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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 

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. 

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 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 
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• Ενημερώνει τα μέλη του για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα 

• 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  

 

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. 

 

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. 
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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: 

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 
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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. 

• 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. 
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• 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 

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: 
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 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  

 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 
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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 2007-2013» 

 

Σύσταση Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 

Για πρώτη φορά από την ίδρυση του Επιμελητηρίου Κέρκυρας συστήνεται «Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας», 

η οποία πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίασή της στις 14-1-2020 στο Επιμελητήριο Κέρκυρας με Πρόεδρο το μέλος 

ΔΣ και Αντιπρόεδρο του Τουριστικού Τμήματος κα Αγγελική Σκολαρίκη και μέλη τις κκ Καρούμπη Έλενα και Ρέβη 

Μαριάνθη (Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ). Σκοπός της δημιουργίας της ανωτέρω Επιτροπής είναι η ενδυνάμωση 

και υποστήριξη των γυναικών-επιχειρηματιών, αλλά και των εν δυνάμει, μέσα από δράσεις, ενημέρωση και δικτύωση 

με επιχειρηματίες όλης της χώρας. Παράλληλα, μέσα από τοποθετήσεις κατέστη σαφές ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής 

θα εργαστούν εθελοντικά και αφιλοκερδώς. Η Επιτροπή θα είναι ανοιχτή προς όλες τις γυναίκες-επιχειρηματίες, ώστε 

να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις για την ανάδειξη του «ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Κέρκυρας, αλλά και σε όλη τη χώρα, 

δεδομένου ότι θα υπάρξει συνεργασία με το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών 

(ΕΕΔΕΓΕ), αλλά και με όλα τα Επιμελητήρια της χώρας.  

 

ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του 

μαστού 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας, με πρωτοβουλία της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας με Πρόεδρο την κα Αγγελική 

Σκολαρίκη  και μέλη τις κκ Καρούμπη Έλενα και Ρέβη Μαριάνθη, σε συνεργασία με την Επιστημονική Μαστολογική Εταιρία–

Ίαση-Στήριξη- «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.», ανακοίνωσε τη δράση ‘Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού’. Ομάδα 

καταξιωμένων ιατρών του Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. θα πραγματοποιούσε δωρεάν εξετάσεις: ψηλάφηση μαστικού αδένα, υπερηχογράφημα 

–μαστογραφία (όπου κριθεί απαραίτητο), σε γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες,  ανασφάλιστες και με 

χαμηλά εισοδήματα. 

Οι δράσεις αυτές θα πραγματοποιηούνταν τις ημέρες 3,4,5, 6 Απριλίου και συγκεκριμένα: 

 3 Απριλίου  

o Εξετάσεις γυναικών της Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο Κέντρο Υγείας Κέρκυρας (Πρώην 

ΠΕΔΥ, πλησίον Ι.Κ.Α.) 

o Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα ‘Έγκαιρη διάγνωση για τον καρκίνο του μαστού, η σημασία της πρόληψης’ 

την Παρασκευή 03/04/2020 και ώρα 19.00, στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, Αίθουσα ‘Σπύρος Δένδιας’ 2ος 

όροφος,  Αριστοτέλους 2. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Dr. Γρηγόρης Ξεπαπαδάκης, 

Πρόεδρος Δ.Σ Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. 

 4 Απριλίου - Εξετάσεις γυναικών της Βόρειας Κέρκυρας στο Κέντρο Υγείας Αγίου Αθανασίου. 

 5 Απριλίου - Εξετάσεις γυναικών της Νότιας Κέρκυρας στο Κέντρο Υγείας Λευκίμμης. 

 6 Απριλίου - Εξετάσεις γυναικών στους Παξούς στο Κέντρο Υγείας Παξών. 

 

Οι δράσεις θα πραγματοποιούνταν  υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας και με την ευγενική υποστήριξη των: 

Υγεία Ν. Κέρκυρας, Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, Δήμο Νότιας Κέρκυρας και 

Δήμο Παξών. 

Ενώ είχαν γίνει τα απαιτούμενα για την υλοποίηση της ως άνω δράσης τελικά δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της λόγω 

της εμφάνισης των πρώτων διαπιστωμένων κρουσμάτων του κορονοϊού (COVID-19) και στη χώρα μας, σε συνδυασμό με την 

απόφαση του Υπουργείου Υγείας για τη ματαίωση όλων των συναθροίσεων στην Ελλάδα. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), πραγματοποίησαν 

ανοικτή ενημερωτική ημερίδα στις 21/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

‘Σπύρος Δένδιας’ 2ος  όροφος, Αριστοτέλους 2 με τα κάτωθι θέματα: 

 Πρωτοβουλίες για την μετεξέλιξη του ΟΑΕΔ, την αναβάθμιση των υπηρεσιών του προς όφελος των επιχειρήσεων και 

την ενίσχυση της συνεργασίας του κόσμου του επιχειρείν με τον ΟΑΕΔ. 

 Δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών και προϋποθέσεων για την στήριξη των γυναικών, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, ώστε η γυναικεία επιχειρηματικότητα να 

ενισχυθεί ως κινητήρια δύναμη για την Ελληνική οικονομία.   

