, Σόφια, Βελιγράδι, Βουκουρέστι, Σμύρνη, Μιλάνο, 

Μπολόνια, Τελ Αβίβ, Κολωνία, Λευκωσία, Παρίσι, Βιέννη καθώς και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Καστοριά, 

Ιωάννινα, Νάουσα και Καλαμάτα. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ «ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ». 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας, σε συνεργασία με το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ελλάδος και την Ένωση Ξενοδόχων 

Κέρκυρας πραγματοποίησε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την «Κυκλική οικονομία και τις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις στην Κέρκυρα» στις 18.02.2019,   στην Αίθουσα ‘Σπύρος Δένδιας’, στον 2ο όροφο του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας.  

Η εκδήλωση αποσκοπούσε στην συζήτηση της έννοιας της κυκλικής οικονομίας και τη μελέτη των διαδικασιών 

μετάβασης που αφορούν επιχειρήσεις και καταναλωτές. Ως κυκλική οικονομία ορίζεται η επιμήκυνση του κύκλου ζωής 

των προϊόντων ταυτόχρονα με την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, περισσότερη επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας και υλικών. Είναι μια αξιόπιστη, σύγχρονη πρόταση για βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία 

έχει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Η μετάβαση σε µια κυκλική οικονομία 

προϋποθέτει την επαναχρησιµοποίηση, επισκευή, ανανέωση και ανακύκλωση υφιστάµενων υλικών και προϊόντων. Ό,τι 

προηγουμένως θεωρούνταν «απόβλητο», μπορεί να µετατραπεί σε πρώτες ύλες. 

Η επιχειρηματικότητα βρίσκεται στη θέση του οδηγού κατά τη μετάβαση σε µια κυκλική οικονομία. Ο επιχειρηματικός 

κόσμος είναι σε θέση να επανασχεδιάσει ολόκληρες αλυσίδες προσφοράς, µε σκοπό την αποδοτικότητα των πόρων και 

την κυκλικότητα. Μια τέτοια συστημική µετάβαση υποστηρίζεται από τις εξελίξεις στις τεχνολογίες της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας, αλλά και από την κοινωνική αλλαγή. Έτσι, η κυκλική οικονομία µπορεί να δημιουργήσει νέες αγορές 

που θα ανταποκρίνονται στην απομάκρυνση από το παραδοσιακό ιδιοκτησιακό καθεστώς, και την προσέγγισή στη 

χρήση, την επαναχρησιµοποίηση και τον διαµοιρασµό προϊόντων, συμβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση και τη 

βελτίωση της απασχόλησης. Επιπρόσθετα οφέλη προκύπτουν εμμέσως και παράλληλα όπως η ανάπτυξη της 

μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα στους τομείς της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, επισκευών, 

επιδιορθώσεων καθώς και η  δημιουργία νέων επαγγελμάτων. 

Η ευκαιρία είναι μέσα στις δυνατότητές μας και η ευθύνη βαρύνει όλους μας. Είναι καιρός να αγκαλιάσουμε το 

πλεονέκτημα που μια κυκλική οικονομία παρέχει, προβλέποντας τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, την 

επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ζωής του τόπου μας. 

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν  ο Διευθυντής επί τιμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπεύθυνος για θέματα 

Κυκλικής Οικονομίας στα Ευρωπαϊκά νησιά και Πρόεδρος της Σύμβασης Espoo, κ. Γεώργιος - Σταύρος Κρεμλής.  

Πραγματοποιήθηκαν  κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρεμβάσεις μέσω SKYPE από το Ευρωεπιμελητήριο οι κ.οι 

Clemens Rosenmayer και Valerio Burlizzi. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τις  τοποθετήσεις των εκπροσώπων 

Κερκυραϊκών Φορέων. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν  ο κ. Γεώργιος Ασωνίτης, Ειδικός Επιστήμων, Κεντρική Ένωση 

Επιμελητηρίων Ελλάδος, Μέλος Τεχνικής Επιτροπής INSULEUR. 

