
  

 

 
 
 

Ημερίδα  
 

Καβάλα  
Αναπτυξιακές δυνατότητες & ενίσχυση επιχειρηματικότητας 

στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον 
 
 
Σε μία δύσκολη αναπτυξιακά συγκυρία για τον τόπο, έχει βαρύνουσα σημασία η 
αξιοποίηση και απορρόφηση όλων των προσφερόμενων εργαλείων και πόρων, που 
συνεισφέρουν στη βελτίωση του τοπικού εισοδήματος και στην αναπτυξιακή δυναμική 
του τόπου εν γένει. Η παρούσα εκδήλωση έχει ως στόχο την παρουσίαση των 
σύγχρονων  αναπτυξιακών εργαλείων που προωθούνται (Νέος Επενδυτικός Νόμος, 
clusters) στα πλαίσια της στήριξης της επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Με το πέρας της ημερίδας ευελπιστούμε να 
αποσαφηνιστούν το πλαίσιο και ο τρόπος εφαρμογής των εν λόγω εργαλείων ώστε οι 
δυνητικοί δικαιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσουν. 
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Την ημερίδα διοργανώνει το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Enterprise Europe 
Network, 
Εισηγητές: 
1.   Κουτουλάκης Μανώλης, Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
Τίτλος εισήγησης: «Επενδυτικός Νόμος 3908/11: Συνέργειες για την επιτυχία» 
2.   Βλόντζος Γεώργιος, Λέκτορας Αγροτικής Οικονομίας Γεωπονικής σχολής Παν. 
Θεσσαλίας 
Τίτλος εισήγησης: «Χρήση των μηχανισμών clusters ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης 
και αντιμετώπισης ισχυρών ανταγωνιστικών πιέσεων» 
3.   Σαμουρκασίδου Έλενα, Χωροτάκτης-Πολεοδόμος Μηχανικός, MSc, Υποψήφια 
Διδάκτωρ Π.Θ. 
Τίτλος εισήγησης: » Περιφερειακή ανάπτυξη και σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία: 
Η περίπτωση της Καβάλας» . 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01/03/2012, στις  7.00 μ.μ., στο 
Επιμελητήριο Καβάλας. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε   στο Επιμελητήριο 
Καβάλας, τηλέφωνο 2510 222212,  κα Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 4). 
Ο Πρόεδρος 
Άγγελος Τσατσούλης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK -ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα, Τηλ: 2510-833964, Fax: 2510-835946  
E-mail: info@chamberofkavala.gr http:// www.chamberofkavala.gr 

 
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 
(Competitiveness and Innovation Programme 2007-2013) 

 
Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the 
use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and 
do not necessarily reflect the policies of the European Commission. 
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