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Ελλάδος κ. Σπυρίδων Πρωτοψάλτης. 

Ο κ. Πρωτοψάλτης κατά την διάρκεια της εκδήλωσης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για την μετεξέλιξη του ΟΑΕΔ και την 

αναβάθμιση των υπηρεσιών του προς όφελος των επιχειρήσεων, όπως τα νέα προγράμματα επιχορήγησης για τις 

επιχειρήσεις, την νεανική επιχειρηματικότητα, την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τις υπηρεσίες σύζευξης, την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και την γυναικεία επιχειρηματικότητα και τις προοπτικές στη χώρα μας. 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στο πλαίσιο της εθελοντικής του δράσης, πραγματοποίησε την Παρασκευή 21/02/2020 και ώρα 

10.30-13.30 εθελοντική αιμοδοσία στην οδό Ευγενίου Βουλγάρεως, στον πεζόδρομο, με την κινητή μονάδα του 

Νοσοκομείου Κέρκυρας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κέρκυρας  ‘Ηλίας Πολίτης’. 

Η Τράπεζα αίματος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας παραμένει ενεργή και είναι στη διάθεση κάθε συναδέλφου, όπου και όταν 

χρειαστεί. 

Επιμελητήριο Κέρκυρας σποτάκι Πάσχα 2020 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στο πλαίσιο της στήριξης των επιχειρήσεων μελών του δημοσίευσέ σποτάκι με την προβολή του 

νησιού για το Πάσχα 2020. https://www.youtube.com/watch?v=OhMVNz4NWkQ&feature=emb_title  

 

Ειδικά Υγειονομικά Πρωτόκολλα 

Την Κυριακή 14/06/2020 διεξήχθη στην πάνω πλατεία ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Κέρκυρας με 

πρωτοβουλία του Τουριστικού τμήματος και του  προέδρου του κ. Βασίλη Καλούδη  σε  συνεργασία με τον Ιατρικό σύλλογο 

Κέρκυρας. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στον κλάδο των μεταφορών [Λεωφορεία, 

ταξί, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα] για τη σωστή, ακριβή και ασφαλή εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων. 

Έγινε επί τόπου λεπτομερής ενημέρωση των παρευρισκομένων από τους διακεκριμένους ιατρούς κ.κ.  Κώστα Σπίγγο και Σπύρο 

Κουτάγιαρ για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι εν ώρα εργασίας  και 

υπεδείχθη   σαφέστατα  ο ασφαλής τρόπος εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων,  καθώς και των μέσων ατομικής 

προστασίας (ΜΑΠ) για την ασφάλεια των ιδίων, αλλά και των  πελατών - επισκεπτών. 

Ακολούθησε επίδειξη από τις εταιρείες απολύμανσης  Corfu  Cleaning  και Corfu Υγιεινή TSIRIGGAKIS σε λεωφορεία και ταξί 

της σωστής απολύμανσης των οχημάτων,  ούτως ώστε να είναι  πλήρως συμμορφωμένοι με τα επίσημα πρωτόκολλα  του 

Υπουργείου  Τουρισμού. 

Η  συμμετοχή των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων ήταν πρωτόγνωρη. Αυτό δείχνει το  βαθμό της υπευθυνότητας, 

αλλά και το  μέγεθος της ατομικής  ευθύνης του καθενός εξ αυτών, όπως επίσης, την ανάγκη να κατανοήσουν πλήρως  τις 

υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα που απορρέουν  από την εφαρμογή των  Υγειονομικών Πρωτοκόλλων. 

https://www.youtube.com/watch?v=OhMVNz4NWkQ&feature=emb_title
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Διαχειριστήκαμε επιτυχώς την υγειονομική κρίση  σε κεντρικό επίπεδο αλλά  και  τοπικά. Είναι μεγάλο λοιπόν το στοίχημα 

που πρέπει να κερδίσουμε, συμβάλλοντας όλοι, ώστε να έχουμε μια άρτια οργανωμένη και προπάντων ασφαλή 

επανεκκίνηση  του Τουρισμού  και να δείξουμε σε όλους ότι η Κέρκυρα παραμένει ελκυστικός  και πάνω από όλα ασφαλής 

προορισμός. 

Ενημερωτική e-ημερίδα σχετικά με την επιδότηση δανείων για πληττόμενους από τις 

συνέπειες του COVID-19 (Πρόγραμμα ''Γέφυρα'') 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας ενημέρωσε τα μέλη του Επιμελητηρίου ότι ξεκίνησε η λειτουργία της νέας 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, για την 

επιδότηση δανείων με υποθήκη στην 1η κατοικία (ν. 4714/2020), όσων επλήγησαν από τις συνέπειες της πρόσφατης 

παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης του COVID-19 (http://www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra/). 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου 

Οικονομικών διοργάνωσε ενημερωτική e-ημερίδα σχετικά με το νέο πρόγραμμα "Γέφυρα". 

