
 

 
  

 
 

                  
  

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα                                      

Τηλέφωνο : +302661039814 

Fax : +302661 040088 

Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη 

email:corfucci@otenet.gr, 

eparkeia@corfucci.gr,  

intracorfucci@gmail.com, 

http://www.corfucci.gr 

  

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου 
 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «Introducing innovations in 

traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness», με ακρωνύμιο «INTRA», 

και συγκεκριμένα του WP 1 Action 1.2 με τίτλο «Συναντήσεις Συντονισμού για το έργο 

INTRA» που εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας 

Ελλάδα Ιταλία 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και 

από εθνικούς πόρους, μετά από απόφαση της υπ’ αριθµ. Θ8/17ΔΕ/2-7-2014 συνεδρίασης  

της ΔΕ και υπό την αίρεση έγκρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 2527/97, 

προσκαλεί   τους   ενδιαφερόμενους να   υποβάλουν  προτάσεις   για  τη   σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου, σύμφωνα  με τα ακόλουθα:  
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

WP 1 Action 1.2 με τίτλο 
«Συναντήσεις 
Συντονισμού για το έργο 
INTRA» 
 

CCINTRAS/1.
2/1 

Οικονομολόγος Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 
31-3-2015   

1 

 

Ημερομηνία δημοσιοποίησης/ ανάρτησης: 25-7-2014 

Τελική ημερομηνία υποβολής συμβάσεων: 01-08-2014 

Διάθεση του πλήρους κειμένου πρόσκλησης στο δικτυακό τύπο του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας http://www.corfucci.gr και στα γραφεία Αριστοτέλους 2, 49100, Κέρκυρα 

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31-3-2015   

Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 10.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων φόρων και 

κρατήσεων . 

  

 

 

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

 Την υπ’ αριθ. 14023/ ΕΥΘΥ 521 ΥΑ: Σύστημα διαχείρισης και έλεγχου των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

(ΥΠΑΣΥΔ) (προσδιορισμός των βασικών κανόνων της διαχείρισης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» στα 

οποία εκπροσωπείται η Ελλάδα και ρυθμίζονται ιδίως τα θέματα που αφορούν στη 

συμμετοχή φορέων από την Ελλάδα στα Προγράμματα αυτά.) (ΦΕΚ 

415/Β΄/12.04.2010), 

 Την υπ’ αριθ.  54242/ ΕΥΘΥ 2404 ΥΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 

521/31.03.2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

 Την υπ’ αριθ  38411/ ΕΥΘΥ 1836 YA: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 

521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (2η Τροποποίηση – 13/10/2011) 

 Νόμος 3614/2007: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 

http://www.corfucci.gr/
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/ypasyd-ees.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/ypasyd-ees.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/ypasyd-ees.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/tropopoiisi-ypasyd-ees.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/tropopoiisi-ypasyd-ees.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/tropopoiisi-ypasyd-ees.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/tropopoiisi-ypasyd-ees.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/Legal02112011a1.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/Legal02112011a1.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/Legal02112011a1.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/Legal02112011a1.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/n_3614_2007.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/n_3614_2007.pdf


 

 
  

 Το πρόγραμμα υλοποίησης του έργου ‘’European Territorial Cooperation 

Programme Greece- Italy 2007 – 2013’’ 

 Το εγκεκριμένο σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» 

 Την απόφαση της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης της 5ης Δεκεμβρίου 2012, όπως 

ανακοινώθηκε στον Επικεφαλή του Έργου με το γράμμα της 14/02/2013 και την 

εγκεκριμένη σχετική φόρμα αίτησης καθώς και την από 31/3/2014 υπογραφή του 

Partnership Agreement 

 Την απόφαση C (2008) 1132 / 28/03/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 

28/03/2008 με την οποία ενέκρινε το διασυνοριακό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»  

 Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 

όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκου   Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Νοεμβρίου 2005 

 Ο Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και 

άλλες διατάξεις » ( με τις τροποποιήσεις του) 

 29665/ ΕΥΘΥ 610/ 2.7.2012 «Διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε 

έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 6,  του Ν. 2527/1997  

  Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.07) «Διαχείριση, Έλεγχος και 

Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

2013»  

 Του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 Του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α΄/06.12.2005) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και 

Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας». 

