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Θέσεις-Προτάσεις του  Επιµελητηρίου Καβάλας 
σχετικά µε τον Οργανισµό Τουρισµού Θάσου  
1) Το Επιµελητήριο Καβάλας είναι θετικό στην 
δηµιουργία Οργανισµού Τουρισµού Θάσου µε 
σκοπό την προώθηση, προβολή και τουριστική 
ανάπτυξη της Θάσου.
Προτείνουµε τη συµµετοχή διαφόρων φορέων µε 
πνεύµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας για την 
επίτευξη των στόχων του Οργανισµού.
Προτεινόµενοι φορείς και ποσοστό συµµετοχής 
τους
∆ήµος Θάσου -  20%                                                                      
Περιφέρεια -  25%                                                                               
Επιµελητήριο -  15%                                                                             
Σύνδεσµος Ξενοδόχων Θάσου - 10%                                                  
Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια Θάσου - 10%                                                
Ναυτιλιακές Εταιρείες - 10%                                                               
Τουριστικοί Πράκτορες -  5%                                                              
Σύλλογοι Επαγγελµατιών του νησιού -  5%                                       
Αρχικό Κεφάλαιο
Προτείνουµε καταβολή αρχικού κεφαλαίου στο 
ποσό των 50.000,00 Ä διαιρούµενο σε εκατό (100) 
µερίδια των 500,00 Ä έκαστο

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να 
ορίζεται ex oficcio ο εκάστοτε ∆ήµαρχος Θάσου 
και Αντιπρόεδρος, Γραµµατέας και Ταµίας να 
ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
λαµβανοµένου υπ' όψιν του ποσοστού 
συµµετοχής των εταίρων.
Άλλες Προτάσεις-Παρατηρήσεις
Στο καταστατικό να προβλεφθεί άρθρο για τη 
στελέχωση και τον τρόπο ∆ιοίκησης του 
Οργανισµού.
Προτείνουµε τη στελέχωση µε ένα ∆ιευθυντικό 
στέλεχος το οποίο να έχει γνώσεις και εµπειρία 
στον τουριστικό τοµέα, ο οποίος θα επιλεγεί µετά 
από ανοικτή διαδικασία και απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4) Τέλος, προτείνουµε η ∆ιοίκηση να είναι 
ανεξάρτητη στη λειτουργία της και το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο να προτάσσει το κοινό συµφέρον όσον 
αφορά τους στόχους του Οργανισµού και όχι τα 
µεµονωµένα συµφέροντα των φορέων που 
εκπροσωπούν.

 

2) Ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής να 
καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό από τους 
εταίρους.
Προϋπολογισµός
Ως αναγκαίο και επαρκή κατ' αρχάς προϋπο-
λογισµό εκτιµούµε το ποσό των 100.000,00 Ä. Το 
ποσό αυτό θα καταβάλλεται ως ετήσια εισφορά 
των εταιριών ανάλογα µε το ποσοστό 
συµµετοχής των.
Άλλοι  Πόροι 
Στόχος της ∆ιοίκησης του Οργανισµού, εκτός των 
άλλων, θα είναι η ανεύρεση πόρων είτε από 
χορηγίες, είτε από διάφορα επιδοτούµενα 
προγράµµατα, είτε από άλλες εκδηλώσεις ή 
δραστηριότητες. Τα επιπλέον έσοδα που θα 
προκύπτουν είτε θα µειώνουν το ποσοστό 
συµµετοχής της ετήσιας εισφοράς των 
εταιρειών, είτε θα αυξάνουν τον προϋπολογισµό 
του Οργανισµού.
3)  Ορισµός και εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Προτείνουµε την συµµετοχή στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ενός προσώπου από κάθε εταίρο. 

Οργανισµός Τουρισµού Θάσου
προτάσεις του Επιµελητηρίου Καβάλας
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Υγεία, αισιοδοξία και πολλά κέρδη ευχήθηκε 
ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Καβάλας 
Άγγελος Τσατσούλης στην κοπή της πίτας 

του φορέα το πρωί της Κυριακής 13 Ιανουαρίου. 
Το µεν φλουρί της βασιλόπιτας των επισήµων 
βρέθηκε στο τελευταίο κοµµάτι, το οποίο έλαβε ο 
Γιάννης Παπαϊωάννου για λογαριασµό του 
Επιµελητηρίου και το οποίο αντιπροσώπευε ένα 
συµβολικό δώρο. Ενώ τα δύο φλουριά που 
βρισκόταν στα ατοµικά πιτάκια, έτυχαν στους 
επιχειρηµατίες κ.Καχέλο και κ.Κεσίδη, τα οποία 
αντιπροσώπευαν ισάριθµα ταξίδια-προσφορές 
του οµίλου Air Hotel. 
Η φετινή πίτα κόπηκε στο roof garden του Galaxy 
Hotel που γέµισε ασφυκτικά από τις παρουσίες 
των επιχειρηµατιών και των τοπικών αρχών. Την 
τελετή κοπή τίµησαν µε τις παρουσίες τους οι 
βουλευτές Κωνσταντίνος Κλειτσιώτης και Γιάννης 
Πασχαλίδης, εκπρόσωπος του Υφυπουργού Νίκου 
Παναγιωτόπουλου, ο περιφερειάρχης Άρης 
Γιαννακίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας 
Αρχέλαος Γρανάς, ο θεµατικός αντιπερι-
φερειάρχης τουρισµού - πολιτισµού Γιώργος 
Γεροµάρκος, οι ∆ήµαρχοι Καβάλας Κωστής 
Σιµιτσής και Παγγαίου Βασίλης Ξουλόγης και ο 
πρόεδρος του Επιµελητηρίου Σερρών Χρήστος 
Μέγκλας. 
Για µία ακόµη χρονιά ο πρόεδρος του Επιµελη-
τηρίου Άγγελος Τσατσούλης χρησιµοποίησε 
σκληρή γλώσσα ενάντια στο πολιτικό σύστηµα 
που δεν έχει κατανοήσει την επιβεβληµένη 

οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει το δυνατόν 
συντοµότερα, αφού την 1/1/2015 η νοµοθεσία θα 
αλλάξει κι άρα η αδειδότηση επιχειρήσεων θα 
είναι ακόµη δυσκολότερη.  
Ο περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης σηµείωσε ότι 
ο επιχειρηµατικός κόσµος υποδεικνύει ουσια-
στικά τον στόχο που θα πρέπει να έχει γενικότερα 
και η χώρα για το 2013. Το πολιτικό σκηνικό 
οφείλει να εναρµονιστεί µε τις υφιστάµενες 
ανάγκες, αφού κανείς δε θα αντέξει µία ακόµη 
χρονιά ύφεσης. Αναφορικά µε το 12% ο 
περιφερειάρχης µίλησε για επαναδιαπραγ-
µάτευση, διαφορετικά δυναµιτίζεται η φιλοσοφία 
της ενδοπεριφερειακής ισότητας. Τέλος, ο 
περιφερειάρχης µιλώντας για τον Άγγελο 
Τσατσούλη, τον χαρακτήρισε ως µία «αξιόλογη 
πολιτική δύναµη της περιφέρειας ΑΜΘ». 
Σε επίπεδο ευχών εξαντλήθηκαν οι χαιρετισµοί 
των δύο παριστάµενων βουλευτών, οι οποίοι 
δικαιολόγησαν τη ψήφιση του φορολογικού 
νοµοσχεδίου, χαρακτηρίζοντας απαραίτητα τα 
µέτρα πάταξης της φοροδιαφυγής. Ο ∆ήµαρχος 
Καβάλας συµφώνησε µε τις διαπιστώσεις και τις 
αντιρρήσεις του κ. Τσατσούλη, εστιάστηκε στο 
διαχωρισµό του εµπορικού από το επιβατικό 
λιµάνι, ευχαρίστησε τον επιχειρηµατικό φορέα 
για τη συνεργασία του και παρότρυνε τους 
διοικούντες να προχωρήσουν τον αγώνα τους µε 
αρωγό τον δήµο και µε απώτερο στόχο το καλό του 
τόπου.  
  

ανάγκη για ριζικές τοµές κι επιδίδεται σε 
χαζοµάρες. 
Αναφερόµενος στα τοπικά ζητήµατα, ο πρόεδρος 
του Επιµελητηρίου σχολίασε το τρένο που ακόµη 
δε σφύριξε, τις συνθήκες του εµπορικού λιµανιού 
που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, την επιδότηση 
12% που παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις δεν 
εφαρµόζεται αφού δεν έχει υπογραφεί η σχετική 
ΚΥΑ, τα χρωστούµενα που ήρθαν µεν αλλά είναι 
ελάχιστα. Ο κ. Τσατσούλης εστιάστηκε στο θέµα 
του λιµανιού και ειδικότερα του εµπορικού, 
διευκρινίζοντας ότι δεν έχει σηµασία σε ποιον θ' 
ανήκει η διοίκηση αρκεί να προχωρήσουν τα έργα 
και να αξιοποιηθεί. Ωστόσο, τα υπόλοιπα λιµάνια, 
Καβάλας - Ελευθερών - Κεραµωτής, θα πρέπει να 
παραχωρηθούν στην αρµοδιότητα της τοπικής 
αυτοδιοικήσεως. Ως ευχάριστη εξέλιξη χαρακτη-
ρίστηκε η προδηµοσίευση του προγράµµατος 
µετεγκατάστασης επιχειρήσεων στο ΒΙΟΠΑ, το 

ΒΙΟΠΑ -Ετήσιος απολογισµός 
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Πλήθος επιχειρηµατιών στην κοπή πίτας 
του Επιµελητηρίου Καβάλας

Αγορανοµική διάταξη 

4/28.11.2012

ΜΑΘΕΤΕ ΠΡΩΤΟΙ
τα επενδυτικά 

και επιχειρηµατικά νέα

Ä

H αγορανοµική διάταξη 4/28.11.2012, 
ρυθµίζει το θέµα της µη πληρωµής του 
αντιτίµου σε περίπτωση µη έκδοσης 
απόδειξης, ισχύει από την ηµεροµηνία 
έκδοσής της στο Φ.Ε.Κ. (ήτοι από την 
12/12/2012). Αυτά που τίθενται σε ισχύ 
από 12/1/2013 είναι:
Α) Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης 
προϊόντων αναρτούν πινακίδα σε 
εµφανές σηµείο του καταστήµατος και 
συγκεκριµένα πλησίον του ταµείου 
συναλλαγής στην οποία αναγράφεται 
µε ευδιάκριτα και κεφαλαία γράµµατα η 
ένδειξη σε ελληνική και αγγλική γλώσσα 
ως εξής: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ∆ΕΝ 
ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ?ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» 
«CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF 
THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ 
BEEN RECEIVED (RECEIPT ? INVOICE)».
Β) Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
αναγράφουν σε εµφανές σηµείο του 
τηρούµενου τιµοκαταλόγου, µε κεφα-
λαία γράµµατα, ιδίου µεγέθους µε τις 
τιµολογούµενες υπηρεσίες, την ένδειξη: 
«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧ-
ΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ∆ΕΝ ΛΑΒΕΙ 
ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
(ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ?ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και εφόσον 
ο τιµοκατάλογος τηρείται και στην 
αγγλική γλώσσα και την ένδειξη: 
«CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF 
THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ 
BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)». 
Η ρύθµιση αυτή καταλαµβάνει και τα 
καταστήµατα εστίασης και αναψυχής, 
µε την ως άνω ένδειξη να αναγράφεται 
σε εµφανές σηµείο του τιµοκαταλόγου 
µε κεφαλαία γράµµατα, ίδιου µεγέθους 
µε τη γραµµατοσειρά των προσφε-
ρόµενων ειδών.
Οι παραβάτες τιµωρούνται πέραν των 
ποινικών κυρώσεων και επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιµο 1.000 Ä. 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ Ε-ΜΑΙL ΣΑΣ ΣΤΟ
info@chamberofkavala.gr
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Το Επιµελητήριο Καβάλας και ο Σύλλογος 
Αιµοδοτών Επιµελητηρίου Καβάλας ευχαριστούν 
θερµά:
1) Όλους όσους βοήθησαν στην διοργάνωση της 
Χριστουγεννιάτικης Γιορτής που πραγµατο-
ποιήσαµε για τρίτη συνεχόµενη χρονιά. Είναι 
πολύ σηµαντική  η προσφορά σας για την συνέ-
χιση αυτής της εκδήλωσης αλλά κυρίως είναι 
σηµαντικό το µήνυµα της αλληλεγγύης  και της 
αγάπης που µεταφέρεται προς όλους, αυτές τις 
δύσκολες µέρες που περνάµε όλοι µας. Υγεία 
χαρά και προκοπή σε όλους σας αλλά και στις 
οικογένειές σας. Επίσης ευχαριστούµε τα 
τηλεοπτικά κανάλια Ένα Channel, Center, και 
Πρωινή καθώς και όλες τις τοπικές εφηµερίδες 
αλλά και τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης οι 
οποίοι µεταφέρουν  στον κόσµο,  όλα µας τα νέα  
πάντα µε µεγάλη προθυµία. Τέλος ευχαριστούµε 
τον "Άγιο Βασίλη" αλλά και όλο τον κόσµο, 
αιµοδότες και µη , που µας τίµησαν µε την 
παρουσία τους.
Χορηγοί εκδήλωσης: ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. 
( Κ α ύ σ ι µ α - Λ ι π α ν τ ι κ ά - Α ν τ α λ λ α κ τ ι κ ά ) ,  
ΣΑΜΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Πανθερµική), 
ΑΦΟΙ  ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΙ  Ο.Ε .  (Β ιοµηχανία  
κατεψυγµένων τροφίµων),  ΒΙΚΕΛΙ∆ΗΣ-
ΧΡΥΣΑΝΘΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ (Βιοτεχνία ζαχαρο-
πλαστικής), ΛΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Ετικετο-
ποιία), ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ.ΓΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. (Προϊόντα 
σιδήρου-πάνελ), ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
(Οινοποιείο), ΠΑΓΙ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ (Ζαχαρώδη), 
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. (Σουπερ Μαρκετ), 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΕΣΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., 
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
(Τυπογραφείο Οργανωτική) ,  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΡΟΥΝΙ∆ΟΥ Ο.Ε. 
(Οινοποιείο Κελάρι ∆ιαλεκτό), ΖΗΣΙΜΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ (Εµπορικός αντιπρόσωπος), 

ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Λίγα απ'όλα), 
ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΤΙ∆Η ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ERGO), ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ζαχαροπλαστείο), ΑΡΓΥΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α - Α Π Ο Θ Η Κ Ε Υ Σ Η - ∆ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Αρτοποιείο 
FORNO), ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕΕ 
(Εµπορικός αντιπρόσωπος).
2)Όλους όσους προσέφεραν τρόφιµα κατά την 
διάρκεια των εορτών τα οποία διανεµήθηκαν 
µέσω της εκκλησίας και της ΠΝΟΗΣ σε 
συνανθρώπους µας που είχαν ανάγκη. Ιδιαίτερα 
ευχαριστούµε τις εταιρίες και τους συλλόγους  για 
την πολύ σηµαντική στήριξη στην προσπάθεια 
αυτή. ∆εν θα µπορούσαµε να πετύχουµε τον 
στόχο µας χωρίς την δική τους συνεισφορά: 
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. (Σουπερ Μαρκετ), 
Σύλλογος Θερµοϋδραυλικών Καβάλας, Σύλλογος 
Ηλεκτρολόγων Καβάλας, Σύλλογος Οδοντιάτρων 
Καβάλας, ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. (Καύσιµα-
Λ ι πα ν τ ι κά - Α ν τα λ λα κ τ ι κά ) ,  Β Ι Κ ΕΛ Ι ∆ Η Σ -
ΧΡΥΣΑΝΘΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ (Βιοτεχνία ζαχαρο-
πλαστικής), ΖΗΣΙΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ 
(Εµπορικός αντιπρόσωπος), ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ζαχαροπλαστείο), ΑΡΓΥΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α - Α Π Ο Θ Η Κ Ε Υ Σ Η - ∆ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤ.-ΒΙΟΜΗΧ.-ΕΜΠΟΡ.-ΕΞΑΓΩΓ. 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α∆ΕΛΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ (ROYAL 
Α.Β.Β.Ε.Ε.), ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕΕ 
(Εµπορικός αντιπρόσωπος), ΚΑΦΕΣ ΑΝΑΝΙΑ∆Η 
ΕΠΕ, Σύλλογος Επιπλοξυλουργών Ν. Καβάλας, 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (∆ιακίνηση Μ.Ε.Π.Ε.), 

ουΜαθητές 3  Γυµνασίου Καβάλας και τον Κοµήτη 
Βαγγέλη.