Δικαιούχοι του προγράμματος μεταξύ άλλων είναι: ελεύθεροι επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα με ατομική επιχείρηση σε 

κλάδους που έχουν πληγεί, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί 

υποχρεωτικά κ.α. 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης, στο πλαίσιο ενημέρωσης όλων των φορέων για το 

νέο πρόγραμμα γέφυρα, μπορεί να πραγματοποίησε για τα μέλη του Επιμελητηρίου Κέρκυρας ενημερωτική e-ημερίδα ώστε 

όλοι οι δικαιούχοι-μέλη μας να ενημερωθούν σχετικά, με σκοπό να αιτηθούν και να λάβουν την κρατική επιδότηση διάρκειας 

9 μηνών. 

Η διάρκεια της e-ημερίδας υπολογίζεται στη 1 ώρα και έγινε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. 

Η e-ημερίδα διεξήχθη την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00. 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σε συνέχεια του δελτίου τύπου με θέμα «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ενημερώνει σχετικά με τα αποτελέσματα της καταγραφής με τη δήλωση 

των στοιχείων από τη πλευρά των επιχειρήσεων που παρέμειναν ανοιχτές μετά την επιβολή του γενικού lockdown. 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας με στόχο να προβάλει μέσα από την ιστοσελίδα του (www.corfucci.gr) και τα κοινωνικά δίκτυα τις 

επιχειρήσεις που λειτουργούν και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τα εμπορεύματά τους θα συνεχίσει να 

δέχεται αιτήσεις στην ηλεκτρονική φόρμα και να επικαιροποιεί με νέα στοιχεία τον χάρτη με τα αποτελέσματα. 

 

Κέντρο Πληροφόρησης και Ενθάρρυνσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας εταίρος του ευρωπαϊκού έργου «Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in 

WOMen Enterprises/Ενσωματώνοντας την καινοτομία και προωθώντας την οργάνωση Cluster στην γυναικεία 

επιχειρηματικότητα» με το ακρωνύμιο ICONWOMEN της Διασυνοριακής Συνεργασίας InterregV-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-

2020ενημερώνει για την έναρξη λειτουργίας Κέντρου Πληροφόρησης και Ενθάρρυνσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 

(χρονική διάρκεια λειτουργίας του Κέντρου έως 28/2/2021). 

Στόχος του Κέντρου είναι η προώθηση ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

και συνεργατικών σχημάτων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Το Κέντρο θα παρέχει 

συμβουλευτική υποστήριξη στις γυναικείες επιχειρήσεις καθώς και σε εν δυνάμει γυναίκες επιχειρηματίες σε θέματα 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες: 

·  Συμβουλευτική Υποστήριξη σύστασης κοινωνικών επιχειρήσεων 

·  Υποστήριξη της επαγγελματικής ένταξης των δυνητικών γυναικών επιχειρηματιών 

·  Ενίσχυση προοπτικών ανάπτυξης και βιωσιμότητας των γυναικείων επιχειρήσεων 

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Ενθάρρυνσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 

από 07:30 πμ έως 15:00 μμ στο Επιμελητήριο Κέρκυρας (Αριστοτέλους 2). 

http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25242
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25242
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Λόγω των έκτακτων μέτρων λόγω του COVID 19  η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται απομακρυσμένα μέσω συστήματος 

διαχείρισης onlinebooking. 

Με διαδικτυακό ραντεβού μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:  https://comncom.smart-q.eu και στο τηλέφωνο 2661039813 με 

την κα Γκαρνάρα Χριστίνα ή στο email:info@iconwom-en.eu . 

 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΦΩΤΗ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ 

Μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία μέσω Τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε από το Επιμελητήριο Κέρκυρας και τον Ειδικό 

Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους του Υπουργείου Οικονομικών κ. Φ. Κουρμούση να απαντά στα ερωτήματα των 

ενδιαφερομένων. Την τηλεδιάσκεψη συντόνισε ο Α Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Νίκος Χειρδάρης. 

Ήταν η  πρώτη Τηλεδιάσκεψη, καθώς θα ακολουθήσουν και επόμενες, ώστε να μπορέσουν επιχειρήσεις και τα φυσικά 

πρόσωπα καθώς και επιστημονικοί φορείς να ενημερωθούν, προκειμένου να βρεθούν λύσεις για όσους επιθυμούν να 

ενταχθούν σε ρύθμιση και αντιμετωπίζουν προβλήματα χρέους. 

Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι θέμα  συζήτησης δεν θα πρέπει να αποτελεί το πώς προήλθε το πρόβλημα των χρεών, αλλά αν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις για ρύθμιση ή πτώχευση. 

Ο Ειδικός Γραμματέας στη συνέχεια ανέλυσε στην τοποθέτησή του τους τρείς βασικούς άξονες του νέου Πτωχευτικού Νόμου: 

1. Άξονας: Έγκαιρη προειδοποίηση 

Ουσιαστικά  εστιάζει στο ότι ο πολίτης ή η επιχείρηση θα ενημερώνεται για τα χρέη του για να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 

συμβουλευτικής υποστήριξης για το πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. 