 Tην Αριθ.175294/ΔΙΟΕ 196 /13/06/2002: Σύσταση ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο’’ 

Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΙΝΤΕRREG 

σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.2 του Ν.2860/2000 ( με τις τροποποιήσεις της) 

 την υπ’ αριθ.Θ8 /17ΔΕ/2-7-2014 απόφαση της ΔΕ του Επιμελητηρίου Κέρκυρας   

 

 

 

 

 

3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Περιγραφή του Έργου INTRA 



 

 
  

 

To έργο INTRA έχει αναπτυχθεί βασιζόμενο σε ιδέα του MAIB (Mediterranean  Agronomic 

Institute of Bari) για την καινοτομία των τυπικών/παραδοσιακών προϊόντων, προκειμένου 

να εκμεταλλευτεί και να βελτιώσει την πολύτιμη εμπειρία της Απουλίας στα παραδοσιακά 

προϊόντα, η οποία και οδήγησε στη δημιουργία ενός συλλογικού σήματος κοινότητας που 

ονομάζεται "προϊόντα της Απουλίας ». 

Χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της θεματικής προτεραιότητας «1. Economic, Social and 

Institutional Cooperation» του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Adriatic IPA 

CrossBorderCooperation και αποτελεί στρατηγικό έργο του προγράμματος στο στρατηγικό 

θέμα «1. Innovation as key for economic development in the Adriatic area». 

 

To έργο INTRA περιλαμβάνει έξι βασικά πακέτα εργασιών ΠΕ 1, ΠΕ 2, ΠΕ 3, ΠΕ 4, ΠΕ 5, ΠΕ6 

αποτελούμενα το καθένα από συγκεκριμένες δράσεις και υπο-δράσεις.  

Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 1: Διαχείριση και συντονισμός 

Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 2: Ενημέρωση και Δημοσιότητα  

Πακέτο Εργασίας (ΠΕ)3: Ενίσχυση των πολιτικών και στρατηγικών για την ανάπτυξη και 
αξιοποίηση καινοτόμων παραδοσιακών προϊόντων 

Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 4: Προσδιορισμός των καινοτομιών στον τομέα των γεωργικών 
προϊόντων διατροφής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 

Πακέτο Εργασίας (ΠΕ)5: Ανάπτυξη εργαλείων ICT για τη βελτίωση της πρόσβασης στη 

γνώση και την ενθάρρυνση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα και τ 

ο σύστημα των ΜΜΕ 

Πακέτο Εργασίας (ΠΕ)6: Ενίσχυση της προβολής και αξιοποίηση των καινοτόμων 

παραδοσιακών προϊόντων με τη δημιουργία του Σπιτιού των γεύσεων  

 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Αντικείμενο Δράσης 1.2 του Πακέτου Εργασίας 1 

Συναντήσεις Συντονισμού του έργου. Ο υποψήφιος θα συμμετάσχει ενεργά στις 

συναντήσεις συντονισμού του έργου INTRA.  

 

Παραδοτέα: 

 Προετοιμασία Υποστηρικτικού υλικού όπως επίσημα έγγραφα, αναφορές προόδου, 

αλληλογραφία, όπως και άλλο σχετικό υλικό από την τρέχουσα επικαιρότητα (πχ 

δημοσιέυματα, σχετικές έρευνες κοινές γνώμης, στατιστικά στοιχεία,κλπ) για τη 

συνάντηση) 

 Προετοιμασία Αgenda  για θέματα συζήτησης 

 Παρουσίαση στις συναντήσεις της πορείας του έργου με τη χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων 

 Σχεδιασμός  επόμενων βημάτων του έργου  



 

 
  

 

 

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Βασικά προσόντα: 

1. Πτυχίο ανώτατου ιδρύματος  της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής σε 

Management 

2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 

3. Εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων και Έργων 

4. Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  

 

Επιθυμητά προσόντα: 

 

1. Εμπειρία σε έργα που αφορούν σε ΜΜΕ στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

2. Εμπειρία σε Οργάνωση και Διαχείριση έργων 

 

 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Υποβολή πρότασης: 

Η  επιλογή   των υποψήφιων προς  έγκριση προτάσεων θα γίνει βάσει  αξιολόγησης   των 

απαραίτητων  τυπικών   και  ουσιαστικών    προσόντων  των   υποψηφίων   σύμφωνα  µε  τα 

βιογραφικά και τα δικαιολογητικά  τα οποία θα έχουν  καταθέσει. 

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα  πρόσκληση  δεν συνεπάγεται για το Επιμελητήριο Κέρκυρας 

καμία απολύτως δέσμευση  για  σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου µε τους  υποβάλλοντες 

τις σχετικές  προτάσεις. Η τυχόν  επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα  αποδοχής 

πρότασης, οπότε δεν απαιτείται η διαδικασία να ολοκληρωθεί µε σύνταξη πίνακα 

κατάταξης,  ενώ   όσοι επιλεγούν   θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. 

