
   
 

 

 

Καβάλα, 25 Μαΐου 2012 

Αρ. Πρωτ.: 5691 

 

Προς τις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου 

                 Κλάδος: Τρόφιμα – Ποτά 

 

 

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας, εφαρμόζοντας  τη στρατηγική ενίσχυσης 

της εξωστρέφειας των δυναμικότερων κλάδων της οικονομίας του νομού μας, 

αποφάσισε τη συμμετοχή στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών «SIAL» που θα 

διεξαχθεί στο Παρίσι από 21 έως 25/10/2012.  Το περίπτερο του Επιμελητηρίου θα 

βρίσκεται υπό την αιγίδα της εθνικής μας συμμετοχής μέσω του Οργανισμού 

Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) και όπως κάθε φορά θα προβάλλει τα προϊόντα του 

νομού. 

 

Η φετινή προβολή στη Γαλλία, διεξάγεται κάτω από συνθήκες ασφυκτικής 

οικονομικής δυσχέρειας τόσο για τις επιχειρήσεις μας, όσο και για τους φορείς του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα όπως είναι το Επιμελητήριο.  Για τη φετινή διοργάνωση, 

η διοίκηση του Επιμελητηρίου αποφάσισε ότι οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν 

στην έκθεση θα πρέπει να συνεισφέρουν στο κόστος του περιπτέρου με το ποσό των 

τριακοσίων (300) ευρώ έκαστη, που θα προκαταβάλλεται με την αίτηση συμμετοχής. 

Το ποσό αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, καλύπτει ένα ελάχιστο μέρος της συνολικής 

δαπάνης του Επιμελητηρίου.  Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι το κόστος ανά 

τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ συν ΦΠΑ και το Επιμελητήριο 

προτίθεται να νοικιάσει έως 30 τμ, ανάλογα με τη συμμετοχή των επιχειρήσεών μας.  

Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής (διότι το 

Επιμελητήριο ήδη θα έχει δεσμεύσει τον χώρο) και δεν συμψηφίζεται με τυχόν άλλα 

έξοδα προς τον ΟΠΕ.  Φυσικά, θα πρέπει όπως κάθε χρόνο να μεριμνήσετε έγκαιρα 

για τη μετάβαση και διαμονή σας στο Παρίσι. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες καλούνται έγκαιρα να δηλώσουν τη συμμετοχή 

τους στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου (Όλγα Καζιάνη 2510833964 εσωτ. 2) 

συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση και καταβάλλοντας το σχετικό ποσό μέχρι 

την καταληκτική προθεσμία της Τρίτης, 5/6/2012.  Προσωπικά, είμαι στη διάθεσή 

σας για οποιοδήποτε σχόλιο ή προβληματισμό σε ότι αφορά τη συμμετοχή σας στην 

έκθεση. 
 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,  

 

 

Άγγελος Τσατσούλης 

         Πρόεδρος 

 

 