Σε αυτή την φάση του νέου νόμου αναφέρονται και τα Επιμελητήρια κάτι που δεν υπήρχε στον προηγούμενο νόμο για να 

υποστηρίξουν τα μέλη τους και να τα βοηθήσουν για το πώς θα ανταπεξέλθουν για να διαχειριστούν τα χρέη τους. 

2. Άξονας: Ρύθμιση οφειλών 

 Ρητά  αναφέρει ο  νομός ότι πλέον υπάρχει νέος εξωδικαστικός συμβιβασμός για πολίτες και επιχειρήσεις σε μια ηλεκτρονική 

πλατφόρμα, όπου μπορούν να ρυθμίσουν χρέη προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων funds, εφορεία και ασφαλιστικά ταμεία. 

Ειδικά για το δημόσιο η ρύθμιση είναι 240 δόσεις και θα γίνεται μέσω ενός  αλγόριθμου αυτόματα, σε περίπτωση δε που 

έχουμε να αντιμετωπίσουμε  ευάλωτο νοικοκυριό με Α΄ κατοικία το κράτος θα πρέπει να  τον επιδοτεί  για 5 χρόνια όπως και 

στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. 

3. Άξονας: ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

 Είναι ο άξονας που ενεργοποιείται όταν αποτυγχάνουν οι προηγούμενοι δυο άξονες. Αν δεν επιτευχθεί μια ρύθμιση ή κάποια 

ρύθμιση αποτύχει γιατί ο οφειλέτης δεν μπορεί να την εξυπηρετήσει ενδεχομένως  γιατί η υποχρέωση είναι πολύ μεγάλη και 

μη βιώσιμη για τον οφειλέτη τότε ενεργοποιείται ο άξονας της  πτώχευσης. 

Απάντηση στον όρο Πτώχευση του νέου νόμου για τον οφειλέτη. 

 Απώλεια όλης της περιουσίας, χάνεται ουσιαστικά όλη η ιδιοκτησία  των ακινήτων και ταυτόχρονα διαγράφονται τα χρέη έτσι 

ώστε ο πολίτης να μπορεί απαλλαγμένος να έχει μια δεύτερη ευκαιρία για νέο ξεκίνημα. 

Περίπτωση Α΄ κατοικίας: 

Για να  μην γίνουν εξώσεις ο νέος νόμος προβλέπει για τα ευάλωτα νοικοκυριά την προστασία τους μέσω της σύστασης ενός 

φορέα που αγοράζει την ιδιοκτησία και που υποχρεούται στη συνέχεια, να τους τη μισθώσει εκ νέου ενώ το κράτος 

υποχρεούται να τους στηρίξει στο ενοίκιο, όπως ίσχυε και  με το νόμο του 2017 και το επίδομα στέγασης, ενώ παράλληλα θα 

δίνεται η δυνατότητα μέσα στην 12ετία στον πολίτη να αγοράσει την κατοικία του αν εφόσον προκύψει η οικονομική του 

ανάκαμψη. 

Σε όλα τα στάδια θα υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας, έλεγχοι, διασταυρώσεις, άρση απορρήτου, έλεγχος  δολιότητας από 

δικαστή  για τις διασταυρώσεις. 

Απαντήσεις σε καίρια σημεία του νέου νόμου. 

https://comncom.smart-q.eu/
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Προστατεύεται η α΄ κατοικία λόγω εκκρεμούς εκδίκασης ή απόφασης με τον Νόμο Κατσέλη, όταν υπάρχουν και χρέη προς 

ασφαλιστικά και δημόσιο; 

Αν υπάρχει απόφαση με τον νόμο Κατσέλη υλοποιείται η απόφαση και η προστασία της κατοικίας εφόσον πληρώνεται από 

τον οφειλέτη το ποσό που ορίστηκε από την δικαστική απόφαση. 

Αν ο οφειλέτης στην διάρκεια των ετών αποκτήσει νέα χρέη και άρα βρίσκονται εκτός ρύθμισης της προηγούμενης απόφασης 

τότε ενεργοποιούνται δυο επιλογές: 

Α.  Να ξαναπάει στο δικαστήριο και να ζητήσει τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης. 

Β. Σύμφωνα με το νόμο υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης 24 δόσεων, αν δεν τα ρυθμίσει ή  δεν είναι εφικτό  τότε έχουμε  

πτώχευση που  σημαίνει ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε και  την αρχική  δικαστική απόφαση οπότε γίνονται  όσα    

προβλέπονται στον 3ο άξονα. 

Είναι στην ουσία νόμος δεύτερης ευκαιρίας, θα χάσει κάποιος την περιουσία του αλλά θα παραμείνει όμως στον Τειρεσία, αν 

η επιχείρηση είναι O.E. και πτωχεύσει οι ιδιοκτήτες που έχουν διαφορετικό ΑΦΜ και είναι όμως εγγυητές προστατεύονται; 

Α. Αν κάποιος πτωχεύσει  και διαγραφούν τα χρέη, μετά από κάποιους μήνες ο Τειρεσίας σε αποτυπώνει χωρίς χρέη, άρα  

προφανώς  παραμένει  στον Τειρεσία για αρκετά χρόνια ότι κάποτε είχες πτωχεύσει, αυτό γίνεται μόνο για πληροφοριακούς  

λόγους των τραπεζών ενδεχομένως για ένα  νέο δάνειο, που θα διεκδικήσει κάποιος. Όσο για τους εγγυητές θα πρέπει και 

εκείνοι να προχωρήσουν  ακριβώς στην ίδια διαδικασία όπως και οι δανειολήπτες. 

