
 
MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 

 

ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 

 

ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Α.Ε. (ENTERPRISE GREECE) 

 

Το νομικό προσώπου δημοσίου δικαίου (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού)  

υπ/ο την επωνυμία «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», που εδρεύει στην…… επί της……., όπως 

νομίμως εκπροσωπείται από ……. 

 

 

 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υπό την επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον / την, 

και 

η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE», που εδρεύει 

στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας αρ. 9, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Φιλιόπουλο (αποκαλούμενη στη συνέχεια «η 

Εταιρεία»),  

λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς τους, 

συμφώνησαν στη μεταξύ τους συνεργασία με απώτερο στόχο την προβολή των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και των 

αγροδιατροφικών προϊόντων αυτής  στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα. 
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Κοινή επιδίωξη των συμβαλλομένων μερών είναι η ανάδειξη των αγροδιατροφικών 

προϊόντων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων τ σύμφωνα με την αναπτυξιακή στρατηγική 

της και με σεβασμό στα ιδιαίτερα κοινωνικό - οικονομικά χαρακτηριστικά της, στην 

κατεύθυνση τόνωσης των δύο βασικών πυλώνων ανάπτυξης,  ήτοι την προσέλκυση 

επενδύσεων και την προώθηση εξαγωγών στην προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων 

εργασίας. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1  

Προοίμιο 

 

Η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων αποτελεί αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου, Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει έδρα……….. και συνίσταται από τις 

κάτωθι Περιφερειακές Ενότητες:  

 Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υπό την επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» εκ του καταστατικού της επιδιώκει την προβολή του έργου, 

της αγροτικής δραστηριότητας και των προϊόντων των παραγωγών και επιχειρήσεων της 

ως άνω Περιφέρειας.  

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

Υπουργείου Εξωτερικών για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την 

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

στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως, στο πλαίσιο των οριζόμενων στον νόμο 2372/1996, ως 

ισχύει καταστατικών σκοπών της. Προωθώντας τις επενδύσεις και το εξωτερικό εμπόριο, 

η Enterprise Greece ενημερώνει και κινητοποιεί τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, 

οργανώνοντας αποστολές και ποικίλες δράσεις εξωστρέφειας. Διοργανώνει παράλληλα 

επιχειρηματικές αποστολές στο πλαίσιο επίσημων επισκέψεων του Προέδρου της 

Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, και των Υπουργών της κυβέρνησης. Η  Enterprise 

Greece συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και συγκεκριμένα στην 

περιφερειακή ανάπτυξη, υλοποιώντας προγράμματα που προβάλλουν τα τοπικά 

προϊόντα  της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων τονώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα, την 

παραγωγικότητα και την απασχόληση. 
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Άρθρο 2 

2.1 Στόχος του παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι η συνεργασία των τριών 

φορέων  στα εξής: 

 Προβολή των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων ς στην 

παγκόσμια επιχειρηματική αγορά και στην ανάδειξή της ως επιχειρηματικού 

κέντρου της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου αλλά και η παρουσίαση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και επιλεγμένων κλάδων,  σύμφωνα πάντα με την 

αναπτυξιακή 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  γης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 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 και ανάπτυξης των 

αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων 

 Προώθηση της δικτύωσης, της αμοιβαίας μάθησης και του εντοπισμού και της 

διάδοσης βέλτιστων πρακτικών άλλων αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών με 

παρεμφερή καταστατικό σκοπό καθώς και Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

2.2. Πιο συγκεκριμένα, ως τομείς συνεργασίας των τριών φορέων συμφωνούνται   

(ενδεικτικά) οι εξής:  

 Προώθηση της Περιφέρειας διεθνώς ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού 

εφαρμόζοντας στρατηγικές εξωστρέφειας μέσω δράσεων διεθνούς marketing και 

ενημερωτικών εκδηλώσεων 

 Πληροφόρηση των επενδυτών για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των 

αγροδιατροφικών προϊόντων Περιφέρειας  

 Προώθηση συγκεκριμένων επενδυτικών έργων της Περιφέρειας μέσω της 

εταιρείας  
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 Συνεργασία για την διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης παγίων της Περιφέρειας  

 Επίλυση προβλημάτων που τυχόν αντιμετωπίζουν επενδυτές κατά την εγκατάστασή 

τους στην Περιφέρεια, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία και με σεβασμό 

στο περιβάλλον και στα ιδιαίτερα κοινωνικό - οικονομικά χαρακτηριστικά της 

Περιφέρειας 

 Προώθηση των εξαγωγών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω δράσεων 

διεθνούς marketing και εκδηλώσεων 

 Παροχή υποστήριξης στους τοπικούς παραγωγούς και παρόχους υπηρεσιών, ώστε 

να επιτυγχάνουν καλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές 

 Υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

 Διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε συνέδρια, διεθνή fora και διεθνείς θεματικές 

εκθέσεις  

 Υποδοχή επισκεπτών και αντιπροσωπειών από το εξωτερικό 

 Δικτύωση με τους κατάλληλους οργανισμούς, εγχώριους και διεθνείς 

 

Άρθρο 3 

Τα συνεργαζόμενα μέρη θα συνεργάζονται μέσω των νομίμων εκπροσώπων τους και 

ανώτατων στελεχών τους, τα οποία θα οριστούν με αποφάσεις των Διοικήσεων των 

τρίων  συνεργαζομένων φορέων και θα αναλάβουν να εξειδικεύσουν και να εισηγούνται 

κοινές δράσεις που θα δύνανται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της με το παρόν 

συμφωνούμενης συνεργασίας μεταξύ των τριών φορέων.  