 

3η Συνεδρίαση Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου στη Ζάκυνθο. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων 

Νήσων κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης σας ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε η τρίτη κατά σειρά συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου στη Ζάκυνθο στις 8/2/2019, στην οποία συζητήθηκαν εκτενώς θέματα τα 

οποία απασχολούν τα Ιόνια νησιά, με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα αλλά και ζητήματα υποδομών της Περιφέρειας 

Ιονίων νήσων. 
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Οι κύριοι θεματικοί άξονες της συνεδρίασης ήταν το θέμα των υδροπλάνων, το μεταφορικό ισοδύναμο και η εξόρυξη 

των υδρογονανθράκων. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Χονδρογιάννης δήλωσε ότι: «Μέσω των 

συνεδριάσεων του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου θα γίνει μεγάλη προσπάθεια για συνεργασία και 

ανταλλαγή κυρίως προτάσεων στα Ιόνια νησιά και σε δεύτερη φάση η υλοποίηση αυτών με γνώμονα της ανάπτυξη της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που την αποτελούν». 

Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης για το Μεταφορικό Ισοδύναμο 

Στο πλαίσιο σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΕΦΕΠΑΕ, η Διαχειριστική 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε 

συνεργασία με το Επιμελητήριο Κέρκυρας διοργάνωσαν ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα το Μεταφορικό 

Ισοδύναμο. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση του μέτρου και ακολούθησε συζήτηση με τους 

ενδιαφερόμενους προς επίλυση διάφορων αποριών. 

 

Ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη 

Ανταγωνιστικότητας και Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» 

 
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος - 

Πελοποννήσου - Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, πραγματοποίησε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση σε 

συνεργασία με το Επιμελητήριο Κέρκυρας με θέμα: «Παρουσίαση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη 

Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις»  & «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο - Εστίαση 

– Εκπαίδευση» στις 25/02/2019, στην αίθουσα Σπύρου Δένδια στον 2ο όροφο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας. Στην 

εκδήλωση έγινε αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων και ακολούθησε συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς 

επίλυση αποριών. 

 

 

 

Εθελοντική Αιμοδοσία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

 
Στα πλαίσια της εθελοντικής δράσης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, πραγματοποιήθηκε στις 19/02/2019 εθελοντική 

αιμοδοσία στην οδό Ευγενίου Βουλγάρεως στο πεζόδρομο, με την κινητή μονάδα του Νοσοκομείου Κέρκυρας. 

 

 

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα 

«πνευματικά δικαιώματα μουσικής επαγγελματικών χώρων 

και αντικαπνιστικός νόμος» 

 
Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή επιχειρηματιών του νησιού πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων και την Ένωση Εστίασης Κέρκυρας, 

με θέμα τον αντικαπνιστικό νόμο και τα πνευματικά δικαιώματα μουσικής επαγγελματικών χώρων, την Τρίτη 3 

Δεκεμβρίου 2019 στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας. 

 

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς, ο  Διευθυντής Δημόσιας Υγείας, κ. Κυριάκος 

Κατσώρας και ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής & Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Τάξης Κέρκυρας, κ. Σπύρος 

Κουλούρης. Ο κ. Γιώργος Καββαθάς επεσήμανε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο αθέμιτου ανταγωνισμού, ο κ. 
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Κατσώρας ανέλυσε τις επιπτώσεις του καπνίσματος και κ. Κουλούρης δήλωσε πως στους πρώτους ελέγχους 

διαπιστώθηκε μηδαμινή παραβατικότητα.  

 

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ τόνισε πως ο νόμος είναι αυστηρός, ενώ ο ίδιος, κατά τη διαβούλευση, πρότεινε στην κυβέρνηση 

να εκδοθούν ερμηνευτικές εγκύκλιοι για κάποιες ασάφειες του νόμου. Συνέχισε  ισχυριζόμενος πως το πρόστιμο είναι 

άδικο για τους ιδιοκτήτες και ευνοϊκό για τους πελάτες, ενώ ο ίδιος πρότεινε να θεσπιστεί αντιστρόφως. Μάλιστα δεν 

έκρυψε την ανησυχία του για την πιθανότητα αθέμιτου ανταγωνισμού που μπορεί να προκαλέσει ο νόμος, διότι αυτός 

ήταν και ο βασικός παράγοντας που οδήγησε στη μη εφαρμογή του στις σχετικές απόπειρες προηγούμενων 

κυβερνήσεων. 

 

Ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Κατσώρας ανέλυσε τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην 

υγεία και παρά το γεγονός ότι θεωρεί πως η νομοθεσία είναι αυστηρή, πιστεύει ότι πρέπει να εφαρμοστεί, ενώ η μέχρι 

στιγμής συνεργασία τους με τις Αρχές είναι εξαιρετική. 

