
 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

 

P.C.O.: MYRTALY CONGRESS IKE 
 

Address: Πλ. Νεομάρτυρος Ιωάννου 2, 452 21, Ιωάννινα 

T: 2651073519, 6948649559, 6978624613 

E: info@myrtalycongress.gr 

Website: https://myrtalycongress.gr 

Αρ. ΓΕΜΗ: 150351629000 

ΜΗ.Τ.Ε.: 0622Ε60000041201 
 
 

Η εταιρεία Myrtaly Congress δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2019 στα Ιωάννινα, με αφετηρία την εμπειρία 

τριών επαγγελματιών με 12ετή πείρα στη διοργάνωση συνεδρίων, την οικονομική διαχείριση, την 

επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις. Φιλοσοφία μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, 

με επίκεντρο τον πελάτη και με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του, με τρόπο που να ξεπερνά τις 

προσδοκίες του. 

Κάθε συνέδριο, κάθε είδους εκδήλωση, αποτελεί για τη Myrtaly Congress και τους εξειδικευμένους 

συνεργάτες της, μια μοναδική εμπειρία, η οποία σχεδιάζεται με γνώμονα τις ανάγκες των διοργανωτών 

και των συνέδρων. 

Παράλληλα, ο χαρισματικός τόπος στον οποίο δραστηριοποιούμαστε, τα Ιωάννινα, και η ευρύτερη 

περιοχή, μας δίνουν τη δυνατότητα σχεδιασμού στοχευμένων τουριστικών – πολιτιστικών 

πακέτων, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τις νέας εποχής. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες μας συνοψίζονται στα παρακάτω: 

- ΔΙΟΡΓAΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡIΩΝ 

https://myrtalycongress.gr/


 

 

 

 

- VIRTUAL EVENTS  

- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚH ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH 

- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

- ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ YΛΙΚΟΥ 

 

 

 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Παράλληλα, η εταιρεία μας ειδικεύεται στη διοργάνωση ενημερωτικών 

εκδηλώσεων, με αφορμή τις Παγκόσμιες Ημέρες Υγείας.  

Από τη σύνταξη δελτίων Τύπου και αποστολή τους στα Μ.Μ.Ε. 

πανελλαδικά, μέχρι τη διανομή έντυπου υλικού και τη διοργάνωση 

ενημερωτικών ομιλιών ή τη δημιουργία spot ευαισθητοποίησης, η Myrtaly 

Congress παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, για μια επιτυχημένη 

εκδήλωση κοινού από την εκάστοτε Επιστημονική Εταιρεία. 

Περισσότερα ΕΔΩ. 

 

 
 

 
 
 

https://myrtalycongress.gr/?page_id=80028


 

 
 
 
 
 

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

1. Δημιουργία, επιμέλεια και ανάρτηση κειμένων σε website  

2. Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών στα social media (facebook, 

linkedin,   twitter, youtube, Instagram) 

3. Δημιουργία αναρτήσεων (posts) με γραφιστικά ή εικόνες 

4. Σύνταξη και ανάρτηση κειμένων σε website και social media 

5. Αναρτήσεις άλμπουμ φωτογραφιών και videos σε website και social 

media 

6. Προωθήσεις (χορηγούμενες) αναρτήσεων σε στοχευμένο κοινό στα 

social media  

7. Διαρκής ενημέρωση των social media, κατά τη διάρκεια συνεδρίων – εκδηλώσεων 

8. Δημιουργία video  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΚΙΝΗΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

Τέλος, η εταιρεία μας διαθέτει προς χρήση κινητό 

περίπτερο προβολής, το οποίο μπορεί να «στηθεί» σε 

οποιοδήποτε μέρος της χώρας επιθυμεί ο εκάστοτε 

συνεργάτης μας και  διαθέτει στο εσωτερικό του οθόνες 

προβολής και μπορεί να «ντυθεί» με το λογότυπο της 

Εταιρείας ή της καμπάνιας που προωθείται. 