 

Σε κάθε  περίπτωση  το Επιμελητήριο Κέρκυρας  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  µην  προβεί  σε 

έγκριση προτάσεων της υπόψη  πρόσκλησης αζηµίως γι’ αυτό. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να υποβάλουν ειδικό διαβιβαστικό πρότασης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  στο Επιμελητήριο Κέρκυρας,  το  οποίο  θα  συνοδεύεται  από  βιογραφικό  

σημείωμα  καθώς  και  τους  απαιτούμενους  τίτλους   σπουδών.  

(δεν  είναι  απαραίτητο να είναι επικυρωμένα  τα αντίγραφα,  αρκεί να επισυνάπτεται  

υπεύθυνη δήλωση  ότι  τα  προσκομιζόμενα  δικαιολογητικά  είναι ακριβή  φωτοαντίγραφα 

και, εφόσον ζητηθεί,  μπορούν  να κατατεθούν και επικυρωμένα). 

 

Τα ανωτέρω  στοιχεία  πρέπει  να κατατεθούν στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, κα. Σπυριδούλα 

Κουλούρη παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες τηλ: +3026610-39813, 

fax:+3026610-40088, e-mail : corfucci@otenet.gr,  eparkeia@corfucci.gr, 

intracorfucci@gmail.com.  

mailto:corfucci@otenet.gr
mailto:eparkeia@corfucci.gr
mailto:intracorfucci@gmail.com


 

 
  

 

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω με ποινή αποκλεισμού 

1. Αίτηση σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι, στην οποία θα αναγράφεται το έργο για το οποίο 

εκδηλώνει το ενδιαφέρον του ο υποψήφιος και διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, στην 

οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του και υποχρεωτικά η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , στην οποία θα του αποστέλλεται κάθε επικοινωνία και η 

ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.  

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα  

3. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) στην οποία θα δηλώνονται: 

• η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος  χρονική διαθεσιμότητα 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου καθώς και η εκπλήρωση των στρατιωτικών 

υποχρεώσεων 

• η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία 

• αποδοχή προσκόμισης υποβολής επιπλέον δικαιολογητικών προς εξέταση εφόσον 

ζητηθούν 

4. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών. 

 

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις υποψηφίων που δεν πληρούν τους όρους των άρθρων 5 και 6 της παρούσας 

αποκλείονται.  

 

8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η επιλογή υποψηφίου για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Επιμελητήριο 

Κέρκυρας θα γίνει από μια 3μελή επιτροπή η οποία μετά από έλεγχο των φακέλων των 

υποψηφίων θα επιλέξει μεταξύ των ενδιαφερομένων των οποίων η πρόταση είναι 

παραδεκτή, πληροί τους όρους των άρθρων 5 και 6 της παρούσας πρόσκλησης και 

υπερτερεί έναντι των άλλων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των ενδιαφερομένων,  τότε η 

επιτροπή έχει το δικαίωμα να τους καλέσει για συνέντευξη.  

 

9. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως την ολοκλήρωση 

του αντικειμένου. 

 

10. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας για διάστημα τουλάχιστον πέντε ημερολογιακών ημερών πριν την 

ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

 

Γεώργιος Χονδρογιάννης 

 

 

 



 

 
  

 

 

Το έργο INTRA 

 

Το έργο έχει τίτλο «Ιntroducing innovations in traditional agro-food products to increase 

SMEs competitiveness» με ακρωνύμιο «INTRA».  

Χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της θεματικής προτεραιότητας «1. Economic, Social and 

Institutional Cooperation» του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Adriatic IPA 

CrossBorderCooperation και αποτελεί στρατηγικό έργο του προγράμματος στο στρατηγικό 

θέμα «1. Innovation as key for economic development in the Adriatic area». 

To έργο INTRA έχει αναπτυχθεί βασιζόμενο σε ιδέα του MAIB (Mediterranean  Agronomic 

Institute of Bari) για την καινοτομία των τυπικών/παραδοσιακών προϊόντων, προκειμένου 

να εκμεταλλευτεί και να βελτιώσει την πολύτιμη εμπειρία της Απουλίας στα παραδοσιακά 

προϊόντα, η οποία και οδήγησε στη δημιουργία ενός συλλογικού σήματος κοινότητας που 

ονομάζεται "προϊόντα της Απουλίας ». 

Η παραπάνω ιδέα στηρίζεται στην  πεποίθηση ότι η βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών 

περιοχών είναι δυνατή μόνο μέσω της αύξησης της κερδοφορίας των παραδοσιακών και 

τοπικών παραγωγών στην παγκόσμια αγορά, ευνοώντας έτσι την παραμονή των ΜΜΕ στην 

επικράτειά τους καθώς και τη διαφύλαξη της γεωργικής κουλτούρας και της παραγωγής με 

χαμηλό  περιβαλλοντικό  αντίκτυπο.  

