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Ο Πρόεδρος 
και το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Επιμελητηρίου Καβάλας 

εύχονται ολόψυχα στους 
συναδέλφους τους 

Καλά Χριστούγεννα κι ένα 
ευτυχισμένο και παραγωγικό 

Νέο Έτος.

Ο Πρόεδρος και η Διοίκηση του Συλλόγου Αιμοδοσίας Με-
λών Επιμελητηρίου Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης», 
πλην των ευχαριστιών του προς τα μέλη του, τα οποία 
δίνουν σε κάθε κάλεσμα το παρόν τους με το πολύτιμο 
«δεκάλεπτο ζωής» για τους συνανθρώπους μας, θεωρεί 
υποχρέωσή του να ευχαριστήσει δημόσια και τους παρα-
κάτω συναδέλφους επαγγελματίες που με τον δικό τους 
τρόπο συνέβαλαν στην επιτυχία της πρόσφατης αιμοδο-
σίας, ως δείγμα αγάπης κι ενδιαφέροντος:

* Τσιρκινίδη Στέλιο, Ηλεκτρικά
* Ζαχαροπλαστείο «Απόλαυση»
* Ζαχαροπλαστείο «Αμαραντίδη» 
* Ζαχαροπλαστείο «Χασουλάκη»

* Ζαχαροπλαστείο «Ιωσηφίδη»
* Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Τζακίδη Σάββα
* Οινοποιία Τσικρικώνη Στάθη
* Τυπογραφείο Νίκου Καλεντερίδη
* Τουριστικό Γραφείο «ΚΑΒΑΛΑ ΤΟΥΡΣ»
* Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας
* Θόδωρο Παπαδόπουλο, Φωτογράφο
* Βογιατζή Δημήτριο, Μακετίστα
* Τον Κώστα, που θέλει να παραμείνει ανώνυμος και 
διατηρεί εργαστήριο ζαχαροπλαστικής κάπου στον 
Αμυγδαλεώνα.
Θερμά ευχαριστούμε όλους τους προαναφερόμενους και 
πιστεύουμε ότι οι «προσφορές αγάπης» θ’ αγγίξουν τις 
καρδιές όλως μας, για τη συνέχιση του σκοπού μας. 

Στο εκθεσιακό κέντρο «Απόστολος 
Μαρδύρης» άρχισε το απόγευμα 
της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου 
και συνεχίστηκε το πρωί του 
Σαββάτου 15 Νοεμβρίου, η γενική 
συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδας, που τίμησε 
μ’ αυτόν τον τρόπο τα 90στα γενέθλια 
του καβαλιώτικου Επιμελητηρίου. 
Η διαδικασία άρχισε όπως 
αναμενόταν, με το καλωσόρισμα 
του οικοδεσπότη και προέδρου του 
Επιμελητηρίου Καβάλας Άγγελου 
Τσατσούλη. Ακόλουθα τον λόγο 
έλαβε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ Γιώργος 
Κασιμάτης, ο οποίος ευχαρίστησε 
τους οικοδεσπότες για τη φιλοξενία 
και ζήτησε την τήρηση ενός λεπτού 
σιγής. Όχι μόνο για να τιμηθεί ο 
αείμνηστος πρόεδρος του δικού μας 
Επιμελητηρίου Απόστολος Μαρδύρης, 
αλλά και ο Γιάννης Παπατζανής, 
αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Ρεθύμνου, που πρόσφατα έφυγε από 
τη ζωή στα 37 του χρόνια. 
Η ημερήσια διάταξη τηρήθηκε κι 

έτσι αρχικά εγκρίθηκαν ομόφωνα τα 
πρακτικά της γενικής συνέλευσης 
που είχε πραγματοποιηθεί στις 6 
Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ 
στη συνέχεια ο οικονομικός επόπτης 
της ΚΕΕΕ κ. Χατζηβασίλογλου 
παρέθεσε συνοπτικά τα στοιχεία 
του οικονομικού προϋπολογισμού 
για το 2009, που επίσης εγκρίθηκε 
ομόφωνα. 
Ακόλουθα ο γενικός γραμματέας 
εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 
Δημήτρης Σκιαδάς ανέβηκε στο βήμα 
και αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο 
που διανύουν οι πάντες σε εθνικό και 
παγκόσμιο επίπεδο. Ο κ. Σκιαδάς 
τοποθετήθηκε σε εξειδικευμένα 
ζητήματα που απασχολούν τις 
διοικήσεις και τους επιχειρηματίες 
μέλη των επιμελητηρίων, όπως για 
παράδειγμα το Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, για το οποίο έχει 
δημιουργηθεί ειδικό λογισμικό που 
λειτουργεί δοκιμαστικά. Ο κ. Σκιαδάς 
το χαρακτήρισε ως βασικό εργαλείο 
που θα συνοδεύει κάθε εταιρεία 

από την ίδρυση έως τη λήξη της. 
Καταλήγοντας ο γενικός γραμματέας 
εμπορίου διαβεβαίωσε τους 
παραβρισκόμενους ότι το Υπουργείο 
Ανάπτυξης θα είναι συνοδοιπόρος και 
συμπαραστάτης τους. 

Ύστερα από μία εσωτερική διάσταση 
απόψεων που υπήρξε μεταξύ του 
προέδρου κ. Κασιμάτη και των 
προέδρων κάποιων επιμελητηρίων 
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ως 
προς την κατάταξη των επαγγελμάτων 
στα τμήματά τους, η διαδικασία 
συνεχίστηκε με την παρουσίαση 
της ποιοτικής έρευνας των κ.κ. 
Αγγελόπουλου και Δημάκη. Θέμα της η 
ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Ακόλουθα το λόγο 
πήρε ο Χ. Μπότσης εκ μέρους του 
Ινστιτούτου Ερευνών & Μελετών 
της ΚΕΕΕ, ο οποίος αναφέρθηκε 
στα δίκτυα μάθησης και τη πιλοτική 
εφαρμογή τους.   Το πρώτο βράδυ της 
γενικής συνέλευσης ολοκληρώθηκε με 
δείπνο στον Πολυχώρο Μπάτη.