 

Ο Αστυνομικός Διοικητής του ΑΤ Κερκύρας, κ. Κουλούρης δήλωσε πως η δουλειά της Αστυνομίας δεν είναι να κρίνει το 

νόμο, αλλά να τον εφαρμόσει. Στη συνέχεια υποστήριξε πως σε βραδινό έλεγχο που πραγματοποίησε η Αστυνομία 

διαπίστωσε μηδαμινή παραβατικότητα. 

 

Οι επιχειρηματίες και οι φορείς που παρευρέθηκαν στην αίθουσα έκαναν διευκρινιστικές ερωτήσεις για τον 

αντικαπνιστικό νόμο και το τρόπο που καλούνται να δράσουν σε περιπτώσεις παραβατικότητας. 

 

 

 

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων 

Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ). 

 
Αέρας εξωστρέφειας και συνεργασίας μεταξύ των Επιμελητηρίων και ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

στη Γενική Συνέλευση του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) που 

πραγματοποιήθηκε στις 7/12/2019 στο κέντρο πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος”, καθώς και πρωτοβουλίες ενίσχυσης και 

υποστήριξης της μικρομεσαίας γυναικείας επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, τέθηκαν θέματα εκπαίδευσης  και κατάρτισης 

των γυναικών στις νέες ψηφιακές δεξιότητες, πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία, στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα 

και στη δημιουργία πλατφόρμας δικτύωσης των επιχειρήσεών μέσω του Δικτύου. 

 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η ενίσχυση του ρόλου 

της γυναίκας στην οικονομία δεν είναι μόνο ζήτημα δικαιωμάτων και ισότητας των φύλων,  ενώ σημείωσε πως, αν 

εμπλέξουμε περισσότερο τις γυναίκες, που είναι το ήμισυ του πληθυσμού, με την ενεργή οικονομία, δίνοντάς τους 

κίνητρα και εκπαιδεύοντάς τες, αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για μεγαλύτερη ανάπτυξη. Επίσης ο κ. 

Υπουργός ενημέρωσε ότι το προσεχές διάστημα πρόκειται να ανοίξει πρόγραμμα ΕΣΠΑ για γυναίκες άνω των 40  ετών. 

 

Μεγάλη αίσθηση  προκάλεσε το νέο μοντέλο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας που παρουσίασε ο νέος Διοικητής 

του  ΟΑΕΔ κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, αξιοποιώντας την πλήρη εργαλειοθήκη του Οργανισμού υποσχόμενος ότι κατά το 

προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί ειδική ενημέρωση για τις νέες δυνατότητες. 
 

 

Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) 

 
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων και το Σωματείο Εστιατόρων 

πραγματοποίησαν εκπαιδευτικό σεμιναρίο με θέμα «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΠΙΠΕΔΟ 1». 
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Σύμφωνα και με την νέα διάταξη του ΕΦΕΤ 439/2017 ΦΕΚ 2873/Β’/21-8-2017, της Υγειονομικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2718/8-

10-2012 και ΦΕΚ 1616 δημιουργείται η υποχρέωση σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας που δραστηριοποιούνται στον 

χώρο των τροφίμων και ποτών (ξενοδοχεία, εστιατόρια, κυλικεία, καφετέριες, σούπερ μάρκετ, ζαχαροπλαστεία - 

φούρνοι, παιδικοί σταθμοί, συνεταιρισμοί, οινοποιεία, κάβες, κρεοπωλεία, ελαιοτριβεία, βιομηχανίες τροφίμων-ποτών 

κλπ.) να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας (άρθρο 9 της νέας υγειονομικής 

νομοθεσίας και στο ΦΕΚ 1616 του ΕΦΕΤ). 

 

Το απασχολούμενο προσωπικό και οι ιδιοκτήτες πρέπει να διαθέτουν το πιστοποιητικό εκπαίδευσης και υγείας (άρθρο 

13, ΦΕΚ 2718/8-10-2012). Η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού 

και ιδιοκτητών επιχειρήσεων και στην συμμετοχή εξετάσεων που διενεργεί ο ΕΦΕΤ με θέμα «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΠΙΠΕΔΟ 1». 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγήθηκε βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.  

 

 

Εθιμοτυπική επίσκεψη Γάλλου Προέδρου της περιοχής Tarn της Ν. Γαλλίας στο Επιμελητήριο 

Κέρκυρας. 

