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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. 

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 

• 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. 
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• 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. 

 

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 τίτλο ‘TRADITIONAL BREAKFAST OF THE C/B AREA: BRANDING SCHEME AND MOBILE APPLICATION FOR THE 

PRESERVATION AND PROMOTION OF COMMON TRADITIONAL GASTRONOMY’ - “ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΗΣ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ (BRANDING) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (MOBILE 

APPLICATION) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ” - INTERREG IPA – CBC 

GREECE- ALBANIA 2014-2020 με ακρωνύμιο CBTB, για την τοπική παραδοσιακή γαστρονομία της κάθε περιοχής θα 

μπορεί να αναπτυχθεί ως προϊόν του τουρισμού και να προωθηθεί ως τέτοιο, ώστε να προσφέρει στην περιοχή 

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

632.096,50 € και ο προϋπολογισμός για το Επιμελητήριο Κέρκυρας ανέρχεται σε 170.910,00€.  

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. 

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 Επιμελητήριο της Κέρκυρας στο πλαίσιο της δραστηριότητας ήταν υπεύθυνο για την εκπόνηση μελέτης ορισμού των 

όλων των κοινών παραδοσιακών και τοπικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται συνήθως για το πρωινό, παραδοσιακές 

συνταγές (όπως πίτες, ειδικές σούπες και κέικ) που σερβίρονται συνήθως για πρωινό στην Κέρκυρα καθώς και τον 

εντοπισμό των κοινών προϊόντων / συνταγών που προσφέρονται στη διασυνοριακή περιοχή και προσδιορισμό αυτών 

που θα μπορούσαν καλύτερα να ορίσουν το CBTB πρωινό.  

Το Επιμελητήριο της Κέρκυρας στο πλαίσιο της δραστηριότητας ήταν επίσης υπεύθυνο για τη διοργάνωση ενός 

Φεστιβάλ Γαστρονομίας στην Κέρκυρα το οποίο λόγω των περιοριστικών μέτρων του Covid-19 πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά.  

 

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

Το έργο με τίτλο "INNOVATIVE AGRIFOOD NETWORKS FOR THE AGRIFOOD SECTOR’ - ‘ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ’ - INTERREG GREECE-ITALY 2014-2020 με ακρωνύμιο INNONETS 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. 

Στόχος του έργου INNONETS είναι η εγκατάσταση και λειτουργία ενός Διασυνοριακού Κέντρου Μεταφοράς Καινοτομίας 

για τον Αγροδιατροφικό Τομέα, που θα υποστηρίζει τις τοπικές ΜΜΕ αγροδιατροφής σε συμμόρφωση με τις πολιτικές 

και κατευθύνσεις της ΕΕ και ταυτόχρονα στην υιοθέτηση της καινοτομίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. 
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Επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (LB1). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  

899.473,36 € και ο προϋπολογισμός για το Επιμελητήριο Κέρκυρας ανέρχεται σε 123.538,93€.  

Το Διασυνοριακό Δίκτυο Καινοτομίας (Innovative network for the Agrifood sector) που θα εφαρμοστεί πιλοτικά, στο 

πλαίσιο του προτεινόμενου έργου, θα σχεδιάσει και θα λειτουργήσει τρία διασυνοριακά “Living Labs” από τα οποία: 

Το Διασυνοριακό Θεματικό Εργαστήρι Μεταφοράς Γνώσης) με θέμα τις Καινοτόμες ΜΜΕ στον Αγροδιατροφικό Τομέα 

(CB Thematic Living Lab  “Innovative Agrifood SMEs”), έχει ως στόχο να αποτελέσει το κοινό πεδίο συνεργασίας μεταξύ 

των φορέων της τετραπλής έλικας (Κυβερνητικοί Φορείς / Φορείς Χάραξης Πολιτικών, Επιχειρήσεις, Ερευνητικά / 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών) από Ελλάδα και Ιταλία, για την αντιμετώπιση κοινών 

προκλήσεων στον τομέα της Αγροδιατροφής και της Καινοτομίας. Στόχος του εργαστηρίου, μέσα από τις θεματικές 

συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ των ειδικών της 4-πλής έλικας, είναι να αναδειχθούν καινοτόμες καλές 

πρακτικές και διαδικασίες οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων του 

αγροδιατροφικού τομέα.  

Το εργαστήρι περιλαμβάνει δύο ομάδες εργασίας, τέσσερις συνολικά εκπαιδευτικές συνεδρίες (2 συνεδρίες ανά ομάδα 

εργασίας) και 3 κύκλους εργασιών για κάθε ομάδα εργασίας (μία συνεδρία ανά κύκλο).  

Η διασύνδεση των εμπλεκόμενων στα Διασυνοριακά Θεματικά Εργαστήρια Μεταφοράς Γνώσης που θα διεξαχθούν στο 
πλαίσιο του έργου, θα ενεργοποιήσει φορείς μέσα από μια διαδικασία αναζήτησης απαντήσεων σε σημαντικά θέματα 
που αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση της τροφής και την εισαγωγή της καινοτομίας στις ΜΜΕ του αγροδιατροφικού 
τομέα. Τα Εργαστήρια αυτά ακολουθούν τη μεθοδολογία του επιτυχημένου στρατηγικού έργου του προγράμματος 
Ιταλία-Γαλλία 2007-2013 με τίτλο “Alcotra Innovation”. 
 
Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν την διοργάνωση  Διασυνοριακών Θεματικών Εργαστηρίων Μεταφοράς Γνώσης 
(Sustainable cities & islands, Zero-food Waste, Innovative Agrifood SMEs), ενός Διασυνοριακού Εργαστηρίου που θα 
λειτουργεί ως «Ομπρέλα» και ένα ηλεκτρονικό κέντρο καινοτομίας (Cross Border Agrifood Innovation Node) για την 
παροχή όλων των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου. 
Το Διασυνοριακό Θεματικό Εργαστήρι Μεταφοράς Γνώσης (CB Thematic Living Lab)  με θέμα τα ΜΗΔΕΝΙΚΑ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ (που προέρχονται από τις Αστικές Ροές: Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Υπεραγορές Τροφίμων, κατοικίες κ.α.), 
έχει ως στόχο να αποτελέσει το κοινό πεδίο συνεργασίας μεταξύ των φορέων της τετραπλής έλικας (Κυβερνητικοί Φορείς 
/ Φορείς Χάραξης Πολιτικών, Επιχειρήσεις, Ερευνητικά / Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών) 
από Ελλάδα και Ιταλία, για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στον τομέα της Αγροδιατροφής και της Διαχείρισης 
των Τροφικών αποβλήτων. Στόχος του εργαστηρίου, μέσα από τις θεματικές συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν 
μεταξύ των ειδικών της 4-πλής έλικας, είναι να αναδειχθούν καινοτόμες καλές πρακτικές και διαδικασίες οι οποίες θα 
μπορούσαν να μετατρέψουν το πρόβλημα της διαχείρισης των τροφικών αποβλήτων σε μια ευκαιρία 
Επιχειρηματικότητας, βελτιώνοντας παράλληλα την Ανταγωνιστικότητα των εμπλεκόμενων Επιχειρήσεων.  
Οι Εκπαιδευτικές Συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά με τη χρήση πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 

που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες 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  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 έργο με τίτλο ‘INTEGRATING INNOVATION AND PROMOTING CLUSTER ORGANIZATION IN WOMEN ENTERPRISES’ – 

‘ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ CLUSTER ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”- INTERREG GREECE-ITALY 2014-2020 με ακρωνύμιο «ICON WOM-EN», έχει εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό €812.900,10 και ο π/υ Επιμελητηρίου Κέρκυρας (ΡΒ3) σε €162.405,50. Η Γενική Γραμματεία 

Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων είναι ο Επικεφαλής εταίρος του έργου (LB1).  

Σκοπός του ICON WOM-EN είναι α) η προβολή και προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της 
εξωστρέφειας στις εργαζόμενες γυναίκες της διασυνοριακής περιοχής, β) η ενθάρρυνση της εγκατάστασης γυναικών 
επιχειρηματιών σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, καινοτομίας και νέων τεχνολογιών και ιδίως στους τομείς RIS, 
γ) την ενίσχυση του ρόλου των συμμετεχόντων περιφερειών δημιουργώντας ένα σύστημα φιλικό προς την 
επιχειρηματικότητα των γυναικών στην περιοχή. 

Το έργο ICON WOM - EN στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης 
εξειδίκευσης (RIS-Research and Innovation Strategy) των Περιφερειών και στην οικοδόμηση της ικανότητας των τοπικών 
φορέων να υποστηρίζουν καλύτερα τις γυναίκες επιχειρηματίες να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, 
παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας και αναπτύσσοντας διασυνοριακά δίκτυα. 

Οι βασικοί στόχοι του έργου περιλαμβάνουν: 

 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και δικτύωση της κουλτούρας για την προώθηση ενός νέου 
επιχειρηματικού μοντέλου 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων ΜΜΕ, προωθώντας και υποστηρίζοντας την εμφάνιση νέων 
ΜΜΕ και νέων συνεργατικών σχημάτων των επιχειρήσεων 

 Βελτίωση της ικανότητας των περιφερειακών αρχών και των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά την 
επιχειρηματικότητα των γυναικών στη διασυνοριακή περιοχή 

 Πραγματική υποστήριξη που παρέχεται σε υφιστάμενους και δυνητικούς γυναικείους επιχειρηματίες, μέσω της 
κατάρτισης, της παροχής συμβουλών, της καθοδήγησης 

 Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των αρχών έναντι της 
επιχειρηματικότητας των γυναικών 

 Προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας, δικτύωσης, κοινών εξαγωγών, κοινών επιχειρηματικών σχεδίων 
κ.λπ. 

 Η διάχυση της ιδέας της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην τοπική κοινωνία 
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 Η ενθάρρυνση, καθοδήγηση, προώθηση της συνεργατικότητας 

 Παρουσίαση μορφών επιχειρηματικότητας (π.χ. κοινωνική επιχειρηματικότητα) 

 Η συμβουλευτική παροχή γυναικών σε θέματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της επιχείρησης  

 Βελτίωση και ενίσχυση της βιωσιμότητας των γυναικείων επιχειρήσεων 

Επιμέρους αντικείμενα του ICON WOM-EN αποτέλεσαν: 

 Τοπικοί χάρτες της γυναικείας επιχειρηματικότητας και καταγραφή προβλημάτων των υφιστάμενων και εν 

δυνάμει επιχειρηματιών 

 Χαρτογράφηση σε ΓΣΠ (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα 

και Ιταλία. 

 Πλατφόρμα Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος στο Google GIS Χάρτης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 

και εγχειρίδιο για την διαχείριση και ενημέρωση των σημείων ενδιαφέροντος 

 Περιφερειακά δίκτυα - Σύσταση Γραφείου Διαχείρισης και Ενημέρωσης του Περιφερειακού Δικτύου Ιονίων 

Νήσων στο Επιμελητήριο Κέρκυρας 

 Οδηγός εμπνευσμένων καλών πρακτικών 

 Ηλεκτρονικό υλικό προώθησης (ELECTR. PROMO MATERIAL) - Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού 

(δημιουργία ραδιοφωνικού σποτ και μετάδοση σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, μετάδοση τηλεοπτικού σποτ σε 

τοπικό κανάλι) 

 Έντυπο υλικό προώθησης (PRINTED PROMO MATERIAL) 

 Διαδικτυακή Ημερίδα ενημέρωσης (INFO DAY) 

 Οργάνωση εσωτερικής τελικής δημόσιας εκδήλωσης (ORGANIZATION OF IN FINAL PUBLIC EVENT) 

 Εργαστήρια αντιμετώπισης εξειδικευμένων αναγκών – εκπαίδευσης (SPECIFIC NEEDS ADRESSING WORKSHOP & 

TRAINING) - Διαδικτυακό Workshop με θέμα: Business Model Canvas - Ένα δυναμικό εργαλείο 

επιχειρηματικότητας - - Διαδικτυακό Workshop με θέμα:  "Στρατηγικές Ανάπτυξης και Προώθησης της Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας" - Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης στις ΤΠΕ 40 ΩΡΩΝ: «Windows - Word - Excel - 

Internet/Outlook» 

 Διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο: «Παρουσίαση Τελικών Αποτελεσμάτων Έργου ICON WOMEN. Η Περίπτωση των 

Ελληνικών Περιφερειών» 

 Τελική Διαδικτυακή εκδήλωση  (FINAL CONFERENCE) 

 

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. 
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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  

 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 
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 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 2007-2013» 

 

 

 

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ε-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας έβαλε σε λειτουργία στις 25/11/2021 την διαδικτυακή πλατφόρμα  e-Επιμελητήριο για  την 

άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση των μελών του. Το e-Επιμελητήριο (corfucci.echamber.gr) είναι μια σύγχρονη 

διαδικτυακή υπηρεσία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας που προσφέρει νέους και αποδοτικούς τρόπους επικοινωνίας στις 

επιχειρήσεις-μέλη του.  