Η χρήση του κινητού περιπτέρου προβολής προτείνεται 

για τις παρακάτω ενέργειες επικοινωνίας / προώθησης: 

-   Προβολή βίντεο δράσεων / σποτ / ντοκιμαντέρ 

ευαισθητοποίησης του κοινού 

-   Ομιλίες σε στοχευμένο κοινό (έως 15 άτομα στον 

εσωτερικό χώρο, 30 άτομα στον εξωτερικό) 

-   Διανομή έντυπου υλικού 

-   Δωρεάν εξετάσεις 

-   Δράσεις πρόληψης για παιδιά 

-   Οργάνωση συνεντεύξεων Τύπου  

-   Δράσεις με αφορμή τις Παγκόσμιες Ημέρες Υγείας 

Η σχετική παρουσίαση του περιπτέρου προβολής, καθώς και η δράση ενημέρωσης του Καρκίνου του 

Μαστού που πραγματοποίησε η εταιρεία μας τον Οκτώβριο του 2019, στο πλαίσιο της κοινωνικής 

εταιρικής της ευθύνης, ΕΔΩ. 
 

https://myrtalycongress.gr/?page_id=79566


 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2019 
 
 

- Ενημερωτική εκδήλωση για τη βελτίωση της Ογκολογικής Φροντίδας και Αποκατάστασης - 12 Οκτωβρίου 2019, 

Ιωάννινα - Αίθουσα Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών 

Διοργάνωση: Σύλλογος Ασθενών με Νεοπλασία, Φίλων και Οικογενειών Β.Δ. Ελλάδας «Είμαστε Μαζί!», 

Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΕΛΛΟΚ Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου 

 

- Διήμερο ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού «Καρκίνος του Μαστού – Μας αφορά όλους» – 19-20 Οκτωβρίου 

2020, Ιωάννινα - Πλατεία Μαβίλη 

Διοργάνωση: Myrtaly Congress, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας 
 

- Εκδήλωση «Βία κατά των γυναικών. Ας σπάσουμε τη σιωπή!» - 24 Νοεμβρίου 2019, Ιωάννινα - Πολιτιστικός 

Πολυχώρος «Δ. Χατζής» 

Διοργάνωση: Ένωση Γυναικών Ελλάδος – Παράρτημα Ιωαννίνων, Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
 

- Teddy Bear Afternoon Tea 21 Δεκεμβρίου 2019, Ιωάννινα  - Ξενοδοχείο Epirus Palace 

Διοργάνωση: Epirus Palace Congress & Spa, Myrtaly Congress 
 

 

 

 

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

https://myrtalycongress.gr/?tribe_events=all-can-greece
https://myrtalycongress.gr/?tribe_events=%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82
https://myrtalycongress.gr/?tribe_events=%ce%b2%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7-%cf%83%ce%b9
https://myrtalycongress.gr/?tribe_events=teddy-bear-afternoon-tea-sold-out


 

 
 
 
 
 
 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2019 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

 

- Οργάνωση επίσκεψης ομάδας 10 Γερμανών δημοσιογράφων κατά το χρονικό διάστημα 16-20/10/2019 στην 

περιοχή των Ιωαννίνων και του Ζαγορίου 

 

- Οργάνωση φιλοξενίας Κινέζων δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων το διάστημα 8-12/12/2019 

 

- Παροχή τουριστικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου INTERREG «ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: Η ΜΕΛΕΤΗ 

GLANCE» 

 

- Παροχή τουριστικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου INTERREG «Fostering capacities and networking of 

industrial liaison offices, exploitation of research results and business support» 

 

- Παροχή υπηρεσιών για τη «Διοργάνωση work-shop» στο πλαίσιο του έργου µε κωδικό ΕΕ «82516» και τίτλο « 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ» 

 

- Οργάνωση διαμονής και διατροφής του τηλεοπτικού συνεργείου της εκπομπής Selfie της ΕRΤ2, το οποίο 

πραγματοποίησε 3 γυρίσματα σε Κόνιτσα, Μέτσοβο και Άρτα το χρονικό διάστημα 13-18/11/2019 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2020 
 
 

- 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου «Οι Ώρες παρακολουθώντας τα Έ

ργα των Ανθρώπων. Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ», 28 – 30 Μαίου 2020, Ιωάννινα – Πνευματικό Κέντρο Δήμου 

Ιωαννιτών, Ξενοδοχείο Grand Serai 

Διοργάνωση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου 

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμος Ιωαννιτών 

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Το συνέδριο αναβλήθηκε λόγω COVID 19 και αναμένεται η ανακοίνωση νέων ημερομηνιών  
 