Η γενική συνέλευση 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

Ευχαριστήριο



Η γενικευμένη αγωνία της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδας για την τύχη των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων, η δημόσια καταγγε-
λία του προέδρου Γιώργου Κασιμάτη για τη συ-
μπεριφορά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
και η ασπιρίνη του ΤΕΜΠΜΕ, ήταν τα στοιχεία 
που σημάδεψαν την ολοκλήρωση της γενικής 
συνέλευσης. Της κορυφαίας συνάντησης των 
59 Επιμελητηρίων της χώρας, που επί διήμερο 
βρέθηκαν στην Καβάλα και εξέτασαν τις δυσχε-
ρείς οικονομικές συγκυρίες σε παγκόσμιο κι 
εθνικό επίπεδο. 
Το σώμα της γενικής συνέλευσης κατέληξε σε 
προσχέδιο ψηφίσματος που επρόκειτο να συ-
μπληρωθεί και να σταλεί στους αρμόδιους απο-
δέκτες, το οποίο περιελάμβανε τις προτάσεις 
των Επιμελητηρίων για άμεσα μέτρα στήριξης 
των επιχειρήσεων. Επίκεντρο της συγκεκριμέ-
νης συνέλευσης ήταν ο κλάδος των μικρών και 
μεσαίων επαγγελματιών, που αντιμετωπίζουν 
τεράστιες δυσκολίες επιβίωσης υπό το βάρος 
της γενικευμένης οικονομικής κρίσης. 
Ενδεικτικό της αγωνίας των επιμελητηριακών 
εκπροσώπων όλης της χώρας για το μέλλον 
των ΜΜΕ ήταν οι πολλαπλές τοποθετήσεις 
και προτάσεις των προέδρων, οι οποίες στά-
θηκαν και αφορμή για διαφοροποίηση αλλά κι 
επιμήκυνση της όλης διαδικασίας, Ενδεικτικό 
της αγανάκτησης των επιχειρηματιών για τον 
τρόπο αντιμετώπισής τους από τις τράπεζες, 
ήταν η σκληρή γλώσσα του Γιώργου Κασιμάτη 
και η χρήση λέξεων όπως η αισχροκέρδεια και 
το καρτέλ του χρήματος. Ενδεικτικό της κυβερ-
νητικής στάσης ήταν η παρουσία ενός και μόνο 
στελέχους της στην γενική συνέλευση. Αφού ο 
Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης 
ήταν ο μόνος που έφτασε στην Καβάλα και 
ανέλαβε να αναπτύξει την πολιτική περί της 
στήριξης των ΜΜΕ.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΤΑ-
ΣΕΙΣ
Το σύνολο των τοποθετήσεων των προέδρων 
συνοψίστηκε στο προσχέδιο του ψηφίσματος 
που ενέκρινε το σώμα της συνέλευσης και επε-
ξεργάστηκαν οι κ.κ. Δημήτρης Μπακατσέλος 
και Δημήτρης Γκουντόπουλος. Στις γραμμές 
του ψηφίσματος έγινε αναφορά στη γενικευ-
μένη οικονομική κρίση που υφίσταται και έχει 
απροσδιόριστη διάρκεια. Ζητούμενο ήταν η 
λήψη άμεσων μέτρων για τη θωράκιση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των  χαμηλών 
εισοδημάτων. Ως θετική χαρακτηρίστηκε η 
πρωτοβουλία της κυβέρνησης να προσφέρει 
τη στήριξη των 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ 
θετικές χαρακτηρίστηκαν και οι προτάσεις του 
Υπουργείου Ανάπτυξης με κορυφαία εκείνη 
που αφορά στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών 
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. 
Στο ίδιο ψήφισμα ωστόσο περιλαμβάνονταν και 
οι προτάσεις των 59 Επιμελητηρίων της χώρας 
και μεταξύ αυτών συγκαταλέγονταν:
Η μείωση του κόστους δανειοδοτήσεων, η έρευ-
να για τις κάθετες παρεμβάσεις προς όφελος 
των ΜΜΕ ανά περιοχή, η αλλαγή του πλαισίου 
βάσει του οποίου λειτουργεί το αμαρτωλό σύ-
στημα του Τειρεσία. Σε επίπεδο φορολογικών 
μέτρων η γενική συνέλευση της ΚΕΕΕ ζήτησε 
την επαναφορά του αφορολόγητου αποθεμα-
τικού των ΜΜΕ, την επιμήκυνση του χρόνου 
καταβολής των δόσεων της περαίωσης, την 
επίσπευση των διαδικασιών ελέγχου επενδύσε-
ων, καθώς και τη στήριξη των εξαγωγών. 
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας 
κάλεσε την κυβέρνηση να κατανοήσει την κρίση 
που διέρχεται ο επιχειρηματικός κόσμος. Μία 
κρίση που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και 
μάλιστα απρόβλεπτες. Μία από αυτές θα είναι 
η ανεργία που μοιραία θα αυξηθεί. Τα Επιμελη-
τήρια και οι εκπρόσωποί τους θα δώσουν μάχη 
για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, ενώ οι 
απολύσεις εργαζομένων θα είναι το έσχατο μέ-
τρο επιβίωσης των επιχειρήσεων που θα ακο-
λουθηθεί. Η ΚΕΕΕ ζήτησε ένα νέο αναπτυξιακό 
σχέδιο και ζήτησε επίσης να ανοίξει κύκλος 
διαλόγου με στόχο το σύγχρονο μοντέλο ανά-
πτυξης. Τέλος η γενική συνέλευση της ΚΕΕΕ  
δεν αρκέστηκε στην κυβερνητική αντιμετώπιση 

της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, αλλά ζήτησε 
επιτακτικά τη διασφάλιση της οικονομίας και της 
κοινωνίας από παρόμοιες μελλοντικές κρίσεις 
που ίσως επέλθουν.      

ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑ-
ΣΕΩΝ
Η δεύτερη ημέρα των εργασιών της γενικής 
συνέλευσης άρχισε με τους χαιρετισμούς των 
βουλευτών Μιχάλη Τιμοσίδη και Νίκου Πανα-
γιωτόπουλου, του υπερνομάρχη Κώστα Τά-
τση, του Νομάρχη Θόδωρου Καλλιοντζή, του 
προέδρου της ΤΕΔΚ Νομού Καβάλας Γιάννη 
Φιλόσογλου. Η πρώτη τροποποίηση της ημερή-
σιας διάταξης επήλθε λόγω αργότερης άφιξης 
του Υφυπουργού Σταύρου Καλαφάτη και του 
Ειδικού Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας Λευ-
τέρη Σταυρόπουλου. Ωστόσο, πλήθος ήταν οι 
πρόεδροι των Επιμελητηρίων που εγγράφηκαν 
στον κατάλογο των ομιλητών, προκειμένου να 
διατυπώσουν τις ανησυχίες και να καταθέσουν 
τις προτάσεις τους κι ένας από τους πρώτους 
ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αθηνών 
Κωνσταντίνος Μίχαλος. 
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας και 
οικοδεσπότης των ομολόγων του Άγγελος Τσα-
τσούλης ζήτησε να υπάρξει ένα πλαίσιο προτά-
σεων επί των οποίων θα συμφωνήσει το σώμα 
και θα τις προωθήσει ασκώντας ακόμη και πιέ-
σεις όπου και όταν χρειαστεί. Ο  κ. Τσατσούλης 
πρότεινε το πάγωμα της αποπληρωμής των 
δανείων για δύο χρόνια, πρότεινε την αναστολή 
των εξαγγελλόμενων σκληρών φορολογικών 
μέτρων, τον συμψηφισμό των οφειλών των επι-
χειρήσεων. Επίσης εξέφρασε την ανησυχία του 
για τη λειτουργία των λιμανιών και τη δράση συ-
ντεχνιών, οι οποίες ευθύνονται για το κλείσιμο 
αγορών και τη μείωση των εξαγωγικών δραστη-
ριοτήτων. Τέλος, ζήτησε να δοθεί μεγαλύτερη 
βαρύτητα στον τουρισμό, με την εκτεταμένη 
διαφήμιση και την προσέλκυση περισσοτέρων 
επισκεπτών. 
Ο ευρωβουλευτής Γιάννης Γκλαβάκης που τί-
μησε με την παρουσία του τη γενική συνέλευση 
της ΚΕΕΕ, μίλησε με θερμά λόγια χαρακτηρί-
ζοντας τους Έλληνες επιχειρηματίες ως ότι το 
πολυτιμότερο διαθέτει η χώρα. Εσείς παράγε-
ται και κάποιοι άλλοι ξοδεύουν, σημείωσε ο κ. 
Γκλαβάκης, ο οποίος διαβεβαίωσε το σώμα ότι 
το γραφείο του είναι πάντοτε ανοικτό για όλους 
και δήλωσε ότι θα σταθεί στο πλευρό τους. 

ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ
Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ Γιώργος Κασιμάτης δεν 
δίστασε να μιλήσει για το καρτέλ του χρήματος, 
καταγγέλλοντας τη λογική και τη στάση των 
τραπεζών. Επιπλέον σημείωσε ότι τα χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα δεν παρουσιάζουν απλά 
υπερκέρδη αλλά αισχροκέρδη και συμφώνησε 
με τους προέδρους, οι οποίοι ζήτησαν τα 28 δι-
σεκατομμύρια να δοθούν προς ενίσχυση μόνο 
στην Αγροτική Τράπεζα και στο Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, 
διευκρίνισε ότι εάν δεν εισακουστεί η άποψη 
της κεντρικής ένωσης, τότε θα πραγματοποιη-
θεί έκτακτη γενική συνέλευση προκειμένου να 
αποφασιστεί η στάση που θα τηρηθεί. 
Μεταφέροντας την άποψη της κυβέρνησης, ο 
Υφυπουργός  Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης 
υπογράμμισε ότι οι ΜΜΕ βρίσκονται ψηλά στην 
ατζέντα όχι μόνο της ελληνικής πολιτείας αλλά 
και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέ-
λυσε τον προσανατολισμό και την αναβάθμιση 
του ρόλου που θα διαδραματίσει το ΤΕΜΠΜΕ, 
αναφέρθηκε στην επαναδραστηριοποίηση του 
Εθνικού Συμβουλίου ΜΜΕ, ενημέρωσε για την 
εξελισσόμενη  διαβούλευση της πρωτοβουλίας 
Small Business Act, για την ενίσχυση εργαλείων 
όπως το πρόγραμμα Jeremie και το ΕΠΑΝ 2. 

Ο κ. Καλαφάτης παρατήρησε ότι η γενικευμένη 
κρίση οδηγεί σε κατάρρευση ακόμη και στέρεες 
ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά ότι η Ελλάδα μπο-
ρεί να αντιμετωπίσει την κρίση με στοχευμένες 
δράσεις. Η κρίση είναι ένα στοίχημα που μπορεί 
να μετατραπεί σε ευκαιρία, γι΄ αυτό σας καλώ 
σε κοινές συντονισμένες ενέργειες, κατέληξε ο 
Σταύρος Καλαφάτης.  

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΕΕΕ
Η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που συνήλθε στις 
14 και 15 Νοεμβρίου 2008 στην Καβάλα, μετά από διεξοδικές συζητήσεις, κατέληξε στα 
ακόλουθα:
Διαπιστώνει ότι η οικονομική κρίση είναι γενική και ανεξάρτητη από τομείς επιχειρηματι-
κών δραστηριοτήτων, η δε διάρκειά της είναι αδύνατο να προσδιοριστεί.
Κρίνει ότι απαιτούνται άμεσα και ουσιαστικά μέτρα για την θωράκιση της εθνικής μας 
οικονομίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των χαμηλών εισοδημάτων.
Θεωρεί θετική την πρωτοβουλία της στήριξης της οικονομίας με τα 28 δις ευρώ, όπως 
και τις προτάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για το Ταμείο Ενίσχυσης των Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι τράπεζες δεν είναι πρό-
θυμες να ανταποκριθούν θετικά, αποδεχόμενες τη συγκεκριμένη πρόταση, θεωρούμε 
ότι είναι σκόπιμο τα κεφάλαια αυτά να κατευθυνθούν προς τα τραπεζικά ιδρύματα του 
δημόσιου τομέα (π.χ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥ-
ΤΗΡΙΟ, κ.ά.) 
Η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος προτείνει:
1. Την άμεση και χωρίς καμιά καθυστέρηση ενεργοποίηση των μέτρων.
2. Τη μείωση του κόστους της δανειοδότησης των επιχειρήσεων.
3. Την επικέντρωση της έρευνας για κάθετες παρεμβάσεις σε κλάδους και περι-
οχές οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση.
4. Την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του Τειρεσία, κατά τρόπο ώστε να δια-
σφαλίζεται η συναλλακτική πίστη με ταυτόχρονο απεγκλωβισμό των επιχειρήσεων που 
έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Όσον αφορά τον τομέα των φορολογικών και άλλων μέτρων, η Γενική Συνέλευση προ-
τείνει:
1. Την επαναφορά του θεσμού του αφορολόγητου ορίου (10.500 ευρώ).
2. Την επιμήκυνση του χρόνου καταβολής των δόσεων για όσες επιχειρήσεις 
έχουν υπαχθεί στην περαίωση.
3. Το πάγωμα των αυξήσεων των δημοτικών τελών και των τιμολογίων των 
ΔΕΚΟ.
4. Τη δημιουργία ενός νέου, σταθερού, δίκαιου και αναπτυξιακού φορολογικού 
συστήματος.
5. Την επίσπευση των διαδικασιών ελέγχου υλοποίησης των επενδύσεων και την 
άμεση εκταμίευση των αντίστοιχων επιδοτούμενων πόρων.
6. Τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών, με ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες 
και τις υποδομές αυτών (λιμάνια, τελωνεία, τραίνα, φορτηγά Δ.Χ. κ.τ.λ.)
7. Το άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων.