 

Μέσω της πλατφόρμας e-Επιμελητήριο, προσφέρεται η δυνατότητα εισόδου μέσω των κωδικών ΓΕΜΗ της επιχείρησης 

ή των κωδικών TAXIS (για τα φυσικά πρόσωπα), ενώ οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες, μπορούν πλέον να πραγματοποιούν 

σε ελάχιστο χρόνο όλες τις αναγκαίες διαδικασίες, από την άνεση του γραφείου τους.  

 

Πιο συγκεκριμένα τα μέλη-επιχειρήσεις μπορούν:  

 να πληρώσουν συνδρομές του Επιμελητηρίου Κέρκυρας με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας 

ή μέσω κωδικού πληρωμής ΔΙΑΣ  

 να εκδώσουν Γενικό πιστοποιητικό Μητρώου  

 να εκδώσουν Ξενόγλωσσο Πιστοποιητικό Μητρώου  

 να εκδώσουν Πιστοποιητικό Διαγραφής  

 να ελέγξουν την ακρίβεια των στοιχείων της επιχείρησής τους που διατηρούνται στο Μητρώο του Επιμελητηρίου  

 να τροποποιήσουν μη κρίσιμα στοιχεία (τηλ. επιχείρησης, email επιχείρησης, email λογιστή)  

 

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν:  

 να αιτηθούν την εγγραφή της ατομικής τους επιχείρησης Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά εγγραφής που εκδίδονται από 

το e-Επιμελητήριο, συνοδεύονται από μοναδικό αριθμό αυθεντικοποίησης.  

 

Η εφαρμογή προσφέρει δημόσια τη δυνατότητα Ελέγχου Γνησιότητας των Πιστοποιητικών, τακτική που ακολουθείται 

γενικά από δημόσιους φορείς για ευαίσθητα ηλεκτρονικά έγγραφα.  

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που 

αφορούν τα μέλη του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από τη 

διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 

Τα διαθέσιμα είδη των πιστοποιητικών τα οποία θα μπορείτε να προμηθευτείτε online και γενικότερα οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες του e-Επιμελητηρίου, συνεχώς θα εμπλουτίζονται και θα αναβαθμίζονται. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη με προτάσεις για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας. 

 

Aξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 

Στις 9 Νοεμβρίου 2020, αμέσως μετά την επιβολή του 2ου Lockdown, το Επιμελητήριο Κέρκυρας, ενεργώντας υπεύθυνα και 

έγκαιρα και υποστηρίζοντας τα συμφέροντα της τοπικής οικονομίας, όπως κάνει πάντα χωρίς τυμπανοκρουσίες και 

βαρύγδουπες εκφράσεις για δημιουργία εντυπώσεων, αλλά με τεκμηριωμένες  και εφικτές προτάσεις,  σας είχε αποστείλει 

την παρακάτω επιστολή: 

<<Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 

Η πανδημία έχει επιφέρει δραματικές αλλαγές στη ζωή μας, στη καθημερινότητα και κατ' επέκταση στην επιχειρηματικότητα. 

Πρώτιστο μέλημα όλων μας  αυτή τη στιγμή είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Παράλληλα όμως επιβάλλεται να 

προστατεύσουμε και το κοινωνικό σύνολο από τις επιπτώσεις που επιφέρουν τα μέτρα για την αντιμετώπισή της. 

Η κλιμακούμενη αυτή υγειονομική κρίση δυστυχώς ολοένα μεγαλώνει την οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα την ξεκάθαρη 

πλέον αδυναμία των επιχειρήσεων να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. 

Η αγορά  πλέον φοβάται ότι έπειτα από τη πανδημία του κορωνοϊού, θα ακολουθήσει πανδημία "λουκέτων" , καθώς η 

υιοθέτηση οριζόντιων μέτρων αναστολής λειτουργίας στο  λιανικό εμπόριο και την εστίαση θα επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημία. 

Ο υγειονομικός χάρτης , όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι  πρότινος, έδινε τη δυνατότητα σε "καθαρές" περιοχές, ιδιαίτερα στις 

νησιωτικές, να λειτουργήσουν, τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί τα μέτρα για την αγορά θα πρέπει να λαμβάνονται με αποκλειστικό γνώμονα τις υγειονομικές 

συνθήκες που επικρατούν στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα. 

Με αυτή την επισήμανση σας ζητάμε να εξεταστεί το ενδεχόμενο της πρόωρης άρσης του Lock down σε Περιφερειακές 

Ενότητες ,ιδιαίτερα στις νησιωτικές, με χαμηλό φορτίο κρουσμάτων  με την επιβολή αυστηρής απαγόρευσης μετακινήσεων 

μεταξύ των Π.Ε. , με τον πλήρη έλεγχο και την απομόνωση των κρουσμάτων και φυσικά με την αυστηρή τήρηση των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

Μόνο έτσι κάποιες τοπικές κοινωνίες και αγορές, που πλήττονται άδικα από την επιβολή των οριζόντιων μέτρων, θα 

μπορούσαν να ανασάνουν οικονομικά, προσφέροντας παράλληλα κάποια έσοδα στο κράτος και μη επιβαρύνοντας τον κρατικό 

προϋπολογισμό με επιπλέον μέτρα στήριξης. 

Με την ελπίδα ότι θα εξετάσετε το αίτημά μας και για όσο καιρό συνεχίζεται το Lock down με πιθανό ενδεχόμενο παράτασης 

αυτού , ή με την μορφή των διακεκομμένων Lock down, θέλουμε να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις: 

Τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από τη κυβέρνηση είναι μεν προς τη σωστή κατεύθυνση , όμως δεν είναι αρκετά προκειμένου 

να διατηρήσουμε τις επιχειρήσεις μας ανοικτές. 

Γι αυτό επιπλέον ζητάμε: 

 Την αναστολή όλων των Δημοτικών τελών και φόρων επί των χρήσεων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις  για τουλάχιστον 6 

μήνες. 

 Το πάγωμα πληρωμής ρυθμίσεων και αναστολή πληρωμής για τους λογαριασμούς  ΔΕΗ και ΔΕΥΑ για τις  πληττόμενες 

επιχειρήσεις μέχρι τον Αύγουστο του  2021. 

  Την επέκταση του μέτρου της αναγκαστικής έκπτωσης ενοικίου και το 2021 και όλο το  ποσό της έκπτωσης να καταβληθεί  

από το  κράτος. 
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  Άμεσα να ανακοινωθούν ξεκάθαρα  μέτρα προστασίας της πρώτης κατοικίας, προστασία των επιχειρήσεων και των φυσικών 

προσώπων όσον αφορά το Τραπεζικό σύστημα. 

  Να δοθεί παράταση πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών κλπ. 

  Κεφάλαιο κίνησης με την μορφή της ΜΗ επιστρεπτέας επιδότησης με στόχευση στις μικρές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τις 

επιχειρήσεις της εστίασης  και άμεση καταβολή αυτής. 

Αξιότιμε  κύριε Πρωθυπουργέ 

Τονίζουμε ότι οι μικρές και  πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα προσφέρουν το 80% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό 

τομέα, όπως επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στη διαμόρφωση του ΑΕΠ. 

Κατά συνέπεια , άμεση προτεραιότητά μας  πρέπει να αποτελέσει αυτή την κρίσιμη στιγμή η διάσωση του κοινωνικού και 

οικονομικού ιστού, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό και αποτελεσματικό  πλαίσιο προστασίας για όλες αυτές τις επιχειρήσεις. 

Γνωρίζουμε την ευαισθησία σας και το ειλικρινές ενδιαφέρον σας για τα θέματα αυτά και ευελπιστούμε ότι θα εισακούσετε 

τα αιτήματά μας. 

Με την ελπίδα ότι όλοι μαζί ενωμένοι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που έχουν προκύψει, παραμένουμε στη 

διάθεση σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία>>. 

Η επιστολή αυτή, μετά από τις μετρήσεις και την απεικόνιση που έκανε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 

Νοσημάτων  ECDC, καθίσταται πιο επίκαιρη από ποτέ. 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καταγράφει πολύ χαμηλά ποσοστά σε αναλογία κρουσμάτων / πληθυσμού, δηλαδή κάτω από το 

όριο του 4% στη θετικότητα των τεστ που διενεργούνται. 

Γι αυτό το λόγο, σας επαναπροωθούμε το δίκαιο αυτό αίτημά μας  με την ελπίδα ότι αυτή  τη φορά θα τύχει της ανάλογης 

προσοχής και θα εξετασθεί σοβαρά από τους υπεύθυνους , με γνώμονα πάντοτε τη προάσπιση της δημόσιας υγείας. 

Με εκτίμηση 

Ο   Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και 

Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID 19 ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον Υπουργό Οικονομικών, 

την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και τους Βουλευτές Κέρκυρας, για την στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από 

τον COVID 19 μέσω των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

Επιτρέψτε μας να χρησιμοποιήσουμε το μοναδικό όπλο που διαθέτουμε ως θεσμός και ειδικότερα μέσω του ρόλου μας 

ως συμβουλευτικού οργάνου της πολιτείας για θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις, να σας μεταφέρουμε την 

δυσαρέσκεια του επιχειρηματικού κόσμου της Κέρκυρας αναφορικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

 

Την δεδομένη χρονική στιγμή οι επιχειρήσεις αναμένουν με μεγάλη αγωνία τα αποτελέσματα του προγράμματος της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-

19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», στο οποίο είχε οριστεί ως πιθανή τελική ημερομηνία αποτελεσμάτων η 31/12/2020, 

γεγονός που ανησυχεί ιδιαίτερα τους επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν αιτηθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα , καθώς  δεν 

γνωρίζουν ακόμα εάν έχει εγκριθεί ή όχι το αίτημά τους και πότε θα τους καταβληθούν τα ποσά χρηματοδότησης, τα 

οποία είναι αναγκαία ως κεφάλαιο κίνησης. 

 

Εν συνεχεία, αναφερόμαστε στο πρόγραμμα της εστίασης για την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών 

σε εξωτερικούς χώρους, το οποίο έχει ως θετικό στοιχείο την αναδρομική ισχύ από 1/2/2020 και το ότι το ποσό με το 

οποίο επιχορηγείται η επιχείρηση στο πλαίσιο της Δράσης είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε 

παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Ωστόσο, κατά την γνώμη μας παρατηρούνται κάποιες 
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αστοχίες ως προς το ποσό που χρηματοδοτείται που φτάνει μέχρι τα 100 € για την προμήθεια κάθε θερμαντικού σώματος 

με τον περιοριστικό όρο των δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων ανά επιχείρηση, το οποίο θεωρούμε ότι είναι σχετικά 

χαμηλό. 

 

Η αγορά σωμάτων καινούριων και αμεταχείριστων θα ήταν αναγκαίο να καλύπτει τουλάχιστον τα 300-500 € κατ’ 

ελάχιστο. Επίσης, με δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις της εστίασης εξακολουθούν να μην λειτουργούν με κρατική εντολή και 

μη γνωρίζοντας το χρονικό ορίζοντα του ανοίγματος του κλάδου της εστίασης, οι επιχειρήσεις κινούνται διστακτικά στο 

να προβούν σε τέτοιου είδους αγορές οι οποίες μπορεί να μην φανούν χρήσιμες σε περίπτωση ανοίγματος των 

επιχειρήσεων μετά το Πάσχα για παράδειγμα. Για να υποβάλουν πρόταση χρειάζεται η αγορά και συγχρόνως η εξόφληση 

των παραστατικών, συνεπώς το πρόγραμμα αποτρέπει τους επιχειρηματίες που δεν έχουν ήδη πραγματοποιήσει αγορές 

τέτοιου είδους να προβούν σε μία νέα επένδυση χωρίς να είναι βέβαιοι εάν θα ενταχθούν ή όχι και αν θα τους φανούν 

χρήσιμα στο άμεσο μέλλον. 

 

Επίσης, στην Κέρκυρα δραστηριοποιούνται αρκετές επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης οι οποίες λειτουργούν εποχικά 

μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς αποκλείονται από το πρόγραμμα,  διότι δεν έχουν κανένα όφελος από την αγορά 

θερμαντικών. 