του  
Χατζηεµµανουήλ  

Π. Ιωαννη,                                 
δηµοσιογράφου 

                  

να πρώτο και ιδιαίτερα βαρύνουσας 
σηµασίας ζήτηµα ήταν η στέγαση των 
χιλιάδων προσφύγων. Κατά τις πρώτες 

ώρες της µικρασιατικής τραγωδίας, η αρχική 
δραστηριοποίηση από πλευράς ελληνικών 
αρχών αφορούσε τη συλλογή τροφίµων και 
χρηµάτων. Σύντοµα, άρχισε η παραχώρηση 
των υπόσ τεγων του Πειραιά,  των 
προτεσταντικών εκκλησιών και κάποιων 
αιθουσών του Τζάνειου νοσοκοµείου. Το 
επόµενο βήµα, ήταν η απόφαση της 
Επαναστατικής Επιτροπής (που είχε 
δηµιουργηθεί µετά τη Μικρασιατική 
καταστροφή και είχε αναλάβει τις τύχες της 
χώρας) για επίταξη κάποιων ακινήτων, 
δεκαπέντε µέρες µετά την καταστροφή. Έτσι, 
επιτάχθηκαν οικήµατα που ανήκαν σε 
φυσικά πρόσωπα, σε εταιρείες, σε νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε 
µονές και ναούς. Ακολούθως, επιτάχθηκαν 
θέατρα,  κινηµατογράφοι,  γραφεία,  
αποθήκες και φυσικά κατοικίες (µη 
κατοικούµενες). Πολύ σύντοµα όµως, έγινε 
φ α ν ε ρ ό  ό τ ι  η  ε π ί τ α ξ η  τ ω ν  « µ η  
κατοικούµενων» οικιών, δεν επαρκούσε. 
Λίγο αργότερα, µε απόφαση του Υπουργού 
Περιθάλψεως (ο οποίος προΐστατο του 
αντίστοιχου υπουργείου, που είχε ιδρυθεί το 
Νοέµβριο του 1922 για αυτό το σκοπό) 
αποφασίστηκε η επέκταση της επίταξης και 
«επί ακινήτων κατοικούµενων» ή  οπωσ-
δήποτε χρησιµοποιηµένων.
 Με αυτόν τον τρόπο άρχισε η συγκατοίκηση 
γηγενών και προσφύγων η οποία σε αρκετές 
περιπτώσεις οδηγούσε σε δηµιουργία 
εντάσεων µεταξύ τους. 
Σηµείωση: Η επίταξη γίνεται, κατά κύριο 
λόγο, στα ακίνητα που έχουν δωµάτια 
περισσότερα του διπλασίου του αριθµού 
τους  ενοίκων, στο ίδιο σ.73. 
Σηµείωση: Για το ζήτηµα των επιτάξεων και 
τη συγκατοίκηση προσφύγων και γηγενών, 
τις συγκρούσεις, τις κοινωνικές επαφές βλ. 
Επιστηµονικό Συµπόσιο, σ.69-84
Λίγο αργότερα, η ελληνική κυβέρνηση, 
µπροστά στο τεράστιο έργο που έπρεπε να 
αναλάβει, ζήτησε τη βοήθεια της Κοινωνίας 
των Εθνών (ΚΤΕ). Με πρωτοβουλία της ΚΤΕ, 
ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του 1923, ένας 
αυτόνοµος οργανισµός, η Επιτροπή 
Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ), µε έδρα 
την Αθήνα. Ένας από τους βασικούς στόχους 
της ήταν η εξασφάλιση οριστικής στέγασης 
για τους πρόσφυγες (ο άλλος ήταν η πρόνοια 

Έ

Αντιπροσωπεία Ιρανών επιχειρηµατιών και 
κυβερνητικών εκπροσώπων βρέθηκε στην 
Καβάλα την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου στο 
πλαίσιο ευρύτερης επισκέψεως στη Θεσ-
σαλονίκη. Τα µέλη της αντιπροσωπείας έλαβαν 
πληροφόρηση για τα δεδοµένα της περιφε-
ρειακής ενότητας Καβάλας κατά τη διάρκεια 
επισκέψεώς τους στο Επιµελητήριο, ενώ στη 
συνέχεια ξεναγήθηκαν στη µονάδα ΚΡΕΚΑ της 
επαρχίας Νέστου και στη µονάδα του κ. 
Σιµόπουλου.

Όπως υποστήριξαν οι φιλοξενούµενοι, σύντοµα 
την περιοχή µας θα επισκεφθούν και άλλοι 
εκπρόσωποι του ιρανικού κράτους, καθώς και 
ασχολούµενοι µε τον αγροτικό τοµέα. Την 
αποστολή υποδέχθηκε στο Επιµελητήριο ο Α' 
αντιπρόεδρος Μάρκος ∆έµπας, σηµειώνοντας ότι 
για πρώτη φορά φτάνουν στην Καβάλα 
εκπρόσωποι της συγκεκριµένης χώρας. 

Τους Ιρανούς επισκέπτες υποδέχθηκαν εκ µέρους 
της επιµελητηριακής διοίκησης ο Β' αντιπρόεδρος 
Γιάννης Παναγιωτίδης και ο οικονοµικός επόπτης 
Α ν τ ώ ν η ς  Κ α ρ α γ ι α ν ν ί δ η ς .  Η  α π ο σ τ ο λ ή  
αποτελούνταν από 12 άτοµα, 11 επιχειρηµατίες κι 
ένα κυβερνητικό στέλεχος. 

Η στέγαση

για εύρεση εργασίας). ∆ύο ήταν οι µορφές που 
έλαβε η στέγαση, αγροτική και αστική. 
Η πρώτη συνίστατο στην εγκατάσταση προσ-
φύγων σε εγκαταλελειµµένα χωριά, σε νέους 
συνοικισµούς προσαρτηµένους σε χωριά και σε 
νέους αµιγώς προσφυγικούς συνοικισµούς 2. Τα 
σπίτια στα οποία εγκατασ-τάθηκαν οι πρόσφυγες 
ανήκαν στους ανταλλάξιµους µουσουλµανικούς 
πληθυσµούς που είχαν εγκαταλείψει την Ελλάδα. 
Πολλά από αυτά, λόγω κατασκευαστικών 
ατελειών και σηµαντικών ζηµιών, επισκευ-
άστηκαν από την ΕΑΠ (το 1/5 του συνόλου), ενώ 
χτίστηκαν και άλλα 40.557. Τα κτίσµατα ήταν 
συνήθως δύο δωµάτια, µια αποθήκη και ένας 
σταύλος. Τα υλικά κατασκευής τους ποίκιλαν ενώ 
η κατασκευή τους έγινε µε δύο τρόπους: είτε µε 
ανάθεση σε εργολάβους είτε µε ανέγερση από 
τους ίδιους τους πρόσφυγες –µε  τη χορήγηση των 
οικοδοµικών υλικών και υπό την καθοδήγηση των 
υπηρεσιών της Επιτροπής. 

Σηµείωση: Περιοχές εγκατάστασης των αγροτών 
ήταν η Μακεδονία η Θράκη (8.060 σπίτια), η Κρήτη 
(3.352 σπίτια) και η Ήπειρος (500).
    Η δεύτερη  µορφή στέγασης ήταν η αστική. Τη 
φροντίδα γι' αυτήν ανέλαβαν το κράτος αλλά και η 
ΕΑΠ. Κύριο καθήκον της ΕΑΠ, µόλις ανέλαβε το 
έργο της, ήταν να ολοκληρώσει τις εργασίες που 
άρχισε η Κυβέρνηση από το 1922 για την ανέγερση 
αστικών συνοικισµών στην Αθήνα και στην 
επαρχία.  1.  Όσον αφορά, τα σπίτια που χτίστηκαν 
στην Αθήνα, κύριο χαρακτηριστικό τους ήταν ότι 
ήταν µικρά και πέτρινα, χτισµένα σε οικόπεδα 
που, ή αγοράστηκαν από ιδιώτες ή απαλ-
λοτριώθηκαν από την Κυβέρνηση µε αναγ-
καστικούς νόµους. 2. Παράλληλα,  προγραµ-
µατίστηκαν να χτιστούν σπίτια για αστούς 
πρόσφυγες και σε µικρότερες επαρχιακές πόλεις 
της Ελλάδας. Έτσι, µέχρι τα τέλη του 1924 
ιδρύθηκαν άλλοι πέντε συνοικισµοί στην επαρχία 
(στους νοµούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου). 
Επιπροσθέτως, έγινε σχεδιασµός για ίδρυση 
αστικών συνοικισµών σε άλλες 14 πόλεις, από τις 
οποίες οι 10 ήταν στη Μακεδονία 4. 
     Στην ουσία η αστική στέγαση των αστών το 
1922 συµπεριέλαβε ένα πλήθος δραστηριοτήτων, 
όπως την πρόσκαιρη στέγαση σε καταυλισµούς, τη 
στέγαση σε προσωρινά οικίσµατα, τη στέγαση µε 
ενοίκιο. Στη συνέχεια ακολούθησε η οριστική 
εγκατάσταση µε δηµιουργία καθεστώτος 
ιδιοκτησίας, δανειοδότηση, απαλλοτρίωση και 
συστάσεις οικοδοµικών συνεταιρισµών.  
Σηµείωση 1: Οι συνοικισµοί στην Αθήνα ήταν σε 
Κοκκινιά, Ν. Ιωνία, Καισαριανή, Παγκράτι και στην 
επαρχία σε Έδεσσα, Βόλο, Ελευσίνα. 
Σηµείωση 2: Σηµαντικό ρόλο στην προώθηση του 
αστικού προγράµµατος της ΕΑΠ διαδραµάτισε η 
επιτυχής έκδοση του προσφυγικού δανείου του 
1924.
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Αναρτηµένη είναι πλέον στην ιστοσελίδα του 
Επιµελητηρίου  Καβά λας  η  έρευνα 
ικανοποίησης τουριστών της περιφερειακής 
ενότητας Καβάλας που πραγµατοποίησε για 
το διάστηµα Αυγούστου-Σεπτεµβρίου 2012 η 
εταιρεία Interview. Τα αποτελέσµατα της 
έρευνας παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδή-
λωση στην Χρυσούπολη παρουσία του 
δηµάρχου κ. Σ.Μιχαηλίδη, του προέδρου Ε.Κ. 
κ. Α.Τσατσούλη και επιχειρηµατιών από τον 
εκπρόσωπο της εταιρίας κ. ∆.Βασιλειάδη. 
Συνοψίζοντας τα κυριότερα συµπεράσµατα 
της έρευνας, όσα προκύπτουν είναι τα 
ακόλουθα: Η Θάσος αποτελεί τον κυρίαρχο 
πόλο έλξης τουρισµού σε όλη την ευρύτερη 
περιοχή.

· Το ξενοδοχείο είναι το κυριότερο 
κατάλυµα που προτιµούν τουλάχιστον οι 
αλλοδαποί τουρίστες.

· Ο µέσος όρος διανυκτερεύσεων 
ανέρχεται στις 8,1 ηµέρες ανά τουρίστα. 
Πρέπει να εξετασθεί ο µέσος όρος 
παραµονής άλλων περιοχών της Βόρειας 
Ελλάδας (π.χ. Πιερία, Χαλκιδική) προ-
κειµένου να κριθεί εάν το 8,1 είναι 
ικανοποιητικό, πολύ ή και λίγο.

·  Η διανυκτέρευση κόστισε κατά µέσο 
όρο 48 ευρώ. Ισχύει και εδώ το µέτρο 
σύγκρισης µε άλλες περιοχές ώστε να 
αποδειχθεί εάν ο µέσος όρος διαµορφώνεται 
ψηλά, χαµηλά ή περίπου στα ίδια.

· Σχετικά µε την συµπεριφορά των 
κατοίκων, την εστίαση, το επίπεδο των 
καταλυµάτων, οι αξιολογήσεις υπήρξαν πολύ 
καλές. Μικρό θέµα υπάρχει στις εναλ-
λακτικές διασκέδασης που προσ-φέρονται. 
Το περιβάλλον πήρε την υψηλότερη 
βαθµολογία.

·  Στα 512 ευρώ ανέρχεται η συνολική 

Ευχαριστήρια επιστολή

Καλύτεροι τουρίστες οι Γερµανοί

Ιρανική επιχειρηµατική επίσκεψη 

δαπάνη για όλες τις ηµέρες παραµονής. 
Χρειάζονται στοιχεία και από άλλες 
παρόµοιες περιοχές για να µπορούν να 
γίνουν συγκρίσεις.

·  Η περιοχή φηµίζεται για την ποιότητα 
των αγροτικών της προϊόντων. ∆εν είναι 
τυχαίο που οι περισσότεροι τουρίστες για τις 
αγορές τους προτιµούν τοπικά προϊόντα 
τροφίµων. Πρέπει να αναληφθούν δράσεις 
ώστε να τονωθεί και η ένδυση-/υπόδηση. 
Είναι εµπορικοί κλάδοι που γενικότερα 
υποφέρουν.

·   Το συντριπτικό ποσοστό των 
επισκεπτών δήλωσε όχι µόνο ότι θα ξανάρθει 
αλλά και ότι θα σύστηνε την περιοχή σε 
φίλους και συγγενείς.