Θα μπορεί σε μια τέτοια περίπτωση (δεύτερη ευκαιρία) να δανειοδοτήσει  η Τράπεζα εκ νέου; 

Είναι επιλογή της  τράπεζας να δανειοδοτήσει, αν έχεις εισοδήματα και εγγυήσεις, αν η Τράπεζα κρίνει ότι πρέπει θα 

δανειοδοτήσει μια τέτοια περίπτωση. 

Για να προχωρήσει κάποιος σε  πτώχευση πρέπει πρώτα  να έχουμε  ρύθμιση ή δίνεται η δυνατότητα απευθείας; 

Αν ισχύουν  οι προϋποθέσεις πτώχευσης μπορεί ο οφειλέτης απευθείας να προχωρήσει στη πτώχευση, ο δικαστής ελέγχει 

πλέον τις προϋποθέσεις, αν υπάρχει δόλος  και προχωρά στην απόφαση. 

Εργασία μετά την πτώχευση 

 Αν  κάποιος επιθυμεί να εργαστεί μετά την πτώχευση θα μπορεί να βγάλει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εργαστεί 

κανονικά και η πτώχευση δεν αποτελεί εμπόδιο πλέον. 

Ποιοι έχουν την δυνατότητα ρύθμισης. 

Όλες οι  επιχειρήσεις και οι πολίτες θα μπορούν και θα πρέπει να ρυθμιστούν. 

Στο ερώτημα εάν η οικονομία θα ανακάμψει και αν τελικά  θα υπάρξει  όφελος από την  εφαρμογή αυτού του νόμου, ο κ 

Κουρμούσης απάντησε ότι αυτή την στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα ιδιωτικού χρέους 230 δις ευρώ με 

κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις με το χρέος να βρίσκεται σε ανοδική πορεία λόγω των δυσμενών οικονομικών 

επιπτώσεων εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 

Mέσα στην παγκόσμια πανδημία που βιώνουμε που εξαιτίας της έχει επηρεαστεί αρνητικά η προσέλευση τουριστών είναι 

απαραίτητο να σχεδιαστεί μια πολύ καλή τουριστική προβολή του νησιού μας για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό 

τουριστών που θα το επισκεφτούν για να βελτιωθούν τα εισοδήματα επιχειρήσεων και εργαζομένων που δυστυχώς το 2020 

γνώρισαν μια απρόσμενη οικονομική κατάσταση που σε πολλούς θα επιφέρει ανεπανόρθωτη οικονομική ζημιά. Για τους 

παραπάνω λόγους επιβάλλεται η τουριστική προβολή να σχεδιαστεί με τρόπο που θα προβάλει επιχειρήσεις, περιβάλλον 

και υποδομές του νησιού μας. Η αβεβαιότητα της μελλοντικής τουριστικής αγοράς μας υποχρεώνει να σχεδιάσουμε μια 

τακτική πάνω σε δύο ευέλικτα πλάνα. Βασιζόμενοι στα σημερινά δεδομένα και τα πρώτα μαθήματα της περιόδου COVID-19 

προτείνουμε: 

1. Το PLAN A για να σώσουμε την επόμενη σαιζόν (Ιανουάριο με Οκτώβριο 2021). 

2. Το PLAN Β για να βάλουμε τα αναπτυξιακά θεμέλια του τουρισμού της Κέρκυρας (Οκτώβριο 2021 και μετά). 

PLAN A: Στρατηγική ανταρτών 
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Σε αυτό το πλάνο οι καταστάσεις δεν διαφέρουν πολύ από αυτές που βιώνει σήμερα ο πλανήτης, με περιορισμένες επαφές 

μεταξύ των ανθρώπων και τα ταξίδια που με διαδικασίες και αυστηρά πρωτόκολλα (PCR, PLF, καραντίνες, κτλ). 

Σε αυτή την περίοδο τα ταξίδια δεν απαγορεύονται αλλά μειώνεται πολύ δραστικά ο αριθμός τουριστών. Ο στόχος μας είναι 

να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τους πιο πολλούς επισκέπτες. 

1. Η πρώτη ανάγκη των επισκεπτών είναι η υγειονομική ασφάλεια. Η λειτουργία ενός τετραψήφιου αριθμού έκτακτης 

ανάγκης που να παρέχει  βοήθεια και πληροφόρηση σε ό,τι συμβεί ή χρειαστεί στους επισκέπτες μας είναι απαραίτητο και 

το πρώτο στοιχείο της επικοινωνίας. 