 

Τέλος, μετά και την προδημοσίευση του προγράμματος e-λιανικό αναμένουμε το πρόγραμμα για το λιανεμπόριο που θα 

αφορά την κατασκευή e-shop και το οποίο προσδοκούμε να δώσει μία ανάσα στις επιχειρήσεις του εμπορίου που έχουν 

ήδη χάσει μεγάλο μέρος του τζίρου τους. 

 

Το λιανεμπόριο δέχεται ασφυκτικές πιέσεις καθώς  όλο το τελευταίο διάστημα είχε να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό 

των μεγάλων πολυεθνικών που δεν έπαψαν να λειτουργούν μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου , με αποτέλεσμα να 

μετακυλιστεί μεγάλο μέρος του τζίρου από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες , που βρίσκονταν και εξακολουθούν να 

βρίσκονται σε αναστολή της λειτουργίας τους προς τα μεγάλα καταστήματα του κλάδου. 

 

Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας καλείται να μεταβεί σε ένα νέο τεχνολογικό περιβάλλον όπου θα πουλάει τα 

εμπορεύματά του με ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χρειάζεται να εκπαιδευτεί 

κατάλληλα, ώστε να μπορέσει να επιβιώσει. Καλείται να γίνει γνώστης της φωτογράφισης των προϊόντων που διαθέτει, 

της επεξεργασίας αυτών, να μάθει την λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος κλπ. και όλα αυτά μόνος του ή, στην 

καλύτερη περίπτωση, με το ήδη υπάρχον προσωπικό, το οποίο όμως δεν εξειδικεύεται σε τέτοιου είδους  εργασίες. Ο 

επιχειρηματίας αδυνατεί αυτή τη στιγμή να προσλάβει προσωπικού που θα τον βοηθήσει να πραγματοποιεί τις πωλήσεις 

μέσω του διαδικτύου. 

 

Οι ΜμΕ δεν ήταν έτοιμες για ένα τέτοιου είδους εγχείρημα. Το να μεταπωλεί κανείς το προϊόν του στην τοπική αγορά 

που την γνωρίζει εδώ και χρόνια δεν είναι το ίδιο με το να απευθύνεται σε ένα κοινό ενδεχομένως πανελλαδικά. 

Χρειάζεται εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, πρόσληψη νέου προσωπικού, αγορά Η/Υ , αποθήκη, 

μηχανήματα φωτογράφησης, κόστος κατασκευής ιστοσελίδας, διαφήμιση/ προώθηση και πολλά άλλα που θα 

προκύψουν στην πορεία. Επιπροσθέτως, έχει παρουσιαστεί το πρόβλημα με τις μεταφορικές εταιρείες, οι οποίες δεν 

είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη έτοιμο το ηλεκτρονικό κατάστημα, με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν στην ουσία να το λειτουργήσουν. 

 

Συνεπώς, αναμένουμε το νέο πρόγραμμα για το λιανεμπόριο να καλύπτει τις τόσο αυξημένες ανάγκες που έχουν 

παρουσιαστεί λόγω της πανδημίας και παράλληλα αναμένουμε στήριξη  από το κράτος και τις τράπεζες στον 

επιχειρηματία που αγωνιά για το μέλλον του. Ας μην περιθωριοποιήσουμε τον ΜμΕ, ας μην αφήσουμε την τοπική 

οικονομία να καταρρεύσει και την ανεργία να καλπάσει. Ζητούμε το αυτονόητο, δηλαδή  να μας δοθεί η απαιτούμενη  

βοήθεια, ούτως ώστε να επανέλθουμε σταδιακά στη νέα ενεργή εμπορική πραγματικότητα με σύμμαχο το κράτος, τις 

τράπεζες και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και Πρόεδρος του 

Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων 
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Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 

 

ΕΣΤΙΑΣΗ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ 
Κραυγή αγωνίας βγάζουν καταστηματάρχες και εργαζόμενοι στον τομέα της εστίασης, του κλάδου που έχει πληγεί 

ενδεχομένως περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους, από το παρατεταμένο Lockdown που έχει επιβληθεί, ελέω 

πανδημίας. 

Οι επαγγελματίες της εστίασης, ειδικά οι πιο μικρές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι εποχικές, καλούνται να αντιμετωπίσουν 

ανυπέρβλητα εμπόδια, αφού οι διαρκείς αναστολές λειτουργίας και οι περιορισμοί, σε συνδυασμό με την έλλειψη 

στοχευμένων και εξειδικευμένων μέτρων  στήριξης  του κλάδου και  με τα "έξοδα" που τρέχουν,  δημιουργούν μια 

κατάσταση ασφυκτική, ενώ  χιλιάδες  είναι αυτοί που βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο της  χρεοκοπίας και του 

λουκέτου. 

Την ώρα που  στους  υπόλοιπους κλάδους  γίνονται κάποια δειλά βήματα, η εστίαση  συνεχίζει να μαραζώνει, καθώς θα  

πρέπει να  περιμένει, σύμφωνα με τα δεδομένα, κάποιους μήνες ακόμη το πράσινο φως για να επανέλθει στην  

κανονικότητα ,με το delivery και το take away να είναι η μόνη διέξοδος. 

Υπάρχουν  80.000 επιχειρήσεις εστίασης και το ένα τρίτο απειλείται με λουκέτο. Υπάρχουν 330.000 εργαζόμενοι στην 

εστίαση, τον δεύτερο  εργοδότη μετά  το δημόσιο, με πολλούς από αυτούς να αντιμετωπίζουν πλέον θέμα  επιβίωσης. 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας εκ του θεσμικού του ρόλου, κατανοώντας τα προβλήματα του κλάδου, επανειλημμένα με 

υπομνήματα  και επιστολές αλλά και μέσω τηλεδιασκέψεων τα  έχει μεταφέρει στην κυβέρνηση περιμένοντας ουσιαστική 

και στοχευμένη  στήριξη  από την πολιτεία στον πολύπαθο αυτό κλάδο. 

Με  αφορμή τη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνεται από τον συνδικαλιστικό φορέα του κλάδου, το Επιμελητήριο 

Κέρκυρας εκφράζει την στήριξή του στα  δίκαια αιτήματα των συναδέλφων και μέσα από τον θεσμικό του  ρόλο θα συνεχίζει  

να πιέζει προς κάθε  κατεύθυνση για την επίλυσή τους. 

 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 
 

Κύριε Γαλανόπουλε, 

Καταρχάς σας ευχαριστούμε για την απάντησή σας στις προτάσεις-παρατηρήσεις του Επιμελητηρίου Κέρκυρας σχετικά με το 

μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων του νησιού μας, που κατά τη γνώμη μας αφορά και τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου. 

 Με την παρούσα επιστολή θα εστιάσουμε ακριβώς στο πού εντοπίζεται το πρόβλημα, το οποίο θεωρούμε ότι οφείλεται στην 

ορισθείσα υψηλή τιμή  στο κατώφλι του μεταφορικού ισοδύναμου για την Κέρκυρα, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις για τις 

μεταφορές εμπορευμάτων να λαμβάνουν από καθόλου έως πολύ μικρά ποσά ως Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους 

(Α.ΝΗ.ΚΟ.), 

Για να επιβεβαιώσουμε την άποψή μας ξεκινάμε με την παράθεση δύο στοιχείων: 

1ον) Αν μια επιχείρηση από την Κέρκυρα μπει στο πληροφοριακό σύστημα του Μ.Ι. για να καταχωρήσει μια φορτωτική ενός 

κιβωτίου, στη διαδρομή Αθήνα-Κέρκυρα, το κατώφλι εισόδου αν η καθαρή της αξία είναι 4,10 ευρώ πλέον ΦΠΑ δίνει μηδενικό 

μεταφορικό ισοδύναμο.  

2ον) Αν η επιχείρηση προσπαθήσει να καταχωρήσει μία φορτωτική από Αθήνα-Κέρκυρα για τη μεταφορά μιας παλέτας, το 

κατώφλι εισόδου, εάν το κόστος της μεταφοράς είναι 47,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ δίνει και πάλι μηδενικό μεταφορικό ισοδύναμο. 

Από έρευνα που διενεργήσαμε και σύμφωνα με τα στοιχεία (φορτωτικές και προσφορές) που σας επισυνάπτουμε, προκύπτει 

ότι: 
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α)  Για τη μεταφορά ενός μέσου μεγέθους κιβωτίου από Αθήνα σε Αγρίνιο, η απόσταση είναι 276 χλμ, το κόστος μεταφοράς 

ανέρχεται σε 1,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ για τη μεταφορά μιας κανονικής παλέτας στην ίδια διαδρομή  το κόστος ανέρχεται 

σε 12,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

β)  Για τη μεταφορά ενός μέσου μεγέθους κιβωτίου από Αθήνα στην Ηγουμενίτσα, η απόσταση είναι 470 χλμ, το κόστος 

μεταφοράς ανέρχεται σε 1,60 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ για τη μεταφορά μιας κανονικής παλέτας στην ίδια διαδρομή  το κόστος 

ανέρχεται σε 25,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

γ) Για τη μεταφορά ενός μέσου μεγέθους κιβωτίου από Αθήνα σε Κέρκυρα, μέσω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, η συνολική 

απόσταση είναι 511 χλμ, το κόστος μεταφοράς κυμαίνεται από 4,00 έως 5,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ για τη μεταφορά μιας 

κανονικής παλέτας στην ίδια διαδρομή  το κόστος κυμαίνεται από 45,00 έως 55,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

Επομένως, το κόστος μεταφοράς στη θαλάσσια απόσταση των 41 χλμ, μεταξύ Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας, το κόστος για το 

κιβώτιο αυξάνεται από 2,40 ευρώ έως 3,40 ευρώ, ενώ για την παλέτα από 20,00 έως 30,00 ευρώ, δηλαδή το κόστος μεταφοράς 

στη θαλάσσια διαδρομή των 41 χλμ. είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό της χερσαίας μεταφοράς και μάλιστα σε απόσταση 

470 χλμ. 

Η παραπάνω διαπίστωση αποδεικνύει τον εσφαλμένο καθορισμό ύψους στο Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου για το νησί 

μας,  με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην ωφελούνται σχεδόν τίποτα από το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου και εκ των 

πραγμάτων να τίθενται σε δυσμενή ανταγωνιστική θέση σε σχέση με τις επιχειρήσεις της ηπειρωτικής χώρας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένο να επανακαθοριστεί προς τα κάτω το Κ.Μ.Ι. για την περιοχή μας, 

προκειμένου να αρθεί η υπάρχουσα αδικία και ανισότητα σε βάρος των επιχειρήσεων.   

Αναμένοντας τις ενέργειές σας, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία. 

 

Με εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος 

Γεώργιος Χονδρογιάννης 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΕ- 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας συμμετείχε στην Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του ΣΕΒΕ- Συνδέσμου Εξαγωγέων  

σχετικά  με την υλοποίηση δύο νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων με την υποστήριξη των Επιμελητηρίων των Ιονίων 

Νήσων. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι εξαγωγικές επιδόσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με βάση τη μελέτη του ΙΕΕΣ 

του ΣΕΒΕ με θέμα «Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια». Η μελέτη αναδεικνύει 

τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας σε κλαδικό επίπεδο και χαρτογραφεί τις χώρες με τις οποίες η 

περιφέρεια πραγματοποιεί εμπορευματικές συναλλαγές, αποτελώντας ένα απαραίτητο εργαλείο για τη χάραξη 

στρατηγικής εξωστρέφειας σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ 

ΧΑΡΤΕΣ 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη στις 26 Μαΐου 2021 με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας κ. Αμυρά και τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων κ. Αραβώση, για το ζήτημα των δασικών 

χαρτών. 

Την τηλεδιάσκεψη οργάνωσε ο ΕΟΑΕΝ και συμμετείχαν τα νησιώτικα επιμελητήρια. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας 

εκπροσώπησε ο κ. Σπυρίδων Σπαής, μέλος του ΔΣ. 

Ο κ. Σπαής στην παρέμβασή του επεσήμανε στον κ. Υφυπουργό το υπόμνημα που απέστειλε το Επιμελητήριο Κέρκυρας 

στον ΕΟΑΕΝ αναφορικά με τα προβλήματα που προκύπτουν γύρω από το θέμα των διαθηκών και της δενδροφύτευσης 
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κατά μήκος των περιουσίων γης από τους ιδιοκτήτες τους για λόγους οριοθέτησης. Προτάθηκε η θεσμοθέτηση 

αυστηρότατου νομοθετικού πλαισίου για λόγους δημόσιας υγείας και έγινε αναφορά για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι πολίτες με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες. 