· Αυξανόµενα σηµαντικό ρόλο για την 
άφιξη τουριστών παίζει το ίντερνετ. Η σωστή 
παρουσία στο διαδίκτυο, µε την σωστή 
αισθητική και την σωστή πληροφορία, 
µπορεί να δώσει ακόµα καλύτερα τουριστικά 
αποτελέσµατα.

·   Ως καλύτερος τουρίστας αναδεικνύεται 
ο Γερµανός: έµεινε τις περισσότερες ηµέρες, 
πλήρωσε τα περισσότερα στο κατάλυµα που 
διανυκτέρευσε και ξόδεψε τα περισσότερα 
χρήµατα κατά τη διάρκεια παραµονής του. 
Ακολουθούν Ρώσοι (που δυστυχώς δεν ήταν 
πολλοί) και Άγγλοι. Επιπλέον προσπάθειες 
πρέπει να γίνουν στο επόµενο διάστηµα για 
περισσότερους Γερµανούς και Ρώσους.

(συνεχίζεται...)
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Το Επιµελητήριο Καβάλας ενηµέρωσε για τη λήξη 
υλοποίηση του έργου «Εµπορικό ∆ίκτυο Μαύρης 
Θάλασσας» (Black Sea Trade Net), το οποίο 
συγχρηµατοδοτήθηκε από το Κοινό Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Μαύρης Θάλασσας 2007 – 2013. 
Επικεφαλής εταίρος του έργου ήταν το 
Επιµελητήριο Εµπορίου, Βιοµηχανίας, Ναυτιλίας 
και Γεωργίας της ρουµανικής πόλης Κωστάντζα, 
ενώ µετείχαν επίσης το Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο της βουλγαρικής πόλης Ντόµπριτς, 

το Εµπορικό Επιµελητήριο Καβάλας, ο ΟΠΕ Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέντρο Ανάπτυξης της 
Μικροµεσαίας Επιχειρηµατικότητας από το Ερεβάν της Αρµενίας, καθώς επίσης εµπορικά και 
βιοµηχανικά επιµελητήρια από τις τουρκικές πόλεις Τραπεζούντα και Ζογκουλτάκ.   
Γενικός στόχος του έργου ήταν η προώθηση και η διευκόλυνση της διαπεριφερειακής και 
διασυνοριακής συνεργασίας, µε σκοπό τη βιώσιµη ανάπτυξη στις περιφέρειες της Μαύρης 
Θάλασσας. Η υλοποίηση βασίσθηκε στην αξιοποίηση κοινών πόρων και σε δραστηριότητες 
και δικτυώσεις αµοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι δράσεις διήρκησαν 18 µήνες και συγκεκριµένα 
από τον Ιούνιο του 2011 έως το Νοέµβριο του 2012. Ο συνολικός προϋπολογισµός 
ανερχόταν σε 379.975 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση της ΕΕ ανήλθε σε ποσοστό 90%. 
Οι κύριες δράσεις του έργου περιελάµβαναν:

- ∆ηµιουργία Εµπορικού Άτλαντα Μαύρης Θάλασσας για την προβολή του 
οικονοµικού και εµπορικού περιβάλλοντος στις 5 συµµετέχουσες χώρες (Ρουµανία, 
Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία, Αρµενία).

- ∆ηµιουργία πληροφοριακής ιστοσελίδας και εξειδικευµένης διαδικτυακής βάσης 
δεδοµένων, όπου θα παρέχεται η δυνατότητα online ανταλλαγής προϊόντων 
επιχειρηµατιών της περιοχής. 

- Πραγµατοποίηση 7 ηµερίδων (workshops), µίας σε κάθε συµµετέχουσα περιοχή, µε 
στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για συνεργασία στην περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας.

- Πραγµατοποίηση εκδήλωσης επιχειρηµατικών συναντήσεων στη Θεσσαλονίκη µε 
έµφαση στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και µε συµµετοχή και των 5 χωρών.

- ∆ιεξαγωγή τετραήµερης «Σχολής Επιχειρηµατικότητας» στην Κωστάντζα και τη 
σχετική ανταλλαγή εµπειριών.

- ∆ηµιουργία δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών (Black Sea Tradenet Network) των 
επιχειρηµατικών κοινοτήτων των πόλεων της περιοχής µε 7 σηµεία επαφής, ένα 
δηλαδή σε κάθε συµµετέχουσα περιοχή, ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση 
στις πιο πρόσφατες και σχετικές πληροφορίες και υπηρεσίες.

Οµόφωνα εξουσιοδοτήθηκε ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Καβάλας Άγγελος 
Τσατσούλης από το διοικητικό συµβούλιο κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως του 
Οκτωβρίου, προκειµένου να υπογράψει την καταστατική σύσταση µιας 

Αναπτυξιακής Εταιρείας που θα δηµιουργηθεί µε συν - εταίρο την Οµοσπονδία 
Επαγγελµατοβιοτεχνών – Εµπόρων Καβάλας. Το σχήµα θα εξυπηρετεί ως λειτουργικό 
εργαλείο ένα πλαίσιο σκοπών, θα επιλύει προβλήµατα όπως η διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναµικού και η συνεργασία µε άλλους φορείς ενώ σ' αυτό θα µετέχει το µεν Επιµελητήριο µε 
ποσοστό 96%, η δε Οµοσπονδία µε ποσοστό 4%.   
Ανάλογες εταιρείες έχουν συστήσει κι άλλα Επιµελητήρια της χώρας ώστε να επιλύσουν 
προβλήµατα ανακύπτοντα από τη λειτουργία τους ως ΝΠ∆∆. Στα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου είχε ήδη διανεµηθεί ένα υπόδειγµα καταστατικού προς µελέτη και ο νοµικός 
σύµβουλος του επιχειρηµατικού φορέα Νίκος Κακουλίδης ανέλυσε τις επιµέρους 
λεπτοµέρειες αναφορικά µε τη σύσταση της Αναπτυξιακής Εταιρείας. 
Το εγχείρηµα έχει εξασφαλισµένη επιτυχία, γεγονός που αποδείχθηκε από ανάλογες 
πρωτοβουλίες άλλων Επιµελητηρίων, ενώ κάτι παρόµοιο είχε υλοποιήσει στο παρελθόν κι επί 
προεδρίας του αείµνηστου προέδρου Απόστολου Μαρδύρη και το καβαλιώτικο Επιµελητήριο. 
Το λειτουργικό εργαλείο θα βοηθήσει τη διοίκηση του φορέα στην επίτευξη κάποιων στόχων 
της που αποδεικνύονται δύσκολοι εξαιτίας του ΝΠ∆∆. Για την ολοκλήρωση του εγχειρήµατος 
ζητήθηκε και η συµβολή της ΟΕΒΕ, η οποία και θα συµµετέχει για καθαρά τυπικούς λόγους. 
Η αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία σαφώς και δε θα στοχεύει στο κέρδος αλλά θα φέρει 
αναπτυξιακό χαρακτήρα και πολλές προοπτικές. Ο βασικός σκοπός της εταιρείας θα είναι η 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν την οικονοµία της περιοχής και τις παραγωγικές 
τάξεις, η διαχείριση κι εκτέλεση κάθε µορφής προγραµµάτων, αλλά και γενικότερα θα 
εξυπηρετεί στην ανάπτυξη του εµπορίου και της βιοµηχανίας. 27 είναι συνολικά οι σκοποί που 
θα εξυπηρετεί η λειτουργία της Αναπτυξιακής Εταιρείας. 
Κατόπιν της οµόφωνης εγκρίσεως που έλαβε ο πρόεδρος για την υπογραφή σύστασης της 
εταιρείας, το διαδικαστικό µέρος προβλέπει τη σύµφωνη γνώµη και της ΟΕΒΕ, την έγκριση του 
καταστατικού από το πρωτοδικείο και την έγκριση από το υπουργείο ανάπτυξης. Η επωνυµία 
που επιλέχθηκε είναι «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιµελητηρίου Καβάλας» και το νέο εργαλείο θα 
βοηθήσει τον επιχειρηµατικό φορέα να δραστηριοποιηθεί εναρµονισµένος στις νέες 
απαιτήσεις του παρόντος και του µέλλοντος.

Το Επιµελητήριο Καβάλας επελέγει ως ανάδοχος 
φορέας για να υποστηρίξει το Επιµελητήριο του 
Ουζούνκιοπρου (Μακρά Γέφυρα) της Ανατολικής 
Θράκης στην Τουρκία στην προσπάθεια που κάνει 
το Τουρκικό επιµελητήριο για την εναρµόνιση των 
λειτουργιών του και των προσφερόµενων 
υπηρεσιών ενόψει της προενταξιακής πορείας της 
χώρας στην ΕΕ. 
Το πρόγραµµα στο οποίο συµµετέχει το 
Επιµελητήριο Καβάλας έχει σαν στόχο την 
υποστήριξη Τουρκικών Επιµελητηρίων µε 
χρηµατοδότηση προ-ενταξιακών κονδυλίων της 
ΕΕ. Το πρόγραµµα λέγεται EU-Turkish Chambers 
Forum-II: “EU-Turkey Chambers Partnership Grant 
Scheme. ∆ιαχειριστής του προγράµµατος είναι το 
Ευρωεπιµελητήριο δηλαδή το τριτοβάθµιο 
όργανο επιµελητηριακής εκπροσώπησης στην 
Ευρώπη (όλες οι Κεντρικές Ενώσεις όλων των 
χωρών της Ευρώπης) που εδρεύει στις Βρυξέλλες.
Το πρόγραµµα έχει σαν στόχο να ενισχύσει τα 
Τουρκικά Επιµελητήρια να γίνουν πιο δυναµικά 
και πιο ικανά να ανταποκριθούν στις διεθνείς 
απαιτήσεις. 
Το πρόγραµµα µε το Ουζούνκιοπρου έχει ως τίτλο: 
“Ενδυνάµωση και χρήση της αγροτικής γης για την 
ανάπτυξη βιοτεχνίας και βιοµηχανίας στον 
πρωτογενή τοµέα». Υπενθυµίζεται πως το 
Ουζούνκιοπρού βρίσκεται στις µεγάλες εύφορες 
πεδιάδες του Εβρου από την πλευρά της Τουρκίας 
και ο πρωτογενής τοµέας µε τις βιοτεχνίες και 
βιοµηχανίας επεξεργασίας και παραγωγής 
προϊόντων του πρωτογενούς τοµέα αποτελεί 
κύριο τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας στην 
περιοχή η οποία θεωρείται αναπτυγµένη 
οικονοµικά περιοχή της Τουρκίας.
Οι δράσεις που εγκρίθηκαν στο πρόγραµµα είναι 
για το επιλεγµένο Τουρκικό Επιµελητήριο το οποίο 
κάνει τη διαχείριση των κονδυλίων που πηγαίνουν 
σε δικό του λογαριασµό. (είναι κι αυτό µέρος της 
απόκτησης ικανοτήτων capacity building για το 
πώς µπορούν να διαχειρίζονται και να υλοποιούν 
προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ). Το 
Επιµελητήριο Καβάλας θα υποστηρίξει τις 
διαχειριστικές δραστηριότητες του Τούρκων 
µεταβιβάζοντας τις γνώσεις και εµπειρίες από την 
πολύχρονη πείρα του στην διαχείριση και 
υλοποίηση των κοινοτικών προγραµµάτων.  
Πρέπει να τονιστεί πως το Τουρκικό επιµελητήριο 

δεν θα µπορούσε να συµµετέχει στην Κοινοτική 
χρηµατοδότηση δίχως την συµµετοχή και 
υποστήριξη του Επιµελητηρίου Καβάλας. 
Ο κύριος στόχος του προγράµµατος είναι να 
αναπτυχθεί η στενή συνεργασία µεταξύ των δύο 
επιµελητηρίων και στελέχη τους να µάθουν να 
εργάζονται από κοινού για τη διαχείριση και 
υλοποίηση του προγράµµατος. Η συνεργασία 
αυτή θα γίνεται µέσα από ένα στόχο να ενισχυθεί 
η αγροτική – πρωτογενής παραγωγή και να 
ευεργετηθούν οι µικρές βιοτεχνίες, βιοµηχανίες, 
επιχειρήσεις και εξαγωγικές υπηρεσίες που 
επεξεργάζονται και τυποποιούν προϊόντα του 
πρωτογενούς τοµέα. Η χρήση γη, η αξιοποίηση 
καλλιεργήσιµων εκτάσεων, η αναβάθµιση των 
γεών και η βιολογική καλλιέργεια είναι θέµατα 
που θα αναπτυχθούν µέσα από το πρόγραµµα. 
Οι δράσεις είναι κυρίως εκπαίδευση στελεχών του 
Επιµελητηρίου, ανταλλαγές, µικρή µελέτη, 
έντυπα, προβολή, κλπ. Κατά τη διάρκεια του 
προγράµµατος αξιωµατούχοι καις στελέχη του 
Επιµελητηρίου του Ουζούνκιοπρου θα 
επισκεφθούν την Καβάλα για να δουν από κοντά 
τις βασικές λειτουργίες παρόµοιων δραστη-
ριοτήτων σε µια χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. Στο τέλος του προγράµµατος µέλη της 
διοίκηση και στελέχη του Επιµελητηρίου της 
Καβάλας θα ταξιδεύσουν στον Οζούνκιοπρου για 
να συµµετέχουν στην τελετή λήξης. 
Το πρόγραµµα ETCF είναι ένα σηµαντικό 
πρόγραµµα για τα επιµελητήρια της Ευρώπης και 
είναι µεγάλη επιτυχία που το Επιµελητήριο της 
Καβάλας συµµετέχει σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παρακολουθεί µε ενδιαφέρον την 
υλοποίησή τους και δίνει µεγάλη σηµασία στα 
τελικά αποτελέσµατά του καθώς η ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας στην γειτονική χώρα 
σύµφωνα µε το κοινοτικό κεκτηµένο είναι ένα 
µεγάλο ζητούµενο στην προενταξιακή πορεία της 
Τουρκίας.
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Υποστήριξη Τουρκικού Επιµελητηρίου 
από το Επιµελητήριο Καβάλας

ETCF II project is co- funded
by the European Union

Εµπορικό ∆ίκτυο Μαύρης Θάλασσας 

∆ιοργάνωση
 Ενηµερωτικής Εκδήλωσης 

Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Επιµελητηρίου Καβάλας

Το Επιµελητήριο Καβάλας, µέλος του 
Enterprise Europe Network, 
διοργάνωσε  ενηµερωτική εκδήλωση 
µε θέµα: 

- Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εµπορικό 
Μητρώο)
- Υ.Μ.Σ. (Υπηρεσία Μιας Στάσης)
- Υποχρέωση αυτοαπογραφής 
των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
- Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρεία (Ι.Κ.Ε)

Εισηγητές  ήταν από την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος:

Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Συντονιστής κεντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
Γεώργιος Σουρµελής, Ειδικός επιστηµονικός συνεργάτης.

