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ΔΕΛΤΙΟΥ  ΤΥΠΟΥ 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

‘Επιχειρηματικές ευκαιρίες ανάπτυξης και δικτύωσης των επιχειρήσεων του 

του τόπου μας’ 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι ξεκινά ένα πλάνο δράσεων για τις «Επιχειρηματικές 

ευκαιρίες ανάπτυξης και δικτύωσης των επιχειρήσεων του τόπου μας». Στα πλαίσια αυτών των δράσεων το 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας θα πραγματοποιήσει συναντήσεις εργασίας με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και 

εκπροσώπους κάθε κλάδου προκειμένου να καταγραφούν και να επιλυθούν ανάγκες και προβλήματα.  

Στόχος είναι η ανεύρεση επιχειρηματικών σχεδίων δράσης για καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα, η πρόσβαση σε 

σχετική πληροφόρηση και χρηματοδότηση, υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών και ο συνεχής εκσυγχρονισμός 

στην παραγωγή και τη διαχείριση. Βασικό συστατικό στοιχείο της προσπάθειάς μας είναι να αναπτύξουμε συνέργειες 

και συνεργασίες με όλους τους φορείς που έχουν ρόλο την προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων.  

Η επιβίωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι πρωταρχικό μας μέλημα καθώς αποτελεί την κινητήριο 

δύναμη της οικονομίας, τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας και στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας και έχει σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ. Διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, ενώ εξασφαλίζει 

την κοινωνική σταθερότητα.  

Στα πλαίσια της δράσης τη Παρασκευή 2 Ιουλίου στις 19.00 μ.μ., το Επιμελητήριο Κέρκυρας σε συνεργασία με το 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών θα πραγματοποιήσουν μια συνάντηση εργασίας με τους Ασφαλιστικούς 

Διαμεσολαβητές της Κέρκυρας, με κεντρικό θέμα τα προβλήματα και τις εξελίξεις του κλάδου. Στη συνάντηση θα 

παρευρεθεί 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 θα πραγματοποιήσουν και συνάντηση εργασίας με τις 

Σχολές οδηγών του νησιού με τη συμμετοχή του Α’ Αντιπροέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών και 

Πρόεδρο του Σωματείου Εκπαιδευτών οδηγών Δυτικής Αττικής, κ. Νίκο Γρέντζελο.  

Το Σάββατο 3 Ιουλίου στις 11.00 π.μ., το Επιμελητήριο Κέρκυρας σε συνεργασία με το Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο Αθηνών θα πραγματοποιήσουν μια συνάντηση εργασίας με την Ένωση Εστίασης Κέρκυρας, με 

κεντρικό θέμα τα προβλήματα και τις εξελίξεις του κλάδου. Στην συνάντηση θα παρευρεθεί ο Πρόεδρος της 

ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας), Πρόεδρος της 

Π.Ο.Ε.Σ.Ε.(Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων) και μέλος ΔΣ Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γεώργιος Καββαθάς. 

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας με την Διοικητική Επιτροπή του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας. 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 
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