Ο κ. Υφυπουργός στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες για να εντοπιστούν τυχόν 

προβλήματα και ζήτησε τη συνεργασία των Επιμελητηρίων προκειμένου να αντιμετωπιστούν. 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας απέστειλε  επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη  σχετικά 

με τη δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)». 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

        Με αφορμή την προκήρυξη της νέας δράσης που αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης και συγκεκριμένα 

αναφερόμαστε στη δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» του 

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», η οποία προκηρύχθηκε στις 12-05-2021, σας 

αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή στην οποία καλούμαστε να σας εκθέσουμε τον προβληματισμό που έχει ανακύψει από 

τους επαγγελματίες του χώρου της εστίασης, οι οποίοι αποκλείονται από το εν λόγω πρόγραμμα διότι εμφανίζονται να μην 

πληρούν μία εκ των προϋποθέσεων συμμετοχής της πρόσκλησης και συγκεκριμένα αυτή του επιλέξιμου ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 

έσοδα. 

Επί της ουσίας, σύμφωνα με τον οδηγό της πρόσκλησης η τεκμηρίωση του επιλέξιμου ΚΑΔ γίνεται, για τις επιχειρήσεις με 

έναρξη πριν την 1/1/2020 , από το προσκομισθέν έγγραφο Ε3 - Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική 

δραστηριότητα Φορολογικού έτους 2019,  από το οποίο προκύπτει ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα και στην συνέχεια εξετάζεται 

από την κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr εάν ο συγκεκριμένος ΚΑΔ 

είναι ενεργός. 

Σε πολλές περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι διατηρούσαν τα στοιχεία που κατά την υποβολή του εντύπου Ε3 εμφανίζονται προ-

συμπληρωμένα, ένα εξ αυτών είναι ο ΚΑΔ, δίχως να προβαίνουν σε αντιστοίχιση του ΚΑΔ  με τα μεγαλύτερα έσοδα, θεωρώντας 

την διαδικασία αυτή ήσσονος σημασίας. 

Συνεπώς αυτή τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν την προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα, 

εφόσον πραγματικά έχουν τα μεγαλύτερα έσοδα από δραστηριότητες που εμπεριέχονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ εστίασης, 

όμως τυπικά δεν μπορούν να το αποδείξουν από το έντυπο του Ε3 λόγω εσφαλμένης καταχώρησης στοιχείων. 

Λόγω του ότι οι υποβολές έχουν ήδη ξεκινήσει, οι δυνητικά δικαιούχοι που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα ζητούν να 

μπορούν να υποβάλλουν πρότασή αποδεικνύοντας τα παραπάνω αναφερθέντα μέσω ενός επιπλέον δικαιολογητικού πχ. του 

βιβλίου εσόδων της επιχείρησης, όπου να προκύπτει ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα ή με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, 

όπου να δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο δικαιούχος λειτουργεί με ΚΑΔ εστίασης και έχει τα μεγαλύτερα έσοδα κατά το έτος 2019. 

Εν κατακλείδι, αξιώνουμε την θετική σας ανταπόκριση στο ζήτημα μέσω μίας τροποποίησης της πρόσκλησης που να 

συμπεριλαμβάνει τις επιχειρήσεις εστίασης με δευτερεύουσα μεν δραστηριότητα ΚΑΔ εστίασης αλλά έχοντες τα μεγαλύτερα 

έσοδα από αυτή τη δραστηριότητα. Διαφορετικά, ζητούμε την ευνοϊκή μεταχείριση αυτών των δικαιούχων κατά την διαδικασία 

υποβολής ενστάσεων, με σκοπό να συμπεριληφθούν και αυτές οι επιχειρήσεις στην επιδότηση κεφαλαίου κίνησης το οποίο 

το έχουν πραγματικά ανάγκη. 

Σας ευχαριστούμε εκ τω προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση επί του 

θέματος. 

 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας απέστειλε επιστολή σ τον Υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη με την οποία εκφράζει την 

αμέριστη συμπαράστασή προς τους καθηγητές και σπουδαστές του ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων Κέρκυρας. 

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στους εκπαιδευτικούς και σπουδαστές του ΙΕΚ 

Τουρισμού Κέρκυρας. 

Ως Επιμελητήριο Κέρκυρας εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας προς τους καθηγητές και σπουδαστές του ΙΕΚ 

Τουριστικών Επαγγελμάτων Κέρκυρας, αλλά και την λύπη μας, διότι το συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο κινδυνεύει να αναστείλει 

τη λειτουργία του κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού. 

Σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε είναι σημαντικό η κοινωνία να διατηρεί τη συνοχή της και συγχρόνως να 

ενδυναμώνεται η τοπική κοινωνία, ώστε να γίνεται περισσότερο ανθεκτική στις απρόβλεπτες καταστάσεις που ενδέχεται να 

προκύψουν. Η παραπάνω αναφορά γίνεται για το λόγο ότι η κοινωνία της Κέρκυρας έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό και 

χρειάζεται ειδική υποστήριξη και σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να υποβαθμιστεί το εργατικό δυναμικό της, το οποίο 

προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια ποιοτικές και σύγχρονες υπηρεσίες,  που καλύπτουν τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού 

πελάτη- επισκέπτη. 

Μεγάλη συνεισφορά στην τουριστική αναβάθμιση του νησιού έχει το ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων Κέρκυρας, διότι παρέχει 

υψηλού επιπέδου μόρφωση και πρακτική εξάσκηση και προσφέρει αναγνωρισμένο δίπλωμα που είναι το ισχυρό χαρτί της 

αγοράς για την επαγγελματική σταδιοδρομία των σπουδαστών, όχι μόνο στην , αλλά και στο Εξωτερικό. 

Ως εκπρόσωποι των επιχειρηματιών γνωρίζουμε πόσο καταρτισμένα και  πλήρως εξειδικευμένα είναι τα άτομα που 

ολοκληρώνουν τις σπουδές τους από το εν λόγω εκπαιδευτήριο, γεγονός που προσφέρει το λιθαράκι του στην 

αναγνωρισιμότητα και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κέρκυρας. 

Είναι άμεση ανάγκη το ΙΕΚ Κέρκυρας να στελεχωθεί με τα απαιτούμενα άτομα σε αριθμό αλλά και σε προσόντα, με συμβάσεις 

μόνιμου προσωπικού και όχι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό κλίμα συνεργασίας εντός 

του εκπαιδευτηρίου, από εκπαιδευτικούς και εξειδικευμένο προσωπικό διοίκησης, οι οποίοι θα θέσουν κοινούς 

μακροχρόνιους στόχους για να πετύχουν την αρμονική λειτουργία του εκπαιδευτηρίου με επίκεντρο τον σπουδαστή και τελικό 

αποδέκτη και ωφελούμενο τις επιχειρήσεις του νησιού και την ευημερία του τόπου μας γενικότερα. 

Ευελπιστούμε σε μια αλλαγή πορείας και προθέσεων με σκοπό αρχικά την διατήρηση του ΙΕΚ Κέρκυρας αλλά και του 

εκσυγχρονισμού αυτού και δηλώνουμε για μία ακόμη φορά την στήριξή μας στους εργαζομένους και σπουδαστές του ΙΕΚ 

Τουρισμού. 

 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ. ΆΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Στην παρούσα επιστολή μας αναφερόμαστε στη δράση «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία 

τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας», η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει στην στήριξη της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου που επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19. 

Ως  Επιμελητήριο Κέρκυρας, εκφράζουμε  την απογοήτευση των πολύ μικρών επιχειρηματιών του κλάδου, οι οποίοι 

αποκλείονται από το εν λόγω πρόγραμμα καθώς  δεν ικανοποιούν την απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης τους στο 
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πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα, την  προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) 

τουλάχιστον μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2019. 

Στην Κέρκυρα, οι πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα τα καταλύματα δυναμικότητας 5-10 

δωματίων, λειτουργούν από τους ίδιους τους επιχειρηματίες και σε ορισμένες περιπτώσεις απασχολούν το πολύ έναν 

εργαζόμενο, ο οποίος εργάζεται σε καθεστώς ημιαπασχόλησης διότι οι περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις 

λειτουργούν 3 - 4 μήνες και αντίστοιχα δηλώνουν στο ΕΦΚΑ τους υπαλλήλους τους. Συνεπώς, η συγκεκριμένη θέση 

εργασίας δεν θεωρείται 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας, που απαιτεί το πρόγραμμα. 

Η πρότασή μας είναι εφόσον η ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών υποβολών έχει οριστεί η Τετάρτη 29/9/2021 και σε 

περίπτωση που προϋπολογισμός επαρκεί για τα έργα που θα υποβάλλουν, να συμπεριληφθούν και οι ιδιοκτήτες των 

τουριστικών επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν 1 ΕΜΕ με σκοπό να στηριχθούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, να 

καταφέρουν να επιβιώσουν και να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

Σας ευχαριστούμε εκ τω προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση επί του 

θέματος. 

 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 

 

Επίσκεψη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή στο 

Επιμελητήριο Κέρκυρας 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας επισκέφθηκε την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ) κ. Γιώργος Πιτσιλής προκειμένου να ενημερώσει για θέματα που εντάσσονται στην αρμοδιότητά του, 

όπως ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών και πιο συγκεκριμένα για το myDATA, καθώς και για θέματα εξυπηρέτησης 

των φορολογουμένων. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας δήλωσε την αμέριστη στήριξή του στο έργο που επιτελεί η ΑΑΔΕ με την διαρκή 

αναβάθμιση των ψηφιακών της πρακτικών και υπηρεσιών και την άριστη τεχνογνωσία που κατέχουν τα στελέχη της. 

Τέλος, συμφωνήθηκε από κοινού η πραγματοποίηση μίας νέας συνάντησης στις αρχές του φθινοπώρου, με σκοπό την 

εκ νέου ενημέρωση από την μεριά της Ανεξάρτητης Δημοσίων Εσόδων των επικαιροποιημένων νέων στοιχείων που θα 

προκύψουν. 

 

ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ COSMOTE 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας έγινε δέκτης παραπόνων από επιχειρήσεις του νησιού και πελατών του δικτύου της Cosmote 

για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τις οικονομικές συναλλαγές τους, όσον αφορά τη χρήση των μηχανημάτων 

POS, ειδικότερα εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης στο δίκτυο. 

Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας διαμαρτυρήθηκε για τη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και ευελπιστεί να ανταποκριθεί η 

εταιρεία άμεσα στην επίλυση του προβλήματος. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Κέρκυρας συναισθανόμενη τις εξαιρετικά πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνει η Βόρεια 

Εύβοια λόγω των πυρκαγιών, αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση ύψους 5.000,00 ευρώ ανταποκρινόμενη στην 

παράκληση του Επιμελητηρίου Ευβοίας στο πλαίσιο πρωτοβουλίας αλληλεγγύης για συγκέντρωση χρηματικού ποσού 

μέσω του ΣΑΜΕΕ (Σωματείο Αλληλοβοήθειας Μελών  Επιμελητηρίου Εύβοιας). 
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Και κάλεσε όλους όσοι επιθυμούν να συμβάλουν και να δηλώσουν "παρών" στην προσπάθεια αυτή, να συνεισφέρουν 

στον λογαριασμός ΣΑΜΕΕ: ALPHA BANK, GR 17 0140 2330 2330 0200 2009 065, και να καταθέσουν χρήματα, 

προκειμένου αυτά να διατεθούν για την ανακούφιση των πληγέντων. 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΛΑΡΙ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

Ο Πρόεδρος και μέλη τα της Διοικητικής Επιτροπής πραγματοποίησαν συνάντηση με την Διοίκηση του Πολιτιστικού 

συνδέσμου κατοίκων- επιχειρηματιών και επαγγελματιών της περιοχής Σολάρι. 

Στη συνάντηση αυτή η Διοίκηση του συλλόγου κατέθεσε τους προβληματισμούς της ενόψει των κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων, που απαγορεύουν τη  στάση και στάθμευση των οχημάτων κατά μήκος του δρόμου εμποδίζοντας έτσι την 

πρόσβαση της πελατείας των τοπικών επιχειρήσεων  και θα έχει ως αποτέλεσμα τον μαρασμό τους  και εντέλει το 

οριστικό τους κλείσιμο. Τα νέα μέτρα  που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή από την Περιφέρεια  και θα ισχύσουν 

από τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021  μας βρίσκουν επιφυλακτικούς ως προς την αποτελεσματικότητά τους. 

Το Εμπορικό Επιμελητήριο Κέρκυρας στηρίζει τους επαγγελματίες και εργαζόμενους της περιοχής και ζήτησε να βρεθεί 

λύση από τους αρμόδιους ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. 