Η Γενική Συνέλευση καλεί τις κοινωνικές ομάδες που έχουν άμεση σχέση με την ομα-
λή ροή των εισαγωγών και εξαγωγών, να κατανοήσουν την σοβαρότητα της κρίσης 
αλλά  και τις επιπτώσεις που έχουν οι αρνητικές μορφές κινητοποίησής τους επί των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας της 
χώρας.
Υπογραμμίζεται ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης δεν μπορούν να 
προβλεφθούν άμεσα.  Είναι δεδομένο ότι η ανεργία θα διευρυνθεί.  Η προσπάθεια των 
επιχειρήσεων μελών των επιμελητηρίων της χώρας είναι να διατηρήσουν τις θέσεις 
εργασίας των εργαζομένων. Οι όποιες απολύσεις θα είναι το έσχατο μέτρο επιβίωσης 
των επιχειρήσεων.
Η Γενική Συνέλευση τονίζει ότι, ανεξάρτητα από τα παραπάνω μέτρα στήριξης των επι-
χειρήσεων βραχυπρόθεσμα, είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο.  
Γι΄ αυτό, καλεί την Κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα να ανοίξουν ένα διαρκή δι-
άλογο για ένα νέο, σύγχρονο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 
και της επιχειρηματικότητας.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση θεωρεί ότι δεν αρκεί μόνο η αντιμετώπιση της κρίσης αλλά 
απαιτείται και η διασφάλιση της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας από 
μελλοντικές τέτοιου είδους κρίσεις, όπου η ανταγωνιστικότητα, η εξωστρέφεια, η έρευνα 
και η καινοτομία θα αποτελούν βασικά στοιχεία για τη νέα μας πορεία.

ΤΕΜΠΜΕ η μόνη λύση της κυβέρνησης για τους μικρομεσαίους
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Έκκληση στήριξης και καταγγελίες για τις τράπεζες
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Το Επιμελητήριο Καβάλας και ο αείμνηστος Απόστολος Μαρ-
δύρης είναι δύο έννοιες συνυφασμένες. Όχι μόνο στη συνείδη-
ση των καβαλιωτών, αλλά όπως αποδείχθηκε και στο μυαλό 
πολλών ανθρώπων που τον γνώρισαν και τον εκτίμησαν, στο 
πλαίσιο της επιμελητηριακής του δράσης. Η απουσία του ήταν 
έντονη για μία ακόμη φορά, έστω και αν έχουν περάσει τρία 
σχεδόν χρόνια από το θάνατό του, όταν το βράδυ του Σαββά-
του 15 Νοεμβρίου παρατέθηκε δεξίωση για τον εορτασμό των 
90 χρόνων από την ίδρυση του Επιμελητηρίου Καβάλας. 

Η απουσία του αείμνηστου προέδρου φόρτισε συγκινησιακά 
την ατμόσφαιρα  στην Ακτή Τόσκα, όχι μόνο μέσα από το 
20λεπτο επετειακό ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε και ήταν αφι-
ερωμένο στην ιστορία του Επιμελητηρίου Καβάλας. Αλλά έγινε 

ακόμη εντονότερη μέσα από τα λόγια του Γιώργου Κασιμάτη, 
προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, ο 
οποίος με τον πλέον εύγλωττο τρόπο θύμισε σε όλους τους 
παραβρισκόμενους την προσωπικότητα, το ήθος και τη δράση 
του Απόστολου Μαρδύρη. Ως ελάχιστο ευχαριστώ στην προ-
σφορά του και ως τιμή στη μνήμη του, η σύζυγός του παρέλαβε 
τιμητικές πλακέτες τόσο από το Γιώργο Κασιμάτη, όσο και από 
τον οικοδεσπότη Άγγελο Τσατσούλη.    
Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 
σήμανε ουσιαστικά τη λήξη των εργασιών της σημαντικότατης 
γενικής συνέλευσης που διεξήχθη στην Καβάλα και συγκέ-
ντρωσε τις παρουσίες των 59 προέδρων όλων των επιμελη-
τηρίων της χώρας. Σε μία δύσκολη χρονικά συγκυρία και υπό 
τη σκιά της γενικότερη οικονομικής κρίσης, το μεγαλύτερο 

τμήμα του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, οι εκπρόσωποι 
880.000 επιχειρήσεων επέλεξαν την πόλη μας για να τιμήσουν 
τα γενέθλια του Επιμελητηρίου Καβάλας. 
Ο Άγγελος Τσατσούλης καλωσορίζοντας τους ομολόγους του 
στην επετειακή εκδήλωση του φορέα, υπενθύμισε ότι το Επι-
μελητήριο Καβάλας ιδρύθηκε στις 16/11/1918 και στη διάρκεια 
των 90 χρόνων ύπαρξής του, αγωνίστηκε για την ανάπτυξη του 
τόπου. Όλη η ιστορία του θεσμού περιγράφηκε στο 20λεπτο 
ντοκιμαντέρ το οποίο προβλήθηκε, ενώ αντίγραφά του μοιρά-
στηκαν στους φιλοξενούμενους. Η δημιουργία του ντοκιμαντέρ 
προέκυψε κατόπιν συνεργασίας με το Ιστορικό και Λογοτεχνικό 
Αρχείο Καβάλας και το Νικόλαο Ρουδομέτωφ. Σημαντικό αρ-
χειακό υλικό παραχώρησε και η Νίκη Παπαδοπούλου, διευθύ-
ντρια του Επιμελητηρίου επί μακρά σειρά ετών. 

Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ 
Γιώργος Κασιμάτης είχε 
εκφράσει την επιθυμία 
να τιμήσει την οικογένεια 
του εκλιπόντος προέδρου 
Απόστολου Μαρδύρη, κάτι 
που έπραξε με ιδιαίτερη 
συγκίνηση την οποία και 
απέδειξε με τα ακόλουθα 
λόγια:
«Είχα την ιδιαίτερη χαρά και 
τιμή να συνυπηρετήσω τον 
επιμελητηριακό θεσμό με 
τον Απόστολο και να μου 
μεταλαμπαδεύσει πολύ 
μεγάλη εμπειρία γνώσεων, 
την οποία είχε αποκτήσει 
από την μακρά θητεία του. 
Είναι άξιο λόγου να αναφέ-
ρω ότι τόσο ο ίδιος όσο και 
οι στενοί του συνεργάτες 
ήταν άνθρωποι που τους 
άρεσε η πρόοδος, η αλήθεια 
και κυρίως η αξιοπρέπεια. 
Το παράστημά του, ήταν 
εκείνο που τον βοηθούσε 
να τον υπολογίζεις. Από τα 
λίγα λόγια που μπορούσες 
να του πάρεις αντλούσες 
σοφία επιχειρηματικότητας, 
σοφία που προερχόταν 
κατευθείαν από την καρδιά 
του. 