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας για τις Επιχειρήσεις.
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Τα αποτελέσµατα της µελέτης που κάθε χρόνο 
εκπονεί το ΚΤΕ ΑΜΘ κατά τη διάρκεια της 
επιµελητηριακής εκθέσεως KAVALA EXPO 
παρουσιάστηκαν ενώπιον της διοικήσεως του 
φορέα στη µηνιαία συνεδρίαση του Νοεµβρίου, 
από την ερευνητική οµάδα στην οποία µετέχουν ο 
επικεφαλής καθηγητής ∆ηµήτρης Πογαρίδης και η 
Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ιωάννα 
Μπακάλη. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε, στους 
χώρους της έκθεσης, κατά το χρονικό διάστηµα 
από 21/9/2012 έως 26/9/2012.
Πληθυσµό, στόχο της έρευνας, αποτέλεσαν οι 
εκθέτες και οι επισκέπτες της έκθεσης. Για το λόγο 
αυτό δηµιουργήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν ως 
ερευνητικά εργαλεία δύο διαφορετικά 
ερωτηµατολόγια, ένα για κάθε κατηγορία. Η 
συγκέντρωση των πληροφοριών για την έρευνα 
των επισκεπτών πραγµατοποιήθηκε ηλεκτρονικά 
µε την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ενώ η 
έρευνα των εκθετών υλοποιήθηκε µε απευθείας 
συνέντευξη  των εκθετών. 
Το τελικό δείγµα της έρευνας αποτελείται από 71 
εκθέτες και 518 επισκέπτες. Χρησιµοποιήθηκαν οι 
κατάλληλες στατιστικές τεχνικές για την εξαγωγή 
αποτελεσµάτων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 

πραγµατοποιήθηκε και συγκριτική διερεύνηση 
των αποτελεσµάτων µε τα αντίστοιχα 
παλαιότερων ετών.  

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας, τα 
οποία αφορούν στους εκθέτες, προκύπτει 
ότι:

-Ο θεσµός της έκθεσης προσελκύει, 
παλαιούς επιχειρηµατίες ενώ ο αριθµός 
αυτών αυξάνει σηµαντικά µε την 
προσέλευση πολλών νέων εκθετών κάθε 
χρόνο. 

-Σκοπός της συµµετοχής των εκθετών 
είναι η διαφήµιση των προϊόντων τους.

-Το κόστος συµµετοχής θεωρείται 
ικανοποιητικό περίπου από τους πέντε    
στους δέκα εκθέτες. 

-Οκτώ στους δέκα είναι ικανοποιηµένοι 
από τις παρεχόµενες υπηρεσίες.

-Οκτώ στους δέκα εκθέτες είναι 
ικανοποιηµένοι από τον αριθµό των 
επισκεπτών, και εννέα στους δέκα είναι 

ικανοποιηµένοι από τη χρονική διάρκεια 
της και την περίοδο διοργάνωσης της 
έκθεσης.

-Επτά στους δέκα εκθέτες εξέφρασαν τη 
βεβαιότητα ότι θα είναι παρόντες και στην 
επόµενη έκθεση, ποσοστό ίδιο µ' εκείνο 
της προηγούµενης χρονιάς. 

Από την ανάλυση των πληροφοριών οι 
οποίες συλλέχθηκαν από τους επισκέπτες 
της έκθεσης προκύπτει ότι: 

-Η έκθεση προσεγγίζει και τα δύο φύλα, 
µε έξι στους δέκα επισκέπτες να είναι 
άνδρες.

-Οι επισκέπτες προέρχονται από όλες τις 
ηλικιακές κατηγόριες.

-Περίπου τρεις  στους δέκα επισκέπτες 
είναι άνεργος.

-Οι επισκέπτες είναι κυρίως Καβαλιώτες. 
-Η διαφηµιστική πολιτική του 

Επιµελητηρίου Καβάλας για την 
διοργάνωση της έκθεσης κρίνεται 

αποτελεσµατική αφού οι επισκέπτες, κατά 
βάση, ενηµερώνονται για τον θεσµό αυτό 
µέσω της διαφηµιστικής του καµπάνιας.

-Αρκετοί είναι αυτοί (4 στους 10) οι 
οποίοι επισκέπτονται για πρώτη φορά την 
έκθεση.

-Περίπου 4 στους 10 επισκέπτονται την 
έκθεση για να ενηµερωθούν για τα τοπικά 
προϊόντα, ενώ οι 1 στους 10 δηλώνουν 
απλή επίσκεψη..

-Η χρονική διάρκεια και η περίοδος 
πραγµατοποίησης της έκθεσης ικανοποιεί 
την συντριπτική πλειοψηφία των 
επισκεπτών. 

-Οι 7 στους 10 δεν επιθυµούν 
περισσότερους αλλοδαπούς εκθέτες. 

-Οι 9 στους 10 επισκέπτες δηλώνουν ότι 
θα επισκεφθούν την έκθεση της επόµενης 
χρονιάς και ότι θα την προτείνουν και σε 
φίλους τους.

∆ιαφηµιστικό εργαλείο η KAVALA EXPO 

Θ ε ρ µο π λασ τ ι κ ή  Α Β Ε Ε  κα ι  η  Α φ ο ί  
Τσατσούλης ΑΒΕΕ για την εικοσαετή 
παρουσία τους, η ΒΙΕΜΕΚ ΑΒΕΕ, η ΑΣΚΟ ΑΕ 
και ο Φάκας Ιωάννης για τις 18 συµµετοχές 
τους, καθώς και πέντε ακόµη εκθέτες για την 
17χρονη αδιάλειπτη συµµετοχή τους στη 
δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η .  Π ρ ό κ ε ι τ α ι  γ ι α  τ η  
∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, για την Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Καβάλας, την Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισµών Παγγαίου, τον 
Πρόδροµο Ιωσηφίδη και τον ∆ηµήτρη 
Κουµτζή. 
Η καθιέρωση του θεσµού σε αποδεικνύεται 
µόνο από την αδιάλειπτη οργάνωσή της, 
αλλά και από τις ξένες συµµετοχές που 
σταδιακά αυξάνονται. Φέτος, πέρα από τις 
επιχειρήσεις, συµµετείχαν αξιωµατούχοι και 
εκπρόσωποι οργανισµών από έξι χώρες. Την 
Κύπρο, τη Βουλγαρία (Επιµελητήρια Yambol 
και Dobrich), τη Ρουµανία (Επιµελητήριο της 
Κωστάντζας),  την Αρµενία (Εθνικός 
Οργανισµός Μικροµεσαίων), την Τουρκία 
(∆ήµος  Σαµψούντας,  Επιµελητήρια  
Τραπεζούντας και Zonguldak), από τη Σερβία 
(Επιµελητήρια, Λέσκοβατς, Κράλιεβο, 

Βοϊβοντίνας και η Κεντρική Ένωση 
Επιµελητηρίων Σερβίας). Συµµετείχαν ακόµα 
επιχειρήσεις δέκα Επιµελητηρίων από τον 
Έβρο, την Ροδόπη τη Ξάνθη, τη ∆ράµα, τη 
Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, την Κόρινθο, την 
Τρίπολη, τα Ιωάννινα, την Αττική.

Πραγµατοποιήθηκαν την Παρασκευή 21 
Σεπτεµβρίου τα εγκαίνια της ∆ιεθνούς 
Εκθέσεως KAVALA EXPO 2012, η οποία φέτος 
συµπλήρωσε είκοσι χρόνια ζωής. Τα 
περίπτερα και οι συµµετοχές εκθετών και 
ξένων αντιπροσωπειών ξεπέρασαν τις 180, 
εξέλιξη που αποκτά ιδιαίτερη σηµασία ειδικά 
εάν ληφθεί υπόψη η παρατεταµένη ύφεση 
και η οικονοµική κρίση.
Όπως πάντα, η τελετή των εγκαινίων 
πραγµατοποιήθηκε χοροστατούντος του 
Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Φιλίππων-
Νεαπόλεως-Θάσου κ. Προκοπίου, ενώ στο 
εκθεσιακό κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης», 
παραβρέθηκε σύσσωµη η στρατιωτική και 
πολιτική ηγεσία του τόπου. 
Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε ο 
καβαλιώτης Υφυπουργός Εργασίας Νίκος 
Παναγιωτόπουλος ,  ο  οποίος  σ τον  
χαιρετισµό του αναγνώρισε πως το πακέτο 
των νέων µέτρων είναι µεν δυσβάσταχτο για 
τον ελληνικό λαό, αλλά είναι και αναγκαίο 
ώστε να ολοκληρωθεί εκ µέρους της χώρας η 
σειρά των δεσµεύσεων και να κλείσει ο 
κύκλος της ύφεσης. Ο κ. Παναγιωτόπουλος 

τόνισε επίσης ότι ένα µεγάλο κοµµάτι της 
δόσης των 31,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ θα 
χρησιµοποιηθεί για την αναχρηµατοδότηση 
της αγοράς. 
Τα καβαλιώτικα αιτήµατα είχε φροντίσει να 
υπενθυµίσει στη διάρκεια της δικής του 
οµιλίας ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου 
Άγγελος Τσατσούλης, που έκρουσε τον 
κώδωνα του κινδύνου για την άσχηµη 
κατάσταση της αγοράς και σηµείωσε ότι η 
KAVALA EXPO αποτελεί το παράδειγµα της 
υγιούς επιχειρηµατικότητας. Φυσικά από την 
πλευρά του ο Υφυπουργός Εργασίας δήλωσε 
γνώστης των θεµάτων, αφού µόλις στο 
πρόσφατο παρελθόν προσπάθησε να 
εξασφαλίσει λύσεις για κάποια από αυτά. 
Χαιρετισµούς κατά την τελετή των εγκαινίων 
απηύθυναν επίσης ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ 
Άρης Γιαννακίδης και ο ∆ήµαρχος Καβάλας 
Κωστής Σιµιτσής.
Η  λ ή ξ η  τ ω ν  φ ε τ ινώ ν  χα ι ρ ε τ ι σ µ ώ ν  
περιελάµβανε την απόδοση τιµής σε δέκα 
επιχειρήσεις για τη µακροχρόνια παρουσία 
και συµµετοχή τους στον επιµελητηριακό 
θεσµό. Συγκεκριµένα τιµήθηκαν οι:  

Ανθεί παρά την κρίση η KAVALA EXPO 

Τον πρόεδρο του Επιµελητηρίου 
Άγγελο Τσατσούλη εξουσιο-
δ ό τ η σ ε  η  δ ι ο ί κ η σ η  τ ο υ  
ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι κο ύ  φ ο ρ έ α ,  
προκειµένου να συνεχίσει τις 
διαβουλεύσεις µε την ηγεσία 
της περιφερειακής ενότητας 
Καβά-λας για τη διαχείριση του 
εκθεσιακού κέντρου «Από-
σ τ ο λ ο ς  Μ α ρ δ ύ ρ η ς » .  Η  
απόφαση ελήφθη στη µηνιαία 
συνεδρίαση του Οκτωβρίου στη 

διάρκεια της οποίας επαναλήφθηκε το ιστορικό της 
υποθέσεως και οι χρόνιες προσπάθειες εξεύρεσης λύσεως 
στο πρόβληµα ύπαρξης διαχειριστικού φορέα.     
Η εφαρµογή του Καλλικράτη στην τοπική αυτοδιοίκηση και 
οι επιµελητηριακές εκλογές ήταν οι βασικές αιτίες για την 
καθυστέρηση που σηµειώθηκε στο θέµα. Ο σχεδιασµός που 
προϋπήρξε για τη σύσταση εταιρείας µεταξύ του 
Επιµελητηρίου και της περιφέρειας, ως διάδοχης της πρώην 
νοµαρχίας, δεν είναι εφικτός λόγω νοµοθεσίας. Επιπλέον, η 
περιφέρεια µετέχει στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, που ασχολείται µε τη 

διοργάνωση της εκθέσεως ΘΡΑΚΗ. Εποµένως το 
καβαλιώτικο εκθεσιακό κέντρο θα έπρεπε να περάσει στην 
αρµοδιότητα του ∆ΕΚΑΜΑΘ, στη διοίκηση του οποίου όµως 
δεν µετέχει το Επιµελητήριο εξαιτίας της έλλειψης 
οικονοµική στηρίξεως στον τοπικό θεσµό KAVALA EXPO.
Η αντιπεριφέρεια Καβάλας ασχολείται µε το θέµα 
προκειµένου η διαχείριση του εκθεσιακού κέντρου να 
περάσει στην αρµοδιότητα τοπικών φορέων, ωστόσο θα 
πρέπει να διευκρινιστούν απόλυτα οι όροι και οι 
προϋποθέσεις. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Άγγελου 
Τσατσούλη, το πολιτικό προσωπικό της αντιπεριφέρειας 
συµφωνεί µε την εµπλοκή του Επιµελητηρίου, αλλά 
αντιδράσεις καταγράφονται από τους υπηρεσιακούς 
παράγοντες και τους συµβούλους. Το εκθεσιακό κέντρο 
πρέπει ανυπερθέτως να λειτουργήσει κι έτσι το 
Επιµελητήριο ζητά την κατά κυριότητα παραχώρηση των 
εγκαταστάσεων, αφού πρωτίστως διευκρινιστεί εάν θα 
καταβάλλεται ενοίκιο και σε ποιο ύψος, εάν θα διεξαχθεί 
διαγωνισµός και για πόσα χρόνια θα ισχύσει η παραχώρηση, 
καθώς και σε ποια κατάσταση θα παραδοθεί το κτίριο. ∆ιότι 
οι υποδοµές ναι µεν είναι άριστες αλλά ο χώρος παραµένει 
ασυντήρητος. 
Η ηγεσία της αντιπεριφέρειας Καβάλας επιδιώκει να 

απεγκλωβιστεί από το θέµα του εκθεσιακού κέντρου, 
προσπαθώντας να εξασφαλίσει τη συµµετοχή του 
Επιµελητηρίου στη διαχείριση των εγκαταστάσεων. Μέχρι 
στιγµής όµως η αντιπεριφέρεια δεν έχει καν ξεκαθαρίσει την 
επιθυµία της και δεν έχει διευκρινίσει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις. Για παράδειγµα θα υπάρξει διαγωνισµός ή 
θα υπογραφεί προγραµµατική σύµβαση; Λόγω της 
ρευστότητας των συνθηκών, η διοίκηση του Επιµελητηρίου 
εξουσιοδότησε τον πρόεδρο Άγγελο Τσατσούλη 
προκειµένου να συνεχίσει τον κύκλο των ουσιαστικών 
διαβουλεύσεων µε την αντιπεριφέρεια Καβάλας µέχρι την 
εξεύρεση οριστικής λύσεως. Κάτι που επείγει πριν η 
περιφέρεια αναθέσει το εκθεσιακό κέντρο στο ∆ΕΚΑΜΑΘ.          
Στο περιθώριο της συνεδριάσεως συζητήθηκαν και κάποια 
θέµατα τα οποία προέκυψαν από τη φετινή διοργάνωση της 
KAVALA EXPO 2012. Ειπώθηκε ότι ίσως και να απαιτηθεί 
ανασχεδιασµός του εκθεσιακού χώρου. Ειπώθηκε επίσης ότι 
λόγω πολλών διαµαρτυριών ίσως και θα πρέπει να 
αποκλειστεί η λιανική πώληση τον επόµενο χρόνο. Η επιλογή 
των επιχειρήσεων για το 2013 θα είναι αυστηρότερη, αφού η 
λιανική απαγορεύεται και βάσει συµβολαίου, ενώ 
προτάθηκε η διοργάνωση µια ξεχωριστής εκθέσεως όπου θα 
µετέχουν µόνο εµπορικές επιχειρήσεις.   
 