 

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης, υποδέχτηκε στις 07/10/2021 στο Επιμελητήριο 

σε μια προγραμματισμένη Εθιμοτυπική συνάντηση την αξιότιμη Πρέσβειρα της Ιταλίας στην Ελλάδα κα Πατρίτσια 

Φαλτσινέλι (Patrizia Falcinelli) συνοδευόμενη από τον Επίτιμο Πρόξενο της Ιταλίας στην Κέρκυρα κ. Φρειδερίκο Βαλσάμη. 

Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας  κ. Στέφανος Μέξας και 

υπηρεσιακοί παράγοντες της Πρεσβείας. 

Πρόκειται για την πρώτη εθιμοτυπική επίσκεψη της Πρέσβειρας στην Κέρκυρα από τον Ιούνιο του 2020 που ανέλαβε τα 

καθήκοντά της και μετά τους περιορισμούς λόγω COVID-19. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Χονδρογιάννης, τόνισε τη σημασία του Επιμελητηριακού θεσμού και  

παρουσίασε στην Πρέσβειρα την κατάσταση της τοπικής επιχειρηματικής οικονομίας. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο θέμα της ακτοπλοϊκής και αεροπορικής σύνδεσης της Κέρκυρας με την Ιταλία 

καθώς η Πρέσβειρα αναφέρθηκε και στην αναγκαιότητα της σύνδεσης μέσω υδροπλάνων. Επισήμανε επίσης ότι η 

Ελλάδα είναι αγαπημένος προορισμός για τους Ιταλούς και ανέφερε ότι η διαχείριση της Ελλάδας αυτό το καλοκαίρι 

όσον αφορά τα πρωτόκολλα COVID-19 και την λήψη μέτρων έναντι του κορωνοϊού δεν δυσκόλεψαν τους Ιταλούς 

τουρίστες στις μετακινήσεις τους και ευχαρίστησε τα Ξενοδοχεία αναφοράς για την φιλοξενία τους. 

Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ Χονδρογιάννης αναφέρθηκε στα διασυνοριακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα Interreg Ελλάδα – 

Ιταλία 2014-2020 που υλοποιήθηκαν με επιτυχία από το Επιμελητήριο Κέρκυρας καθώς και την άψογη συνεργασία με 

του Ιταλούς εταίρους, ενώ επεσήμανε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες προτάσεις συνεργασίας με την Ιταλία μόλις 

ξεκινήσει ο νέο κύκλος υποβολής για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. 

Ο Πρόεδρος και η Πρέσβειρα ανέφεραν επίσης ότι παράγοντες ανάπτυξης αποτελούν και για τις δυο πλευρές ο 

τουρισμός, ο πολιτισμός και το εμπόριο, τομείς στους οποίους μπορούν να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ του 

Επιμελητηρίου και της Πρεσβείας. Η Πρέσβειρα ενημέρωσε για την δημιουργία τμήματος εμπορίου και κουλτούρας στην 

Πρεσβεία που θα διευκολύνουν τις επικοινωνιακές και κατ’ επέκταση τις  επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των δύο 

χωρών. 
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Εκφράστηκε αμοιβαία η επιθυμία δυνατότητας συνεργασίας κοινού ενδιαφέροντος με σκοπό την ενδυνάμωση των 

εμπορικών δεσμών της Κέρκυρας με την Ιταλία μέσω κοινών δράσεων. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Χονδρογιάννης, σε μια ευγενική χειρονομία φιλοξενίας προσέφερε στην Πρέσβειρα 

αναμνηστικό με το λογότυπο του Επιμελητηρίου συνοδευόμενο από τοπικά προϊόντα. 

 

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 170 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 170 χρόνων από την ίδρυση του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  πραγματοποιήθηκε στην 

Κέρκυρα η διευρυμένη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, η οποία το Σάββατο 

30/10/2021 υπό την προεδρία του κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, παρουσία  πολλών  Προέδρων και εκπροσώπων Επιμελητηρίων. 

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου στην τοποθέτηση του εξήρε την πολυετή προσφορά του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στον τόπο και 

στις επιχειρήσεις και συνεχάρη τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κ. Γεώργιο Χονδρογιάννη, για   την διαχρονική 

προσπάθεια ανάληψης δράσεων ενίσχυσης και τόνωσης της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. 

Τα κύρια θέματα που ανέπτυξαν οι δύο πρόεδροι της ΚΕΕ και του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, αντίστοιχα, ήταν τα εξής: 

-  Αναπτυξιακή προοπτική  της Ελληνικής Οικονομίας –Παραγωγικές  επενδύσεις  και εξωστρέφεια. 

-  Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ενίσχυσης  επιχειρηματικότητας - Έμπρακτη  στήριξη των μικρομεσαίων  επιχειρήσεων. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των προέδρων και των εκπροσώπων των   πλέον των τριανταπέντε 

Επιμελητηρίων που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. 

Η συνεδρίαση έκλεισε με την πανηγυρική υπογραφή του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης μεταξύ του  Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας και του Επιμελητηρίου Εύβοιας, οι δεσμοί των οποίων ενισχύθηκαν μετά την οικονομική στήριξη που παρείχε 

το Επιμελητηρίου Κέρκυρας για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την 

περιοχή της Εύβοιας. Η αδελφοποίηση των δύο Επιμελητηρίων θα αποτελέσει αποφασιστικό παράγοντα για την 

περαιτέρω ενδυνάμωση των εμπορικών-επιχειρηματικών σχέσεων των μελών των δύο Επιμελητηρίων, εδραιώνοντας 

έναν δεσμό συνεργασίας που θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δύο περιοχών. 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΠΟΛΙΤΕΣ 

Το διάστημα της πανδημίας αντιμετωπίσαμε και καταγράψαμε ως φορέας που εκπροσωπεί τον επιχειρηματικό κόσμο 

του νησιού μια πρωτόγνωρη κατάσταση αντιμετωπίζοντας τις δυσάρεστες & ανεπανόρθωτες κοινωνικές και οικονομικές 

συνέπειες εξαιτίας του φονικού ιού. 

Πολλοί συνάνθρωποι μας δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους, πολλές επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο ή είναι στα πρόθυρα, 

εργαζόμενοι έχασαν τις δουλειές τους και η οικονομία δοκιμάζεται σκληρά. Ο εμβολιασμός αποτελεί το πιο ισχυρό όπλο 

της επιστήμης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, συμβάλλει στη «θωράκιση» της δημόσιας υγείας και αποτελεί 

δείκτη ευημερίας για κάθε κοινωνία. 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας καλεί όλο τον εμπορικό κόσμο, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και όλους τους πολίτες 

της Κέρκυρας να εμβολιαστούν γιατί είναι ο μόνος τρόπος να περάσουμε στην επόμενη ημέρα, που θα σηματοδοτήσει 

την αρχή του τέλους αυτής της δύσκολης περιπέτειας που βιώνουμε όλοι μας. Δείχνουμε εμπιστοσύνη στην επιστήμη 

και εμβολιαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την προστασία τη δική μας και του κοινωνικού συνόλου. 

Ας εμβολιαστούμε όλοι, ώστε να έχουμε είναι στο χέρι μας η ευκαιρία να νικήσουμε σε αυτή τη μάχη για τη ζωή, 

στέλνοντας το μήνυμα όλοι μαζί με αίσθημα ευθύνης, ότι η Κέρκυρα αποτελεί έναν ασφαλή τουριστικό προορισμό 

κερδίζοντας το στοίχημα της υγειονομικής και οικονομικής επιβίωσης. Ο ρόλος που παίζει ο καθένας στην κοινότητα θα 

καθορίσει τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. 
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Η Κέρκυρα πρέπει να δώσει το παράδειγμα και να σταθεί όρθια με τη συμβολή όλων μας. Για το σκοπό αυτό 

δημιούργησε και προώθησε σχετικό spot (https://www.youtube.com/watch?v=X_afjpUzg7w) 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ. ΆΔΩΝΙ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Κύριοι, 

Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη αγωνία μας για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του 

τόπου μας. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας και περιορισμού της 

μετάδοσης του Κορωνιού, η κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει μέτρα, που θα ωθήσουν περισσότερους πολίτες να 

εμβολιαστούν. 

Η επιχειρηματική κοινότητα έχει εδώ και ενάμιση χρόνο συμβάλει τα μέγιστα στην προστασία της δημόσιας υγείας με 

μεγάλες θυσίες και απώλειες. Και ενώ αυτές οι θυσίες και οι απώλειες έχουν δημιουργήσει δυσάρεστες συνέπειες, 

έρχονται τα νέα περιοριστικά μέτρα, τα οποία είναι απολύτως βέβαιο, ότι θα προκαλέσουν νέες απώλειες. 

Ο ρόλος των επιχειρηματιών είναι να εξυπηρετούν τόσο τους εμβολιασμένους όσο και τους ανεμβολίαστους πελάτες 

χωρίς διακρίσεις. 

Κατόπιν των παραπάνω, καλούμε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, σε συνεργασία με τους 

επιχειρηματικούς συνδικαλιστικούς φορείς και τα Επιμελητήρια και  να προβεί σε παράλληλη ανακοίνωση μέτρων 

στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται, προς αποκατάσταση των απωλειών. 

Η ευθύνη θα πρέπει να βαρύνει μόνο τον πελάτη και ο έλεγχος να γίνεται από τον κρατικό μηχανισμό. 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας  

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 

 

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης υποδέχτηκε στις 09/11/2021 στο Επιμελητήριο 

σε μια προγραμματισμένη Εθιμοτυπική συνάντηση τον αξιότιμο Πρέσβη της Γερμανίας  στην Ελλάδα κ. Ερνστ Ράιχελ 

(Ernst Riechel) συνοδευόμενο από τον Επίτιμo Πρόξενο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Κέρκυρα 

κ. Κωνσταντίνο Γισδάκη. 

Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης, η Β’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας  κα. Μαριάνθη Ρέβη και ο Γενικός 

Γραμματέας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Στέφανος Σπάτουλας. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ.  Χονδρογιάννης συζήτησε με τον κ. Πρέσβη θέματα που αφορούν την τοπική 

επιχειρηματικότητα και επικεντρώθηκε κυρίως σε εμπορικά θέματα διμερούς ενδιαφέροντος. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Χονδρογιάννης, σε μια ευγενική χειρονομία φιλοξενίας προσέφερε στον Πρέσβη 

αναμνηστικό με το λογότυπο του Επιμελητηρίου συνοδευόμενο από τοπικά προϊόντα. 

 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΟΑΕΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 11-13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021. 

Με τριμελή αντιπροσωπεία από το Επιμελητήριο Κέρκυρας αποτελούμενη από τους κ.κ. Γιώργο Χονδρογιάννη – 

Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας ,κ. Στέφανο Μέξα – Α΄ Αντιπρόεδρο και κ. Σπυρίδωνα Σπαή – μέλος Δ.Σ & 

εκπρόσωπο στον ΕΟΕΑΝ, INSULER, αλλά και παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας 

https://www.youtube.com/watch?v=X_afjpUzg7w
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κ. Σπύρου Ζερβόπουλου, εκπροσωπήθηκε το νησί μας στο Επετειακό Επιστημονικό Συνέδριο του Επιμελητηριακού 

Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) το οποίο πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία από 11-13 

Νοεμβρίου στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν 11 συνολικά θεματικές ενότητες οι οποίες κάλυπταν το σύνολο 

των θεμάτων που αφορούν στη νησιωτικότητα, την οικονομία, την ανάπτυξη, τη συνεργασία μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων φορέων. Μέσα από τις 60 και πλέον εισηγήσεις και τις 14 ώρες πραγματικού συνεδριακού χρόνου, οι 

εκπρόσωποι της κυβέρνησης (Γιάννη Πλακιωτάκης – Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Νίκος Παπαθανάσης 

– Αν. Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος – Γεν. Γραμματέας Λιμένων, Μανώλης 

Κουτουλάκης – Γεν. Γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής), αλλά και οι 20 και πλέον ακαδημαϊκοί από 12 

πανεπιστήμια της χώρας, οι εισηγητές -  εκπρόσωποι και των 21 Νησιωτικών Επιμελητηρίων μελών του ΕΟΑΕΝ, οι 

επικεφαλής οργανισμών, οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων κλπ φορέων, κατέδειξαν την 

ανάγκη για συνεργασία, συστράτευση και συμπόρευση πάνω σε έναν κοινό άξονα δράσης και στόχευσης, προκειμένου 

να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την πρόοδο και την ανάπτυξη της νησιωτικής οικονομίας, της 

νησιωτικής επιχειρηματικότητας, των νησιωτών! 