Ο Απόστολος μπορούσε με 
τρεις κουβέντες να σ` αφή-
σει κυριολεκτικά αποσβο-
λωμένο. Ο Απόστολος ήταν 
πρώτιστα αυστηρός με τον 

ίδιο του τον εαυτό. Το βλέμ-
μα του σε διαπερνούσε. 
Ήτανε πολύ σκληρός στη 
σκέψη, αλλά πολύ απλός 
στα συναισθήματα. Είχε 
ευαισθησίες που κανείς, 
εάν δεν τον είχε ζήσει από 
κοντά, δεν θα κατάφερνε 
να τις ανακαλύψει. Διότι 
δεν τις εξωτερίκευε εύκολα. 
Σήμερα σας αποκαλύπτω 
ότι σε κάποια γενική συ-
νέλευση της ΚΕΕΕ και για 
συγκεκριμένο θέμα, είδα 
τον Απόστολο ιδιαίτερα 
προβληματισμένο, ώστε 
σε κάποια στιγμή έκλαψε. 
Εμείς ζήσαμε τον Απόστολο 
σε λιγότερες στιγμές, αυτές 
ωστόσο ήταν πιο δύσκολες 
και πιο αποφασιστικές. Είχε 
το προτέρημα να λέει με 
σκληρό τρόπο την αλήθεια 
κατά πρόσωπο και ποτέ 
πίσω από την πλάτη. Πολ-
λές φορές γινόταν δυσάρε-
στος, εμάς όμως μας άρεσε 
γιατί έλεγε την αλήθεια. Για-
τί αυτό που εκείνος έλεγε, 
μετά από λίγο το βρίσκαμε 
μπροστά μας. 

Αυτή ήταν η τεράστια εμπει-
ρία του Απόστολου. Του 
χρωστάμε πολλά. Ήταν 
ένας από τους μεγάλους 
που δεν είναι κοντά μας 
αλλά που σαν φάρος της 
αξίας, της αξιοπρέπειας, 

της εντιμότητας, της αλή-
θειας, θα μας οδηγεί για 
πάντα. Απόστολε, ευχα-
ριστούμε για ότι μας προ-
σέφερες, ευχαριστούμε γι` 
αυτό που δημιούργησες, 
ευχαριστούμε για τους άξι-
ους διαδόχους που άφησες. 
Από εκεί ψηλά που είσαι, 
ευχόμαστε να μας δίνεις 
δύναμη, κουράγιο, να κα-
θοδηγείς τους μαθητές σου, 
ώστε να πράττουν πάντα 
το δίκαιο και το καλό. Το 
σημερινό μας δώρο θα το 
δώσω στην αγαπημένη του 
σύζυγο, που τον στερήθηκε 
τόσα χρόνια και είναι το 
ελάχιστο που μπορούμε να 
προσφέρουμε στον άοκνο 
εργάτη της επιχειρηματικό-
τητας».    
Θερμά ευχαρίστησε τον 
πρόεδρο της ΚΕΕΕ η 
Ειρήνη Μαρδύρη για την 
δημόσια αναγνώριση του 
έργου και της δράσης του 
αείμνηστου συζύγου της, 
παραλαμβάνοντας την 
τιμητική πλακέτα. Ενώ τη 
στιγμή που παρέλαβε τη 
δεύτερη πλακέτα από τα 
χέρια του σημερινού προ-
έδρου Άγγελου Τσατσούλη, 
η κ. Μαρδύρη εξέφρασε 
την ευαρέσκειά της για το 
γεγονός ότι ο σύζυγός της 
άφησε πίσω του άξιους συ-
νεχιστές του αγώνα του. 

Στη διάρκεια της ίδιας εκδή-
λωσης το Επιμελητήριο Κα-
βάλας βράβευσε το μοναδικό 
εν ζωή πρώην πρόεδρό του, 
τον Τηλέμαχο Φουρλή που 
θήτευσε κατά τα έτη 1974 
– 1988 και φέρει τον τίτλο 
του επίτιμου Προέδρου. Ο κ. 
Φουρλής γεννήθηκε το 1927 
στην Καβάλα και μετά την 
επιστροφή του από το στρατό 
ανέλαβε την επιχείρηση του 
πατέρα του, τη μακαρονοποιϊ-
α Φουρλή, η οποία και είχε 
ιδρυθεί το 1925. Από το 1952 
συνέχισε την ανάπτυξη της εν 
λόγω επιχείρησης δημιουρ-
γώντας νέες εγκαταστάσεις 
επί της οδού Χρυσοστόμου 
Σμύρνης 26, αναπτύσσοντας 
κι εξαγωγές στην Ευρώπη και 
στη Μέση Ανατολή. 
Το 1974 ανέλαβε την Προε-
δρία του Εμπορικού & Βιο-
μηχανικού  Επιμελητηρίου 
Καβάλας έως την ημέρα που 
την παρέδωσε στον αείμνηστο 
πρόεδρο Απόστολο Μαρδύρη, 
κατόπιν της συνένωσης των 
δύο Επιμελητηρίων (Εμπορι-
κού – Βιομηχανικού και Επαγ-
γελματικού – Βιοτεχνικού). 

Στην διάρκεια της θητείας 
του συνεργάστηκε με όλους 
τους φορείς της Καβάλας, 
σε μία προσπάθεια επίλυσης 
των τότε προβλημάτων της 
πόλης. Από το 1970 έως το 
2003 διετέλεσε εκλεγμένος 
πρόεδρος του Συνδέσμου Βιο-
μηχάνων Ανατολικής Μακεδο-
νίας – Θράκης. Ο Τηλέμαχος 
Φουρλής παραλαμβάνοντας 
την τιμητική πλακέτα από τα 
χέρια του Άγγελου Τσατσούλη, 
θυμήθηκε τα μεγάλα έργα για 

τα οποία πάσχισε εκείνος και 
οι συνεργάτες του κι εξέφρασε 
την ικανοποίησή του γιατί σή-
μερα κάποια από αυτά έχουν 
υλοποιηθεί. Επιπλέον, ο Τη-
λέμαχος Φουρλής συνεχάρη 
τη σημερινή διοίκηση του Επι-
μελητηρίου για τις συνεχιζόμε-
νες προσπάθειες και για την 
ολοκλήρωση του εκθεσιακού 
κέντρου, με τη βοήθεια του 
Νομάρχη Καβάλας. Θερμά ευ-
χαρίστησε για τη χαρά που του 
προσέφερε η βράβευσή του.  