∆ιαπραγµάτευση για τη διαχείριση του εκθεσιακού κέντρου
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Στην µακρά περίοδος ύφεσης και στα προβλήµατα των 
επιχειρηµατιών αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Επιµε-
λητηρίου Άγγελος Τσατσούλης, κατά την οµιλία του στα 

εγκαίνια της φετινής εκθέσεως τονίζοντας: 
Πέρασαν, κιόλας, είκοσι χρόνια από τότε που, εξαιτίας ενός 
προγράµµατος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG, το 
Επιµελητήριο µας διοργάνωσε στο φουαγιέ της τότε Νοµαρχίας 
την πρώτη του έκθεση. Η υποδοχή από τους επιχειρηµατίες και 
τους πολίτες της Καβάλας ήταν ενθουσιώδης. Έτσι, σιγά σιγά 
γεννήθηκε η ιδέα µιας µεγάλης έκθεσης στην Καβάλα από τον 
αείµνηστο πρόεδρο µας, τον Απόστολο Μαρδύρη. Τα χρόνια 
πέρασαν, η έκθεση εξελίχθηκε, αλλάξαµε όνοµα και τοποθεσία, 
πήγαµε στο λιµάνι και τελικά βρήκε το δικό της χώρο στο 
σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης», όπου και 
διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια ως KAVALA EXPO. Είναι 
σηµαντικό, για όλους εµάς που συµβάλαµε σ' αυτή την 
προσπάθεια, να βλέπουµε χρόνο µε τον χρόνο την εξέλιξη και 
αναβάθµιση της.
Οι στιγµές που ζούµε είναι πολύ καθοριστικές, καθώς οι 
αποφάσεις που αναµένεται να λάβει η ελληνική κυβέρνηση θα 
είναι από τις κρισιµότερες στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. 
Κυρίως, διότι µε βάση αυτές, θα κριθεί αν η χώρα µας θα 
παραµένει στο ευρώ, ή θα επιστρέψει πίσω στο χάος της 
δραχµής. Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Ένωσης 
Επιµελητηρίων Ελλάδος, το δηµόσιο χρέος, παρά το PSI, 
αναµένεται να φθάσει τα 335 δισεκατοµµύρια ευρώ στα τέλη του 
2012, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβληθούν οι επόµενες 
δόσεις από την τρόικα. 
Παράλληλα, το Α.Ε.Π. θα συρρικνωθεί κατά 6%, αυξάνοντας το 
χρέος στο 166% του Α.Ε.Π. Η ανεργία έχει ξεπεράσει το 23% και οι 
µισθοί έχουν µειωθεί κατά 16,7% σε σχέση µε το 2007. Η αύξηση 
του δηµοσίου χρέους, παρά τις µεγάλες θυσίες του ελληνικού 
λαού, είναι αναµενόµενο ότι προκαλεί µεγάλες ανησυχίες, 
πρώτα στον ελληνικό λαό και στη συνέχεια στις αγορές και στους 
θεσµικούς πιστωτές. Όσες πρόσθετες θυσίες και να κληθεί να 
κάνει ο ελληνικός λαός, είναι σαφές ότι το δηµόσιο χρέος δεν 
είναι διαχειρίσιµο. 

Το έλλειµµα πρέπει να µηδενιστεί, οι διαρθρωτικές αλλαγές 
πρέπει να προχωρήσουν. ∆εν χωρούν άλλες δικαιολογίες. 

Άλλωστε, εδώ που φθάσαµε δεν έχουµε κανένα περιθώριο 
επιλογής. Πέρα, όµως, από το µνηµόνιο χρειάζεται, επιτέλους, 
µια πολιτική ανάπτυξης και ένα όραµα, µια ελπίδα. ∆εν γίνεται, 
κυρίες και κύριοι, να µιλάµε για φοροδιαφυγή, που µόνο από το 
Φ.Π.Α. χάνουµε έσοδα 8-10 δις ευρώ και να µην έχουν συνδεθεί 
οι ταµιακές µηχανές µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 
Συστηµάτων. ∆εν µπορεί να χάνουµε από το παραεµπόριο ετήσια 
6 δις και να µην έχει συσταθεί το σώµα δίωξης παραεµπορίου. 
∆εν γίνεται συγκεκριµένες επαγγελµατικές οµάδες, µόνιµα, να 
φοροδιαφεύγουν και να έχουµε ακόµα επαγγέλµατα τα οποία 
είναι κλειστά. ∆εν γίνεται να έχουµε δηµόσια περιούσια, η οποία 
δεν έχει αξιοποιηθεί και δηµιουργεί ζηµίες στον προϋπολογισµό, 
µόνο και µόνο για να µην έχουµε αντιδράσεις από µεµονωµένες 
οµάδες πολιτών. ∆εν γίνεται τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να 
έχουν πάρει, επιτρέψτε µου την έκφραση, ένα σκασµό λεφτά και 
η αγορά να είναι στέγνη. ∆εν γίνεται εν µέσω κρίσης, να 
υπάρχουν λιµνάζοντα χρήµατα από το Ε.Σ.Π.Α. κι εµείς ακόµα να 
µην τα έχουµε απορροφήσει. Σε αυτό το δυσµενές οικονοµικό 
περιβάλλον, οι επιχειρήσεις µας καλούνται να επιβιώσουν και να 
ξεφύγουν από την κρίση. Ο επιχειρηµατικός κόσµος βρισκόταν 
και βρίσκεται στην εµπροσθοφυλακή της µάχης για την ανάπτυξη 
την πρόοδο και την ευηµερία και είµαι σίγουρος ότι κι αυτή τη 
φορά θα βγει νικητής. 
Τα «αγκάθια» που εκτός όλων των άλλων, απασχολούν την 
τοπική επιχειρηµατική κοινότητα είναι: 
Α) Ρυθµίσεις δανείων µε την εγγύηση του ελληνικού δηµόσιου, Β) 
Προβλήµατα υπερχρεωµένων επιχειρήσεων, Γ) Επιδότηση 
κόστους µισθοδοσίας 12 %, ∆. ΤΕΜΠΜΕ, Ε) Ειδικές Οικονοµικές 
Ζώνες, Ζ) Αναβάθµιση του εµπορικού λιµένα Καβάλας.  
Η KAVALA EXPO είναι ένα «εργαλείο» που αξιοποιούν οι 
επιχειρήσεις µας, για να προωθήσουν και να προβάλουν τα 
προϊόντα τους στο κοινό της ευρύτερης περιοχής και όχι µόνο. 
Στόχος µας ήταν, είναι και θα είναι, η ενίσχυση της εξωστρέφειας 
και η ανάδειξη όλων των προϊόντων που παράγονται στην 
περιοχή µας. Το Επιµελητήριο µας είναι αρωγός σε κάθε 
προσπάθεια που ενισχύει  την επιχειρηµατικότητα, 
αφουγκράζεται τα µέλη του και προσπαθεί να δώσει λύσεις στα 
αµέτρητα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. 

«Νεάπολις». Εκεί συναντήσαµε τον πρύτανη και 
πολλούς καθηγητές, οι οποίοι µας ξενάγησαν 
στους χώρους του σύγχρονου Πανεπιστηµίου, 
ενώ παράλληλα µας πληροφόρησαν για τα 
προγράµµατα σπουδών(προπτυχιακά και 
µεταπτυχιακά). Αξίζει να αναφέρουµε ότι ισχύουν 
µειωµένες τιµές για τους φοιτητές της Ελλάδας.
Τέλος µέσω του Γενικού Γραµµατέα του Συλλόγου 
κ. Ζαµπυρίδη, ήρθαµε σε επαφή µε τον 
Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο «Ευαγόρας 
Παλληκαρίδης». Ο Σύλλογος προσφέρει στη 
νεολαία της Πάφου, της Κύπρου αλλά και της 
µητροπολιτικής Ελλάδας, αξίες και ιδεώδη 
παρέχοντας στην νεολαία επιλογές αυτογνωσίας 
και αρετής σύµφωνα µε τα ιδεώδη που υπηρέτησε 
ο ήρωας Ευαγόρας Παλληκαρίδης µέχρι τον 
µαρτυρικό θάνατο του. Στη σύντοµη επίσκεψη µας 
επιβεβαιώθηκε ακόµα περισσότερο η στενή σχέση 
των Κυπρίων µε την µητροπολιτική Ελλάδα.
Τελειώνω µε την ευχή και προσδοκία η Ελλάδα και 

η Κύπρος να ενώσουν τις δυνάµεις τους και 
ξεδιπλώνοντας τις αρετές του Ελληνισµού να 
πορευθούν µαζί µε πρώτο στόχο να ξεπεράσουµε 
την οικονοµική κρίση και να θέσουµε  τις βάσεις 
για ένα καλύτερο µέλλον.

Στα πλαίσια συνεδρίου του δικτύου στήριξης των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων του Enterprise 
Europe Network που πραγµατοποιήθηκε στην 
Πάφο λόγω της προεδρίας της Ε.Ε. από την 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία είχαµε την ευκαιρία να 
γνωριστούµε και να ανταλλάξουµε απόψεις µε το 
Επιµελητήριο Πάφου.
Η επαρχία της Πάφου βρίσκεται στο δυτικό τµήµα 
του νησιού και προσελκύει το 33% του τουρισµού 
της Κύπρου διαθέτοντας περίπου 30.000 κλίνες 
από τις οποίες το 40% υψηλών προδιαγραφών, 
ενώ παράλληλα πρωτοπορεί στον τοµέα 
ανάπτυξης γης µε έργα όλων των τύπων και 
επιπέδων. Ενδεικτικά να αναφέρουµε ότι διαθέτει 
σύγχρονο αεροδρόµιο, γήπεδα γκολφ, αθλητικά 
κέντρα ολυµπιακών διαστάσεων, ανεπτυγµένο 
οδικό δίκτυο ενώ σύντοµα αναµένεται η 
δηµιουργία σύγχρονης µαρίνας.
Το Επιµελητήριο της επαρχίας της Πάφου, µε 
δράσεις και προτάσεις είναι από τους 

πρωτεργάτες της ανάπτυξης και συνεχούς 
αναβάθµισης της περιοχής. Ήδη το Επιµελητήριο 
αυτή τη στιγµή επεξεργάζεται ένα master plan της 
επαρχίας για τις επόµενης δεκαετίες αξιολογούν 
τα προβλήµατα αλλά και τις προοπτικές του τόπου 
τους,  έχοντας ένα όραµα ανάπτυξης σε συνερ-
γασία µε όλους του φορείς.
Η φιλοξενία από τη διοίκηση του Επιµελητηρίου, 
από τον πρόεδρο του ΕΒΕ Πάφου κ. Γεώργιο 
Λεπτό, από τον διευθυντή κ. Κενδέα Ζαµπυρίδη 
και από τον πρόεδρο διεθνών σχέσεων κ. Χάρη 
Τσιόλη, ήταν πολύ θερµή και αποφασίστηκε η 
συνεργασία των δύο Επιµελητηρίων (Πάφου - 
Καβάλας) σε επίπεδο συµµετοχής σε κοινά 
Ευρωπαϊκά Προγράµµατα αλλά και ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας δεδοµένων των πολλών κοινών 
χαρακτηριστικών των δύο πόλεων, περιοχών 
(Πάφου - Καβάλας).
Είχαµε ακόµα την ευκαιρία και την τιµή να 
επισκεφτούµε το ιδιωτικό Πανεπιστήµιο 

ΠΑΦΟΣ - Μια πόλη πρότυπο ανάπτυξης

Γενικός Γραµµατέας Επιµελητηρίου Καβάλας 
Παναγιώτης Αγγελίδης 

Η 13η αιµοδοσία στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία. 
Συγκεντρώθηκαν 143 µονάδες αίµατος κάτι λίγο παραπάνω 
από τις προηγούµενες αιµοδοσίες. Σε αυτές τις δύσκολες 
ηµέρες και η παραµικρή αύξηση  είναι σηµαντική.

 Ευχαριστούµε από καρδιάς:
-Όλους τους αιµοδότες και τις αιµοδότριες που µε την 

παρουσία τους στο διήµερο αιµοδοσίας του Συλλόγου 
βοήθησαν να έχουµε µία ακόµα επιτυχηµένη  εξόρµηση του 
Συλλόγου µας.

-Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του τµήµατος 
αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Καβάλας για την άριστη 
συνεργασία που έχουµε καθώς και την αγάπη µε την οποία 
συµπεριφέρονται σε όλους µας τους αιµοδότες.

-Τα αρτοποιεία των αδελφών Φελλαχίδη που κάλυψαν µε 
εδέσµατα τις 2 ηµέρες της αιµοδοσίας αλλά και την εκδήλωση 
για τους αιµοδότες που πραγµατοποιήθηκε κατά την διάρκεια 
της KAVALAEXRO 2012.

 - Τ α  µ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ι κ ά  ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α  τ ω ν  Χ ά ρ η  
Καραχριστιανίδη(τρίτη αιµοδοσία), και Κονδυλία Καπάκη-
Τορονίδου(δεύτερη αιµοδοσία) για τις δωρεάν εξετάσεις για 

όλους τους αιµοδότες.
-Τις εταιρείες ΚΡΕΚΑ ΑΕ των αδελφών Κουτσούκωστα, οινοποιείο το κελάρι 

διαλεκτό των Ιωάννη Αποστολίδη & Βάσω Τουρουνίδου, οινοποιείο Στάθη 
Τσικρικώνη, Ποτοποιία Αργυρίου, κρεοπωλείο αδελφών Χασάπη, 
κρεοπωλείο Κεχαγιά Βασίλη, για την δωρεάν προσφορά προϊόντων που 
χρησιµοποιήθηκαν στην εκδήλωσης για τους αιµοδότες, στα πλαίσια της 
KAVALAEXRO 2012.

-Το τµήµα Σαµαρειτών του Ερυθρού Σταυρού, παράρτηµα Καβάλας για την 
ανεκτίµητη βοήθειά τους.

-Την Ένωση καλαθοσφαίρισης Καβάλας και προσωπικά τον πρόεδρο της κ. 
Παπακωνσταντίνου για την δωρεά 5 εισιτηρίων διαρκείας τα οποία 
κληρώσαµε ανάµεσα στους αιµοδότες της 13ης αιµοδοσίας

-Το ∆.Σ του Επιµελητηρίου Καβάλας το οποίο κάθε χρόνο προσφέρει για τις 
δράσεις της Συλλόγου αιµοδοτών  ένα πολύ σηµαντικό ποσό, άκρως 
απαραίτητο για την συνέχιση της προσπάθειάς µας.