2. Επανατοποθέτηση της επικοινωνίας του προορισμού Κέρκυρα ώστε να ξαφνιάσει ή ακόμα για να σοκάρει θετικά τους 

επισκέπτες και να γίνει αντιληπτή και viral. Με αυτό τον τρόπο και με λιγότερες επενδύσεις θα έχουμε μεγαλύτερα 

αποτελέσματα σε πιο σύντομο χρόνο. 

Επικοινωνία μόνο μέσα από τα Social media και outdoor διαφημίσεις σε στοχευμένες ευρωπαϊκές αγορές. 

3. Ανάπτυξη πλατφορμών ηλεκτρονικής πληροφόρησης. Αρχίζοντας με μια ιστοσελίδα προώθησης του προορισμού με βάση 

τις θεματικές εμπειρίες (εξοχή, θάλασσα, ποδήλατο, γαστρονομία πολιτισμό, αθλητισμό κτλ). Η χρήση τεχνολογίας Virtual θα 

αυξήσει τον αριθμό των επισκεπτών. 

4. Θεματικά WEB seminars με travel agents, TO, κτλ 

5. Δράσεις για την προώθηση των φυσικών ομορφιών του νησιού και αξιοθέατων από τους πολίτες δια των Social media: 

διαγωνισμούς φωτογραφίας, ασυνήθιστα μέρη, κτλ 

6. Στοχευμένες διαφημίσεις σε digitalΜΜΕ ανάλογα των επικρατουσών συνθηκών. 

7. Δημιουργία Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων. 

PLAN B: Στρατηγική εξωστρέφειας 

Με backtobasics στοιχεία που εστιάζουν στην ανθρώπινη επαφή. Όποιες μορφές σύγχρονης επικοινωνίας μπορεί να 

προκύψουν στο μέλλον, η ανθρώπινη επαφή θεωρείται αναντικατάστατη. 

1. Συμμετοχή στις τουριστικές εκθέσεις των βασικών αγορών της Κέρκυρας. 

2. Άνοιγμα νέων κοντινών αγορών με μεγάλη αγοραστική δύναμη, με τη χρήση εκστρατειών των Social media. 

3. Επανατοποθέτηση των προϊόντων στοχεύοντας τυπολογίες τουριστών (οικογένειες, ζευγάρια, λάτρες της φύσης κτλ). 

4. Events (targetmarkettours) «φέρνουμε την Κέρκυρα σε εσάς» σε στρατηγικές ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις. 

5. FamTrips σε δημοσιογράφους εγνωσμένης αξίας ευρωπαϊκών ΜΜΕ. 

Τοπικές οριζόντιες θεμελιώδεις δράσεις 

1. Βελτίωση υποδομών. 

2. Συνέχιση λειτουργίας γραφείων πληροφόρησης. 

3. Σεμινάρια επιμόρφωσης εργαζομένων στον τουρισμό για ιδιαιτερότητες συμπεριφοράς τουριστών ανάλογα τον 

προορισμό προέλευσης. 

4. Διενέργεια συνεργειών με ΤΟ και ΤravelAgents για κοινή παρακολούθηση δεδομένων της αγοράς και χάραξη στρατηγικής 

για παρουσίαση νέων προϊόντων. 

5. Ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της Κέρκυρας με τη μορφή εναλλακτικών μορφών τουρισμού: πεζοπορία, ποδηλασία, 

θρησκευτικός τουρισμός, γαστρονομία κτλ. Το πλεονέκτημα της ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού έγκειται στην 

προσέγγιση TARGETMARKET. Το TARGETMARKET είναι μια ανεξάντλητη αγορά με κοινά χαρακτηριστικά από όλο τον 

πλανήτη. 

6. Αναβάθμιση του πελάτη ως πρεσβευτή διαφήμισης του προορισμού με την ανάπτυξη προγράμματος με στόχο το 

συναισθηματικό δέσιμο του τουρίστα με τον προορισμό. 
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ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας, προσφέρει ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ Ηλεκτρονικό ράφι προϊόντων και υπηρεσιών στην ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ www.directmarket.gr,η οποία προβάλει ήδη 1.500.000 προϊόντα και 1550 επιχειρήσεις 

και είναι διαθέσιμη για όλους τους επιχειρηματίεςτου νησιού. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (e-Mall) δίνει τη 

δυνατότητα Προβολής (βιτρίνα) αλλά και Ηλεκτρονικών πωλήσεων (e-shop) τωντοπικών αλλά και άλλων προϊόντων χωρίς 

την ανάγκη ειδικής υποδομής, εύκολα και απλά. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ηλεκτρονικού 

Καταστήματος που ενσωματώνεται εύκολα και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης ενώ ταυτόχρονα αποκτά η επιχείρηση 

«βιτρίνες προϊόντων» στην Τοπική Αγορά Κέρκυρας (www.corfumarket.gr) και στην Πανελλήνια Επιμελητηριακή Αγορά 

Προϊόντων (www.directmarket.gr). Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με 1 καταχώρηση θα προβάλλονται 

και θα πουλάνε τα προϊόντα τους από 2 σημεία σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα. 

