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ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ MNHMONIOY ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. (ENTERPRISE GREECE) 

 

Η εταιρεία Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα 

και την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως 

σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως. Προωθώντας τις επενδύσεις και το εξωτερικό 

εμπόριο, η Enterprise Greece ενημερώνει και κινητοποιεί τη διεθνή επιχειρηματική 

κοινότητα, οργανώνοντας αποστολές και ποικίλες δράσεις εξωστρέφειας. Συμβάλλει, 

επίσης, στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και, συγκεκριμένα, στην περιφερειακή 

ανάπτυξη, υλοποιώντας προγράμματα που προβάλλουν τις Περιφέρειες της Ελλάδας 

ως επιχειρηματικούς προορισμούς, τονώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα, την 

παραγωγικότητα και την απασχόληση. 

Στόχος του προτεινόμενου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι η συνεργασία των δύο 

φορέων στα εξής: 

 Προβολή της Περιφέρειας στην παγκόσμια επιχειρηματική αγορά και 

στην ανάδειξή της ως επιχειρηματικού κέντρου της ευρύτερης περιοχής της 

Μεσογείου, αλλά και η παρουσίαση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, 

καθώς και επιλεγμένων κλάδων, σύμφωνα πάντα με την αναπτυξιακή 
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στρατηγική της Περιφέρειας και με σεβασμό στα ιδιαίτερα κοινωνικό-

οικονομικά χαρακτηριστικά της. 

 Ενίσχυση της διεθνοποίησης των περιφερειακών μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, προς την κατεύθυνση της αύξησης των εξαγωγών τους και της 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.  

 Προβολή των προϊόντων της Ιόνιας γης, της πολιτιστικής κληρονομιάς 

και των τουριστικών αξιοθέατών της. 

 Οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω της από 

κοινού εκπόνησης μελετών, ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που 

αποτελούν έναν δυνητικά αναπτυξιακό μηχανισμό. 

 Εξασφάλιση υψηλότερου επίπεδου ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και 

μεγέθυνσης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων. 

 Προώθηση της δικτύωσης, της αμοιβαίας μάθησης και του εντοπισμού 

και της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών άλλων Περιφερειών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Για κάθε επιμέρους κοινή δράση (προγράμματα αποστολών από άλλες χώρες, 

εκδηλώσεις, σεμινάρια, κ.λπ.), τα δύο μέρη θα συμφωνούν κατά περίπτωση στις 

οργανωτικές και διαδικαστικές παραμέτρους, π.χ. καταμερισμό ρόλων και 

αρμοδιοτήτων, συμμετοχή στην κάλυψη δαπανών κ.ο.κ. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να 

τονίσουμε ότι το εν λόγω πρωτόκολλο συνεργασίας δεν προβλέπει επιπρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση της Περιφέρειας, αλλά βάσει του προγραμματισμού που θα 

πραγματοποιείται για τη συμμετοχή μας σε εκθέσεις και λοιπές δράσεις εξωστρέφειας, 

θα παρέχεται, μέσω της συνεργασίας μας, άμεση ενημέρωση, σωστή διαχείριση και 

προνομιακή προβολή.  

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Π.Ι.Ν., που 

διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή την ενημέρωση των παραγωγών για συμμετοχή σε εκθέσεις 

και κινήσεις εξωστρέφειας, θα συμπεριληφθεί στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας της 

Περιφέρειας με την Enterprise Greece, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει τον συντονισμό, 

την οργάνωση και την προβολή των προϊόντων της Ιόνιας Γης σε εγχώριες και διεθνείς 

εκθέσεις, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.   

Επισυνάπτεται το πρωτόκολλο συνεργασίας των δύο φορέων.  
ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ- ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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