 
Την Παρασκευή 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Επιμελητήριο Κέρκυρας του κ. Jean-Louis 

Hormière, Γάλλου Προέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Albi της Γαλλίας και του ΙΕΚ της περιφέρειας Tarn 

Ν.Γαλλίας με την αντιπρόεδρο του Γαλλικού ΙΕΚ, κα Cécile Ferrieres, στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος Erasmus με το Δημόσιο ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων Κέρκυρας, το οποίο ηγείται ο Γενικός Δ/ντής κ. 

Δημήτρης Μπακύρας. 

 

Σκοπός της επίσκεψης ήταν αρχικά να γνωρίσουν τον τόπο μας και να δουν από κοντά την 10ήμερη πρακτική άσκηση 

που κάνουν 16 Γάλλοι σπουδαστές σε Κερκυραϊκά Ξενοδοχεία, εστιατόρια και παράλληλα να πραγματοποιήσουν 

συναντήσεις με τοπικούς παραγωγούς καθώς και να αναπτύξουν συνέργειες με επιχειρήσεις της Κέρκυρας. 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και ο Γάλλος Πρόεδρος  του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Albi της Γαλλίας 

δεσμεύτηκαν σε αδελφοποίηση των αντίστοιχων επιμελητηρίων ως επικύρωση των βασικών αξιών  που εκπροσωπεί η 

αδελφοποίηση, της φιλίας, της συνεργασία κυρίως επιχειρηματικής αλλά και την αμοιβαία ευαισθητοποίηση μεταξύ 

των δύο λαών, ανοίγοντας  το δρόμο για συνεργασία μεταξύ των δύο περιοχών αρμοδιότητας των αντίστοιχων 

επιμελητηρίων. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ. 

 
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας πραγματοποίησε την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 , ενημερωτική εκδήλωση για το ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας. 

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής, τον ΕΦΕΠΑΕ και τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου 

& Ιονίων Νήσων ως εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. 

 

Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση του Μέτρου ακολούθησε συζήτηση με τους 

ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.  

 

 



[15] 
 

Συνδιοργανωτής στο 6ο Συνέδριο Νανοτεχνολογίας στην Κέρκυρα- 6th ICAN-2019 το 

Επιμελητήριο Κέρκυρας. 

 
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας συμμετείχε ως συνδιοργανωτής στο 6ο  Διεθνές Συνέδριο Νανοτεχνολογίας - 6ο IC4N -  το 

οποίο θα πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα από τις 30 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2019, στο ξενοδοχείο Corfu Holiday 

Palace, στην περιοχή Κανόνι Κέρκυρας. 

 

Το IC4N είναι ένα ιδιαίτερα διεπιστημονικό συνέδριο που εστιάζει σε όλες τις πτυχές της νανοεπιστήμης και της 

νανοτεχνολογίας αντιμετωπίζοντας παγκόσμια προβλήματα αναφορικά με την ενέργεια, το περιβάλλον και την 

ανθρώπινη υγεία. 

 

Πρωταρχικός στόχος του συνεδρίου είναι να συνδυάσει μια υψηλής ποιότητας επιστημονικού διαλόγου σε ένα φιλικό 

περιβάλλον δίνοντας μία μοναδική ευκαιρία τόσο στους παλαιότερους και καταξιωμένους ερευνητές αλλά όσο και στους 

νεότερους ερευνητές να συναντηθούν, να επικοινωνήσουν και να αλληλοεπιδράσουν, με στόχο να τονωθεί η 

συνεργασία μεταξύ αυτών σε παγκόσμια κλίμακα. 

 

Κατά τη φετινή διάλεξη της oλομέλειας, κύριος ομιλητής ήταν ο Sir Fraser Stoddart, ο οποίος είναι βραβευμένος με το 

Νόμπελ Χημείας του 2016. Επίσης στο συνέδριο παρευρέθηκαν πάνω από 150 διάσημους επιστήμονες από όλο τον 

κόσμο αποδεικνύοντας την σημασία του συγκεκριμένου φόρουμ και καθιστώντας το σε ένα διεθνές νανο-φόρουμ 

υψηλής ποιότητας. 