 

Άρθρο 4 

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

εκδηλώσεις, σεμινάρια, κ.λπ.), τα τρία μέρη θα συμφωνούν κατά περίπτωση τις 

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

συμμετοχή στην κάλυψη δαπανών, εξεύρεση χορηγών, κ.ο.κ., σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες διατάξεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επιδίωξη των εκ του 

νόμου σκοπών τους . Όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο, θα ορίζονται από τους 

συνεργαζόμενους  Υπεύθυνοι Έργου, οι οποίοι θα επεξεργάζονται και θα θέτουν υπόψη 

των Διοικήσεων την πορεία υλοποίησης εκάστης Δράσης. Κάθε επιμέρους δράση θα 

εγκρίνεται  από τις Διοικήσεις αμφοτέρων των συνεργαζομένων.  
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Άρθρο 5 

Τα συνεργαζόμενα μέρη αναλαμβάνουν: 

Α) Να εργασθούν για την έγκαιρη, αποδοτική και αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών 

του παρόντος  εντός της διάρκειας ισχύος και σύμφωνα με τους όρους αυτού. 

Β) Να παρέχουν το απαιτούμενο υλικό και πληροφορίες για την επίτευξη και την 

υλοποίηση των συμφωνούμενων  δράσεων. 

Γ) Να επικαιροποιούν τις δράσεις και τους σκοπούς του παρόντος και να  συνεργάζονται 

στενά μέσω των διοικήσεων και των στελεχών τους. 

 

Άρθρο 6 

Το παρόν Πρωτόκολλο  Συνεργασίας και οι βάσει αυτού δράσεις θα διαρκέσουν από την 

ημερομηνία υπογραφής του και για χρονική διάρκεια τριών ετών, εκτός εάν κάποιο από 

τα μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο, πριν τη λήξη της ανωτέρω διάρκειας, τη βούληση του 

για παύση της συνεργασίας του παρόντος Πρωτοκόλλου, οπότε εντός ενός μήνα από την 

γνωστοποίηση παύει η συνεργασία βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

 

 Άρθρο 7 

1. Τα συνεργαζόμενα μέρη συμφωνούν ότι δεν θα κοινοποιήσουν σε τρίτους, παρά μόνο 

για σκοπούς που σχετίζονται με το παρόν, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση 

της ή μετά από συμφωνία θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερομένων εγγράφων, 

αναφορών, λογισμικού, οργανωτικών πληροφοριών, εμπορικών πληροφοριών, σχεδίων, 

εικόνων, κινούμενων εικόνων, βίντεο, φωτογραφιών, ηχητικών σημάτων, γραφικών, κ.λπ. 

2. Τα συνεργαζόμενα μέρη συμφωνούν ότι για διάστημα δύο χρόνων μετά την παύση του 

παρόντος θα διατηρούν ως «Εμπιστευτικές» πληροφορίες που σχετίζονται με το έτερο 

μέρος ή το περιεχόμενο του παρόντος και δε θα τις κοινοποιούν σε τρίτους, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή συναίνεση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, εξαιρούμενης κάθε 

πληροφορίας που: 

(α)  είναι ρητώς και εγγράφως δηλωθείσα ως μη εμπιστευτική, ή 

(β) απαιτείται να αποκαλυφθεί προς συμμόρφωση με διάταξη νόμου, δικαστική 

απόφαση ή άλλη εντολή δημοσίας αρχής. 

3. Τα συνεργαζόμενα  μέρη συμφωνούν ότι όλες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες που 

έγιναν ή πρόκειται να γίνουν διαθέσιμες σε αυτά παραμένουν στην αποκλειστική 
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πνευματική ή/και υλική (όπως εκάστοτε αρμόζει) ιδιοκτησία του εκάστου 

συνεργαζόμενου μέρους.  

4. Η υποχρέωση εχεμύθειας της παρούσας παραγράφου συμπεριλαμβάνει και το 

αντικείμενο, το σκοπό, τους όρους και τη σύναψη του παρόντος Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας.   

 

Άρθρο 8 

Τα συνεργαζόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύσουν φιλικά 

οποιαδήποτε διαφωνία ήθελε προκύψει κατά τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του 

παρόντος Πρωτοκόλλου  Συνεργασίας. 

 

Άρθρο 9 

Η παύση του παρόντος, κατά το άρθρο 6 του παρόντος, δεν θίγει τα προγράμματα 

δράσης που σε εκείνο το χρονικό σημείο θα έχουν ήδη εγκριθεί από τις διοικήσεις 

αμφοτέρων των φορέων και έχουν ξεκινήσει ή βρίσκονται σε εξέλιξη.   

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι τρεις  φορείς και προς 

απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν Πρωτόκολλο  Συνεργασίας σε τρία πρωτότυπα. 

 

Αθήνα,   -11-2019 

 

 

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

 

Για την « ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»  

       

 Για την ENTERPRISE GREECE 

  

  

  

 