∆ηλώνουµε ότι θα συνεχίσουµε µε περισσότερο ζήλο την προσπάθειά µας 
και καλούµε, όποιον έχει την διάθεση να προσφέρει από µέσα από τον 
Σύλλογο στον ωραίο αυτόν αγώνα να µας ενηµερώσει.

Το ∆.Σ. Συλλόγου Αιµοδοτών Επιµελητηρίου Καβάλας

13η Αιµοδοσία Συλλόγου Αιµοδοτών Επιµελητηρίου Καβάλας
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Το Επιµελητήριο Καβάλας, µέλος του 
Enterprise Europe Network, προτίθεται να 
υλοποιήσει, δωρεάν για τα µέλη του 
(τακτοποιηµένα οικονοµικά για το τρέχον 
έτος), σεµινάρια για την επιµόρφωση των 
εργοδοτών και των εργαζοµένων 
επιχειρήσεων µικρής και µεσαίας 
επικινδυνότητας που απασχολούν µικρό 
αριθµό εργαζοµένων προκειµένου οι 
εργοδότες ή οι εργαζόµενοι να έχουν τη 
δυνατότητα να αναλαµβάνουν τα 
καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας.

Συγκεκριµένα θα πραγµατοποιηθούν 
σεµινάρια διάρκειας 35 ωρών για 
επιχειρήσεις που υπάγονται στη Β 
κατηγορία και είναι: 

· Επιχειρήσεις επισκευής και 
συντήρησης µεταφορικών µέσων

· Πρατήρια υγρών και αέριων 
καυσίµων

· Επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών
· Επιχειρήσεις κατασκευής παντός 

είδους από ξύλο
· Επιχειρήσεις κατασκευής και 

επισκευής παντός είδους από 
µέταλλο

· Επιχειρήσεις παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών υλών, 
κατεργασίας δερµάτων και 

Το Επιµελητήριο Καβάλας µέλος του Enterprise Europe Network  σας ενηµερώνει ότι οι 
επιχειρήσεις τροφίµων  έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους, που 
ασχολείται µε χειρισµό τροφίµων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  
Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007. 
Αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, 
µεταφέρουν, διακινούν τρόφιµα ή ασχολούνται µε το λιανικό εµπόριο, τη διάθεση 
τροφίµων, τη µαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή 
µεταποίησης τροφίµων. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Είναι πρόγραµµα  κατάρτισης απλών χειριστών σε γενικά θέµατα υγιεινής και ασφάλειας 
τροφίµων. Ελάχιστη διάρκεια :10 ώρες.  
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Οι επιχειρήσεις τροφίµων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη 
συστήµατος HACCP. 
Τα προγράµµατα αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών 
προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύµφωνα µε τον Κανονισµό 852/2004 του 
Ε.Κ. και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων.
Κόστος συµµετοχής  σύµφωνα  µε απόφαση του ∆.Σ. του ΕΦΕΤ, είναι σαράντα ευρώ (40 
Ä) ανά καταρτισθέντα και στα τριάντα ευρώ (30Ä) ανά καταρτισθέντα εφόσον η 
εκπαίδευση πραγµατοποιείται σε νησιά εκτός Κρήτης.
Τα υπόλοιπα έξοδα οργάνωσης του σεµιναρίου  καλύπτονται από το Επιµελητήριο 
Καβάλας, για τα µέλη που είναι τακτοποιηµένα οικονοµικά για το τρέχον έτος.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στο τέλος του προγράµµατος οι εκπαιδευόµενοι υπόκεινται σε 
εξετάσεις προκειµένου να αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού 
πίνακα των επιτυχόντων γίνεται µε µέριµνα των τριµελών επιτροπών που ορίζονται από το 
∆.Σ. του ΕΦΕΤ σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.

Περισσότερες πληροφορίες, τηλ. επικοινωνίας 2510 222212, www.kcci.gr
(Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Το πλαίσιο των προτάσεων που 
διατύπωσε το σωµατείο οικοπεδούχων 
του ΒΙΟΠΑ αποφά-σισε να στηρίξει η 

διοίκηση του Επιµελητηρίου Καβάλας, κατά τη 
διάρκεια της µηνιαίας συνεδριάσεως του 
Οκτωβρίου. Λόγω της δυσχερούς οικονοµικής 
περιόδου τα είκοσι µέλη του σωµατείου 
επρόκειτο να καταθέσουν τις προτάσεις τους 
στη διοίκηση της ΒΙΟΠΑ ΑΕ, προκειµένου να 
ελαφρυνθούν και  να διευκολυνθούν 
οικονοµικά στη διαδικασία εγκατάστασης τους 
και αποπληρωµής των οικονοµικών τους 
υποχρεώσεων. Ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου 
Άγγελος Τσατσούλης πραγµατοποίησε πολλές 
επαφές µε τα µέλη του σωµατείου, τους 
ο ι κ ο π ε δ ο ύ χ ο υ ς  δ η λ α δ ή  ο ι  ο π ο ί ο ι  
ενδιαφέρονται πραγµατικά να επενδύσουν.
Εκείνο που αναφέρθηκε στη συνεδρίαση ήταν 
πως από το 2014 και έπειτα το ΒΙΟΠΑ θα γεµίσει 
από επαγγελµατίες, κατόπιν ψήφισης 
νοµοθεσίας από τη βουλή, βάσει της οποίας οι 
επιχειρήσεις µεσαίας οχλήσεως δε θα µπορούν 
να λάβουν άδεια λειτουργίας σε οποιοδήποτε 
άλλο µέρος πλην των βιοτεχνικών πάρκων. Το 
κυρίαρχο πρόβληµα είναι η έλλειψη χρηµάτων 
της ΒΙΟΠΑ ΑΕ αφού λόγω συγκυριών οι 
οικοπεδούχοι δε δύνανται να καταβάλουν τις 
υποχρεώσεις τους. Εποµένως επιβάλλεται η 
εξεύρεση λύσεως που θα αντισταθµίσει το 
επιπλέον κόστος για την ιδιαίτερη κατασκευή 
µε πασαλόπηξη. 
Οι θιγόµενοι επιχειρηµατίες είναι οι τρεις 
πρώτοι οικοπεδούχοι, οι οποίοι είχαν 
καταθέσει το ενδιαφέρον εγκατάστασής τους 
και τις µελέτες σε προγράµµατα, χωρίς όµως να 
έχουν υπολογίσει το επιπλέον κόστος 
κατασκευής. Ενώ οι υπόλοιποι οικοπεδούχοι 
που θα ενταχθούν σε πρόγραµµα έχουν τη 
δυνατότητα να προϋπολογίσουν το κόστος και 
να εξασφαλίσουν επιδότηση. 
Το σωµατείο οικοπεδούχων του ΒΙΟΠΑ 
αιτήθηκε µείωση των ενοικίων και αλλαγή 
συµβολαίων. Τα αρχικά συµβόλαια είχαν 
καταρτισθεί προκειµένου να προασπισθούν τα 
συµφέροντα του ΒΙΟΠΑ, σήµερα ωστόσο είναι 
δύσκολο να αντιµετωπίζονται µε αυστηρότητα 
επαγγελµατίες που αγωνίζονται ενάντια στην 
οικονοµική κρίση. Ο πρόεδρος του σωµατείου 
οικοπεδούχων και µέλος της διοικήσεως του 
Επιµελητηρίου Μάκης ∆ηµητριάδης, ο οποίος 
εκπροσωπεί τον επιχειρηµατικό φορέα στο 
προεδρείο του ΒΙΟΠΑ, ενηµέρωσε το σώµα για 
τις προτάσεις που ετοιµάσθηκαν προς 
κατάθεση.
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Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι µια µερίδα 
οικοπεδούχων βιώνουν τόσο δύσκολες 
συνθήκες ώστε προβληµατίζονται ακόµη και 
για τη συνέχιση λειτουργίας των επιχειρήσεών 
τους στα σηµερινά σηµεία, άρα αδυνατούν να 
διαχειριστούν το κόστος µιας επενδύσεως στο 
ΒΙΟΠΑ. Μια άλλη οµάδα επαγγελµατιών 
καθυστερούν την επένδυση, έως ότου 
ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο στην αγορά και µέχρι 
να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα κεφάλαια ή 
µέχρι να τεθεί σε εφαρµογή το ανάλογο 
πρόγραµµα. Κάποιοι άλλοι πάντως έχουν 
προωθήσει αρκετά το θέµα µετεγκατάστασής 
τους, όντας εντασσόµενοι σε πρόγραµµα. 
Το σωµατείο οικοπεδούχων ζήτησε από τη 
διοίκηση της ΒΙΟΠΑ ΑΕ τη ρύθµιση – έκπτωση 
45% της ονοµαστικής αξίας των οικοπέδων για 
τα συµβόλαια που έχουν υπογραφεί, χωρίς την 
εκπόνηση οποιασδήποτε µελέτης  τη  
συγκεκριµένη στιγµή. Αυτό θα σταθεί το 
αντιστάθµισµα των όσων ζητά η διοίκηση της 
ΒΙΟΠΑ ΑΕ, δηλαδή την εκπόνηση γεωτεχνικής 
µελέτης, ρυµοτοµική και τοπογραφική 
αποτύπωση αλλά και την προσφορά για την 
πασαλόπηξη. Το σωµατείο ζήτησε τη µετάθεση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών στην τελευταία 
τριετία, την αναγνώριση εκ µέρους της 
διοικήσεως της ΒΙΟΠΑ ΑΕ των περιπτώσεων 
επαγγελµατιών οι οποίοι θα εκφράσουν 
επιθυµία αποχώρησής τους άρα τα οικόπεδά 
τους θα είναι ελεύθερα προς ενοικίαση από 
νέους ενδιαφερόµενους, προκειµένου να 
εξασφαλίζεται απεµπλοκή µε τη µικρότερη 
δυνατή οικονοµική ζηµιά.   
Το θέµα επανελέγχου των συµβολαίων είναι το 
πλέον σηµαντικό, σύµφωνα µε την άποψη του 
Άγγελου Τσατσούλη, ενώ σηµαντική είναι 
επίσης και η διαπραγµάτευση µε τη διοίκηση 
του ΒΙΟΠΑ προκειµένου να επιτευχθούν τα 
µέγιστα δυνατά οφέλη για τους οικοπεδούχους 
επαγγελµατίες. Πάντως, οι τιµές των νέων 
οικοπέδων έχουν τροποποιηθεί και βαίνουν 
µειωµένες. 
Στη συζήτηση της διοικήσεως του Επιµε-
λητηρίου για το ΒΙΟΠΑ παραβρέθηκε και ο 
πρώην νοµάρχης Θόδωρος Καλλιοντζής, ο 
οποίος τοποθετήθηκε σχετικά ευχόµενος την 
ευόδωση των προσπαθειών, ενώ οµόφωνα 
υιοθετήθηκε η πρόταση του σωµατείου 
οικοπεδούχων ώστε να προωθηθεί για 
συµφωνία στο προεδρείο της ΒΙΟΠΑ ΑΕ.               
  

Σωµατείο οικοπεδούχων του ΒΙΟΠΑ 
Ευχές για 

Οικονοµική Ανάκαµψη 
µέσω Τουρισµού για το 2013

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

      του Καραγιαννίδη Αντώνη
Χιλιάδες άρθρα έχουν γραφτεί για το µαύρο χάλι 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της χώρας µας.
Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί 
αφάνταστα από την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Πρόσ-
φατα  ́ ΄απολαύσαµε΄΄ δηµόσιο ́ ΄ξεκατίνιασµα ́ ΄ 
µεταξύ υπηρεσιών για το θέµα των επιδοτήσεων 
των κτηνοτρόφων όπου δεν κατέστη δυνατόν να 
πληρωθούν στην ώρα τους λόγω ασυνεννοησίας 
δηµοσίων υπηρεσιών.  Η δηµόσια διοίκηση δεν 
είναι όµως ούτε κολώνα της ∆ΕΗ, ούτε κάδος 
απορριµµάτων. Αποτελείται από ανθρώπινα 
στελέχη τα οποία ΄΄δήθεν΄΄ εξυπηρετούν το 
δηµόσιο συµφέρον. Έτσι τουλάχιστον λένε τα 
χαρτιά. ∆υστυχώς το µόνο που εξυπηρετούν 
είναι τα δικά τους ατοµικά συµφέροντα και µόνο. 
Έχει δηµιουργηθεί µία ́ ΄ µαφία ́ ΄ όπου δίπλα της 
ωχριά σε µεθοδικότητα και αποτελεσµατικότητα 
η Cosa Nostra ή η Yakuza. Εάν τολµήσει να 
σκεφτεί κάποιος φωναχτά κάποια πράγµατα ή να 
δηµοσιοποιήσει σε κείµενο τις όποιες 
αµφιβολίες για τις προθέσεις στελεχών της 
δηµόσιας διοίκησης αντιµετωπίζει µηνύσεις. Και 
ή λαδώνεις και κάνεις την δουλειά σου ή 
περιµένεις ́ ΄ το λεωφορείο της γραµµής ́ ΄ σε µία 
γραµµή που είναι υπό κατάργηση. Όποιος 
τολµήσει να τους πάει κόντρα θα τον 
΄΄κρεµάσουν΄΄  δηµόσια προς παρα-δειγµατισµό 
και συµµόρφωση των υπολοίπων καταδεικ-
νύοντας ποιος είναι το αφεντικό. Είναι πια καιρός 
όλοι εµείς που είµαστε η κινητήριος δύναµη της 
αγοράς αλλά κυρίως οι φορείς που µας 
εκπροσωπούν να φωνάξουµε: ...Ως εδώ!
Να µην αφήσουµε πλέον την χώρα  στους 
ανίκανους, στους καιροσκόπους,  στα λαµόγια, 
στους τεµπέληδες,…στους άχρηστους,  στους 
βολεµένους  να  την οδηγούν στον γκρεµό και 
εµείς να µένουµε αµέτοχοι φοβούµενοι µήπως 
γίνουµε στόχος τους. Εµείς τους δώσαµε δύναµη 
την οποία πρέπει να την πάρουµε πίσω άµεσα 
πριν είναι πολύ αργά.  Να πάρουµε την 
κατάσταση στα χέρια µας. ∆εν είναι δυνατόν π.χ 
να περιµένει πολίτης δικαστική απόφαση 11 
µήνες  για ένα πρόβληµα κτηµατικής διαφοράς 
και να µην υπάρχει καµία επίπτωση για κανέναν. 
Πρέπει να µπει ένα τέλος πριν είναι πολύ αργά 
για όλους µας.
Υ.Γ. Φυσικά και δεν αναφέροµαι σε όλους τους 
δηµοσίους υπαλλήλους διότι υπάρχουν και 
εκείνοι που σε πείσµα των καιρών αγωνίζονται και 
προσφέρουν πάρα πολύ καλές υπηρεσίες στον 
πολίτη. 

Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
 δεν είναι απρόσωπη,
Έχει ονοµατεπώνυµο

       του  Μεταξά  Αναστάσιου, µέλος ∆.Σ.

   Είµαστε µια κατεξοχήν τουριστική χώρα , 
µε περιοχές που διαθέτουν πολύχρονη 
εµπειρία και γνώση στον τοµέα αυτό ,  γι 
αυτό και το Επιµελητήριο Καβάλας  ανάµεσα 
στις πολλές δραστηριότητες του 2012 ήταν 
και η συµµετοχή του σε 3 Εκθέσεις 
Τουρισµού που έγιναν στην Βουλγαρία στην 
Σερβία και στην Τουρκία ώστε να µπο-
ρέσουµε να προβάλουµε και να αναδείξουµε 
τα πλεονεκτήµατα  της περιοχή µας συγ-
κριτικά µε άλλες περιοχές .
Ιδιαίτερα αξιόλογη προσπάθεια που 
επικεντρώθηκε στην εξωστρέφεια µε την 
προσέλκυση εµπορικών  επισκεπτών από τα 
συγκεκριµένα κράτη και την υιοθέτηση µιας 
νέας δυναµικής ταυτότητας στην  περιοχή 
µας. 
   Το δυνατό σηµείο ήταν η παρουσίαση του 
φυσικού µας περιβάλλοντος , οι αρχαιο-
λογικοί µας χώροι και τα µνηµεία µας , η 
εύκολη πρόσβαση πλέον από την Εγνατία 
Οδό  και φυσικά τα παραδοσιακά τοπικά µας 
προϊόντα.  
   Με τις εκθέσεις  δώσαµε πνοή και δύναµη 
σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς σε 
επαγγελµατίες και ξενοδόχους που δεν 
µπορούσαν λόγω οικονοµικών δυσχερειών  
να έχουν αυτόνοµη παρουσία .
   Επίσης µπήκε διαφηµιστικό σποτ σε τοπικά 
κανάλια σε όλο τον άξονα της Εγνατίας από 
Ηγουµενίτσα έως και Αλεξανδρούπολη 
προβάλλοντας το νησί της Θάσου ώστε να 
µπορέσουµε να προσελκύσουµε στην 
περιοχή µας  και τον έλληνα τουρίστα .
Η περιοχή µας µε τόσες οµορφιές µπορεί να 
αξιοποιήσει τον τουρισµό ως τοπικό  προϊόν  
ώστε να είναι ο βασικός της σύµµαχος στην 
µελλοντική ανάκαµψη και ευηµερία .
  Εύχοµαι προσωπικά το 2013 να γίνουν 
χειροπιαστά τα αποτελέσµατα αυτής της 
προσπάθειας γιατί σίγουρα θα βοηθήσουν 
και σε όλη την τοπική αγορά .

γουναρικών και κατασκευής παντός 
είδους από ύφασµα, δέρµα και 
γούνα

· Οικοδοµικά και άλλα παρόµοια 
τεχνικά επαγγέλµατα

· Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις 
όπως εκτυπώσεις, εκδόσεις, 
τοποθετήσεις υαλοπινάκων, 
κλιµατιστικών κλπ.

και σεµινάρια διάρκειας 10 ωρών για 
επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ 
κατηγορία και είναι:
γεωργικές, κτηνοτροφικές, εµπορικές, 
εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, 
µεταφορές, αποθηκεύσεις, τράπεζες, λοιπά 
οικονοµικά ιδρύµατα, ασφάλειες, 
διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις 
κινητών και ακινήτων, διοικητικές και 
οικονοµικές υπηρεσίες όλων των κλάδων 
της οικονοµικής δραστηριότητας.

Παρακαλούµε τα µέλη µας που 
ενδιαφέρονται, να καταθέσουν αιτήσεις 
ώστε να προγραµµατιστούν τα τµήµατα για 
την έναρξη των σεµιναρίων επιµόρφωσης.  
Αιτήσεις διατίθενται από το Επιµελητήριο.
(Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2510 222212 

Σεµινάρια επιµόρφωσης εργοδοτών και εργαζοµένων

τεχνικών ασφαλείας
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H Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΕ ΟΤΑ   δίνει  
την δυνατότητα υλοποίησης Ιδιωτικών και 
∆ηµόσιων επενδύσεων στα πλαίσια των 
δύο επιχειρησιακών προγραµµάτων για το 
Νοµό Καβάλας. 

1ο. 

Πρόγραµµα Αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ 
2007-2013) -Άξονας 4 (προσέγγισης 
Leader) Β' Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος συνολικού Προϋπολογισµού 
πρόσκλησης ∆ηµόσιας ∆απάνης 
4.810.511,82 Ä και Συνολικού 
Προϋπολογισµού που θα ξεπεράσει µε την 
ιδία συµµετοχή τα 7,5 εκ ευρώ και αφορά 
το σύνολο των Αγροτικών περιοχών του Ν. 
Καβάλας (ορεινές, µειονεκτικές, αλλά και 
πεδινές περιοχές) εκτός των περιοχών 
(∆ήµος Θάσου, ∆ήµος Ορεινού , ∆ήµος 
Πιερέων πλην ∆.∆. Πλατανότοπου και 
Μεσσίας και ∆.∆. Μυρτοφύτου και Φωλιάς 
∆ήµου Ελευθέρων) που θα ενταχθούν για 
ανάλογες δράσεις στα προγράµµατα του 
Άξονα 3 του ΠΑΑ (πρώην ΟΠΑΑΧ) 

2ο.

Επιχειρησιακό πρόγραµµα Αλιείας 2007-
2013 του Άξονας 4, «Αειφόρος Ανάπτυξη 
Αλιευτικών Περιοχών» (γνωστό ως Leader 

Αλιείας) Α' Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδια-
φέροντος ∆ηµόσιας ∆απάνης 3.250,000Ä 
και Συνολικού Προϋπολογισµού που θα 
ξεπεράσει µε την ιδία συµµετοχή τα 5 εκ 
ευρώ που αφορά το σύνολο των περιοχών 
των ΟΤΑ Κεραµωτής και Θάσου Για δε την 
Θάσο που επικαλύπτεται από τα 2 
προγράµµατα του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ (leader 
Αλιείας) και Άξονα 3 του ΠΑΑ που θα 
προκηρυχθεί και αυτό άµεσα από το 
υπουργείο αγροτικής Ανάπτυξης οι 
επενδύσεις του Αγροτικού Τουρισµού θα 
στηριχθούν από το δεύτερο πρόγραµµα και 
όλες οι άλλες Κατηγορίες Επενδύσεων από 
το ΕΠΑΛ Τα Επενδυτικά σχέδια 
κλιµακώνονται ανά κατηγορία Επενδύσεων 
έως Προϋπολογισµού 700.000, Ä και 
ποσοστά ενίσχυσης από 50 έως 65% για 
Ιδιωτικές Επενδύσεις και στο 100% σε 
Μικρά ∆ηµόσια Έργα ΟΤΑ. Με την 
δηµοσίευση των προσκλήσεων καλούνται οι 
ενδιαφερόµενοι τελικοί δικαιούχοι 
(υποψήφιοι επενδυτές) να υποβάλλουν 
προτάσεις για χρηµατοδότηση επενδυτικών 
σχεδίων στις δράσεις που προκηρύσσονται. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

1. Στα γραφεία της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ∆/νση: 
Ύδρας – 10, Τ.Κ 65302, Καβάλα, τηλ. 2510-
620459 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

2. Στις έδρες των ΟΤΑ της περιοχής 
παρέµβασης του Ν. Καβάλας 

3. Στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.: 
www.ankavala.gr σε ηλεκτρονική µορφή. 

Η διάρκεια της Υποβολής Φακέλων 

Υποψηφιότητας θα έχει καταληκτική 

ηµεροµηνία την 15 Μαρτίου 2013 

και ώρα 14:00.  
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ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
Οι  εξαγωγικές  επιχειρήσεις που είναι 
γραµµένες  στο Ειδικό Μητρώο  εξαγωγέων 
του Επιµελητηρίου µας  και έχουν κλείσει 
τριετία από την τελευταία εγγραφή ή 
ανανέωση 31η ∆εκεµβρίου 2012 θα πρέπει 
να ανανεώσουν  την εξαγωγική  τους 
επωνυµία, σύµφωνα µε τις διατάξεις (Ν.∆ 
3999/59, Ν.936/1979 και  την  υπ΄αριθ 
32/12.12.12, απόφαση της  ∆ιοικητικής  
Επιτροπής  του Επιµελητηρίου, το αργότερο  
µέχρι τις 31 Μαρτίου 2013.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Οι  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ που είναι 
γραµµένοι  στο Ειδικό Μητρώο  
Ασφαλιστικών Συµβούλων του 
Επιµελητηρίου µας  και των οποίων η άδεια 
λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2012 θα πρέπει 
να την ανανεώσουν, σύµφωνα µε τους 
Ν.2170/93 & Ν.2496/97 καθώς και µε το 
Π.∆ 190/2006 το αργότερο µέχρι την 31η 
Μαρτίου 2013.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ  ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
Οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ που είναι 
γραµµένοι  στο Ειδικό Μητρώο  
Ασφαλιστικών Πρακτόρων του 
Επιµελητηρίου µας  και των οποίων η άδεια 
λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2012 θα πρέπει 
να την ανανεώσουν, σύµφωνα µε τους 
Ν.2170/93 & Ν.2496/97 καθώς και µε το 

Π.∆ 190/2006 το αργότερο µέχρι την 31η 
Μαρτίου 2013.
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Οι ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ που είναι 
γραµµένοι  στο Ειδικό Μητρώο  Μεσιτών 
Αστικών Συµβάσεων του Επιµελητηρίου µας  
και των οποίων η άδεια λήγει την 31η 
∆εκεµβρίου 2012 θα πρέπει να την 
ανανεώσουν, σύµφωνα µε τους Ν.2170/93 
& Ν.2496/97 καθώς και µε το Π.∆ 190/2006 
το αργότερο µέχρι την 31η Μαρτίου 2013.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Οι  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ που είναι γραµµένοι  στο 
Ειδικό Μητρώο  Ασφαλιστικών Πρακτόρων 
του Επιµελητηρίου µας  και των οποίων η 
άδεια λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2012 θα 
πρέπει να την ανανεώσουν, σύµφωνα µε 
τους Ν.2170/93 & Ν.2496/97 καθώς και µε 
το Π.∆ 190/2006 το αργότερο µέχρι την 31η 
Μαρτίου 2013.

Τα δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα 

 Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
Επισηµαίνεται ότι όσες επιχειρήσεις δεν 
προβούν εµπροθέσµως στην ανανέωση του 
ειδικού µητρώου µέχρι 31 Μαρτίου 2013, 
θα διαγραφούν από το σχετικό Μητρώο.                                                                                                                                

www.kcci.gr

LEADER στο     
∆ύο επιχειρησιακά προγράµµατα

Νοµό Καβάλας

Σχετικά µε την εφαρµογή της υπουργικής απόφασης που αφορά τον “Καθορισµό της 
διαδικασίας και του τρόπου επέλευσης των συνεπειών για τις περιπτώσεις µη τήρησης των 
υποχρεώσεων (ως προς τις θέσεις απασχόλησης) που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 
3299/04 (ΦΕΚ 2669Β/9-11-2011)” και σε συνέχεια των συναντήσεων που είχαµε τόσο µε τα 
στελέχη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης όσο και µε Υπηρεσιακούς 
παράγοντες του Υπουργείου Ανάπτυξης, προέκυψαν τα ακόλουθα θέµατα τα οποία 
αφορούν όσους έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόµο (Ν.3299/04) και λόγω της 
οικονοµικής κρίσης έχουν προχωρήσει σε µείωση των θέσεων εργασίας (νέων & 
υφιστάµενων).

1. Μέχρι σήµερα σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση έχουν ξεκινήσει και 
επιβληθεί απο τις Περιφέρεις της χώρας, διοικητικές πράξεις (πρόστιµα) σε 
επιχειρήσεις ανα την Ελλάδα µε ποσά υπερβολικά και τα οποία είναι σχεδόν 
αδύνατον κάποια ΜΜΕ επιχείρηση να µπορέσει να τα καταβάλει. Οπως 
γνωρίζουµε πολλές επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης που 
έχουν υπαχθεί στον Ν.3299/2004 έχουν προχωρήσει σε µείωση των θέσεων 
εργασίας µε αποτέλεσµα το πρόστιµο να ανέρχεται σε 10.000,00 ΕΥΡΩ ανά θέση 
εργασίας και ανά έτος. Ετσι π.χ. µία επιχείρηση που ολοκλήρωσε την επένδυση το 
έτος 2009 και λόγω της οικονοµικής κρίσης έχει προχωρήσει σε µείωση των 
θέσεων εργασίας κατά 10 άτοµα, τότε το πρόστιµο σύµφωνα και µε την 
παραπάνω απόφαση µπορεί να ανέλθει και µέχρι του ύψους του 30% του 
συνολικού ποσού της επιχορήγησης, που στην δική µας περιφέρεια ανέρχεται στο 
ποσό των 300.000,00 ΕΥΡΩ. Σε άλλες περιφέρειες όπου το ενισχυόµενο κόστος 
είναι άνω των 2.000.000,00 ΕΥΡΩ που ισχύει στην Ανατολική Μακεδονία, γίνεται 
αντιληπτό σε ποιο ύψος µπορεί να φτάσει το πρόστιµο.

2. Οπως µας έγινε γνωστό απο το Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριµένα σε 
συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε µε τον Γενικό Γραµµατέα Ιδιωτικών 
Επενδύσεων κ. Σελέκο και τους αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες τόσο του 
Υπουργείου όσο και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, µας 
έγινε γνωστό ότι στο τροποποιηµένο Αναπτυξιακό Νόµο θα υπάρξει µεταβατική 
διάταξη στην οποία θα προβλέπεται µείωση του προστίµου, η οποία πιθανώς να 
έχει και αναδροµική ισχύ. Τόσο ο Γενικός Γραµµατέας Ιδιωτικών Επενδύσεων όσο 
και οι αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργειου δήλωσαν στην 
συγκεκριµένη συνάντηση ότι έχουν αντιληφθεί ότι τα ποσά των προστίµων είναι 
υπέρογκα και πρέπει να µειωθούν καθώς και οι ίδιοι δεν επιθυµούν το κλείσιµο 
και την καταστροφή των επιχειρήσεων που λόγω της κρίσης έχουν προχωρήσει σε 
µείωση των νέων θέσεων εργασίας αλλά και των υφιστάµενων. Οµως παρά τα 
όσα ελέχθησαν, προς µεγάλη µας έκπληξη, στην τροποποίηση του Επενδυτικού 
Νόµου που είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο για δηµόσια διαβούλευση δεν 
υπάρχει η παραµικρή αναφορά στο συγκεκριµένο ζήτηµα σε καµία διάταξη της 
τροποποίησης του νόµου.