 

 

 

4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου 

 
Την 1/7/2019 πραγματοποιήθηκε η 4η  συνεδρίαση  του Περιφερειακού  Επιμελητηριακού Συμβουλίου με παρόντα μέλη 

τον Πρόεδρο του ΠΕΣΥ κ. Χονδρογιάννη  Γεώργιο  Πρόεδρο  του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, τον Α΄ Αντιπρόεδρο  κ.  Κόττη  

Φώτιο, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ζακύνθου και τα μέλη κ. Στέλλα Φιλόθεο και  κ. Μέξα Στέφανο, μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, καθώς και τον κ. Τσίπηρα  Νικόλαο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Επιμελητηρίου Ζακύνθου. 

 

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν η νεοεκλεγείσα Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων  κ. Ρόδη Κράτσα –Τσαγκαροπούλου  με 

τον Περιφερειακό σύμβουλο κ. Καποδίστρια.  

Από την πλευρά του Επιμελητηρίου Κέρκυρας παρίστατο ο κ. Παπαχρήστου Χρήστος, Σύμβουλος Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων  του Επιμελητηρίου Κέρκυρας,  η κ. Μπουρτζάλα Καλλιόπη  από το  Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

στέλεχος  της Δ/νσης  Παρακολούθησης  Εποπτευόμενων  Φορέων, καθώς και ο κ. Σπαής Σπυρίδων,  μέλος του ΔΣ του 

Επιμελητηρίου. Αισθητή έγινε η απουσία  του κ. Σκιαδαρέση Προέδρου του Επιμελητηρίου της Λευκάδας και του κ. 

Σπαθή, Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, καθώς επρόκειτο για μια ιδιαιτέρως σημαντική 

συνεδρίαση. Ιδιαίτερη  ικανοποίηση εξέφρασαν τα μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου και οι λοιποί 

παρόντες   για  την  συνάντηση  αυτή,  με την οποία δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν εκ του σύνεγγυς θέματα  πολύ 

ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά  για την περιοχή και την ανάπτυξη των Ιονίων Νήσων. 

 

Συγκεκριμένα,  δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση  στη μελλοντική συνεργασία  της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων  με τα 

Επιμελητήρια της Περιοχής  για θέματα Τουριστικής προβολής  των Νησιών  μέσω  κοινής  διοργάνωσης εκθέσεων στο 

εσωτερικό και εξωτερικό και της προώθησης των τοπικών προϊόντων και των επιχειρήσεων των Νησιών, για την 

διασύνδεση  των νησιών, για το  θέμα των  υδροπλάνων καθώς και  για  τα Ευρωπαϊκά προγράμματα   την κατανομή  και 

την απορροφητικότητά τους,  για την συνοχή της Περιφέρειας  ενώ έγινε ενημέρωση της Περιφέρειας  για τον 

Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ.  
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Η νεοεκλεγείσα Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων  κ. Ρόδη Κράτσα–Τσαγκαροπούλου υποσχέθηκε   ότι οι σχέσεις της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Επιμελητηρίων θα τεθούν σε νέα βάση και αναμένει στο άμεσο μέλλον τις προτάσεις   

των Επιμελητηρίων. 

 

Τα μέλη του Περιφερειακού συμβουλίου των Επιμελητηρίων Ιονίων νήσων ευχαρίστησαν  την κ.Κράτσα  για την 

συμμετοχή της στην συνεδρίαση αυτή και δεσμεύτηκαν  για την κατάθεση των προτάσεων των έργων και δράσεών τους 

με την υποστήριξη της Περιφερειακής αρχής. 

 

 

Εκπτωτικό Δίκτυο Κερκυραϊκών Επιχειρήσεων 

 
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στα πλαίσια της αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής του με την  υπ΄αρ. 2/29-7-2019 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με αφορμή το έγγραφο του «Κερκυραϊκού Συλλόγου  Τριτέκνων ΝΑΥΣΙΚΑ», ο 

οποίος ζητά την εφαρμογή εκπτωτικού δικτύου στις Κερκυραϊκές επιχειρήσεις, ενημερώνει τα μέλη του  ότι στην 

ιστοσελίδα μας www.corfucci.gr υπάρχει αναρτημένη «Δήλωση Συμμετοχής στο Εκπτωτικό Δίκτυο Κερκυραϊκών  

Επιχειρήσεων» και απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις–μέλη μας που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό. 

 

 Η  ανωτέρω Δήλωση αφορά το σύνολο των Πολύτεκνων και τρίτεκνων  οικογενειών του Νησιού.  