Κηρύσσοντας την λήξη των 
εργασιών της γενικής συ-
νέλευσης, ο πρόεδρος της 
ΚΕΕΕ Γιώργος Κασιμάτης 
ανέλαβε εκ μέρους των 59 
προέδρων να ευχαριστήσει 
τον Άγγελο Τσατσούλη και 
τους συνεργάτες του για τη 
θερμή υποδοχή και τη διή-
μερη φιλοξενία. Αποδεικνύο-
ντας για μία ακόμη φορά ότι 
η Βόρεια Ελλάδα παραμένει 
από τους πλέον φιλόξενους 
τόπους της χώρας. Ιδιαίτερη 
αναφορά επεφύλαξε ο κ. 
Κασιμάτης και στην προβολή 
του ιστορικού ντοκιμαντέρ για 
τα ενενηντάχρονα του Επιμε-
λητηρίου Καβάλας, το οποίο 
απέδειξε ότι ο θεσμός έχει 
βαθιές ρίζες και δεν ξεθωριά-
ζει. Ο κ. Κασιμάτης ευχήθηκε 
για τους νεότερους να έχουν 
το κουράγιο και τη δύναμη να 
μιμηθούν το παράδειγμα των 
προέδρων που αναφέρθηκαν 
στο ντοκιμαντέρ. 

Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ απο-
φάνθηκε ότι αυτή τη δύσκολη 
στιγμή στο τιμόνι όλων των 
ελληνικών επιμελητηρίων 
βρίσκονται ικανοί καπετάνιοι, 
έτσι το πλοίο της χώρας δεν 
θα πέσει σε ξέρα. έστω κι αν 
ορισμένοι αυτό επιδιώκουν 
υποβολιμαία. 

Ο Γιώργος Κασιμάτης δήλωσε 
ανοικτός σε οποιαδήποτε νέα 

πρόσκληση της διοίκησης του 
Επιμελητηρίου Καβάλας, χα-
ρακτηρίζοντας ως προικισμέ-
νο το νομό και τον πληθυσμό 
του. Υγεία, αλληλοκατανόηση 
κι αλληλοβοήθεια ευχήθηκε ο 
κ. Κασιμάτης στην καβαλιώ-
τικη διοίκηση, προσφέροντας 
στον Άγγελο Τσατσούλη ένα 
συμβολικό δώρο, μία πλακέτα 
με ανάγλυφο το στεφάνι της 
ελιάς. 

Υπό την απουσία του αείμνηστου Απόστολου Μαρδύρη

Η Καβάλα αποχαιρέτισε 
τους προέδρους 59 Επιμελητηρίων

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΟΚΝΟ ΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΦΟΥΡΛΗ

Η ΑΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
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Το Επιμελητήριο Καβάλας

Ενέκρινε ομόφωνα 
τον προϋπολογισμό του 2009

Την τακτική του συνεδρίαση 
πραγματοποίησε το απόγευμα 
της Τετάρτης 26ης Νοεμβρίου 
η διοίκηση του Επιμελητηρίου 
Καβάλας με πέντε θέματα 
στην ημερήσια διάταξη. Στην 
αίθουσα των συνεδριάσεων 
βρέθηκαν ο νέος πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Επαγγελμα-
τοβιοτεχνών κ. Χατζούλης και 
το νέο μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου Γρηγόρης Τιμοθέ-
ου, ο οποίος κι αντικατέστησε 
την συνταξιοδοτημένη πλέον 
Λέλα Γράσσου. 

Το πρώτο θέμα της ατζέντας 
ήταν η αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου της ΒΙΟΠΑΚ ΑΕ. 
Όπως εξήγησε ο πρόεδρος 
Άγγελος Τσατσούλης, ανάγκη 
επιπλέον χρημάτων προέκυψε 
για την εκπόνηση μελετών κι 
ενώ είχε ληφθεί προηγούμενη 
απόφαση για αύξηση 74.000 
ευρώ, τελικά το ποσό που 
απαιτήθηκε να καταβληθεί εκ 
μέρους του Επιμελητηρίου 
ανήρθε στις 80.000 ευρώ. Η 
απόφαση δηλαδή ήταν τυπι-
κή κι έπρεπε να την εγκρίνει 
το διοικητικό συμβούλιο, από 
την στιγμή που οι άλλοι δύο 
εταίροι, ο δήμος και η νομαρ-
χία κατέβαλαν τις δικές τους 
αυξήσεις. 
Με την ευκαιρία, ο πρόεδρος 
ενημέρωσε το σώμα ότι το 
έργο κατασκευής του Βιοτε-
χνικού Πάρκου εξελίσσεται 
ομαλά, παρά τα επιμέρους 
προβλήματα που είχαν εμφα-
νιστεί. Όπως η ύπαρξη ενός 
καταπατητή η περίπτωση του 
οποίου ακολουθεί τη δικαστι-
κή οδό, αλλά και τη διαμάχη 
με την ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ για τον 
αγωγό φυσικού αερίου που 
διέρχεται από μία άκρη του 
οικοπέδου. Η διαδικασία 
εξυγίανσης του εδάφους που 
ακολουθεί ο εργολάβος επι-
φέρει θετικά αποτελέσματα κι 
έτσι μέχρι το τέλος του έτους, 
αναμένεται η ολοκλήρωση του 
έργου βάσει χρονοδιαγράμμα-
τος. Η συγκεκριμένη εργασία 
αναμένεται ότι θα κάνει ακόμη 
πιο σταθερό το έδαφος. Πα-

ράλληλα, πραγματοποιείται 
και η χάραξη των οικοδομικών 
τετραγώνων, ενώ μελετάται 
και η χωροταξική κατανομή 
των επαγγελματιών. 
Μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη 
προβλέπεται ότι θα είναι έτοι-
μο και το επιχειρησιακό σχέδι-
ο, εκτιμάται το πώς θα μισθω-
θούν ή θα χρηματοδοτηθούν 
οι αγορές των οικοπέδων, ενώ 
το τραπεζικό κατάστημα που 
θα συνεργαστεί θα αναδειχθεί 
κατόπιν ανοικτού διαγωνι-
σμού. Ερωτώμενος σχετικά ο 
πρόεδρος υπολόγισε ότι στις 
αρχές του έτους αναμένεται 
να εγκατασταθεί στο ΒΙΟΠΑ η 
πρώτη επιχείρηση. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Την «παρθενική» τους παρου-
σίαση πραγματοποίησαν στη 
διάρκεια της ίδιας συνεδρία-
σης ο οικονομικός επόπτης 
Γιάννης Παναγιωτίδης και η 
Μιχαλίτσα Κιτσίκογλου, εκ 
μέρους της οικονομικής υπη-
ρεσίας του Επιμελητηρίου. Οι 
εισηγήσεις τους αφορούσαν 
στην τελευταία τροποποίηση 
του φετινού προϋπολογισμού 
και στην ανάλυση του προϋ-
πολογισμού για το επόμενο 
έτος. Αμφότερα τα δύο θέματα 
εγκρίθηκαν ομόφωνα. Ωστό-
σο, σύμφωνα με τα λεγόμενα 
του Γιάννη Παναγιωτίδη, ο 
προϋπολογισμός του 2009 
καταρτίστηκε με προσοχή και 
είναι ενταγμένος στο πλαίσιο 
της γενικότερης οικονομικής 
κρίσης. Προβλέπει περικοπή 
εξόδων κι εκπόνηση μελετών, 
αλλά και την έλευση νέων 
εργαζόμενων που θα προσλη-
φθούν μέσω ΑΣΕΠ και θα ενι-
σχύσουν το προσωπικό από 
το δεύτερο εξάμηνο του 2009. 
Αφού αναλύθηκαν σε επίπεδο 
αριθμών τα επιμέρους στοιχεί-
α του προϋπολογισμού, προ-
έκυψε ότι τα έσοδα θα ανέρ-
χονται σε 1.515.000 ευρώ, το 
ταμειακό υπόλοιπο στο τέλος 
του έτους θα είναι 173.000 και 
τα έξοδα θα διαμορφωθούν σε 
1.537.000 ευρώ.   
Το Επιμελητήριο θα ενισχύσει 