Το θέµα είναι πολύ σοβαρό και παρά την αρχική τοποθέτηση του Γενικού Γραµµατέα για 
την επίλυση του συγκεκριµένου θέµατος  αυτό δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα και ούτε 
υπάρχει κάποια διάταξη στην τροποποίηση του Επενδυτικού Νόµου που ευρίσκεται σε 
δηµόσια διαβούλευση που να προβλέπει κάτι αντίστοιχο.

Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι οι Περιφέρειες της χώρας οι οποίες και είναι αρµόδιες για 
την επιβολή του προστίµου στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά 
τους όρια, προσπαθούν και αυτές να βοηθήσουν και αναζητούν τρόπους προκειµένου να 
δοθεί κάποια λύση στο πρόβληµα και µάλιστα περίµεναν την τροποποίηση του Νόµου η 
οποία θα προέβλεπε την µείωση ή την εξάλειψη των συγκεκριµένων προστίµων.

Το βασικό σηµείο τριβής είναι η αναφορά στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής του όρου 
που αφορά τον αριθµό των νέων θέσεων εργασίας. Εκεί τόσο ο  Γενικός Γραµµατέας 
Ιδιωτικών Επενδύσεων όσο και οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες του Υπουργείου θεωρούν ότι 
είναι όρος ο οποίος δεν µπορεί να µην τον τηρήσει η επιχείρηση.

Βέβαια το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν λαµβάνει υπόψιν του ή δεν θέλει να αναγνωρίσει ότι 
όταν συντάχθηκε ο Ν.3299/2004 δεν µπορούσε να προβλέψει τι θα γίνει όταν υπάρξει 
οικονοµική κρίση και ποιές θα είναι οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία και στις 
επιχειρήσεις. Ακόµα δεν θέλει να αναγνωρίσει ότι  αφού ολοκληρωθεί η επένδυση, για να 
πληρωθεί ο επενδυτής θα πρέπει να περάσουν απο 2 – 4 έτη, όπου στο διάστηµα αυτό η 
επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να διατηρεί τις υφιστάµενες και νέες θέσεις εργασίας και 
φυσικά θα πρέπει να πληρώνει τις υποχρεώσεις του σε τράπεζες, ασφαλιστικούς φορείς,  
εφορίες, να καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα και όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της.

Θεωρούµε ότι σε αντίθεση µε τα παραπάνω ο επενδυτής έχει το δικαίωµα να ζητήσει 
τροποποίηση των όρων της απόφασης σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα απο την 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και µέχρι την συµπλήρωση της πενταετίας, 
ιδιαίτερα µετά το 2009 οπότε και είχαµε την αρχή της οικονοµικής κρίσης η οποία 
συνεχίζεται και µέχρι σήµερα σε χειρότερο βαθµό και αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
εργαλείο για περαιτέρω διευρύνηση της µεθοδολογίας στην οποία µπορεί να στηριχθεί η 
νέα µεταβατική διάταξη  έτσι ώστε οι επενδυτές να υποβάλλουν αίτηµα τροποποίησης 
των όρων υπαγωγής και συγκεκριµένα των νέων θέσεων εργασίας, το οποίο και να 
εγκρίνεται απο την αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή, συνοδευόµενο στην χείριστη των 
περιπτώσεων µε ένα µικρό πρόστιµο.

Με δεδοµένο ότι η δηµόσια διαβούλευση του νέου Επενδυτικού Νόµου λήγει στις 
9/11/2012 θα πρέπει να υπάρξει άµεση παρέµβαση και ενηµέρωση σε ανώτατο πολιτικό 
επίπεδο καθόσον η οποιαδήποτε καθυστέρηση θα αποβεί µοιραία για όλες τις 
επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004 και έχουν προχωρήσει σε 
µείωση των θέσεων εργασίας.

Αναπτυξιακός Νόµος 3299/04
Θέση Επιµελητηρίου Καβάλας

Ανανέωση Ειδικών Μητρώων
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∆ηµιουργικό & σελιδοποίηση:
Θώµη Αγγέλου,        2510 232005

www.thomiaggelou.gr

Εκτύπωση:
Παναγιώτης Κούτρας 

 Τηλ.: 

 Τηλ.: 

2510 836 605

Ιδιοκτησία:
Επιµελητήριο Καβάλας

Εκδότης & ∆ιευθυντής:

Άγγελος Τσατσούλης
Πρόεδρος ∆.Σ.

(υπεύθυνος σύµφωνα
µε τον νόµο)

Επιµέλεια εντύπου & διανοµή:

Λευτέρης Μερκουρόπουλος

Επιµέλεια κειµένων:

Βούλα Θασίτη ∆εληγιάννη
Ιωάννης Χατζηεµµανουήλ

Τάσος Αποστολίδης

Σ υ ν τ α κ τ ι κ ή  ε π ι τ ρ ο π ή :
Άγγελος Τσατσούλης, Πρόεδρος ∆.Σ.
Mάρκος ∆έµπας, Α΄ Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
Γιάννης Παναγιωτίδης, Β΄ Αντι/δρος ∆.Σ
Παναγιώτης Αγγελίδης, Γ.Γραµµατέας ∆.Σ.
Αντώνης Καραγιαννίδης, Οικον. Επόπτης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Οµονοίας 50, 653 02 Καβάλα

2510 222 212
 fax: 2510 835 946

info@chamberofkavala.gr
www.chamberofkavala.gr

www.kcci.gr 
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Είστε ερευνητής που ψάχνετε για επιδότηση 
ώστε να αναπτύξετε την ιδέα σας; Είστε 
σπουδαστής που επιθυµείτε να σπουδάσετε 
στο εξωτερικό;

Ή ίσως επιθυµείτε απλά να αναπτύξετε τη 
δική σας επιχείρηση και αναζητείτε 
οικονοµική στήριξη;

Αυτά είναι µερικά από τα πιο συχνά 
ερωτήµατα που υποβάλλονται στους φορείς 
πληροφόρησης της Ευρωπαικής Ενωσης, 
όπως το ∆ίκτυο "Enterprise Europe Network". 

Η παρούσα έκδοση του "Oδηγού Aρχαρίων"  
θα σας δώσει µια γενική εικόνα των 
διαθέσιµων κεφαλαίων στους διάφορους 
τοµείς, στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες 
γ ι α  το υ ς  κα ν ό ν ε ς  π ο υ  π ρ έ π ε ι  ν α  
ακολουθήσετε για να έχετε πρόσβαση σε 
κεφάλαια και σε συµβουλές για τον τρόπο µε 
τον οποίον θα αρχίσετε να αναζητείτε 
λεπτοµερέσ τε ρες  πληροφορίες  γ ια  
συγκεκριµένη δυνατότητα χρηµατοδότησης.

Μερικές χρήσιµες πληροφορίες:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , ανταποκρινόµενη 
στην εξέλιξη της παγκόσµιας οικονοµίας και 
στον αντίκτυπό της στην Ευρώπη, το 2007 
πρότεινε µια σειρά προγραµµάτων ώστε να 
τονωθεί η καινοτοµία και να ενισχυθεί η 
ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες της 
Ευρώπης.

Στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν, 
αυτές οι δυνατότητες χρηµατοδότησης 
συνέβαλαν στα µέτρα για την αντιµετώπιση 
της κρίσης και βοήθησαν να διατηρηθεί ο 
ρυθµός επίτευξης των εξαιρετικά υψηλών 

στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 σε 
µια Ένωση 27 κρατών µελών.

Τα προγράµµατα της περιόδου 2007-2013 
έδωσαν µεγάλη έµφαση στην έρευνα, στη 
στήριξη της ανάπτυξης δικτύων για 
εµπορεύµατα, ανθρώπους και ενέργεια, και 
συνέβαλαν στην καταπολέµηση των 
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, στην 
επίτευξη οικονοµικής µεγέθυνσης, καθώς 
και στη δηµιουργία περισσότερων και 
καλύτερων θέσεων εργασίας. Για την 
επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων, η 
ΕΕ θέσπισε απλούς, πρακτικούς και 
διαφανείς κανόνες για την πρόσβαση σε 
χρηµατοδότηση.

Ο προγραµµατισµός είναι το ουσιαστικό 
κριτήριο της καλής διακυβέρνησης. Για τον 
σκοπό αυτό, όλα τα θεσµικά κοινοτικά 
όργανα έχουν αρχίσει να δουλεύουν στη 
νέα γενιά χρηµατοδοτικών κεφαλαίων µετά 
το 2013 υπό το δόγµα "Θέλουµε να σας 
προσφέρουµε «περισσότερη Ευρώπη» για 
τα ίδια χρήµατα" Αν θέλετε να 
ακολουθήσετε αυτές τις εξελίξεις, σας 
παρακαλούµε να συµβουλευτείτε τις 
σελίδες που είναι αφιερωµένες στο θέµα 
αυτό στον δικτυακό τόπο 

Ο "Οδηγός αρχαρίων σχετικά µε 
χρηµατοδοτήσεις της ΕΕ" είναι 
αναρτηµένος στην σελίδα:

http://ec.europa.eu

http://bookshop.europa.eu/en/begi
nners-guide-to-eu-funding-
pbKV3111332/

Οδηγός "αρχαρίων" σχετικά 
µε χρηµατοδοτήσεις της ΕΕ

Το Επιµελητήριο Καβάλας ανακοινώνει τη συµµετοχή του στο νέο δίκτυο 
στήριξης επιχειρήσεων «BLACK SEA TRADENET» το οποίο παρέχει εξειδικευµένες 
υπηρεσίες διεθνοποίησης στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας.  

Επισκεφθείτε τον νέο ιστοχώρο του δικτύου www.blackseatradenet.eu ή 
επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες του Επιµελητηρίου για περισσότερες 
πληροφορίες. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκηρύχθηκε το πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ 
ΤΟΥ ΕΣΠΑ στους τοµείς Μεταποίησης-Τουρισµού - Εµπορίου - Υπηρεσιών, καθώς οι 
διεργασίες για την δηµοσίευση του οδηγού και των νοµικά, απαραίτητων αποφάσεων 
βρίσκονται στο τελικό στάδιο.
Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί νέα σηµαντική ευκαιρία επιχορήγησης (40% έως 60%) για 
την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης-
Τουρισµού - Εµπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευµένων δράσεων µε σκοπό 
την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης.
∆ικαιούχοι θα είναι υφιστάµενες, νέες και υπό σύσταση µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 
στους τοµείς του εµπορίου, υπηρεσιών, µεταποίησης και τουρισµού µε επιλέξιµη 
δραστηριότητα (ΚΑ∆) όπως αυτή θα προκύψει από την επίσηµη προκήρυξη της δράσης. 
Οι δαπάνες που θα µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα αφορούν κτιριακές εργασίες, 
µηχανολογικό και λοιπό εξοπλισµό, µηχανογραφικό εξοπλισµό και λογισµικό, 
συµβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και προβολή και προώθηση.
Ο Προϋπολογισµός της πρότασης κυµαίνεται από 30.000 Ä έως 300.000 Ä για την 
µεταποίηση και τον τουρισµό, και από 20.000 Ä έως 100.000 Ä για το εµπόριο και τις 
υπηρεσίες.

Ποσοστά χρηµατοδότησης
Α. 50% για τις µικρές επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 10 εκ. ευρώ και έως 50 ΕΜΕ προσωπικό.
Β. 40% για τις µεσαίες επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 50 εκ. ευρώ, ενεργητικό έως 43 εκ. ευρώ 
και έως 250 ΕΜΕ προσωπικό. 
Γ. Για τις περιφέρεις της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, της Ηπείρου και της ∆υτικής Ελλάδας τα 
παραπάνω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 10%.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι µέχρι δεκαοκτώ (18) µήνες για την 
µεταποίηση και τον τουρισµό και δώδεκα (12) µήνες για το εµπόριο και τις υπηρεσίες. Υπάρχει η 
δυνατότητα δίµηνης παράτασης.

Αναµένεται η προκήρυξη του προγράµµατος Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ συνολικού 
προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 50 εκ. ευρώ
Στόχος του Προγράµµατος είναι η δηµιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς 
επιχειρηµατικότητας υφιστάµενων µεταποιητικών, κυρίως Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και υπό 
προϋποθέσεις και των µεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής για την παραγωγική 
αναβάθµιση της οικονοµίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, 
περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµίας.
Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωµένων επενδυτικών σχεδίων µε έµφαση στη 
σύζευξη µεταποιητικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε 
διεθνείς αγορές, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών και οικονοµιών 
κλίµακας.

Επιλέξιµοι φορείς
- Υφιστάµενες Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές 
χρήσεις καθώς και υφιστάµενες µεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας µε 
τουλάχιστον δύο µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
- Υφιστάµενες µικροµεσαίες εµπορικές επιχειρήσεις υπό το όρο ουσιαστικής συνεργασίας µε 
τουλάχιστον δύο µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις. 
- Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά στις επιλέξιµες 
δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή µη επιχειρηµατικής εµπειρίας ή δραστηριότητας.
.

Ο Προϋπολογισµός Επενδυτικών σχεδίων - ποσοστά επιχορήγησης:
Α. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισµού των 
επιχειρήσεων συµπεριλαµβανοµένων περιορισµένης έκτασης µεταποιητικών ενεργειών,
Προϋπολογισµός 35.000 - 100.000 Ä µε ποσοστό επιχορήγησης 50% για ολόκληρη την Επικράτεια. 
Β. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και 
δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνδυασµό µε ενέργειες όπως:
- Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιηµένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
- Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηµατικής υπεργολαβίας.
- Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών.
- ∆ιαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.
- Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηµατικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης.
- Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτοµιών (τεχνολογικών και µη τεχνολογικών) 
στην παραγωγική διαδικασία.

Προϋπολογισµός 50.000 - 650.000 Ä µε ποσοστό ∆.∆. ανάλογα µε τον Χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων για τις δαπάνες που υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό (ΓΑΚ) και 50% για τις 
δαπάνες που υπάγονται στον De Minimis.
Η ίδια συµµετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% του προϋπολογισµού του έργου. Το υπόλοιπο της 
κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής (Προϋπολογισµός -δηµόσια επιχορήγηση - ίδια συµµετοχή) 
γίνεται µέσω τραπεζικού δανεισµού. 

Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων από  τις 25 Φεβρουαρίου 2013 µέχρι 25 Απριλίου 2013.
Η προκήρυξη της δράσης έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ  του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr   www.espa.gr,

ΕΣΠΑ 
Πρόγραµµα ενίσχυσης Επιχειρήσεων

 
- Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ

- ΟΑΕ∆: Ενίσχυση εργοδοτών, εργαζοµένων, δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας

 Τηλ.:  2510 222 212 κα Σ. Μαυροµµάτη εσωτ. 4, Όλγα Καζιάνη, εσωτ. 2
Αναλυτική παρουσίαση προγραµµάτων : www.kcci.gr

Πληροφορίες Επιµελητήριο Καβάλας:

Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης 
Μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ εως 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Αναλυτική παρουσίαση προγράµµατος: www.ependyseis.gr