 

 

Στήριξη του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στις «Γωνίες Ανακύκλωσης»  

 
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας  προέβη στην προμήθεια σάκων πολλαπλών χρήσεων για την παραχώρηση αυτών στην 

ιδιωτική πρωτοβουλία «Όλοι μαζί για την Κέρκυρα», στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις 24 «Γωνίες Ανακύκλωσης» που 

λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο νησί μας. 

 

Ανταποκρινόμενη με υπευθυνότητα στο ευαίσθητο θέμα της ανακύκλωσης, η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου 

πήρε άμεσα απόφαση για το συγκεκριμένο αίτημα, αριθμός απόφασης 22/13-8-2019, και  προσέφερε 170τεμ. Big Bags 

90x90x140 Φ/Β, διευκολύνοντας την εθελοντική προσπάθεια της συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. 

 

¨ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ ¨ 

 
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας πραγματοποίησε με επιτυχία   την διενέργεια εκδήλωσης για την  έναρξη του 1ου 

Πανελλήνιου Νησιωτικού διαγωνισμού Ηλεκτρικών Σκαφών “ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ” www.pamelimani.gr   στη Κέρκυρα. Ο 

διαγωνισμός «ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ» διοργανώνεται από τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) 

και τον Οργανισμό Ηλεκτροκίνητων Σκαφών Ελλάδος (Ο.Η.Σ.Ε.) υπό την αιγίδα των Υπουργείων  Τουρισμού , Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής,  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ το Επιμελητήριο Κέρκυρας διοργάνωσε  την  εκδήλωση 

για την έναρξη των αγώνων  και τις παράλληλες εκδηλώσεις που πλαισιώνουν την έναρξη  του διαγωνισμού «ΠΑΜΕ 

ΛΙΜΑΝΙ». 

 

Η εκδήλωση έναρξης του διαγωνισμού  πραγματοποιήθηκε  στο Νέο Λιμάνι  της Κέρκυρας στις  23 Σεπτεμβρίου 2019 και 

θα συνδυάστηκε με παράλληλες εκδηλώσεις που θα προσέφεραν  μια σημαντική αφορμή για προβολή του νησιού της 

Κέρκυρας με τη συμμετοχή παιδιών στις δράσεις των εκδηλώσεων. Οι παράλληλες εκδηλώσεις  διεξάχθηκαν στο Νέο 

Λιμάνι Κέρκυρας και στο Επιμελητήριο  Κέρκυρας – Αιθουσα «Σ.Δένδιας»  από τις 21 Σεπτεμβρίου έως και τις 23 

Σεπτεμβρίου.   

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός απευθύνθηκε σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίων, 

Λυκείων, ΕΠΑΛ & Ναυτικών Λυκείων) από 13 έως 18 ετών που φοιτούν σε Περιφέρειες της νησιωτικής Ελλάδας και 

νομούς της ηπειρωτικής χώρας στους οποίους ανήκουν νησιά, όπως οι Περιφέρειες Πειραιά και Νήσων, Βόρειου 

Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας (Νομός Εύβοιας, Σκύρος), Θεσσαλίας (Νόμος 

Μαγνησίας, Σκιάθος), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νομός Έβρου, Σαμοθράκη, Νομός Καβάλας, Θάσος). 
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Ο διαγωνισμός «ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ» στοχεύει στη διάδοση της ιδέας της ηλεκτροκίνησης στα σκάφη, στην προώθηση της 

τεχνογνωσίας κατασκευής και παραγωγής ηλεκτροκίνητων σκαφών και να δώσει το έναυσμα στα νέα παιδιά να έρθουν 

σε επαφή με τη σχετική τεχνολογία. 

 

Σεμινάριο για στελέχη και εργαζομένους σε ΜΜΕ με Τίτλο: «Ο ρόλος και η ανάπτυξη των 

περιφερειακών ΜΜΕ» 

 
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας    στα πλαίσια της διοργάνωσης των εκδηλώσεων ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ, το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου  

στην Αίθουσα  του Επιμελητηρίου Κέρκυρας  πραγματοποιήσε  σεμινάριο για στελέχη και εργαζομένους σε ΜΜΕ με 

Τίτλο: «Ο ρόλος και η ανάπτυξη των περιφερειακών ΜΜΕ» (με προβολή οπτικοακουστικών παραδειγμάτων). 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

Έτος 2019  
07/01/2019: Νέα Ηλεκτρονική υπηρεσία από το Επιμελητήριο Κέρκυρας | Πλατφόρμα Επιχειρηματικής 

Διαδικτύωσης. 
23-01-2019: Ενημέρωση των Επαγγελματιών που είναι υπόχρεοι σε POS έως την 15 Απριλίου του 2019.. 