Στα πλαίσια αυτού του εκτεταμένου και ανοικτού διαλόγου, «χωρίς φόβο, αλλά με πάθος» ο Σπύρος Σπαής, 

τοποθετήθηκε τόσο με την κεντρική του εισήγηση στη θεματική ενότητα που αφορούσε στις κοινωνικές προκλήσεις, 

στην πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος και στις παροχές δημόσιας υπηρεσίας, αλλά και στο ιδιαίτερα 

σοβαρό θέμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου, που απασχολεί ιδιαίτερα τόσο τους επιχειρηματίες, όσο και τους 

κατοίκους των νησιών. Επίσης παρενέβη για τον μειωμένο Φ.Π.Α σε όλα τα νησιά και υπενθύμισε τις ομόφωνες 

αποφάσεις των γενικών  συνελεύσεων Ε.Ο.Α.Ε.Ν αλλά και του INSULER. 

Σε επιβραβεύσεις που έγιναν στον κ. Σπυρίδων Σπαή απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα του συνεδρίου για την προσφορά 

του στην οργανωτική επιτροπή. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 

''ΜΠΑΛΛΟΣ'' ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Κύριε Υπουργέ, 

Σημαντικές και εκτεταμένες είναι οι ζημιές που παρατηρήθηκαν στο νησί μας από το κύμα κακοκαιρίας  «Μπάλλος» 

Η κακοκαιρία στην Κέρκυρα άφησε πίσω της ανυπολόγιστες ζημιές με πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις. 

Πάνω από 250 επιχειρήσεις και οικογένειες του νησιού ζητούν από την Πολιτεία μέτρα στήριξης για να μπορέσουν να 

επιβιώσουν. Είναι ανάγκη να στηριχθούν οικονομικά  και φορολογικά. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να γίνουν έργα 

αντιπλημμυρικά, ώστε να αποφεύγουμε τέτοιες καταστάσεις κάθε φορά που ο τόπος μας αντιμετωπίζει ακραία καιρικά 

φαινόμενα. 

Η   αποζημίωση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές αποτελεί προτεραιότητα για κάθε ευνομούμενη πολιτεία. 

Ζητούμε  την άμεση ενεργοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών προκειμένου να δοθεί το ταχύτερο δυνατό η στήριξη 

στους πληγέντες και συγκεκριμένα: 

Να γίνει άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημίωση των πληγέντων στο 100% της ζημιάς που έχουν υποστεί. 

Να απαλλαγούν οι πληγέντες από φόρους και τέλη. 

Να υπάρξει αναστολή πληρωμής οφειλών για όλους τους πληγέντες. 

Να γίνει άμεση αποκατάσταση των ζημιών και να ξεκινήσουν  τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα. 

Να προβλεφθεί επιδότηση ενοικίου κατά το 50% για όσο χρονικό διάστημα θα εκκρεμεί η αποζημίωση των πληγέντων 

Να ξεκινήσει η αποπληρωμή των επιστρεπτέων προκαταβολών μετά την αποζημίωση των πληγέντων. 

Να δοθεί η δυνατότητα θέσης σε καθεστώς αναστολής εργασίας των υπαλλήλων,  έως ότου ολοκληρωθεί η αποζημίωση 

των επιχειρήσεων 

Να δοθεί η δυνατότητα παροχής άτοκων δανείων στις πληγείσες επιχειρήσεις ή η αναστολή των δόσεων των υπαρχόντων 

δανείων. 
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Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 

 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗ 3Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 3η Εθνική Συνδιάσκεψη Εκλεγμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα 

Επιμελητήρια, που διοργάνωσαν τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη 

της Κ.Ε.Ε.Ε., το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 στο αμφιθέατρο της Ραλλείου στον Πειραιά. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας 

εκπροσώπησε ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Στέφανος Μέξας ως εκλεγμένος ασφαλιστικός 

διαμεσολαβητής. 

Στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης έγιναν στοχευμένες παρεμβάσεις, κατατέθηκαν προτάσεις και έγινε εποικοδομητικός 

διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων και επισφράγισαν την στρατηγική απόφαση για συμπόρευση των ασφαλιστικών 

διαμεσολαβητών διαμέσου του Επιμελητηριακού Θεσμού. 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας δια του εκπροσώπου του συμμετείχε στις εργασίες της συνδιάσκεψης και κατά την ομιλία 

του αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης ουσιαστικού διαλόγου πάνω σε θέματα που απασχολούν τον κλάδο, καθώς και 

την απόκτηση ενιαίας παρουσίας με τη διαμόρφωση κοινών χειρισμών σε θέματα που αφορούν τη δημιουργία μιας νέα 

βάσης στην παρουσία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στις εξελίξεις που σχετίζονται με το επάγγελμα.   

Ο κ. Μέξας ανέφερε συγκεκριμένα την ανάγκη δημιουργίας ενός Ενιαίου Πανελλαδικού Προγράμματος Εκπαίδευσης 

από τα Επιμελητήρια με στοχευμένα προγράμματα που να προσφέρουν ενιαία εκπαίδευση στους διαφορετικούς τομείς 

της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Αναφέρθηκε επίσης και στην ανάγκη ανάδειξης του επαγγελματικού προφίλ που 

οφείλει να έχει ο σύγχρονος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ως προς την αξία, την τεχνογνωσία, τη δυναμική και την 

εξειδίκευση στον κλάδο. Πρότεινε τη δημιουργία μιας Επιτροπής πανελλαδικής εμβέλειας που θα κάνει τη συλλογή και 

καταγραφή των στοιχείων που θα αποτελέσουν βάση για το επαγγελματικό προφίλ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, 

με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του κλάδου και την εισαγωγή νέων ασφαλιστών στο χώρο. 

Όλα τα παραπάνω πρότεινε να υλοποιηθούν από τα Επιμελητήρια σε συνεργασία με τα Σωματεία και υπό την εποπτεία-

καθοδήγηση της ΚΕΕΕ, εκφράζοντας την πεποίθησή ότι μέσω της συλλογικής προσπάθειας θα επιτευχθεί οικονομική 

ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. 

Η Συνδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις και τοποθετήσεις συνέδρων από όλη την Ελλάδα και έκλεισε με τις 

τοποθετήσεις των σωματείων της ΕΑΔΕ και των Αθηναϊκών σωματείων. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας προσκαλεί τα μέλη του που ασχολούνται με την κατασκευή ιστοσελίδων και συγκεκριμένα 

την κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων να δηλώσουν τα στοιχεία τους στο link που ακολουθεί… 

  

-----> https://forms.gle/VEbRu1veAhpvn5ib7 

  

Σκοπός μας είναι να σας προτείνουμε στις εταιρείες μέλη μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη νέα Δράση του 

ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» που έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση 

ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

κορωνοϊού (COVID-19). 

 

 

ΔΩΡΕΑ 190 ΣΤΟΛΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Στη δωρεά 190 στολών πολλαπλών χρήσεων στο Γ. Ν. Κέρκυρας για τη κάλυψη των αναγκών του Ιατρικού και Νοσηλευτικού 

προσωπικού προέβη το Επιμελητήριο Κέρκυρας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις αυξημένες ανάγκες λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού. 

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου που ομόφωνα αποφάσισε αυτή τη δωρεά, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Χονδρογιάννης και 

ο Α Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Χειρδάρης παρέδωσαν τις στολές στον Διοικητή του ΓΝΚ κ. Λεωνίδα Ρουμπάτη, τονίζοντας τα εξής: 

Η κινητοποίηση της Διοίκησης του Επιμελητηρίου και η συμβολή της, τη δεδομένη χρονική στιγμή, εκτός από ηθική υποχρέωση 

και εκδήλωση σεβασμού,  εκφράζει και ένα ελάχιστο ευχαριστώ στην υπέρτατη προσπάθεια που καταβάλλεται από το Ιατρικό 

και  Νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και όλους τους εργαζομένους  του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με τη Διοίκηση, σε αυτή 

τη δύσκολη συγκυρία για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και για όσα διαχρονικά  προσφέρουν  για τη διαφύλαξη της 

Δημόσιας Υγείας στο  νησί μας στους συμπολίτες μας, αλλά και τους επισκέπτες μας. 

Από την πλευρά του ο Διοικητής του ΓΝΚ κ. Λεωνίδας Ρουμπάτης ευχαρίστησε το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου για τη συνεχή και 

ουσιαστική συμβολή του στον αγώνα των υγειονομικών υπηρεσιών  για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας. 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας από την αρχή της πανδημίας με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, μέσα στο πλαίσιο του θεσμικού του 

ρόλου και σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες, στάθηκε δίπλα στις υπηρεσίες και τους ανθρώπους που ήταν και 

είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορωνοϊού. 

Πιο συγκεκριμένα με αποφάσεις της Δ.Ε. και του Δ.Σ. έχει παραδώσει τα εξής: 

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας: υγειονομικό υλικό αξίας 3.000 ευρώ. 

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας: υγειονομικό υλικό αξίας 1.500 ευρώ, καθώς και ένα υπερσύγχρονο  DRONE για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

Στο  Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας: Υγειονομικό υλικό   αξίας 1.500 ευρώ.  

Για την οργάνωση του νέου τμήματος Ειδικών Λοιμώξεων [covid-19] με ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης το ποσό των  

4.000 ευρώ. 

Για την αγορά του μηχανήματος μοριακής ανίχνευσης του κορωνοϊού [PCR]  το ποσό των 5.000  ευρώ. 

Για την αγορά στολών πολλαπλών χρήσεων το ποσό των 1.800 ευρώ. 

Θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες και να βοηθάμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. 

Από τη μάχη αυτή πρέπει να βγούμε όλοι νικητές και την επόμενη μέρα ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, υγιείς και ενωμένοι, να παλέψουμε την 

δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.   

https://forms.gle/VEbRu1veAhpvn5ib7
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ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ “ICON WOM-EN FINAL EVENT 

 
Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021, η Τελική Διαδικτυακή 

εκδήλωση με τίτλο “ICON WOM-EN Final Event”  του έργου “Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in 

WOMen Enterprises» (Ενσωμάτωση της καινοτομίας και προώθηση της οργάνωσης Clusters στις γυναικείες Επιχειρήσεις),με 

το ακρωνύμιο «ICONWOM-EN».  

Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος “Interreg V–A Ελλάδα-Ιταλία” (EL-IT) 2014-2020» και 

συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, με εταίρους τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και 

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων(Επικεφαλής Εταίρος), την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Κέρκυρας, την Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων του Μπάρι (CNA Bari) και τον Δήμο του Maglie της Ιταλίας. 

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Α΄Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Νικόλαος Χειρδάρης και η 

Β΄Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Κέρκυρας κα Μαριάνθη Ρέβη, επίσης χαιρετισμούς και τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν 

από προσκεκλημένους, φορείς και παράγοντες, της κάθε περιοχής. 

 Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ευχαριστεί θερμά, για την αποδοχή πρόσκλησης και την ευγενική συμμετοχή στο Τελικό Συνέδριο 

του έργου ICON WOM-EN, την κα Γιάννα Χορμόβα – Γενική Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 

Ισότητας των Φύλων, την κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου – Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, την κα Μερόπη - Σπυριδούλα 

Υδραίου – Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, τον κ Φωκίων Ζαΐμη – Αντιπεριφερειάρχη 

Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον κ Ernesto Toma – Δήμαρχο Maglie, την 

κα  Maria Grazia Maggiorano – Δημοτική Σύμβουλο Δήμου Maglie, την κα Rosamaria Derosa – Πρόεδρο της Εθνικής 

Συνομοσπονδίας Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μπάρι καθώς και τους κα Tina Ranieri και κ . Gianfranco 

Gadaleta, Συντονιστές - Διαχειριστές του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020. 

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν, ανά δράση, επισκόπηση των τελικών αποτελεσμάτων του έργου από 

όλους του Εταίρους. 

Το Ευρωπαϊκό Έργο «ICON WOM-EN» στόχευσε στη διαμόρφωση Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 

δίνοντας έμφαση στην επένδυση για έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα μέσω προώθησης της ανάπτυξης του 

γυναικείου επιχειρηματικού πνεύματος των περιοχών (Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά και Απουλία Ιταλίας). Επιπλέον, 

αποστολή του ήταν  η  ανάπτυξη και ενδυνάμωση των ικανοτήτων των τοπικών εμπλεκόμενων μερών ώστε να παρέχουν 

βελτιωμένη στήριξη στις γυναίκες για έναρξη και ανάπτυξη επιχειρήσεων και στην υποστήριξη για παροχή καινοτόμων 

υπηρεσιών και δημιουργία clusters στην διασυνοριακή περιοχή. 