- Web Scientific Event Ioannina University Courses in Pathology – IUCP 2020 Soft Tissue Pathology-Oncology, 9 – 11 

Οκτωβρίου 2020  

Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής / Hellenic Society of Pathology 
 

- 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας, 13 – 15 Νοεμβρίου 2020, Online 

Διοργάνωση: Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά της Επιληψίας (ΠΕΣΕ) 
 

- Υβριδική Ημερίδα: Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των εστιακών επιληπτικών κρίσεων, 12 

Δεκεμβρίου 2020, Online 

Διοργάνωση: Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά της Επιληψίας (ΠΕΣΕ) 
 
 
 
 
 
 
 

https://kkppe.gr/synedrio-2/
https://kkppe.gr/synedrio-2/
https://kkppe.gr/synedrio-2/
https://myrtalycongress.gr/?tribe_events=ioannina-university-courses-in-pathology-iucp-2020-soft-tissue-pathology-oncology
https://myrtalycongress.gr/?tribe_events=14o-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%af%ce%b1%cf%82
https://myrtalycongress.gr/?tribe_events=%cf%85%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b8%ce%b5%cf%81


 

 
 
 

 

 

 
 
 
         
 

 
 
 

 
 
 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2020 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
 

 

- Διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής από την Ήπειρο στην Ολλανδία, αποτελούμενης από 20 

επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου. 

 

- Οργάνωση επίσκεψης ομάδας 16 δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και επαγγελματιών του τομέα 

γαστρονομίας από την Πολωνία στην Ήπειρο το χρονικό διάστημα 3-7/1/2020 

 

- Οργάνωση επίσκεψης τηλεοπτικού συνεργείου του National geographic, αποτελούμενης από 7 συνολικά άτομα, 

για γυρίσματα στην περιοχή της Ηπείρου το διάστημα 23-27/3/2020 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Έργου “RESOR-Promoting best practices to support energy efficiency 

and renewable energy in European islands and remote regions” (PGI05092) του Προγράμματος Διαπεριφερειακής 

Συνεργασίας INTERREG EUROPE  (ΣΑΕΠ 318/2, ΚΑΕ 2019ΕΠ31820001) 

 

- Προμήθεια Υπηρεσιών Συνεδρίων-Επιδείξεων στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο «Προάγοντας τον αργυρό 

τουρισμό διαμέσου του διαφωτισμού της ιατρικής διατροφής και των μονοπατιών της ευεξίας στην περιοχή CBC» 

- Silver Wellbeing 

 

- Φιλοξενία ομάδας 5 μελών του τηλεοπτικού συνεργείου της εκπομπής του ALPHA «Καλύτερα δε γίνεται» κατά 

το χρονικό διάστημα 19-22/1/2020 για ρεπεράζ και κατά το χρονικό διάστημα 26-29/1/2020 για γυρίσματα 

εκπομπής αφιερωμένης στην Ήπειρο 

 

- Οργάνωση διαμονής και διατροφής του τηλεοπτικού συνεργείου της εκπομπής Selfie της ΕΡΤ2, το οποίο θα 

πραγματοποιήσει 3 γυρίσματα σε Πρέβεζα, Πάργα και Βουλγαρέλι το χρονικό διάστημα 26/6 – 2/7/2020 

 

- Οργάνωση μετάβασης εκπροσώπων του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων (17 σπουδαστές και 6 καθηγητές) στην Αθήνα το 

διάστημα 21-23/2/2020 για να προβάλλουν την τοπική γαστρονομία στον 1ο Mediterranean Chef’s Competition που 

πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 

 

- Ανταποδοτική συνεργασία με τη Marketing Greece για τη φιλοξενία Γερμανού δημοσιογράφου της εφημερίδας 

«Süddeutsche Zeitung» με κυκλοφορία 340.000 φύλλα για προβολή του Ζαγορίου, το διάστημα 24-26/7/2020 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

- Οργάνωση φιλοξενίας, διαμονής, διατροφής και δραστηριοτήτων του τηλεοπτικού συνεργείου της εκπομπής 

της ΕΡΤ «Πράσινες Ιστορίες», τον Αύγουστο του 2020 
 

- Οργάνωση επίσκεψης του διεθνούς φήμης Περουβιανού σεφ Juan Danilo και 12μελούς τηλεοπτικού συνεργείου 