Όλες οι επιχειρήσεις του νησιού μας μπορούν να εγγραφούν στην Ηλεκτρονική Αγορά, να δημιουργήσουν το δικό τους 

eshop και να πουλάνε άμεσα και εύκολα τα προϊόντα τους πανελλαδικά. 

Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη δικό τους eshop μπορούν είτε να επιλέξουν απλή προβολή είτε να ανεβάσουν αυτόματα (με 

XML) όλα τα προϊόντα τους και να αποκτήσουν και ένα δεύτερο κανάλι πώλησης. 

Στηρίζουμε ουσιαστικά τις τοπικές επιχειρήσεις καθιστώντας εφικτή την προβολή και διάθεση των προϊόντων από τον 

Παραγωγό ή τον Έμπορο κατευθείαν στον κάθε καταναλωτή εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα επιτυγχάνεται σημαντική 

προβολή των τοπικών επιχειρήσεων όλου του νησιού στο ευρύτερο Ελληνικό και Διεθνές αγοραστικό κοινό. 

 

Νέα Ηλεκτρονική υπηρεσία από το Επιμελητήριο Κέρκυρας | Πλατφόρμα Επιχειρηματικής 

Διαδικτύωσης 
 

Συνεχίζεται η προσπάθεια για υποστήριξη και ενίσχυση των επιχειρήσεων - μελών, του Επιμελητήριου Κέρκυρας σε 

συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Προς αυτή την κατεύθυνση το Επιμελητήριο εισάγει μια 

νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που σκοπό έχει να συμβάλει στην διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των 

μελών του. Ο λόγος για την Πλατφόρμα Επιχειρηματικής Διαδικτύωσης που φιλοδοξεί να συμβάλει σημαντικά στην 

επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων μελών των επιμελητηρίων. 

Η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις, που δεν έχουν δικό τους 

σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με άλλες 

επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις - μέλη των Επιμελητηρίων (που είναι ταμιακώς ενήμερες), αλλά και τα 

στελέχη των Επιμελητηρίων, μπορούν αφού δημιουργήσουν έναν προσωπικό λογαριασμό να αναρτούν ενημερώσεις - 

ανακοινώσεις για διάφορα θέματα, όπως: 

 

 την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, 

 την οργάνωση εκδηλώσεων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, 

 τις αναζητήσεις συνεργασιών, 

 τις προσφορές - ζητήσεις αγαθών και υπηρεσιών, 

 τη διατύπωση απόψεων επί θεμάτων επιχειρηματικότητας, 

 το «ανέβασμα» πολυμεσικού περιεχομένου (όπως video κ.λ.π.) από συνεντεύξεις, εκδηλώσεις κα. 

Έτσι ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας που θέλει να «ενημερώσει - επικοινωνήσει» με άλλα μέλη των Επιμελητηρίων, 

θα εισάγει στην πλατφόρμα το αίτημά του και τα κριτήρια των αποδεκτών (επιχειρήσεων), όπως: 

 Την γεωγραφική περιοχή, 

 Το αντικείμενο δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008), 

 Το χρονικό διάστημα και 

 Την νομική μορφή των επιχειρήσεων. 
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Η πλατφόρμα θα αναζητεί και θα ταυτοποιεί (μέσω του ΓΕΜΗ), τις επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά και 

θα αποστέλλει σ’ αυτές σχετικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι η ενημέρωση θα είναι στοχευμένη, μόνο 

στις επιχειρήσεις που πιθανόν θα τις ενδιέφερε αυτή η ενημέρωση - επικοινωνία. 

Η διεύθυνση για την είσοδο στην εφαρμογή είναι η https://businessplatform.uhc.gr όπου είναι αναρτημένο και το 

σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης. Έχει δε σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο τόσο από Η/Υ όσο και από άλλες συσκευές 

(smartphones, tablets, κλπ) και δεν απαιτεί την εγκατάσταση κάποιου επιπλέον λογισμικού ή πρόσθετου (add on) παρά 

μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

Έτος 2020  
17/01/2020 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

04/02/2020 ΔΡΑΣΗ 'ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ' 

14/02/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ 

17/02/2020 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

06/03/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ 

06/03/2020 EXPO CORFU 2020 

13/03/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ_«5 ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 

19/03/2020 ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

24/03/2020 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ 

22/04/2020 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΣΠΟΤΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2020 

24/04/2020: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

30/04/2020 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

05/05/2020 ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ  ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID-19 

06/05/2020 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

06/05/2020 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

11/06/2020 Ειδικά Υγειονομικά Πρωτόκολλα 

03/07/2020 Δωρεά 4ων θερμομέτρων υπερύθρων στο ΕΚΑΒ 

13/07/2020 Επιστολή Επιμελητηρίου Κέρκυρας προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη 

12/07/2020 Επίσκεψη του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα εκπροσωπώντας τον Προέδρο στον 
Αστυνομικό Διευθυντή Κέρκυρας με σκοπό την εκατέρωθεν ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με το  παρεμπόριο, τους αστυνομικούς ελέγχους και τη συνεργασία της Αστυνομίας με τους 
επαγγελματίες. 