Τέλος, μέσω του έργου έγιναν προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την γυναικεία 

επιχειρηματικότητα, καθώς μέσω της οικονομικής ανεξαρτητοποίησης των γυναικών θα προαχθεί η αρχή της ισότητας των 

φύλων, ενώ θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και θα τονωθεί η οικονομία. 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στηρίζει τις Επιχειρήσεις και τις Τοπικές Αγορές στο lockdown με μια καινοτομική 

πρωτοβουλία ηλεκτρονικού εμπορίου. 

"Αγοράζω στον τόπο μου", γιατί: συνήθως βρίσκω  τα πάντα και σε καλές τιμές έχω τα προϊόντα μου άμεσα στηρίζω την 

τοπική οικονομία βρίσκω νέες συνεργασίες 

Στηρίζουμε τις Επιχειρήσεις: όλες οι Επιχειρήσεις του Νομού Κέρκυρας μπορούν άμεσα και ΔΩΡΕΑΝ να κάνουν 

ηλεκτρονικές πωλήσεις αξιοποιώντας όλους τους δυνατούς τρόπους και εφαρμόζοντας τις δικές τους πολιτικές πώλησης, 

αποστολής και μεταφορικών. Αποκτήστε σήμερα μέσω του Επιμελητηρίου σας: 

ClickAway/Clickinshop: για ηλεκτρονική προβολή των προϊόντων σας στην ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr, 

ηλεκτρονική παραγγελία, πληρωμή με κατάθεση, με κάρτα ή στο POSκαι παραλαβή με ραντεβού στο κατάστημα. 
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"Ηλεκτρονικό Ράφι" στην ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr για ηλεκτρονικές πωλήσεις με όλους τους δυνατούς 

τρόπους πληρωμής και αποστολής παραγγελίας. 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία αυτή σε συνεργασία με την ηλεκτρονική αγορά 

Directmarket.grγια να στηρίξουν άμεσα  τις επιχειρήσεις σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για το λιανικό εμπόριο, 

για να δώσουν  μια άμεση, σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση ΔΩΡΕΑΝ για την περίοδο της πανδημίας (τουλάχιστον έως 

15/07/2021) στους επιχειρηματίες και στους καταναλωτές.  

Η ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις: 

τόσο σε αυτές που δεν διαθέτουν δικό τους e-SHOP και τεχνογνωσία ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίες χωρίς καμία 

υποδομή (μια απλή μόνο σύνδεση στο internet) μπορούν άμεσα να προβάλουν ή/και να πουλήσουν ηλεκτρονικά τα 

προϊόντα τους. 

όσο και σε αυτές που διαθέτουν δικό τους e-SHOP και μπορούν εύκολα και με αυτόματο τρόπο (αρχείο xml) να 

αποκτήσουν ένα επιπλέον ηλεκτρονικό κανάλι για να προβάλουν  και να διαθέσουν τα προϊόντα τους, μέσα από την 

Ηλεκτρονική Αγορά (ένα σύγχρονο Marketplace) Directmarket.gr 

To Directmarket.gr αποτελεί εξέλιξη μιας επιμελητηριακής πρωτοβουλίας που στηρίχθηκε από την ΚΕΕΕ και σήμερα 

υποστηρίζει σε πανελλαδικό επίπεδο πάνω από 1.600 επιχειρήσεις και πάνω από 1.650.000 προϊόντα. Την τοπική Αγορά 

Directmarket μπορείτε να την επισκεφθείτε εδώ: ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ DM 

Oι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να ενεργοποιήσουν τις δικές τους ηλεκτρονικές πωλήσεις στη διεύθυνση 

Directmarket.gr ακολουθώντας την επιλογή "Ξεκινήστε τώρα το δικό σας κατάστημα στο DIRECTMARKET" και "Online 

Εγγραφή". Επίσης πρόσβαση στη ίδια υπηρεσία μπορεί να έχουν μέσα από το site της ΚΕΕΕ και των  Επιμελητηρίων και 

το banner" Ηλεκτρονική Αγορά / Αγοράζω στον τόπο μου". 

 

ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ‘Επιχειρηματικές ευκαιρίες ανάπτυξης και δικτύωσης των 

επιχειρήσεων του τόπου μας’ 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στο Επιμελητήριο Κέρκυρας οι συναντήσεις εργασίας που αφορούν τη νέα δράση του 

Επιμελητηρίου για τις ‘Επιχειρηματικές ευκαιρίες ανάπτυξης και δικτύωσης των επιχειρήσεων του τόπου μας’. 

 

Στα πλαίσια της παραπάνω δράσης πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με επαγγελματίες του κλάδου της 

Ασφάλισης, της Εστίασης και των Σχολών Οδηγών, προκειμένου να καταγραφούν και να επιλυθούν ανάγκες και προβλήματα. 

 

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκαν στο Επιμελητήριο Κέρκυρας σε συνεργασία με το 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συναντήσεις εργασίας με τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και τις Σχολές οδηγών 

της Κέρκυρας. 

 

Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου  και ο 

Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης 

κ. Δημήτρης Γαβαλάκης, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τις Σχολές οδηγών του νησιού με τη 

συμμετοχή του Α’ Αντιπροέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών και Προέδρου του Σωματείου Εκπαιδευτών 

οδηγών Δυτικής Αττικής, κ. Νίκου Γρέντζελου. 

 

Στην συνάντηση που είχε ο κ Νίκος Γρέντζελος με τις Σχολές οδηγών του νησιού μας, τους ενημέρωσε για τις εξελίξεις στον 

τρόπο διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων και για τις πρωτοβουλίες του  Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σχετικά 

με την προσπάθεια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του κλάδου. Η συμμετοχή των επαγγελματιών της 

Κέρκυρας ήταν καθολική, αντάλλαξαν απόψεις και καταγράφτηκαν ανάγκες και  προβλήματα του κλάδου. 

 

Μεγάλη συμμετοχή επαγγελματιών υπήρξε και στην συνάντηση που είχαν ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Γαβαλάκης, με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές του 

νησιού μας. Κατά τη συζήτηση που έγινε, αναδείχθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του κλάδου, η 

δυνατότητα συνδρομής των Επιμελητηρίων στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων σε προβλήματα που ταλανίζουν το κλάδο. 

Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη ίδρυσης Σωματείου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην Κέρκυρα. 
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Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων υπήρξε ανταλλαγή απόψεων, εκφράστηκαν οι θέσεις των συμμετεχόντων και 

αναδείχθηκαν τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τόνισε την ανάγκη να προχωρήσει η κυβέρνηση στη διαγραφή μέρους των οφειλών που 

«γεννήθηκαν» μέσα στην πανδημία, κάτι που «αποτελεί τη μόνη ελπίδα επιβίωσης των μικρομεσαίων». 

 

Το Σάββατο 3 Ιουλίου 2021 στο Επιμελητήριο Κέρκυρας έγινε σύσκεψη με την συμμετοχή του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ 

(Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας) και Προέδρου της Π.Ο.Ε.Σ.Ε.(Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων) και μέλος ΔΣ Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. 

Γεώργιου Καββαθά με το Σωματείο Εστιατόρων Κέρκυρας παρουσία του Προέδρου κ. Σάκη Κώστα και του ΔΣ του 

Σωματείου. Στην συνάντηση συμμετείχε επίσης η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, ενώ παρευρέθηκε 

και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου. 

Ο κ. Καββαθάς αναφέρθηκε στα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης σχετικά με τον διαχωρισμό εμβολιασμένων και 

ανεμβολίαστων πολιτών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης και ψυχαγωγίας και ο κ. Χατζηθεοδοσίου 

υπογράμμισε ότι πρέπει να αυξηθούν οι εμβολιασμοί στη χώρα, καθώς μόνον έτσι μπορεί να οικοδομηθεί το τείχος 

ανοσίας και να μειωθούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες για έξαρση της πανδημίας η οποία θα απειλήσει εκ νέου τη 

δημόσια υγεία και θα αποτελέσει ανάσχεση στην προσπάθεια επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Επίσης 

συζητήθηκε το θέμα που έχει προκύψει με την εφαρμογή του πρωτόκολλου ‘bubble’ στην κρουαζιέρα που στερεί από 

την τουριστική αγορά ένα εξαιρετικά μεγάλο αγοραστικό κοινό που επισκέπτεται την Κέρκυρα αλλά δεν έχει δυνατότητα 

να κινηθεί ελεύθερα, τονώνοντας την τοπική οικονομία. 

Για το θέμα των αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας της εστίασης, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και της ΠΟΕΣΕ κ. Γιώργος 

Καββαθάς κατά τη διάρκεια της συνάντησης με επαγγελματίες του κλάδου, τόνισε ότι οι έλεγχοι στα πιστοποιητικά 

εμβολιασμού και στα αρνητικά τεστ δεν μπορούν να γίνονται από τους επιχειρηματίες. Επίσης, έκανε λόγο για αύξηση 

του κόστους που θα έχουν οι επιχειρήσεις καθώς θα πρέπει να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό ώστε να διενεργούνται 

οι έλεγχοι. 

Στο τέλος των συναντήσεων εργασίας στο Επιμελητήριο Κέρκυρας δόθηκε συνέντευξη τύπου στα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης. 

Κατά την παραμονή τους στην Κέρκυρα η αντιπροσωπία της Διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

επισκέφθηκε την Φιλαρμονική Εταιρία «Μάντζαρος», καθώς και το ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων Κέρκυρας. 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ευχαριστεί θερμά τα μέλη της Διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και τον 

Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθά για την επίσκεψη τους στην Κέρκυρα, επισημαίνοντας ότι η συνάντηση μαζί τους ήταν 

εξαιρετικά αποτελεσματική και εποικοδομητική. 

Οι συναντήσεις με τους επαγγελματίες και τους φορείς πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τη νέα δράση που αναπτύσσει 

το Επιμελητήριο Κέρκυρας και αφορά τις Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Ανάπτυξης και Δικτύωσης των επιχειρήσεων του 

νησιού. Η δράση αυτή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας θα συνεχιστεί και με άλλους κλάδους με στόχο την ενίσχυση των 

επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του νησιού. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ 49ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (Ε.Ο.Α.Ε.Ν). 

Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης συμμετείχαν Πρόεδροι και μέλη των Διοικήσεων από όλα σχεδόν τα νησιωτικά 

Επιμελητήρια-μέλη του ΕΟΑΕΝ, καθώς επίσης ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης 

και ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκης. Επίσης συμμετείχαν ο Γενικός 

Γραμματέας του Ε.Β.Ε. Θεσσαλονίκης κ. Μενεξόπουλος  ο Ταμίας του Insuleur κ. Ν. Τσίπηρας και ο κ. Νίκος Μιχαλίτσης, 

Επικοινωνιολόγος - Επιστημονικός Σύμβουλος και συντονιστής των επετειακών δράσεων 2021 του ΕΟΑΕΝ. 

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας, κ. Σωτήρης 

Σκιαδαρέσης, ο οποίος κατ’ αρχήν αναφέρθηκε στις σημαντικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Υπουργείο Ναυτιλίας και 
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Ν.Π. τα δύο τελευταία έτη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής που θα 

διασφαλίζει ανάπτυξη στα νησιά και ευημερία στους κατοίκους τους. 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας εκπροσώπησε ο κ .Σπαής Σπύρος. 

Στην τοποθέτησή του ανέφερε προς τον κύριο Υπουργό και τον κ. Γ. Γραμματέα την συνέχεια αλλά και την συνέπεια που 

πρέπει να έχει η πολιτεία ως προς τις εξαγγελίες και τον προγραμματισμό. Επίσης, επεσήμανε ότι η προηγούμενη 

κυβέρνηση είχε εξαγγείλει ότι από 01/01/2020 θα εφαρμοστεί το μεταφορικό ισοδύναμο για τα καύσιμα σε όλα τα νησιά 

της χώρας, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά εφαρμόζεται μόνο στα μικρά νησιά. Ζήτησε ισονομία και 

ισοπολιτεία για όλα τα νησιά της χώρας, επεσήμανε τις θέσεις του ΕΟΑΕΝ αλλά και του  INSULEUR για τα ομόφωνα 

ψηφίσματα της Καβάλας αλλά και της Μάλτας για επέκταση του μειωμένου συντελεστή  ΦΠΑ σε όλα τα νησιά της 

Ελλάδος αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, αναφέρθηκε στην έρευνα του επιμελητηρίου Κέρκυρας, όπου 

διαπιστώνεται το υψηλό κατώφλι του μεταφορικού ισοδύναμου. Για τα νησιά του Ιονίου ζήτησε την άμεση 

αντικατάσταση του κατωφλιού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις των νησιών μας να μπορούν να δικαιούνται του μεταφορικού 

ισοδύναμου. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ 85Η ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11-

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε και φέτος η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην 85η ΔΕΘ που 

πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 11-19 Σεπτεμβρίου 2021. Συμμετείχαν  συνολικά 9 Κερκυραϊκές 

επιχειρήσεις  με πολυετή επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και νέες επιχειρήσεις με στόχο την προβολή και την 

εξωστρέφεια. 