και φέτος οικονομικά την πρω-
τοβουλία που θα διοργανώσει 
ο Σύλλογος Επαγγελματιών 
της Νέας Καρβάλης, ο οποίος 
προετοιμάζει σειρά εκδηλώσε-
ων στο εκθεσιακό κέντρο. Η 
κεντρική γιορτή του συλλόγου 
στη διάρκεια της οποίας θα 
κατασκευαστεί μία καμήλα 
από κουραμπιέδες, θα μετα-
δοθεί ζωντανά την Κυριακή 14 
Δεκεμβρίου στην εκπομπή της 
Ναταλίας Γερμανού από την 
τηλεόραση του ALPHA. 
Σε επίπεδο ενημέρωσης, ο 
Άγγελος Τσατσούλης αναφέρ-
θηκε στην επιτυχή διοργάνω-
ση της γενικής συνέλευσης 
που πραγματοποίησε στην 
Καβάλα η Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων Ελλάδας. 
Ο πρόεδρος μετέφερε το 
κλίμα ανησυχίας όπως αυτό 
διαμορφώθηκε και στο ψήφι-
σμα που εξέδωσε το σώμα. 
Συμπλήρωσε ωστόσο ότι οι 
160 επιχειρήσεις του νομού 
που κατάφεραν να ενταχθούν 
στα κίνητρα βιωσιμότητας, 
ευτυχώς δεν ανησυχούν από 
τις δυσμενείς οικονομικές 
συνθήκες. 

Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙ-
ΡΙΟΥ
Τέλος ο πρόεδρος σημείωσε 
ότι το ΤΕΕ ΑΜ παρέδωσε την 
έκθεση πραγματογνωμοσύ-
νης για τη στατική επάρκεια 
του κτιρίου, η οποία περιλαμ-
βάνει και τις προτάσεις για την 
ενίσχυσή του. Τη σύνταξη της 
τεχνικής έκθεσης ανέλαβε η 
επιτροπή πραγματογνωμοσύ-
νης, απαρτιζόμενη από τους:
1) Ελένα Αναξαγόρα, Πολιτικό 
Μηχανικό, Αναπληρωτή Καθη-
γητή Δ.Π.Θ.
2) Βασιλειάδη Λάζαρο, Πο-
λιτικό Μηχανικό, Επίκουρο 
Καθηγητή Δ.Π.Θ.
3) Μαχμουκιώτη Αθανάσιο, 
Πολιτικό Μηχανικό,  Δ.Ε.Β. 
4) Τιμοσίδη Δημήτριο, Πο-
λιτικό Μηχανικό, ελεύθερο 
επαγγελματία.
Η σύνταξη της τεχνικής έκθε-
σης ζητήθηκε από τη διοίκηση 
του Επιμελητηρίου προκει-

μένου:
Α. Να διαπιστωθεί η κατάστα-
ση στην οποία βρίσκεται το 
κτίριο σε ότι αφορά τη στατική 
επάρκεια του φέροντος οργα-
νισμού.
Β. Να διατυπωθούν και να αξι-
ολογηθούν προτάσεις άρσης 
του προβλήματος, με επισκευ-
ή και ενίσχυση του φέροντος 
οργανισμού ή με κατεδάφιση 
του υπάρχοντος κτιρίου και 
κατασκευή νέου στη θέση του, 
σε περίπτωση που διαπιστω-
θεί στατική ανεπάρκεια του 
κτιρίου.  Σε κάθε περίπτωση οι 
προτάσεις πρέπει να οδηγούν 
σε αναβάθμιση του φέροντα 
οργανισμού του κτιρίου, ώστε 
να πληροί τις απαιτήσεις των 
σύγχρονων κανονισμών.  
Γ. Ο καθορισμός του ενδεχό-
μενου τύπου επέμβασης να 
λάβει υπόψη του και δεδομένα 
όπως: το απαιτούμενο κόστος, 
τη διατήρηση των όψεων του 
κτιρίου και το χρονικό διάστη-
μα που θα απαιτηθεί για τις 
εργασίες, ώστε να συνεχιστεί 
η λειτουργία του κτιρίου.
Σύμφωνα με τα συμπεράσμα-
τα και τα όσα είχε προβλέψει 
η διοίκηση, το κτίριο θα ανα-
καινισθεί τόσο σε επίπεδο 
φέροντα οργανισμού όσο και 
σε επίπεδο αλλαγής κουφω-
μάτων. Επομένως, το επόμε-
νο βήμα είναι η εκπόνηση της 
σχετικής μελέτης, η οποία θα 
ανατεθεί μέσω προκήρυξης 
διαγωνισμού, αν και ήδη κά-
ποιοι καθηγητές του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης 
έχουν εκφράσει την επιθυμία 
τους να αναλάβουν αυτό το 
καθήκον συνεργαζόμενοι με 
το Επιμελητήριο. 