31/01/2019: Ενημέρωση και δυνατότητα υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής για το Μεταφορικό Ισοδύναμο. 

31/01/2019: Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
για τα απορρίμματα.. 

04-02-2019: Ενημερωτική εκδήλωση για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με θέμα την εφαρμογή της νέας 
οδηγίας διανομής ασφαλιστικών προϊόντων (insurance distribution directive – idd) στις 13-02-2019. 

05-02-2019: Εκδήλωση με θέμα τον Τουρισμό από τον Δήμο Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου 
Κέρκυρας και του Δήμου Κέρκυρας. 

07-02-2019: Νέες επιδοτούμενες δράσεις για υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις-Παράταση έναρξης 
υποβολών 

12-02-2019: Αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με επιπλέον 200 εκατ. ευρώ. 

13-02-2019: Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την «κυκλική οικονομία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην 
Κέρκυρα. 

13-02-2019: Χαιρετισμός Προέδρου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιου Π. Χονδρογιάννη στην Εκδήλωση με 
θέμα τον Τουρισμό. 

15-02-2019: 3η Συνεδρίαση Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου στη Ζάκυνθο. 

19-02-2019: Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης για το Μεταφορικό Ισοδύναμο 

18-02-2019: Ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας 
και Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» 

19-02-2019: Εθελοντική Αιμοδοσία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

20-02-2019: 

 

 

25-02-2019: 

Επίσκεψη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στο Κτήμα Θεοτόκη και στο Κερκυραϊκό 
τυροκομείο Παππούς. 
Ευχαριστήρια Επιστολή Δημάρχου Κέρκυρας προς τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας,τον Α΄ 
Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

26-02-2019: Στήριξη επιχειρηματία για τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

27-02-2019: Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Χαρίτση Αλέξη με θέμα τη διάσπαση του ενιαίου Δήμου 
Κέρκυρας. 

01-03-2019: Κάλεσμα των υπευθύνων για να προσπαθήσουν να βρουν λύση δοθεί λύση στο ζήτημα της 
αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων. 

04-03-2019: Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην Σύσκεψη του ‘Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιμελητηρίων με 
μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO: MIRABILIA’. 

04-03-2019: Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ‘ITB BERLIN 2019’. 

07-03-2019: 1ος Πανελλήνιος Νησιωτικός Σχολικός Διαγωνισμός με τίτλο «ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ». 
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14-03-2019: Επίσκεψη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας σε επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών 
παραδοσιακών προϊόντων της Βόρειας Κέρκυρας . 

15-03-2019: Ευχαριστήρια Επιστολή Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη προς το Επιμελητήριο Κέρκυρας. 

19-03-2019: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» 

22-03-2019: Ανακοίνωση του Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) για την έναρξη της Δράσης 
«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ). 

27-03-2019: Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ). 

10 -05-2019: Αίτημα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για αύξηση δρομολογίων της γραμμής Κέρκυρας – Ηγουμενίτσας 
και Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας. 

14-05-2019: Υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω 
προγραμμάτων χρηματοδότησης των ΜΜΕ για όλα τα Ιόνια Νησιά. 

24-05-2019: Εθιμοτυπική επίσκεψη Γάλλου Προέδρου της περιοχής Tarn της Ν. Γαλλίας στο Επιμελητήριο 
Κέρκυρας. 

24-05-2019: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ. 

05-06-2019: Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην 3η Σύσκεψη του ‘Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιμελητηρίων 
με μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO: MIRABILIA’. 

24-06-2019: Εργαστήρι για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα από την Greenpeace Greece. 

27-06-2019: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ. 

27-06-2019: Συνδιοργανωτής στο 6ο Συνέδριο Νανοτεχνολογίας στην Κέρκυρα- 6th ICAN-2019 το Επιμελητήριο 
Κέρκυρας. 

28-06-2019: Συνάντηση για την ανάπτυξη του κινηματογραφικού τουρισμού στην Κέρκυρα. 

02-07-2019: 4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου. 

03-07-2019: Συγχαρητήρια επιστολή του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου προς τον Πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου. 