σε περιοχές της Ηπείρου για 8ήμερο γαστρονομικό – ταξιδιωτικό οδοιπορικό, τον Σεπτέμβριο του 2020. Το 

οδοιπορικό περιελάμβανε επισκέψεις σε τοπικές μονάδες παραγωγής ηπειρωτικών προϊόντων, μαγειρική με 

ηπειρωτικά προϊόντα, εναλλακτικές δραστηριότητες, ξεναγήσεις. Οι περιοχές που επισκέφθηκαν ήταν: 

Μέτσοβο, Λίμνη Αώου, Ζαγόρι, Γεωπάρκο Βίκου-Αώου,  Ιωάννινα,  Σύβοτα, Πάργα,  Πρέβεζα και Τζουμέρκα. 

 

- Οργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης στην Πρέβεζα, στο πλαίσιο της προωθητικής δράσης του Γραφείου ΕΟΤ-Κάτω 

Χωρών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης «100 αξέχαστες εμπειρίες σε 100 Ελληνικούς προορισμούς», τον 

Σεπτέμβριο του 2020. Στόχος της δράσης ήταν η παρουσίαση της Ελλάδας ως πολύ-θεματικού προορισμού με 

εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα σε διευρυμένο και ποικιλόμορφο κοινό, μέσω μίας εξειδικευμένης και 

μοναδικής εμπειρίας, ανάλογα με την ομάδα-στόχο του κάθε blogger.  
 

- Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, προώθησης και επικοινωνίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Exploring the 

cultural heritage of the cross border region through a digital library and oral sources (EXPLORAL)”, το οποίο 

χρηματοδοτείται κατά 85% από ευρωπαϊκούς πόρους και 15% από εθνικούς, στο πλαίσιο του Interreg- IPA Cross-

border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-2020”, της Βιβλιοθήκης Κόνιτσας, του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων και του Δήμου Πρεμετής Αλβανίας. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2019 – 2020 - 2021 
 
 

- Προβολή και προώθηση των δραστηριοτήτων της Ακαδημίας Νευροεπιστημών στα Μέσα Ενημέρωσης και 

Κοινωνικής Δικτύωσης και στο διαδίκτυο  

 

- Προβολή και προώθηση της  Μελέτης Υγείας Ηπείρου στην κοινωνία της Ηπείρου, στα Μέσα Ενημέρωσης και 

Κοινωνικής Δικτύωσης και στο διαδίκτυο  
 

- Προβολή και προώθηση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Όρασης Ηπείρου / Epirus Vision Center, στα Μέσα 

Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης και στο διαδίκτυο 
 
- Συντονισμός των διαδικτυακών προβολών του 61ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης στα Ιωάννινα 
 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2021 
 

- 27ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος & 15ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών, 

16 – 18 Απριλίου 2021, Web Scientific Event 

Διοργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ) 

 

- Υβριδική Ημερίδα: Παροξυσμικά επεισόδια διαφορετικής αιτιολογίας που μιμούνται ή μοιάζουν αλλά δεν είναι 

επιληπτικές κρίσεις  
24 Απριλίου 2021, Αίθουσα συνεδριάσεων, Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου κατά της Επιληψίας (Π.Ε.Σ.Ε), 
Αθήνα - Online 
Διοργάνωση: Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά της Επιληψίας (ΠΕΣΕ) 

   
  

 

https://acne.gr/
https://acne.gr/
https://myrtalycongress.gr/?p=80161
https://myrtalycongress.gr/?p=80161
https://myrtalycongress.gr/?p=80172
https://myrtalycongress.gr/?p=80172
https://www.27esfie.gr/
https://myrtalycongress.gr/?tribe_events=%cf%85%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%ce%be%cf%85%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c
https://myrtalycongress.gr/?tribe_events=%cf%85%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%ce%be%cf%85%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c


 

 
 
 
 
 

- 15o Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας  

24 – 26 Σεπτεμβρίου 2021, Electra Palace, Θεσσαλονίκη - Online 
Διοργάνωση: Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά της Επιληψίας (ΠΕΣΕ) 
 

- 6th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media 

Conference 

24 – 26 Σεπτεμβρίου 2021, Preveza, Greece 
Διοργάνωση: Department of Electrical & Computer Engineering, University of Western Macedonia, Greece, Departments of Informatics & 
Telecommunications and Accounting & Finance, University of Ioannina, Greece 
 