Επιμέλεια έκδοσης 

ΧΑΡΤΗΣ Μ. ΕΠΕ
Κολοκοτρώνη 77 & 

Σαχτούρη 2
2510 - 233102

Στο ξενοδοχείο Ιμαρέτ φιλοξενήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 19 
Νοεμβρίου η επιχειρηματική πρωτοβουλία της περιφέρειας ΑΜΘ με 
θέμα «Ευκαιρίες – προοπτικές και προβλήματα για τον κλάδο των πο-
τών», εντασσόμενη στο έργο «Προώθηση – Προβολή προϊόντων της 
Περιφέρειας ΑΜΘ». Οι συλλογικές δράσεις του έργου επικεντρώνονται 
στους κλάδους των ποτών, του έτοιμου ενδύματος – υπόδησης, της 
κλωστοϋφαντουργίας, του μαρμάρου – δομικών υλικών, των προϊό-
ντων χάρτου – συσκευασίας και των προϊόντων αλουμινίου – σιδήρου. 
Στην πρωτεύουσα έκαστου νομού της περιφέρειας διοργανώθηκαν και 
θα συνεχίσουν να υλοποιούνται κλαδικές εκδηλώσεις, με στόχο την 
ανάδειξη της τοπικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και την τόνω-
ση της ανταγωνιστικότητας. 
Η εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στην πόλη μας αφορούσε στον κλάδο 
των ποτών, όπου υπάγονται δραστηριότητες σχετικές με την παραγω-
γή κι εμφιάλωση κρασιού, τσίπουρου, μπύρας, άλλων οινοπνευματω-
δών ποτών, αναψυκτικών και μεταλλικού νερού. Στην Ανατολική Μα-
κεδονία & Θράκη, η γεωγραφία και το κλίμα ευνόησαν τη δημιουργία 
μικρών ανεξάρτητων αμπελώνων, οι οποίες ακόλουθα συνοδεύτηκαν 
από μεγαλύτερες οινοποιίες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία στην 
ΑΜΘ δραστηριοποιούνται συνολικά 38 επιχειρήσεις παραγωγής κι 
εμφιάλωσης κρασιού, οινοπνευματωδών ποτών και αναψυκτικών, 
απασχολώντας περίπου 600 εργαζόμενους. Οι 12 από αυτές είναι 
εγκατεστημένες στο νομό Καβάλας, οι 12 στο νομό Έβρου, οι 9 στο 
νομό Δράμας, οι 3 στο νομό Ροδόπης, οι 2 στο νομό Ξάνθης. Από το 
σύνολο των επιχειρήσεων οι 18 παράγουν κρασί, οι 4 αναψυκτικά, οι 
16 παράγουν κι εμφιαλώνουν ούζο, ενώ οι 21 έχουν εξαγωγική δρα-
στηριότητα. 
Η πορεία του κλάδου των ποτών στην περιφέρεια ΑΜΘ προδιαγράφε-
ται ευοίωνη και με σημαντικές προοπτικές, καθώς έχει στέρεα ερείσμα-
τα στην εσωτερική αγορά και αναπτύσσεται σταθερά στο εξωτερικό 
εμπόριο. Δημιουργώντας ετικέτες ποιότητας, προϊόντα ασφαλή για 
τον καταναλωτή, οι επιχειρήσεις του κλάδου διευρύνουν την εμπορική 
τους βάση και είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εγ-
χώριας και διεθνούς αγοράς. 
Στους παραβρισκόμενους επιχειρηματίες του κλάδου των ποτών μί-
λησε το απόγευμα της Τετάρτης ο κ. Μπαμπατζιμόπουλος, μέλος του 
Συνδέσμου Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οινοπενυματωδών Ποτών. 
Ο οποίος έλαβε τον λόγο κατόπιν των χαιρετισμών που απεύθυναν 
εκ μέρους της Νομαρχίας η σύμβουλος Άννα Ζήκου κι εκ μέρους του 
Επιμελητηρίου Καβάλας ο Β’ αντιπρόεδρος Μάρκος Δέμπας. 

Επιχειρηματική πρωτοβουλία της περιφέρειας

Κρασί: Ο μέγιστος Μάγος 
της επικοινωνίας

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του 
φωτοβολταϊκού πάρκου στο Χαλκερό Καβάλας, μία επένδυση του 
Ιωάννη Μαρουλά ο οποίος αντιπροσωπεύει παρόμοια γερμανικά είδη 
στην Ελλάδα κι αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ηλιακό πάρκο στη 
γενέτειρά του. 
Η επένδυση κόστισε 100.000 ευρώ και μπορεί να παράγει 80 – 90 
κιλοβατώρες ηλεκτρικού ρεύματος ημερησίως. Το φωτοβολταϊκό πάρ-
κο αποτελείται από σειρές ηλιακών συλλεκτών, που μετατρέπουν την 
ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρικό ρεύμα και το διοχετεύουν αυτόματα στο 
δίκτυο της ΔΕΗ. Στα εγκαίνια του πάρκου παραβρέθηκαν ο Νομάρχης 
Θόδωρος Καλλιοντζής, ο Δήμαρχος Κωστής Σιμιτσής, ο πρώην Δή-
μαρχος Στάθης Εριφυλλίδης, ο Αντινομάρχης Κίμων Παπαδόπουλος 
και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άγγελος Τσατσούλης.  

Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Χαλκερό

Προγράμματα ΟΑΕΔ
Τo Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του δικτύου «ENTERPRISE EUROPE NETWORK» σας 
ενημερώνει:
Ξεκίνησε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα δύο νέα 
προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που καταρτίστηκαν μετά από εισήγηση του διοικητή του 
Οργανισμού Γιώργου Βερναδάκη. 
Με τα δύο νέα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 124,83 εκατομμυρίων ευρώ, 
δημιουργούνται συνολικά 10.000 θέσεις απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης. Ειδικότερα:
- Το πρόγραμμα ΝΘΕ 2008, προβλέπει την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για τη 
δημιουργία συνολικά 6.500 Νέων Θέσεων Εργασίας για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 31 έως 
και 44 ετών. Έχει προϋπολογισμό 64.837.500 ευρώ και ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2010. 
- Το πρόγραμμα αυτοαπασχόλησης αφορά συνολικά 3.500 ανέργους άνω των 33 ετών (έως 64 
ετών) που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους ατομική επιχείρηση. Το γενικό πρόγραμμα 
ΝΕΕ έτους 2008 έχει προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ και θα υλοποιηθεί το 2008 και το 
2009.
Η δαπάνη και για τα δύο προγράμματα θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον ΟΑΕΔ 
Καβάλας.

Ενημέρωση για τη Βάσοβα
Τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας έκρινε απαραίτητο να ενη-
μερώσει η «Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά της εγκατάστασης 
δεξαμενών καυσίμων στη Βάσοβα», η οποία συναντήθηκε μαζί της το 
Σάββατο 1η Νοεμβρίου στα γραφεία του Οργανισμού.
Τόσο ο Πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης όσο και τα λοιπά μέλη της 
Διοικητικής Επιτροπής, ενημερώθηκαν αναλυτικά για τις τρέχουσες 
εξελίξεις στο θέμα αυτό, με επίκεντρο τις προσπάθειες των εταιρειών 
καυσίμων να εγκαταστήσουν δεξαμενές σε μια περιοχή που ως γνω-
στόν είναι προστατευμένη από τη Συνθήκη Ραμσάρ, τη μη ένταξή της 
στο Εθνικό Πάρκο σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ 
καθώς και τις κινήσεις στις οποίες προτίθεται να προβεί προκειμένου 
να αποτραπεί μια τέτοια προοπτική.
Με δεδομένες τις θέσεις που από οκταετίας έχει εκφράσει το Επιμελη-
τήριο στο ζήτημα αυτό,  η Συντονιστική Επιτροπή ζήτησε τη στήριξή 
του για το συντονισμό δράσης όλων των φορέων του νομού με στόχο 
την αποτροπή εγκατάστασης δεξαμενών καυσίμων στην περιοχή της 
«Βάσοβα». 