13/08/2020 Συνάντηση του Προέδρου με την Ένωση Εστίασης Κέρκυρας με θέμα συζήτησης τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο κλάδος από την αρχή της πανδημίας 

14/08/2020 Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας προς τα Υπ. Οικονομικών, Υπ. Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων, Υπ. Τουρισμού και Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που αφορά τα έκτακτα 
μέτρα για την εστίαση. 

17/08/2020 Ενημερωτική e-ημερίδα σχετικά με την επιδότηση δανείων για πληττόμενους από τις συνέπειες του 
COVID-19 (Πρόγραμμα ''Γέφυρα'') 

24/08/2020 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

02/09/2020 Ενημέρωση μελών σχετικά με δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού 
προϋπολογισμού 500 εκατ. €. 

22/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (INFO DAY) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ‘ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ’ 
ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄CBTB’ 

23/09/202 Ενημέρωση μελών σχετικά με το Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) για το έτος 2020 

http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=22100
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=22220
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=22320
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=22360
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=22560
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=22561
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=22643
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=22643
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=22700
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=22742
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=22742
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=22941
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=22982
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=23020
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=23020
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=23062
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=23062
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=23100
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=23101
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=23101
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=23561
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=23800
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=23860
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24260
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24260
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24260
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24260
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24261
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24261
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24280
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24280
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24280
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24301
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24301
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24347
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24420
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24420
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24681
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24681
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24702
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07/10/2020 Ενημέρωση μελών σχετικά με την Πρόσκληση της δράσης “Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ μικρών 
επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων’’. 

12/10/2020 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INNONETS 

16/10/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

20/10/2020 Εκδήλωση παρουσίασης της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» 

03/11/2020 Ενημέρωση μελών σχετικά με την Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί 
κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας 

03/11/2020 Συνάντηση του Προέδρου και του Α’ Αντιπροέδρου με την Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας με θεμα 
συζήτησης την ενεργοποίηση δράσεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης Κέρκυρας (ΟΧΕ). 

10/11/2020 Επιστολή Επιμελητηρίου Κέρκυρας προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη 

16/11/2020 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

18/11/2020 Υπόμνημα προς την Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

24/11/2020 Κέντρο Πληροφόρησης και Ενθάρρυνσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 

30/11/2020 Ενημέρωση μελών σχετικά με την έναρξη υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» 

04/12/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας 

10/12/2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 

15/12/2020 Επιστολή προς την Γενική Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφορικά με το Μεταφορικό 
Ισοδύναμο. 

18/12/2020 ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

21/12/2020 Ενημέρωση μελών σχετικά με το Πρόγραμμα ΕΕΑ Grants 2014-2021. 

31/12/2020 Ενημέρωση μελών σχετικά με την επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια 
θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου 

31/12/2020 Ενημέρωση μελών σχετικά με το Πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 

Ημ/νία Πληρωμής  Ποσό σε € Δικαιούχος Παρατηρήσεις  

01/04/2020 749,95 ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑΣ ΣΠ. ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΟΓΩ COVID 19 

01/04/2020 4.000,00 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 

ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ(COVID-

19) 

16/04/2020 5.000,00 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 5.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 

16/04/2020 1.492,48 ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΑΜΙ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19 

16/04/2020 1.120,00 ΜΟΣΚΑΤ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19 

16/04/2020 530,00 Ι.ΒΑΒΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19 

http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24842
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24842
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24900
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=24980
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25001
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25001
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25140
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25140
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25152
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25152
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25152
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25200
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25280
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25320
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25440
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25501
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25567
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25620
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25680
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25680
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25740
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25763
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25780
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25780
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25781
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29/04/2020 493,29 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

12/05/2020 5.000,00 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

<<ΛΕΥΚΩΝ ΝΥΧΤΩΝ>> ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 

ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

14/05/2020 499.69 F.K FOOD LOGISTICS Α.Ε 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΩΝ ΣΕ ΕΙΔΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

02/06/2020 334,80 Π.ΣΑΜΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19 

02/06/2020 372,00 ΒΑΒΟΥΛΗΣ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19 

02/06/2020 53,00 Ι.ΒΑΒΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΟΓΩ COVID-

19 

23/06/2020 700,00 ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΟΧΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

29/07/2020 240,00 
ΡΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΡΑΡΑΚΟΣ 
ΠΕΡΙΚΛ.ΣΦΟΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

13/08/2020 299,99 ΣΟΥΕΡΕΦ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ CASTA DIVA ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ 

07/12/2020 90,00 MEDICAL24 ΙΚΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΠΙΔΙΝΩΤΗ ΤΟΥ ΕΚΕΒ ΣΤΗΝ ΠΛ.ΑΝΟΥΤΣΙΑΤΑ 

23/12/2020 300,00 ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ 
ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
TEDxionianUniversity 

29/12/2020 499,29 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ[ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ] 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 
ΚΟΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΟΤΡΩΝ 

29/12/2020 499,22 ΣΑΒΒΑΝΗ Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ 

29/12/2020 1.800,00 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΤΟΥ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 23.574,02 €  

 

Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 