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ξεχώρισε με την άψογη κατασκευή και παρουσία του με επιχειρήσεις από το χώρο της 

παραγωγής, του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και τις εκδόσεις. Ένα μπράβο αξίζει στους συμμετέχοντες και σε 

όσους εργάστηκαν για να έχει μια τέτοια παρουσία και εκπροσώπηση το Επιμελητήριο Κέρκυρας και το νησί μας σε μια 

τόσο αξιόλογη έκθεση. Ευχαριστούμε το ΔΣ του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για την στήριξη και την συμπαράσταση σε αυτή 

τη προσπάθεια, την κα Έλενα Καρούμπη μέλος του ΔΣ και υπεύθυνη οργάνωσης της συμμετοχής του Επιμελητηρίου στην 

85η ΔΕΘ, καθώς και τους υπεύθυνους της HELEXPO αλλά και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος για την άψογη 

συνεργασία τους. 

Το περίπτερο μας τίμησαν με την παρουσία τους η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κα. Ρόδη Κράτσα, η Δήμαρχος 

Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κα. Μερόπη Υδραίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚΕ κ. Σπυρίδων 

Ζερβόπουλος. 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Χονδρογιάννης υποδέχθηκε στο περίπτερο του Επιμελητηρίου 

μεταξύ άλλων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κ. Δημήτριο 

Γαλανόπουλο Διευθυντή Νησιωτικής Πολιτικής, τον κ. Μανώλη Κουτουλάκη, Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής, τον κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κ. Μάρκο Δέμπα, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας και τους κκ Νίκο 

Ρεϊζάκη και Σάκη Ζλατούδη, μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΑΕΝ. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκθέτες του Επιμελητηρίου Κέρκυρας παραχώρησαν συνέντευξη στον κ. Ελευθέριο Κουκουτίνη, 

εκπρόσωπο του καναλιού ‘ΕΝΑ’, Περιφερειακό Κανάλι Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Σερρών. 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CBTB» 

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν το Τελικό Συνέδριο και η Τελική Συνάντηση εταίρων του έργου CBTB «Παραδοσιακό πρωινό 

της διασυνοριακής περιοχής: Πρόγραμμα Επωνυμίας (Branding) και Εφαρμογή Κινητών Συσκευών (Mobile Application)» 

που διοργανώθηκαν από το Επιμελητήριο Γρεβενών, στα Γρεβενά την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021, με συμμετοχή του 
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Προέδρου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κου Γεώργιου Χονδρογιάννη και του Γενικού Γραμματέα του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας κου Στέφανου Σπάτουλα. 

Το έργο CBTB, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA – CBC 

«Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020», ουσιαστικά ύστερα από σχεδόν τρία χρόνια συνεργασίας μεταξύ εταίρων από Ελλάδα 

και Αλβανία και επιτυχημένων αποτελεσμάτων, ολοκληρώθηκε. Συνολικός στόχος του έργου ήταν η διατήρηση και 

προώθηση της παραδοσιακής γαστρονομίας και η ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου προϊόντος βιώσιμης ανάπτυξης 

για την προώθηση του τουριστικού γίγνεσθαι της διασυνοριακής περιοχής. 

 

Στο Τελικό Συνέδριο παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα τελικά αποτελέσματα του έργου CBTB, τα οποία χαρακτηρίζονται 

από ένα πακέτο εργαλείων (brand, trade-bridging & promotion) που σκοπό έχουν την ενίσχυση και προώθηση της 

τουριστικής ταυτότητας, την ανάπτυξη της ξενοδοχειακής / τουριστικής βιομηχανίας, την προώθηση της συνεργασίας 

της τουριστικής βιομηχανίας με άλλους τομείς της οικονομίας και τη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου βασισμένου στο 

νέο προϊόν, αυτό του CBTB Brand. 

 

Οι προκαθορισμένοι στόχοι του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, ως εταίρου του έργου, επιτεύχθηκαν μέσω μιας σειράς 

δράσεων που υλοποίησε που είχαν σκοπό τόσο να αναδείξουν τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και συνταγές για 

πρωινό της Κέρκυρας μέσω ενός σήματος ποιότητας, το οποίο υιοθετήθηκε από 30 τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις 

(ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, εστιατόρια, καφετέριες) και παραγωγούς, όσο και να προβάλλουν την 

Κέρκυρα ως σημαντικό γαστρονομικό τουριστικό προορισμό αναδεικνύοντας την γαστρονομική παράδοση και 

ταυτότητα της Κέρκυρας και της διασυνοριακής περιοχής. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας επίσης κατάφερε την συμμετοχή 

και ενεργοποίηση σημαντικού αριθμού τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων στις δραστηριότητες του έργου μέσω της 

Ημερίδας στην Κέρκυρα, των διαδικτυακών Εργαστηρίων, του διαδικτυακού Φεστιβάλ Γαστρονομίας με συμμετοχή 

εκπροσώπων και από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος και των εταίρων του έργου, της εκδήλωσης B2B που 

διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Γρεβενών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της mobileapp για προώθηση των 

τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων και παραγωγών. 

 

Η συνεργασία των φορέων αποτέλεσε θεμέλιο λίθο στην υλοποιηθείσα διαδικασία του έργου. Κατά τη διάρκεια του 

συνεδρίου οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου CBTB, το Επιμελητήριο Γρεβενών (Επικεφαλής Εταίρος) (Ελλάδα), το 

Επιμελητήριο της Κέρκυρας (Ελλάδα), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας Vlora (Αλβανία), η 

Εθνική Ακτοπλοϊκή Υπηρεσία (National Coastal Agency) (Αλβανία) και οι Eco-Partners for Sustainable Development 

(Αλβανία) συζήτησαν για μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και του 

Μνημονίου Συνεργασίας. 

 

Το έργο «CBTB» υλοποιήθηκε από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Ιούλιο του 2021 (https://cbtb.eu/ ). 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ : 

«ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΔΕΠ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε 

συνεργασία με το Επιμελητήριο Κέρκυρας και τις Περιφέρειες  Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων 

Νήσων πραγματοποίησαν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση 

Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» στις 21/07/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε αναλυτική 

παρουσίαση της Δράσης. 

 

https://cbtb.eu/
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ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

Έτος 2021  
11/01/2021 Επιστολή Επιμελητηρίου Κέρκυρας προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη 

13/01/2021 

Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον Υπουργό Οικονομικών, την 

Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και τους Βουλευτές Κέρκυρας, για την στήριξη των επιχειρήσεων που 

πλήττονται από τον COVID 19 μέσω των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

14/01/2021 
Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα  «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» 

27/01/2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε επιχειρήσεις με δραστηριότητα την κατασκευή ιστοσελίδων 

10/02/2021 ΕΣΤΙΑΣΗ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ 

16/02/2021 
ΔΩΡΕΑ 190 ΣΤΟΛΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

05/03/2021 
Απάντηση Επιμελητηρίου Κέρκυρας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Γενικής 

Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 

22/03/2021 Τελική Διαδικτυακή εκδήλωση “ICON WOM-EN Final Event 

02/04/2021 Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του ΣΕΒΕ- Συνδέσμου Εξαγωγέων 

13/05/2021 
Αποκτήστε Ηλεκτρονικό Ράφι Online Πωλήσεων στην Τοπική Ηλεκτρονική Αγορά του Νομού 

Κέρκυρας και στην Πανελλήνια Ηλεκτρονική Αγορά 

31/05/2021 ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 

02/06/2021 
Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων σχετικά με τη νέα δράση που αφορά την 

επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης 

03/06/2021 Επιστολή στον Υπουργό Τουρισμού σχετικά με το ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων Κέρκυρας 

28/06/2021 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ‘Επιχειρηματικές ευκαιρίες ανάπτυξης και δικτύωσης των 

επιχειρήσεων του τόπου μας’ 

30/06/2021 
Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 11-19 Σεπτεμβρίου 

2021 

01/07/2021 Δελτίο τύπου υπέρ της ελεύθερης διακίνησης των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων 

06/07/2021 Στην 85η ΔΕΘ το Επιμελητήριο Κέρκυρας 

06/07/2021 
Αποτελέσματα δράσης ‘Επιχειρηματικές ευκαιρίες ανάπτυξης και δικτύωσης των επιχειρήσεων του 

τόπου μας’ 

19/07/2021 

Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ : 

«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 

19/07/2021 Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη. 

20/07/2021 
Επίσκεψη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή στο 

Επιμελητήριο Κέρκυρας 

30/07/2021 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CBTB» ΜΕ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

12/08/2021 Προβλήματα στο δίκτυο της Cosmote 

20/08/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

23/08/2021 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΛΑΡΙ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

21/09/2021 85η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

08/10/2021 Εθιμοτυπική επίσκεψη της Πρέσβειρας της Ιταλίας στην Ελλάδα στο Επιμελητήριο Κέρκυρας 

03/11/2021 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 170 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

05/11/2021 ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

08/11/2021 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

10/11/2021 Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη της Γερμανίας στην Ελλάδα στο Επιμελητήριο Κέρκυρας 

http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25860
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25920
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25920
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25920
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25940
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=25940
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=26060
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=26260
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=26303
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=26303
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=26584
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=26584
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=26746
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=26904
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=27301
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=27301
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=27543
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=27583
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=27583
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=27613
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=27900
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=27900
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=27922
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=27922
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=27942
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=28040
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=28042
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=28042
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=28220
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=28220
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=28220
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=28223
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=28240
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=28240
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=28360
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=28360
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=28501
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=28642
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=28660
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=28660
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=29021
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=29244
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=29481
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=29540
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=29563
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=29600
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

 

Ημ/νία Πληρωμής Ποσό σε € Δικαιούχος Παρατηρήσεις 

15/7/2021 1.500,00 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

18/8/2021 1.500,00 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ-
ΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

18/8/2021 750,00 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

7/9/2021 5.000,00 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ-
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

4/10/2021 1.500,00 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

26/11/2021 750,00 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

25/5/2021 499,38 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΝΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΣΧΑ 

25/5/2021 499,55 
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ 
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΝΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ 
ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

10/11/2021 1.399,18 MEDICAL24 ΙΚΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ Β. ΚΕΡΚΥΡΑ 

10/11/2021 278,87 MEDICAL24 ΙΚΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΣΤΗΝ ΠΛ.ΑΝΟΥΤΣΙΑΤΑ 

01/11/2021 1.499,03 ΚΑΡΥΔΗΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 3ου ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

16/12/2021 929,23 B.KAYKAS AE 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

(ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΦΩΤΑΚΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

16/12/2021 924,64 SMK ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

(ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΦΩΤΑΚΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ 

17/11/2021 
Δυναμική παρουσία της Κέρκυρας στο Επετειακό Επιστημονικό Συνέδριο του ΕΟΑΕΝ στο Δημοτικό 

Θέατρο Πειραιά 11-13 Νοεμβρίου 2021. 

19/11/2021 
Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων σχετικά με τη κακοκαιρία ''ΜΠΑΛΛΟΣ'' και 

τα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις 

19/11/2021 
Προσφορά απινιδωτή από το Επιμελητήριο Κέρκυρας που θα φιλοξενηθεί στο ΑΤ Καρουσάδων για 

την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών των κατοίκων της βόρειας Κέρκυρας 

24/11/2021 
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στη 3η Εθνική Συνδιάσκεψη Εκλεγμένων Ασφαλιστικών 

Διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια 

25/11/2021 
e–Επιμελητήριο: Έκδοση πιστοποιητικών, πληρωμή συνδρομών και εγγραφή ατομικών στη νέα 

διαδικτυακή πλατφόρμα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=29701
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=29701
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=29721
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=29721
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=29725
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=29725
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=29781
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=29781
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=29802
http://www.corfucci.gr/kerkyra/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3385&articleid=29802


[32] 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

28/12/2021 564,34 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΟΡΤΩΝ 

28/12/2021 564,69 
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ 

ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΟΡΤΩΝ 

28/12/2021 619,28 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΜΟΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΠΑΞΩΝ 

28/12/2021 499,74 ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΣ CATERING ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

28/12/2021 371,82 ΣΟΥΕΡΕΦ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΚΩΝΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 19.649,75 €  

 

Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 