- Η Αειφορία στην υδατοκαλλιέργεια: προκλήσεις και ευκαιρίες 

18 Νοεμβρίου 2021, Igoumenitsa, Greece 
Διοργάνωση: Σύλλογος Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας 
 

 

 

https://epilepsycongress.gr/
https://epilepsycongress.gr/
https://seeda2021.uowm.gr/
https://seeda2021.uowm.gr/
https://myrtalycongress.gr/?tribe_events=%ce%b7-%ce%b1%ce%b5%ce%b9%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf


 

 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2021 

 

- Εργασίες που αφορούσαν στη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διαδικτυακή έκθεση ΙΜΤΜ 2021: 

δημιουργία μακετών και διοργάνωση Β2Β συναντήσεων 

 

- Υλοποίηση διαδικτυακών Β2Β συναντήσεων για 20 εταιρείες συμμετείχαν στην πλατφόρμα της Περιφέρειας 

Ηπείρου στην διαδικτυακή εκδήλωση TTR που απευθυνόταν στην ρουμανική τουριστική αγορά και έλαβε χώρα 

τον Φεβρουάριο του 2021 και στην διαδικτυακή τουριστική έκθεση ΙΤΒ που διοργανώθηκε στο Βερολίνο το 

διάστημα 9-12/3/2021 
 

- Οργάνωση φιλοξενίας, διαμονής, διατροφής και δραστηριοτήτων του τηλεοπτικού συνεργείου της εκπομπής 

της ΕΡΤ «Πράσινες Ιστορίες», τον Απρίλιο και τον Ιούλιο του 2021 
 

- Οργάνωση φιλοξενίας, διαμονής, διατροφής και δραστηριοτήτων του τηλεοπτικού συνεργείου της εκπομπής 

της ΕΡΤ «Κυριακή στο Χωριό», τον Ιούλιο του 2021 

 

- Οργάνωση φιλοξενίας, διαμονής, διατροφής και δραστηριοτήτων αποστολής Γερμανών επιχειρηματιών στην 

Ήπειρο, τον Ιούλιο του 2021 

 

- Οργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης Ρουμάνων δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης της Ρουμανίας στην 

Ήπειρο, τον Ιούλιο του 2021. Το ταξίδι περιελάμβανε επισκέψεις σε θρησκευτικά μνημεία, τοπικές μονάδες 

παραγωγής ηπειρωτικών προϊόντων, μαγειρική με ηπειρωτικά προϊόντα, εναλλακτικές δραστηριότητες, 

ξεναγήσεις. Οι περιοχές που επισκέφθηκαν ήταν: Μέτσοβο, Ζίτσα, Ιωάννινα, Πάργα, Πλαταριά και Τζουμέρκα. 

 

- Οργάνωση φιλοξενίας, διαμονής, διατροφής και δραστηριοτήτων του τηλεοπτικού συνεργείου της εκπομπής 

του Star Channel «Ιστορίες με την Ζήνα», τον Οκτώβριο του 2021 

 

- Οργάνωση φιλοξενίας, διαμονής, διατροφής και δραστηριοτήτων αποστολής του γραφείου ΕΟΤ Ρουμανίας με 

δημοσιογράφους / bloggers, στο πλαίσιο ταξιδιού εξοικείωσης στην Ήπειρο, τον Νοέμβριο του 2021 



 

 

 

 

 

- Οργάνωση φιλοξενίας, διαμονής, διατροφής και δραστηριοτήτων αποστολής του γραφείου ΕΟΤ Ιταλίας με 

δημοσιογράφους από την Ιταλία, στο πλαίσιο ταξιδιού εξοικείωσης στην Ήπειρο, τον Νοέμβριο του 2021 για τη 

δημιουργία ντοκιμαντέρ (για λογαριασμού του τηλεοπτικού σταθμού RAI). Το ταξίδι περιελάμβανε περιηγήσεις, 

επισκέψεις σε θρησκευτικά μνημεία, μαγειρική με ηπειρωτικά προϊόντα, εναλλακτικές δραστηριότητες, 

ξεναγήσεις. Οι περιοχές που επισκέφθηκαν ήταν: Ιωάννινα, Ζαγόρι και Πρέβεζα.  

 

 

 

 

“The only way to do great work is to love what you do.” 

                                                                                                                               Steve Jobs 