04-07-2019: Ενέργειες κατάρτισης επιχειρήσεων για την υποχρέωση εγγραφής τους στο ΕΜΠΑ & ΗΜΑ 

08-07-2019: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

08-07-2019: Ενημέρωση για την υποχρέωση αντικατάστασης ανωνύμων μετοχών-τρόπος αναγγελίας των 
μετοχικών δικαιωμάτων μη εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών. 

11-07-2019: Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών. 

12-07-2019: Ενημέρωση για την πορεία του διαγωνισμού ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ 

19-07-2019: 16ο Φεστιβάλ Μανιταριού. 

25-07-2019: 1ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. 

01-08-2019: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο του Μεταλυκειακού 
Έτους – Τάξη Μαθητείας». 

01-08-2019: Ενημέρωση για την παρέμβαση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος σχετικά με το ζήτημα 
που έχει προκύψει με την ΝΝ Hellas και την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. 

02-08-2019: Εκπτωτικό Δίκτυο Κερκυραϊκών Επιχειρήσεων. 

30-08-2019: Στήριξη του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στις «Γωνίες Ανακύκλωσης». 

02-09-2019: Πρόσκληση Επιμελητηρίου Κέρκυρας σε εκδήλωση για την παράδοση 170 σάκων για την συλλογή των 
ανακυκλώσιμων υλικών στην ΚΟΙΝΣΕΠ Όλοι μαζί για το Περιβάλλον της Κέρκυρας. 

04-09-2019: Έναρξη του 1ου Πανελλήνιου Νησιωτικού διαγωνισμού Ηλεκτρικών Σκαφών “ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ” στη 
Κέρκυρα. 

06-09-2019: Φιλοξενία και συναντήσεις μεταξύ των μελών των Επιμελητηρίων Σερβίας και Κέρκυρας σε 
επιχειρηματικό φόρουμ. 

13-09-2019: Ενημέρωση για το σεμινάριο που θα γίνει το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 11.00-14.00  για στελέχη και 
εργαζομένους σε ΜΜΕ με Τίτλο: «Ο ρόλος και η ανάπτυξη των περιφερειακών ΜΜΕ». 

18-09-2019: Δημοτική πλατφόρμα ανακύκλωσης. 

08-10-2019: Παρέμβαση ΚΕΕΕ για τη δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων στις νέες αγορές. 

10-10-2019: 46η Γενική Συνέλευση Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.). 

16-10-2019: Πορεία Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου για επιβάτες και για επιχειρήσεις. 
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21-10-2019: SILVER WELLBEING - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Επιχειρήσεων και Οργανισμών στις 
Δράσεις του Έργου. 

23-10-2019: Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης 1.250 Εργαζομένων σε Ειδικότητες του 
Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων - Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας. 

24-10-2019: Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. 

30-10-2019: Συνέδριο Βιώσιμη Πολιτιστική και Τουριστική Ανάπτυξη. 

01-11-2019: Πρόσκληση συμμετοχής στην εκδήλωση για την Ομάδα Εστίασης (Focus Group) με ΜμΕ στο πλαίσιο 
του έργου TELEICCE. 

11-11-2019: WORLD TRAVEL MARKET 2019. 

12-11-2019: Δέσμευση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για μείωση των εργοδοτικών εισφορών 
από το 2020. 

13-11-2019: Προτάσεις ΚΕΕΕ για τη βελτίωση της νομοθεσίας σχετικά με τα Επιχειρηματικά Πάρκα. 

15-11-2019: Εκδήλωση του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας Κέρκυρας. 

27-11-2019: Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «πνευματικά δικαιώματα μουσικής επαγγελματικών 
χώρων και αντικαπνιστικός νομός». 

11-12-2019: Πρόσκληση συμμετοχής στην εκδήλωση 'INNOVATION SUMMIT “INNOVATION IN ACTION” Project 
“Small and Medium Enterprises Innovation Capacity Boost”. 

23-12-2019: Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών 
Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ). 
 

  

  

  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ   2019 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ  ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΟ 

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  1]ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ 

ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

2]ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ  ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

 

ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΓΑΛΛΟ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΑΡΝ 

 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ  ΤΑΜΠΛΕΤ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  ΤΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ  

 1]ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΝΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 

2]ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
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ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ   ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ  
ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ  

 

ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΑΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ   

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ] 

 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΜΠΡΕΛΩΝ  -ΚΑΣΕΤΙΝΩΝ –ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ  ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

 

3Ο  ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  

    

Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 