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το πρόγραμμα Interreg GR-IT είναι το πλέον 

κατάλληλο, λόγω των εδαφικών αναλογιών που αφορούν στην οικονομική σημασία της 

γεωργίας, στην τεράστια κληρονομιά των τυπικών και παραδοσιακών προϊόντων και στην 

επικράτηση των ΜΜΕ.  

Ο επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Mediterranean Agronomic Institute of Bari, ενώ οι 

εταίροι του έργου προέρχονται από 2 χώρες της περιοχής της Αδριατικής Θάλασσας 

(Ελλάδα, Ιταλία,) και είναι συνολικά 6: 

1. Mediterranean Agronomic Institute of Bari 

2. Apulia Region Department of Agriculture 

3. Chamber of Commerce of Brindisi  

4. Chamber of Commerce of Corfu (Επιμελητήριο Κέρκυρας) 

5. Ionian University 

6. The Ionian islands Region 

 

Ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών για τη μεταφορά των 

τεχνικών και επιστημονικών καινοτομιών από τα ερευνητικά ιδρύματα στις επιχειρήσεις με 

σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς. Το έργο περιλαμβάνει ως εκ τούτου 4 υπο-

στόχους: 



 

 
  

Στόχος 1: Ενίσχυση των πολιτικών και των στρατηγικών για την ανάπτυξη και αξιοποίηση 

καινοτόμων παραδοσιακών προϊόντων (WP3)  

Οι βασικές δραστηριότητες που προβλέπονται για την επίτευξη του στόχου 1 είναι: 

 Η ανάπτυξη και σύσταση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη ενός 
Κοινοτικού συλλογικού σήματος της ΕΕ με εδαφική ένδειξη για τα παραδοσιακά και 
τοπικά προϊόντα 

 Η ενίσχυση του πολιτικού πλαισίου για την υποστήριξη της μεταφοράς της 
καινοτομίας. 

Στόχος 2: Προσδιορισμός των καινοτομιών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων 

διατροφής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ (WP4). Οι εμπλεκόμενες 

περιοχές έχουν ισχυρή δυναμική για καινοτομία η οποία και πρέπει να αξιοποιηθεί με τον 

εντοπισμό των πιο κατάλληλων μορφών της για προς εξυπηρέτηση των αναγκών των ΜΜΕ 

και την μετατροπή τους σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της ορθής εφαρμογής τους. 

Στόχος 3: Ανάπτυξη πληροφοριακών εργαλείων (ICT tools) για τη βελτίωση της 

πρόσβασης στη γνώση και την ενθάρρύνση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της 

επιστημονικής έρευνας και των ΜΜΕ (WP5).  

Ο στόχος είναι να παρασχεθούν τα πληροφοριακά εργαλεία (ICT tools) για την ενίσχυση της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο ακτών της Αδριατικής θάλασσας, καθώς και των σχέσεων 

μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων, των ΜΜΕ και των υπολοίπων ενδιαφερομένων μερών 

(αγρότες, επιχειρήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλπ) προκειμένου να καταστούν 

διαθέσιμες οι παραγόμενες καινοτομίες, να αναπτυχθούν συγκεκριμένες συνεργασίες και 

να τονωθεί η μεταφορά των πιο ενδιαφερουσών καινοτομιών. 

Στόχος 4: Ενίσχυση της προβολής και αξιοποίησης των καινοτόμων παραδοσιακών 

προϊόντων μεσω της δημιουργίας του ‘’Σπιτιού των γεύσεων’’ (WP6). Η ανάγκη να 

καταστούν οι ΜΜΕ της Ελλάδας και της Απουλίας πιο ανταγωνιστικές, πηγάζει από την 

ευκαιρία παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις προς ενίσχυση και διάδοση των 

παραδοσιακών προϊόντων και καινοτομιών που αναπτύσσονται.  

Τα πληροφοριακά εργαλεία (ICT tools) και το ‘’σπίτι των Γεύσεων’’ (Home of Flavors) θα 

διασφαλίσουν μια συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων και των 

ΜΜΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπόδειγμα Ι 

ΑΙΤΗΣΗ/ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΟΝΟΜΑ 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

 

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ) 

 

 

ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ 

 

Η-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
 
 
 

 
 

Υποβολή αίτησης      (         Τίτλος έργου          ) 

ΘΕΜΑ 

 

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ 
 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα                                      

Τηλέφωνο : +302661039814 

Fax : +302661 040088 

Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη 

email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr, 

intracorfucci@gmail.com 

http://www.corfucci.gr/ 

 

 

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου 

σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος με Κωδικό ..............................  

 

Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά: 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

Ο/Η αιτών/ούσα, 

 


